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„Szól nom kell, ki ál ta ni sze ret nék. A ná zá re ti Jé zus ne -
vé ben eme lem fel sza vam, aki zsi dó volt, de le he tett
vol na né ger vagy ci gány. Mert ő min dig vál lal ta a kö -
zös sé get a szen ve dő vel, ő min dig osz to zott az ül dö zöt -
tek sor sá ban.”

Testvérem, John, Miklós, Mária és Tamás f 4. oldal

„A Gel lért püs pök éle tét be mu ta tó da rab -
ban pél dá ul hu szon há rom el ítélt vett részt.
Ere de ti leg több mint negy ve nen je lent kez -
tek, de kény te le nek vol tunk »lét szám sto -
pot« hir det ni.”

Szent Gellért a rácsok mögött f 6. oldal

„Tu dom, hogy a temp lo mok »alap za ja« is meg nőtt, fe gyel -
me zet le neb bek a hí vek, mint gye rek ko rom ban vol tak,
a kül vi lág za jai is fel erő söd tek, de rossz mód szer nek tar -
tom a za jok túl ki a bá lá sá ra va ló tö rek vést…”

Vajon mi fér bele nálunk egy evangélikus
templom áhítatába? f 9. oldal

Bi zo nyá ra so kan lát ták A fé le lem bé -
re cí mű fil met. Fő sze rep lői te her au -
tó-so fő rök, akik élet ve szé lyes ra ko -
mányt szál lí ta nak: fo lyé kony nit ro gli -
ce rint, amely ütés re, ráz kó dás ra bár -
me lyik pil la nat ban fel rob ban hat. 

Le het sé ges, hogy a ma gyar tár sa -
da lom is a sa ját fé lel me i nek bé rét fi -
ze ti meg ak kor, ami kor te he tet le nül
szem lél jük, él jük át az erő szak el ha -
tal ma so dá sát.

Kis lé ta, Ti sza lök, Ta tár szent -
györgy, Nagy csécs: a ro mák el le ni ha -
lá los tá ma dá sok hely szí nei – má ra
szin te biz to san mond hat juk: egy so -
ro zat gyil kos ság el ké pesz tő lán co la -
ta. Egyes szak ér tők sze rint csak ar -
ra le het szá mí ta ni, hogy a gyil ko sok
egy szer hi báz nak, hi szen ala pos elő -
ké szí tés után hi deg vér rel gyil kol -
nak. Nem len nék az ügy ben nyo mo -
zó rend őrök he lyé ben…

Olasz lisz ka, Veszp rém a má sik vo-
nu lat, itt ro mák az el kö ve tők, akik
döb be ne tes mó don vé gez tek ki em -
be re ket.

En gem most nem is az in dí té kok és
a le het sé ges tet te sek fog lal koz tat -
nak. Azt gon do lom, hogy a saj tó ban
ren ge teg fel té te le zés – re á lis és a va -
ló ság tól el ru gasz ko dott – lá tott már
ez ügy ben nap vi lá got. In kább az ese -
tek tár sa da lom ra gya ko rolt ha tá sát
sze ret ném meg vizs gál ni ab ból a
szem pont ból, hogy gyü le ke ze te ink
tud nak-e va la mit ten ni eb ben a hely -
zet ben…

Nyil ván va ló, hogy az ilyen ese tek
a tár sa da lom kü lön bö ző ré te ge i ben
az „ide ge nek kel” szem be ni fé lel met
és a bi zal mat lan sá got erő sí tik ki fe lé,
a bi zony ta lan ság pe dig a cso port, a
kö zös ség össze tar tá sát erő sí ti. A tet -
te sek kéz re ke rí té sén túl, azt gon do -
lom, min den ki szá má ra fon tos fel adat
le het vé gig gon dol ni azt, hogy eb ben
a fe szült tár sa dal mi hely zet ben gyü -
le ke ze te ink tud nak-e só vá és ko -
vásszá len ni. 

A he lyi kö zös sé gek most a bi zal -
mat lan ság és a biz ton ság men tén
kez de nek el szer ve ződ ni, lét re jön nek
gár dák és ant igár dák…

Jé zus egy erő szak tól be ár nyé kolt
vi lág ban még is azt me ri ál lí ta ni,
hogy bol do gok a sze lí dek, mert ők
örök lik a föl det, és azo kat is bol dog -
nak mond ja, akik a bé kes sé get te rem -

tik, akik ren del kez nek a „bé kes ség -
csi ná lás” szak mai fel té te le i vel…

Mit is te he tünk hát Krisz tus-kö ve -
tő ként? Min de nek előtt azt, hogy kö -
zös sé ge ink vál to zat la nul a meg ta -
pasz talt és kö zö sen meg élt is te ni
sze re tet és ir ga lom men tén „szer ve -
ződ nek”, és nem lesz nek az elő íté le -
tek me leg ágya i vá.

Gyü le ke ze ti tá bo runk ban eb ben az
év ben is csa lá dok, fi a ta lok és csa lá -
di erő szak elől me ne kü lő anyák gyer -
me ke ik vol tak együtt. A hét vé gé re az
elő íté le te ket fel vál tot ta a meg ér tés és
a bi za lom. Ab ban a re mény ben tér -
tünk ha za, hogy meg tud tuk sza kí ta -
ni a kö zöny, a gyű lö let, a bi zal mat lan -
ság év ez re des lán co la tát. Bé két „csi -
nál tunk”, ta lán Jé zu sunk szán dé ka
sze rint.

A Nyír egy há zi Evan gé li kus Ál ta -
lá nos Is ko la be fo gad ja azo kat a gye -
re ke ket, akik ki sza kad tak ere de ti kö -
zös sé gük ből. Ez zel esélyt kapnak ar -
ra, hogy a szü lői min ta he lyett a sa -
ját, Is ten től ta nult min tát kö ves sék:
a sze re tet és bi za lom min tá ját.

Részt vet tem az Olasz lisz kán
meg gyil kolt Szö gi La jos te me té sén
épp úgy, mint a kis lé tai ál do za tén,
Ba logh Má ri á én, mert úgy gon do -
lom, hogy van nak hely ze tek, ami kor
fel kell mu tat ni, hogy kö zös sé ge ink
me lyik ol da lon áll nak: az Is ten től ka -
pott élet sért he tet len sé gé nek az ol -
da lán.

Az Eper és vér cí mű film vé gén a
fi a ta lok kö zö sen ének lik a dalt: „Give
pe ace a chance!” – Adj esélyt a bé ké -
nek! Döb be ne tes kép so rok mu tat ják,
ahogy a rend őri erő szak szét ve ri a
tün te tést, és ne kik csak egy esé lyük
ma rad: az éne ké, azé az éne ké, amely
ott és ak kor ugyan úgy tűnt, hogy
sem mit nem ér. De azért tud juk,
hogy az eh hez ha son ló éne kek mi att
al kal mas még min den tí pu sú tár sa -
da lom ar ra, hogy em ber hez mél tó an
le hes sen ben ne él ni.

Ná lunk sem ki sebb a tét: adj esélyt
a bé ké nek!

Adj esélyt a bé ké nek!
g La borczi Gé za

SE MPER REFOR M ANDA

„Jó cselekedetekkel azonban nem
lehet kiérdemelni az örök életet, ke-
gyelmet és üdvösséget; ez követke-
zik abból, hogy a jó cselekedetek
nem azonosak a lelki újjászületéssel,
hanem ennek gyümölcsei. Mert
nem jó cselekedeteink által leszünk
Isten gyermekeivé, örököseivé, iga-
zakká, szentekké, keresztyénekké,
hanem csak amikor már mind-
ezekké lettünk, akkor cselekesszük
a jót. Birtokunkban kell lennie az
életnek, üdvösségnek, kegyelem-
nek, mielőtt cselekesszük a jót.
Amint a fa sem gyümölcseivel ér-
demli ki, hogy fa legyen, hanem
amikor már fává fejlődött, akkor te-
rem gyümölcsöt.”

d Virág Jenő:
Dr. Luther Márton önmagáról

Ba jo rok Bony há don
b A ba jor or szá gi Er ding evan gé li kus gyü le ke ze te és a bony há di egy ház -

köz ség kö zött im már több mint ti zen öt éve mű kö dik a part ner kap -
cso lat, a ba jor és a ma gyar evan gé li kus egy ház kö zöt ti szer ző dés cik -
ke lye i hez iga zod va. En nek je gyé ben éven te ta lál koz nak a két gyü le -
ke zet idő sebb tag jai, il let ve az if jú ság kö zös tá bo ro zás ra, hús vé ti ün -
nep lés re, hol Ma gyar or szá gon, hol pe dig Ba jor or szág ban. Idén au gusz -
tus 9-én es te kez dő dött az együt tes prog ram a Ba la ton nál.

„Jé zus egy erő szak tól
be ár nyé kolt vi lág ban
még is azt me ri ál lí ta -
ni, hogy bol do gok a
sze lí dek, mert ők
örök lik a föl det…

f Folytatás a 4. oldalon

A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház
Gyer mek- és If jú sá gi Osz tá lyá nak
égi sze alatt au gusz tus 2–8. kö zött
ren dez ték meg a 13. or szá gos evan -
gé li kus gye rek tá bort Pi lis csa bán, a
Bé thel Misszi ói Ott hon ban. A tá bor
ez év től a Nap ve tő ne vet vet te fel. 

Ti zen nyolc el kö te le zett, ön kén -
tes fi a tal ült össze Ke lé nyi Zsolt tá bor -
ve ze tő irá nyí tá sá val már tél de re kán,
hogy el kép zel je, meg szer vez ze a gye -
re kek nya rá nak vár va várt ese mé nyét.
Az idén kö zel het ven, 8–14 éves
részt ve vő vel zaj lott tá bor egyik fon -
tos cél ja, hogy össze fog ja az or szág
min den ré szé ről ér ke zett gyer me kek
kö zös sé gét, azo két, aki ket egy há -
zunk az év so rán tá bo ra i ban, ren dez -
vé nye in, is ten tisz te le te in „össze gyűj -
tött”. Nem ke vés bé lé nye ges emel lett
az sem, hogy az is me rő se i ken ke resz -
tül Pi lis csa bá ra ér ke ző, az egy ház hoz
ed dig ke vés bé szo ro san kö tő dő gye -
re kek is ott hon ra ta lál ja nak e me leg
han gu la tú kö zös ség ben, s így ke rül -
je nek Is ten óvó kö zel sé gé be.

Azt, hogy ki csik és na gyok e csa -
lá di as együtt lét so rán va ló ban ta lál -
koz za nak Jé zus sal, teo ló gus hall ga tók
ál tal tar tott reg ge li és es ti áhí ta tok,
kö zös ének lé sek, a tá bo ri Nap ve tő ze -
ne kar meg ala ku lá sa, kre a tív és in ter -
ak tív hit tan órák, kis cso por tos be szél -
ge té sek és bib lia ver seny biz to sít ják
nap ról nap ra. Kü lön he lyet kap a tá -
bor ban a bib li ai tör té ne te ket fel dol -
go zó Lát ha tat lan Szín ház, mely al kal -
mat ad a gye re kek nek a Szent írás ta -
ní tá sa i nak él mény sze rű meg élé sé -
re. Szí nes, vál to za tos ve tél ke dők,
kö zös ség épí tő já té kok, sport prog -
ra mok, Kéz mű ves Pa lo ta és ki rán du -
lá sok vár ják a gye re ke ket. Az egész

he tet vé gig kí sé rő já té kon és örö -
mön túl mu tat azon ban a má sik ra fi -
gye lő sze re tet, ad ni vá gyás és fá rad -
ha tat lan lel ke se dés, mely a gye re kek
és ve ze tők kap cso la tát is jel lem zi, s
amely en nek a tá bor nak a meg ren de -
zé sét im má ron ti zen har ma dik éve te -
szi le he tő vé.

Az idei hét cí me Szív vel-lé lek kel
volt: a részt ve vők na pon ta egy-egy
ér zést és egy hoz zá kap cso ló dó bib -
li ai tör té ne tet jár tak kö rül: a fé lel met,
a ha ra got, a meg le pe tést, a szo mo -
rú sá got, vé gül az örö met. Jé zus sze -
mé vel néz ve sze lí dül het tek meg ezek
a gyer me kek min den nap ja it át szö vő
alap ve tő ér zel mek. Az em be ri meg -
ol dá sok fe lett most is di a dal mas ko -
dott Is ten sze re te te és ke gyel me:
fé lel mek re, ha rag ra, bá nat ra ő adott

gyógy írt a reg ge li, es ti áhí ta tok ban,
ő oko zott meg le pe tést jó té te mé nye -
i ben, a nap köz be ni öröm a ne ki
szó ló kö zös ének lés ben tel je se dett ki
iga zán.

Akik már ki nőt tek a Nap ve tő tá -
bor 8–14 éves kor osz tá lyá ból, azok -
nak a fi a ta lok nak szól a min den ta -
vasszal meg szer ve zen dő Élet fo nal
evan gé li kus élet ve ze té si tá bor. Mind -
azo kat a gye re ke ket pe dig, akik most
vagy ko ráb ban részt ve vői vol tak a
Nap ve tő nek vagy az Élet fo nal nak,
nagy sze re tet tel vár ja az ok tó ber 2–
4. kö zött tar tan dó kö zös Nap ve tő–
Élet fo nal-tá bor ta lál ko zó Pi lis csa bán.

g Pel lio nisz Pet ra

f Beszámolók a 12. oldalon

Szív vel-lé lek kel
13. Nap ve tő or szá gos evan gé li kus gye rek tá bor
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b Ma egy fon tos nagy he ti éne ket
mu ta tunk be Ol va só ink nak: Em -
ber, si rasd nagy vét ke det (GyLK
812). Szen tel jünk elő ször né -
hány gon do la tot a dal lam nak.
Ér de kes ki té rőt te he tünk a lu -
the rá nus ko rá lok vi lá gá ból a
kál vi ni re for má ció ének anya -
gá nak for rá sá hoz.

A 16. szá zad el ső ne gye dé ben Stras -
bourg ban a zsol tá rok ver ses pa ra frá -
zi sa i nak ének lé se na gyon ked velt té
vált. Kö szön he tő ez nem utol só sor -
ban Matthäus Grei ter (1490 k.–1550)
kán tor nak. Ő ír ta éne künk dal la -
mát, amely re kez det ben a 119. zsol tárt
éne kel ték. A mes te ri en fel épí tett dal -
lam ív ku po la sze rű en emel ke dik sor -
ról sor ra egy re ma ga sabb ra, majd
tér vissza új ra a kez dő hang hoz. Grei -
ter dal la má val az 1530-as évek vé ge fe -
lé több mint negy ven szö ve get éne -
kel tek. Bi zo nyá ra a ki vá ló me ló di á nak
és a köz is mert ség nek is kö szön he tő,
hogy Kál vin fel vet te ezt a dal la mot
zsol tá ros köny vé be. Ott a 68. zsol tár
szö ve gét hor doz za.

Éne künk szö ve gét a re for má ció
egyik nürn ber gi zász ló vi vő je, Sebald
Hey den (1499–1561) ír ta 1530 kö rül.
Hey den 1519-től te vé keny ke dett
Nürn berg ben, ele in te kán tor ként,
majd is ko la rek tor ként. Ének szö veg-
írói te vé keny sé gé nek egyik je les ál lo -
má sa, ami kor az is mert Má ria-an ti -
fó nát, a Sal ve Re gi nát át köl töt te úgy,
hogy szö ve ge Jé zust di cső ít se, őrá
mu tas son. Két köny ve a ze ne ta ní tás,

il let ve az ének lés alap ja i ról szól. Egy
har ma dik nak ér de kes ma gyar vo -
nat ko zá sa is van: Pue ri li um col lo qui -
o rum for mu lae (1527) cí mű be szél ge -
tés gyűj te mé nyének né met és len -
gyel ér tel me zé se it Syl ves ter Já nos
egé szí tet te ki a ma gyar ral. Ez az
egyik leg ko ráb bi olyan nyom tat vány,
amely magyar szöveget tartalmaz.
Mind  ezek mel lett is leg szé le sebb
kör ben az „O Mensch, be we in de in
Sün de groß” kez de tű ének szö veg író -
ja ként is me rős Sebald Hey den.

A vers a nagy he ti is ten tisz te le ti
gya kor lat ban gyö ke re zik. Óegy há zi
szo kás, hogy eb ben az idő szak ban
négy al ka lom mal a négy evan gé li um
pas sió tör té ne tét ol vas sák: vi rág va sár -

na pon Má té evan gé li u má val kezd ve,
nagy pén te ken meg ér kez ve Já nos
evan gé li u má hoz. En nek min tá já ra
szü let tek fő ként pro tes táns gyü le ke -
ze tek ben a pas sió éne kek, ame lyek se -
gít sé gé vel ver ses for má ban, könnyen
éne kel he tő dal lam mal mé lyed he tett
el a gyü le ke zet Jé zus szen ve dés tör té -
ne té ben. Ezek kö zül az egyik leg ko -
ráb bi Sebald Hey den – Grei ter dal -
la má ra írt – éne ke. Így a dal lam,
amely ere de ti for má já val zsol tár pa -
rafrá zist hor do zott, evan gé li u mi tör -
té net, a pas sió pa ra frá zi sá nak hor do -
zó já vá lett. Hey den mind ezt hu -
szon há rom vers szak ban fo gal maz ta
meg. Ér de kes ség, hogy ké sőbb Pa ul
Ger hardt ezt át köl töt te és hu szon ki -

lenc vers sza kos ra bő ví tet te. A GyLK
szer kesz tői né met min tá ra csak a ke -
ret ver se ket köz lik.

Az el ső vers szak a kez dő fel szó lí -
tás után Krisz tus vált ság mű vé nek
leg fon to sabb ál lo má sa it idé zi fel. Jól
érez he tő, ho gyan ve zet a gon do la ti ív
Jé zus szü le té sé től föl di te vé keny sé -
gén, gyó gyí tá sa in át a ke reszt ha lá lig.
Az író az el ső fel szó lí tás és a krisz tu -
si vált ság mű kö zött ál lan dó kap cso -
la tot tart fenn az zal, hogy több ször
is mét li: ér tünk. A má so dik stró fa,
ame ly az ere de ti leg hu szon egy vers -
sza kon át tar tó tör té ne tet le zár ja, új -
ra meg új ra fel idé zi Jé zus meg vál tó
tet te it és azt, hogy ez mi re in dít ja az
em bert. Vé gül is mét Jé zus ál do za tát
je le ní ti meg a szö veg író: „Ó, em ber,
nézd, a Gol go tán / Bű nö dért mily íté -
let jár: / Gyű lölj meg min den vét ket!”

Az éne ket J. S. Bach két meg kü lön -
böz te tett he lyen dol goz za fel. Er re a
ko rál ra ír ta Or gel büch le in cí mű ko -
rál elő já ték-gyűj te mé nyé nek ta lán
leg szug gesz tí vebb da rab ját, amely nek
zá ró üte me i ben, ahol a Kre u ze (ke -
reszt) szó sze re pel, egé szen drá ma -
i an idé zi fel a ke reszt ha lál mély sé gét
és di cső sé gét. Ha son ló ka rak ter rel ta -
lál ko zunk sok kal na gyobb mé re tek -
ben a Má té-pas sió el ső ré szé nek zá -
ró kó ru sá ban. Ez ad hat fe le le tet ar ra
a kér dés re is, ho gyan le het egy mély
bűn bá nat ra in dí tó ko rál nak ilyen
nagy ívű dúr dal la ma: Jé zus ha lá la
ma gá ban hor doz za az em be ri bűn
mély sé gét, de azt is, hogy mind ezt
ma ga Is ten győz te le a ke resz ten.

g Fin ta Ger gely

PA S SIÓPA R A FR Á Z I S

Em ber, si rasd nagy vét ke det
C ANTATE

Ma nap ság, a re cesszió ide jén – ha
más sza vak kal is – is mét lő dő kér dés:
mi ből él az em ber? Ma ga sabb élet -
szín vo na lú or szág ból ér ke ző ven -
dé ge ink rá kér dez nek: ha ennyi az át -
lag fi ze tés, ilye nek a kö rül mé nyek
ha zánk ban, ak kor mi ből él a ma gyar
em ber? Mai igénk vég ki csen gé se
nem az anya gi ak ra vo nat ko zó kér dés
el spi ri tu a li zá lá sa, va la mi fé le, gaz da -
sá gi vál ság ide jé re va ló lé lek nyug ta -
tó, ha nem az élet leg fon to sabb tar tó -
pil lé ré re, a lét iga zi for rá sá ra utal. Az
igaz em ber hi te ál tal él.

Haba kuk pró fé ta sza vai úgy tár ják
elénk ezt az élet meg ha tá ro zó alap -
igaz sá got, hogy a meg elő ző gon do -
la tok kal rá ve zet nek a ti tok lé nye gé -
re, ar ra, hogy mi is az élet iga zi
moz ga tó ru gó ja.

Je ru zsá lem pusz tu lá sá nak em lék -
ün ne pén kü lö nö sen is fon tos le het ez,
hi szen a Szent há rom ság ün ne pe utá -
ni 10. va sár na pon ar ról em lé ke zik
meg az egy ház, hogy a vi lág kö ze pé -
nek szá mí tó szent vá ros nem is mer -
te fel meg lá to ga tá sá nak ide jét, az az
Is ten ér ke zé sét és je len lé tét, s en nek
egye nes kö vet kez mé nye volt a pusz -
tu lás. Jé zus ma ga is meg si rat ta Je ru -
zsá le met, mert lát ta, mi lesz a vá ros -
ból, mi lesz az em ber ből Is ten nél kül.
Kő kö vön nem ma rad. A vá rost va -
ló ban el pusz tí tot ták, a temp lo mot le -
rom bol ták. 

Örök me men tó. Szá munk ra is fi -
gyel mez te tő jel, mi vár ránk, ha el tá -
vo lo dunk az élet for rá sá tól, Is ten től.
A szent vá ros, a szent hely Is ten
nél kül pusz tu lás ra ítélt, ér ték te len va -
la mi. De Is ten nel még a leg el du got -
tabb te le pü lés, hely, a leg je len ték te -
le nebb em ber is ál dá sok for rá sa le het.

Mi ből fa kad az élet – szem ben a
pusz tu lás sal? Mi ál tal van va ló di élet
– ve ge tá lás he lyett? Az igaz em ber
hit ből vagy hi te ál tal él – így igénk vá -
la sza.

A va sár nap mot tó ja – is ten tisz te -
le ti rend tar tá sunk sze rint – így hang -
zik: „Is mer jük fel, amit Is ten Krisz tus -
ban tett ér tünk.” A ket tő – igénk
csúcs pont ja és a va sár nap összes igé -
jé nek össze fog la ló mon da ta – együtt
ad ja meg szá munk ra azt a drá ga kin -
cset, azt az evan gé li u mot, ame lyet el -
vi he tünk ma gunk kal az előt tünk ál ló
új hét ván dor út já ra. Hit ál tal él he tünk,
igaz em ber ként, mert Is ten Krisz tus -
ban min dent meg tett ér tünk. Meg te -
rem tett, meg vál tott, meg szen telt.

Igénk így kez dő dik: „őr he lyem re
ál lok”. Az ér té ket, éle tet vé dő em ber
őr kö dik. Ter mé sze tes, hogy vi gyáz
ar ra, ami iga zi kincs. Óv ja, hi szen
ami va ló ban ér ték, az ál lan dó ve -
szély nek van ki té ve. Eb ben az ér te -
lem ben él a ke resz tény em ber ál lan -
dó har ci hely zet ben. Har ci hely zet -
ben pe dig szük ség van harc ké szült -
ség re, őr szol gá lat ra. 

Őr he lyem re ál lok, mert ve szély -
ben van nak a meg is mert és fel is mert
iga zi ér té kek: Is ten sze re te te, s en nek
kö vet kez té ben az em be ri sze re tet, Is -
ten jó sá ga, s emi att az em be ri jó
szán dék, az Is ten-hit tisz ta sá ga, s
ezért az em be ri lét tes ti-lel ki-szel le -
mi tisz ta sá ga. Ve szély ben az evan gé -
li um is. Őr he lyem re ál lok, mert vé -
de nem kell azo kat az ér té ke ket,
ame lye ket az egy ház ban Is ten vég -
te len sze re te té ből meg is mer tem.
Őr he lyem re ál lok, mert a go nosz, az
ör dög, a sá tán tá ma dá sa na gyon is
va ló sá gos em be ri, ter mé sze ti és ter -

mé szet fe let ti erő kön ke resz tül ve szé -
lyez te ti ma gát az éle tet.

Őr köd ni azon ban – Is ten gyer me -
kei szá má ra – nem csak azt je len ti,
hogy sa ját erőm re, jó zan sá gom ra,
éber sé gem re ha gyat ko zom. Ak kor
egy ket tő re ki cse lez ne az el len fél – hi -
szen erő sebb, ta pasz tal tabb, ra fi nál -
tabb, mint én va gyok. Őr köd ni annyit
tesz: Is ten ere jé vel, a Lé lek jó zan sá -
gá val „ész nél len ni” és meg tar ta ni azt,
ami ér té ket meg te rem tett ben nem és
kö rü löt tem a Min den ha tó. Őr köd ni
annyit tesz: fi gye lek Is ten sza vá ra, mit
mond, mit mu tat, mit vár, mit kér.
Ahogy Haba kuk meg fo gal maz za:
„…mit szól hoz zám, és mit fe lel pa na -
szom ra.” A ke resz tény élet for ma ez:
őr köd ni és köz ben fi gyel ni az Úr
sza vá ra, vá la szá ra. Ez a „fe lül ről ve -
zé relt ál la pot”.

És az Is ten szól. Nem bü rok ra ta ő,
aki to lo gat ja éle tünk ak tá it, meg vá -
la szo lat la nul hagy va kér dé se in ket.
El hang za nak az em lé kez te tő, a fi gyel -
mez te tő, a biz ta tó s a jö vőt nyi tó sza -
vak. Is ten sza vai, ame lyek nem bi -
zony ta lan ko dó kér dé sek, nem in ga -
tag gon do la tok, nem meg kér dő je lez -
he tő, ké tes ér té kű sza vak, ha nem ki -
je len té sek. Sza va cél hoz ér, mert
tar tal ma, cím zett je, cél ja van. Tar tal -
ma a ha tá ro zott, men tő, fel eme lő sze -
re tet. Cím zett je az el tá vo lo dott és
ezért el ve szett em ber. Cél ja az, hogy
meg ment se a vi lá got, ki tel je sít se az
éle tet. Az az: cél ja az üd vös ség.

Is ten sza vá ban az őrt ál ló, rá fi gye -
lő em ber nem csa ló dik. Sok min den -
ki be csap, a biz tos nak hitt szó meg csal,
de Is ten sza va so ha sem. Cél hoz ér. Le -
het, hogy tü re lem kell hoz zá. Az Is ten
óra rend je és me net rend je más, mint

a mi énk. De pon tos. Min den ide jé ben
tör té nik, min den meg fe le lő idő ben ér -
ke zik. Ahogy a Pré di ká tor is tud ja:
„Minden nek ren delt ide je van… Meg -
van az ide je…” (Préd 3,1–8)

Itt ju tunk el a sza kasz csú csá hoz,
igénk utol só mon da tá hoz. Le lep le ző
mon dat ez a ja vá ból: „…az el bi za ko -
dott em ber nem őszin te lel kű, de az
igaz em ber a hi te ál tal él.” Ki az el bi -
za ko dott? So kan van nak, so kan va -
gyunk: akik új ra meg új ra meg fe led -
ke zünk ar ról, hogy egye dül Is ten
sze re te te tart meg min ket. El bi za ko -
dot tan hi szünk sa ját erőnk ben, sa ját
prob lé ma meg ol dó ké pes sé günk ben.
Ab ban, hogy egye dül is ké pe sek va -
gyunk jók len ni, egye dül is ki tud juk
emel ni ma gun kat az élet mo csa rá ból,
egye dül is elég erő sek va gyunk le -
győz ni a rosszat, a go noszt. 

Az el bi za ko dott em ber nem
őszin te lel kű – vissz hang zik az íté -
le tet rej tő mon dat. Az őszin te lé lek
be vall ja: egye dül nem megy. Egye -
dül sem mi va gyok. Az em be ri erő
ke vés az élet re, a jó cse lek vé sé re, a
bol do gu lás ra. Erő, élet bol do gu lás
csak az Is ten nel va ló bi zal mi vi -
szony ban van. A hit ben. Az igaz em -
ber hi te ál tal él. Azért igaz, mert Is -
ten hez tar to zik, aki he lyünk re iga -
zít. Azért él, mert hisz: Is ten leg na -
gyobb aján dé kát, a hi tet meg kap ta,
el fo gad ta, be fo gad ta.
g Dr. Ha fen scher Ká roly (ifj.) 

Imád koz zunk! Leg drá gább aján dé ko -
dért kö nyör günk, Is te nünk: hi tet adó
Szent lel ke dért, hogy ál ta la az élet is
mi énk le hes sen. Ámen.

SZ ENT H Á ROM SÁG ÜN NE PE U TÁN 10.  VA SÁR NAP  H AB 2,14

Hit ál tal
A VA SÁRNAP IG ÉJE

Sze re tő mennyei Atyánk, mu lan dó
éle tünk meg annyi pusz tu ló ér té ke kö -
zött ál dunk té ged, hogy ma is hir det -
ted kö zöt tünk az örök élet be szé dét.

Imád sá go kat meg hall ga tó Úr! Ké -
rünk té ged, légy fi gyel mes né ped
kö nyör gé sé re, mely ben meg em lé -
ke zünk előt ted a bol dog ság után só -
vár gó vi lág ról, nem ze tünk ről és min -
den szük sé get szen ve dő em ber tár -
sunk ról.

Mennyei Atyánk, ké rünk, őrizd
meg e vi lág bé kes sé gét, hogy né pek
és nem ze tek egy más köl csö nös meg -
be csü lé sé ben él je nek, s ne en gedd,
hogy a kö zöt tünk lé vő kul tu rá lis,
val lá si és anya gi kü lönb sé gek há bo -
rúk for rá sa i vá le gye nek.

Is te nünk, kö nyör günk ott ho nun -
kért, a Föl dért. Na pon ként intsd a vi -
lág ha tal mas sá ga it, fi gyel mez tesd e
föld né pe it, hogy óv ják a te rem tett vi -
lá got fe le lős gaz dál ko dás sal, ta ka ré -
kos élet tel. Add meg ne künk ke -
gyel me sen, hogy mi is így él jünk. Adj
mér ték le tes sé get a ha szon szer zés ben.

Imád ko zunk a har ma dik vi lág sze -
gé nye i ért és min den ki zsák má nyolt
em be rért. Adj mun kát, élel met, tisz -
ta ivó vi zet és ott hont min den sze gény
em ber nek.

Or szág ala pí tó ki rá lyunk ál la má ért,
ma gyar ha zán kért is imád ko zunk,
Atyánk! Add meg ne künk ke gyel me -
sen, hogy nö ve ked jék kö zöt tünk a
Krisz tus ban va ló hit, mely naggyá tet -
te és meg tar tot ta e ha zát egy ez red -
éven át. Urunk, nö veld hi tün ket, s e
nö vek vő hit ben adj ne künk bol dog -
sá got! Ké rünk, adj or szá gunk nak fe -
le lős ve ze tő ket, ál lam fér fi a kat, akik
tet te ik kel a ha za ér de két mun kál ják.
Imád ko zunk az or szág ha tá ra in túl és
a vi lág ban szét szó ród va élő ma gyar -
sá gért. Őrizd nyel vü ket, kul tú rá ju kat,
adj kö zöt tük egyet ér tést.

Imád ko zunk te le pü lé sün kért,
amely en élünk. Add meg, hogy ter -
jed jen kö zöt tünk a bé kes sé get, sze -
re te tet ho zó hit, szűn jék az erő sza -
kos ság és a vi szály ko dás. Adj né künk
ide ha za mun kát és meg él he tést.
Ter jeszd kö zöt tünk or szá god öröm -
hí rét, és add, hogy eb ben mi is esz -
kö ze id le gyünk.

Imád ko zunk min den em be rért.
A csa lá do kért: édes anyá kért és édes -
apá kért, gyer me ke kért, if ja kért és
idő se kért. Imád ko zunk azért, hogy
min den gyer mek biz ton sá got adó
csa lád ban nő hes sen fel. Te óvd és ve -
zé reld a szü lő ket Szent lel ked ere jé -
vel. Adj ne kik ked vet, tü rel met a
gyer mek ne ve lés hez, a fi a ta lo kat te
őrizd meg min den meg gon do lat -
lan ság tól, el ke se re dett ség től. Add
meg, Urunk, hogy ben ned meg ta lál -
ják éle tük cél ját és ér tel mét.

Imád ko zunk min den ma gá nyos
em ber tár sun kért. Ta lál ja nak kö zös -
ség re te ben ned és a té ged sze re tők ben.
Áldd meg idős test vé re in ket bé kes sé -
get, meg be csült sé get ho zó évek kel.
Aján dé kozz meg mind nyá jun kat jó
egész ség gel, hosszú és tar tal mas élet -
tel. Szün tesd meg a pusz tí tó be teg sé -
ge ket és jár vá nyo kat. Imád ko zunk a
be te ge kért, a kór há zi ágy ban fek vő kért
és az oda ha za lé vő kért. Te add meg
szá muk ra a re ményt, a vi gasz ta lást és
a gyó gyu lást. Imád ko zunk a ha lá luk
órá ján lé vő em ber tár sa in kért, a meg -
vál tó Krisz tus sal va ló ta lál ko zás eny -
hít se szen ve dé se i ket, és a fel tá ma dás
bi zo nyos sá gá ban le gyen tel jes örö -
mük. Ámen.

Oratio
œcumenica

2. Nagy hálát adjunk néki hát, Mert értünk vállalt kínhalált: Él-
jünk úgy, mint kívánja. Vívjunk a bûnnel nagy csatát, Krisztus
majd gyõzedelmet ád, Hallgassunk csak szavára! Tõle tanulj
szeretetet, Ki értünk halált szenvedett, S így adott üdvösséget.
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Bár van még két hét a nyár ból, de ta -
lán már sza bad, sőt szük sé ges a ha -
ma ro san kez dő dő új tan év, mun ka -
év ter ve zé sé re gon dol nunk. En nek
je gyé ben kap ták kéz hez lel ké sze ink
az el múlt na pok ban a 2009–2010-es
mun ka év re ké szült or szá gos gyü le -
ke ze ti mun ka prog ra mot. Ez im már
a har ma dik esz ten dő, hogy ro tá ci ós
rend sze rint, egy-egy ke rü let mun -
ka cso port ja rész le te sen ki dol go zott
terv el ké szí té sé vel se gí ti a gyü le ke -
ze ti lel ké szek, mun ka tár sak szol gá -
la tát. Az észa ki és a nyu ga ti egy ház -
ke rü let után az idén a dé li ek ke rül -
tek sor ra. A kö zel húsz fős mun ka -
cso port Sza bó né Mát rai Ma ri an na
püs pök he lyet tes ko or di ná lá sá val öt -
száz ol da las kö tet tel lep te meg lel ké -
szi ka run kat. A kiadvány címe
Elmélyülés.

Nem csak mennyi sé gi gaz da go dás
jel lem zi az új mun ka prog ra mot, ha -
nem egy faj ta mi nő sé gi elő re lé pést is
re mé lünk tő le. Az elő ző két mun ka -
terv ugyan is egy más tól füg get le nül
je lent meg Nö ve ke dés, il let ve Is ten há -
za né pe cím mel. Ősz től vi szont kö -
zép tá vú, öt év re szó ló, tu da to san
épít ke ző prog ram ter vet sze ret nénk
meg ala poz ni. Er re utal az írá som
cí mé ben sze rep lő „öt éves terv”.

Tudom, hogy ez utóbbi kifejezés,
főleg az idősebb nem ze dék ben, ke -
ser ves emlékeket idéz fel, hi szen a
múlt rendszer év ti ze dei nek hírhedt
öt éves tervei nem bi zo nyul tak si ker -
tör ténetnek. De a min den ter ve zés

nél kü li kont rol lá lat lan sod ró dás ta -
lán még na gyobb ve szé lye ket rejt
ma gá ban. En nek fe le lős sé ge tet ten
ér he tő a mai glo bá lis gaz da sá gi vál -
ság ban is. Gát lás ta lan túl ter me lés és
túl fo gyasz tás, ener gia- és nyers -
anyag pa zar lás és nem utol só sor ban
fe le lőt len gaz dál ko dás, ga ráz dál ko -
dás zaj lik az úgy ne ve zett hu mán
erő for rás sal, em be rek lel ki, szel le mi
és fi zi kai ere jé vel.

Mind ezek től a köz ve szé lyes kí -
sér té sek től egy há zunk éle te, mun ká -
ja sem men tes. Fon tos, hogy mi is
meg ta nul junk böl csen és fe le lő sen
gaz dál kod ni erő sen kor lá to zott em -
be ri erőfor rá sa ink kal. Eb ből a fel is -
me rés ből szü le tett új já a kö zel múlt -
ban az éves or szá gos mun ka terv ké -
szí té sé nek gon do la ta, amely nek ko -
moly ha gyo má nya van egy há zunk -
ban. Elég, ha a két vi lág há bo rú kö zött
meg je lent tar tal mas, rész ben még ma
is hasz nál ha tó bel misszi ói mun ka -
prog ra mok ra gon do lunk.

Ma, ami kor oly sok lel ké szünk
pa nasz ko dik túl ter helt ség ről, Is ten -
től ka pott erőnk el té koz lá sa len ne, ha
kü lön-kü lön eről köd nénk sa ját íz lé -
sünk, egyé ni ké pes sé ge ink és lá tás -
mó dunk sze rin ti éves mun ka ter vek
össze bar ká cso lá sán. Nem is szól va a
min den kon cep ció nél kü li ve ge tá lás
mu lasz tá si bű né ről, ami saj nos gyü -
le ke ze te ink je len tős ré szé ben nem is -
me ret len je len ség…

Az el ső, im már rend szer vál tás
utá ni, új öt éves mun ka prog ram terv

kon cep ci ó ját dr. Sza bó La jos, az
Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem
Gya kor la ti Tan szé ké nek pro fesszo ra
dol goz ta ki. A tu da tos, táv la tos épít -
ke zés nek – így a gyü le ke zet épí tés nek
is – min dig fe le lős ala po zás sal kell
kez dőd nie. En nek meg fe le lő en az
el ső év kulcs sza va az el mé lyü lés. Er -
re a biz tos fun da men tum ra épül het
a má so dik esz ten dő ben a meg is me -
rés, a har ma dik év ben a meg erő sö dés.
Eb ből fa kad hat majd az együtt mű kö -
dés, vé gül pe dig az ötö dik év ben a ki -
te kin tés.

A ter ve zet sze rint min den év ben
más-más szol gá la ti te rü let  kap ki -
emelt hang súlyt a lel kész és a gyü le -
ke zet éle té ben. Így az in du ló mun ka -
év ben a lel ki gon do zás kap hat pri o ri -
tást, a kö vet ke ző esz ten dő ben pedig
a ta ní tás/ta nu lás. Ezt kö ve ti a ta nús -
ko dás, majd a kö zös ség épí tés, vé gül
pe dig a misszi ói di men zió.

Az öt éves kon cep ció rész le te sebb
ki bon tá sa dr. Sza bó La jos tol lá ból a
kö tet be ve ze tő ré szé ben ol vas ha tó.
Nyil ván va ló, hogy a nagy ívű el kép -
ze lés meg va ló sí tá sa az egy ház ke rü -
le tek mun ka cso port jai kö zöt ti szo ro -

sabb együtt mű kö dést és szer ve zet -
tebb ko or di ná ci ót igé nyel a jö vő ben.

A 2009–2010-es ter ve zet egyik
sa já tos sá ga, hogy az el mé lyü lés ké pé -
ből ki in dul va a főbb gyü le ke ze ti al -
kal mak té ma so ro za tai hat lé pés ben
jár ják vé gig a mun ka évet. Az egyes
sza ka szok a kin csért mély be szál ló
gyöngy ha lász moz du la ta i nak szim -
bo li kus üze ne tét idé zik: el szá nás – le -
ve gő vé tel – le me rü lés – fel fe de zés –
meg szer zés – fel emel ke dés.

A gyü le ke ze ti bib lia órák har minc
té ma egy ség re ki dol go zott so ro za ta
Hó se ás pró fé ta köny vé ből, Já nos evan -
gé li u má ból és Pál apos tol Ti mó te us -
hoz írott le ve le i ből me rít. A kö tet
mind eh hez gaz dag il luszt rá ci ós anya -
got kí nál, mely nek egy ré sze az in ter -
ne ten elérhető le tölt he tő for má ban
(http://mun ka prog ram.lu the ran.hu;
http://del.lu the ran.hu).

Kéz be ka punk egy har minc nyolc
ré szes if jú sá gi so ro za tot, gyer mek-
bib lia órai váz la to kat, jól hasz nál ha -
tó csa lá di is ten tisz te le ti mo del le ket.
Gon dol tak a szer kesz tők az egy re
több gyü le ke zet ben mű kö dő ba ba-
ma ma kö rök re is. Ta lá lunk több
mint százol da las, ala po san ki dol go -
zott bib lia is ko lát, va la mint spe ci á lis
te ma ti kus bib lia órai so ro za tot. Se gít -
sé get nyújt a kö tet azok nak is, akik
ALP HA-kur zus in dí tá sát ter ve zik.

S vé gül az utol só fe je zet Ext rák
cím mel spe ci á lis gyü le ke ze ti al kal -
mak hoz kí nál öt le te ket: evan gé li zá -
ci ós so ro za tok hoz, pres bi te ri na -

pok hoz, if jú sá gi na pok hoz és if jú sá -
gi tá bo rok hoz, va la mint köz li a 2009-
es és 2010-es évben ese dé kes fon to -
sabb egy ház- és kul túr tör té ne ti év for -
du lók jegy zé két.

Ezen a he lyen is há lás kö szö net il -
le ti a szer kesz tő ket és mun ka tár sa i -
kat. Kö szö net a Lu ther Ki adó szer -
kesz tő i nek, hogy idő ben és a tő lük
már meg szo kott ma gas szín vo na -
lon, igé nyes ki vi tel ben je len tet ték
meg a vas kos kö te tet.

Re mé lem, so kan for gat ják majd
ha szon nal, ál dott el mé lyü lés sel az új
mun ka prog ra mot. Iga zi kin cses tár
nyíl hat meg előt tünk, mely ből a he -
lyi kö rül mé nyek nek meg fe le lő en, sza -
ba don és böl csen gaz dál kod ha tunk.

Kö zös Mun ka adónk aján dé koz zon
ne künk el mé lyü lő hi tet, kre a tív sze -
re te tet és meg úju ló re mény sé get. Ő
ad jon na pon ként friss erőt, len dü le -
tet és örö möt. Így kí vá nok öröm te -
li és ered mé nyes új mun ka évet min -
den mun ka tár sam nak, kö zel ben és
tá vol ban.

In dul az „öt éves terv”
É GTÁJOLÓ

Gáncs Péter püspök
Déli Egyházkerület

A pé csi Bal da uf Gusz táv Evan gé li kus
Sze re tet ott hon ere de ti leg két he lyen
– a Szent Ist ván té ren és a Sza bad ság
ut cá ban – mű kö dött, ám a két ott -
hon rész nem elé gí tet te ki a ben nük
élő idő sek igé nye it, nem fe lelt meg a
kor sze rű el vá rá sok nak és a dia kó ni -
ai in téz mé nyek kel szem ben tá masz -
tott kö ve tel mé nyek nek, il let ve a rá -
juk vo nat ko zó tör vé nyi elő írá sok -
nak sem.

Az evan gé li kus egy ház még ta valy
– a szom szé dos te le pü lés, Po gány ön -
kor mány za tá nak tá mo ga tá sá val –
kor sze rű dia kó ni ai in téz mény épí té -
sé be kez dett. Az ön kor mány zat in -
gyen tel ket adott az egy ház nak an nak
fe jé ben, hogy a fel épü lő komp le -
xum ban ki ala kí tan dó or vo si ren de -
lő és gyógy szer tár a több mint ezer -
egy száz fős köz ség la kói szá má ra is
ren del ke zés re áll majd.

Az épít ke zés sel egy fő vál lal ko zót
bíz tak meg. Az el ké szült épü let egyik
fe lé be idén már ci us ban már be is köl -
töz tek a la kók a Bal da uf-ott hon
Szent Ist ván té ri rész le gé ből, a ház
má sik fe lét azon ban a fő vál lal ko zó
nem haj lan dó át ad ni a tu laj do nos
evan gé li kus egy ház nak, azt egy őr ző-
vé dő kft.-vel őriz te ti. Szíj ár tó Csa ba
ki vi te le ző, fő vál lal ko zó ugyan is újabb
anya gi kö ve te lé sek kel állt elő a meg -
bí zó egy ház zal szem ben, és kü lön bö -
ző saj tó or gá nu mok ban az zal vá dol -
ja a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy -

há zat, hogy az hat van mil lió fo rint tal
tar to zik ne ki. Ez zel szem ben egy
füg get len szak ér tői bi zott ság meg ál -
la pí tot ta, hogy az egy ház min den fi -
ze té si kö te le zett sé gé nek ele get tett.
Az anya gi ügyek tisz tá zá sá ra va ló szí -
nű leg csak jo gi úton lesz le he tő ség. 

A te le pü lés ön kor mány za tá nak
au gusz tus 4-ei tes tü le ti ülé sén Ká kay
Ist ván, a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
Egy ház Or szá gos Iro dá já nak igaz ga -
tó ja is részt vett. A kép vi se lő-tes tü -
let ez al ka lom mal to váb bi együtt mű -
kö dé si szán dé ká ról és bi zal má ról
biz to sí tot ta egy há zun kat, an nak el -
le né re, hogy a visszás hely zet mi att
az egy ház nem tud ta tel je sí te ni a szer -
ző dés ben vál lalt kö te le zett sé gét,
vagy is a jú ni us 1-jei ha tár idő le tel te
után, a mai na pig sem tud ta át ad ni az
or vo si ren de lőt és a gyógy szer tá rat.

Lap zár tánk után kap tuk a hírt,
hogy Po gány köz ség jegy ző jé nek au -
gusz tus 11-én ho zott dön té se ér tel -
mé ben a fő vál lal ko zó nak há rom na -
pon be lül, vagy is még ezen a hé ten át
kell ad nia az épü le tet. Így az evan gé -
li kus egy ház vég re bir tok ba ve he ti sa -
ját tu laj do nát, az érin tett idő sek több
hó na pos vá ra ko zás után be köl töz het -
nek új ott ho nuk ba, és az egy ház az
egész ség ügyi szol gál ta tóin téz mé -
nyek át adá sá val tel je sít he ti az ön kor -
mány zat tal szem ben vál lalt kö te le -
zett sé gét.

d EvÉ let-in fó

Sze re tet ott hon-gon dok
Az egy ház ha jó ja min dig  szél lel
szem ben ha lad. Ezért ne héz a lel ké -
szi szol gá lat. De van be lül ről tá ma -
dó el len szél is, mely lel künk nem várt
zu gá ból ér ke zik. Egy iga zi el len sé -
günk van, a sa ját hi tet len sé günk –
hang sú lyoz ta Itt zés Já nos, a Nyu ga -
ti (Du nán tú li) Egy ház ke rü let püs pö -
ke Mk 6,47–51 alap ján tar tott ige hir -
de té sé ben, ami kor múlt szom bat
dél után az aj kai temp lom ban lel -
késszé szen tel te Tóth Ká roly Ist vánt.
Majd hoz zá tet te: Má sok , a köz vé le -
mény elől el búj ha tunk ugyan, de Jé -
zus te kin te te elől nem. Vi gasz ta lás az,
hogy ő szem mel tart min ket, és sze -
re te té vel kö zel van hoz zánk. Ő ez zel
erő sí te ni akar, nem meg fé lem lí te ni.
Ami kor Jé zus meg szó lal – ige hang -
zik –, ak kor fe de zik fel a ta nít vá nyok,
hogy ő nem kí sér tet. „Ne ked is szól:
én va gyok, szol gá la tom ba fo gad lak,

kö vess en gem!” – zár ta ige hir de té sét
a püs pök.

Az ün ne pi is ten tisz te let li tur gi á já -
ban dr. Reuss And rás, hit tu do má nyi
egye temünk pro fesszo ra, va la mint
Vaj da Ist ván aj kai lel kész se géd ke zett.

Tóth Ká roly Ist ván 1983-ban szü -
le tett Aj kán. Kö zép is ko lai ta nul má -
nya it Sop ron ban, az evan gé li kus lí -
ce um ban vé gez te. Ez után az EL TE
böl csész ka rán tör té ne lem, va la mint
az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye -
te men teo ló gus-lel kész sza kos dip lo -
mát szer zett. 2007-ben meg nő sült,
fe le sé ge, Szlav kovsz ky Ma ri ann tör -
té ne lem és la tin sza kos ta nár.

Az if jú lel készt püs pö ke au gusz tus
15-től a Veszp ré mi Egy ház me gye
be osz tott lel ké sze ként kül di ki szol -
gá lat ra a pá pai gyü le ke zet be, Pol gár -
di Sán dor es pe res mel lé.

g Me nyes Gyu la

A Mester tekintete előtt
Lel kész szen te lés Aj kán

Adat la pok „ele ve ned tek meg” au gusz tus 7-én dél után-es te Gyu lán. A Vi har sa rok eme bé kés für dő vá ro sá nak vi lág -
órá já nál ta lál koz tak ugyan is a my Lu ther evan gé li kus kö zös sé gi ol dal törzs fel hasz ná lói kö zül né há nyan, hogy más -
fél év nyi in ten zív in ter ne tes kap cso lat tar tás után vég re-va la há ra sze mé lye sen is meg is mer jék egy mást. A rég óta ter -
ve zett kö tet len együtt lét ről az Evan gé li kus Élet kö vet ke ző szá má ban tu dó sí tunk bő veb ben.

g Ger lai Pál fel vé te le

Elmélyülés – Evangélikus gyülekezeti
munkaprogram 2009–2010

Összeállította a Déli Evangélikus
Egyházkerület munkaközössége
Luther Kiadó, 2009
Kereskedelmi forgalomba nem kerülő
gyülekezetpedagógiai oktatási segédanyag
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Az if jú ság a bony há di ön kor mány zat
fo nyód-bé la te le pi tá bo rá ban ta lál ko -
zott, ki hasz nál va az időt kö zös já ték -
ra, für dés re, ki rán du lás ra. Is mer -
ked het tek Pan nó nia múlt já nak és
je le né nek né hány fe je ze té vel, a geo -
ló gi ai múlt tal és a sző lő kul tú rá val –
nem ke vés bé a sza bad tű zön va ló gu -
lyás fő zés rej tel me i vel és ár nya la ta i -
val Ba da csony ban, a haj da ni Pel sót (a
Ba la ton la tin ne ve) oly igen ked ve lő
ró ma i ak em lé ke i vel Fe nék pusz tán
és a ha za fel vi rá goz ta tá sá ért oly so -
kat tett fel vi lá go sult Fes te tics csa lád
em lé ke i vel Keszt he lyen.

Az idő seb bek az egész na pos fá -
rasz tó uta zás után Rév fü löp re ér kez -
tek meg. Ked den pi hen get tek, sé tál -
gat tak, sé ta ha józ tak, és ba rát koz tak
a Ba la ton-fel vi dék he gye i nek ké pé vel

és le vé vel. Szer dán múlt be li uta zást
tet tek Kék kút ra, a há rom száz éves
pa raszt ház hoz, Nagy vá zsony ba, a
Ki ni zsi-vár ba és kö ze lé ben ál ló temp -
lo munk hoz, mely nek előd jé ben Sze -
ni czei Bá rány György, a tol na-ba ra -
nya-so mo gyi egy ház me gye tö rök
hó dolt ság utá ni meg szer ve ző je, a
ma gyar or szá gi pi e tiz mus je les kép -
vi se lő je pré di kált a 17–18. szá zad
for du ló ján. Csü tör tö kön – út ban
Bony hád ra – meg lá to gat ták az óko -
ri egy ház szá má ra oly nagy pró ba té -
telt je len tő csá szár kul tusz Pan no nia
In fe ri or tar to má nyi szék he lyét, a
rom ja i ban is le nyű gö ző Gor si u mot a
mai Tác mel lett.

Pén te ken öre gek és fi a ta lok, ven -
dé gek és bony há di ak Bá ta apá tit ke -
res ték föl, ahol több, a né met ség ki -
te le pí té se foly tán Er ding be ke rült
hit test vé rünk gyö ke rei – kö zöt tük a
test vér-gyü le ke ze ti kap cso la tot kez -
de mé nye ző kéi – ered nek. Mély be -
nyo mást tett rá juk a – kö ze pe sen és
gyen gén su gár zó – atom hul la dék
vég le ges el he lye zé sé re szol gá ló atom -
te me tő és az el nép te le ne dő gyü le ke -
zet va la ha szebb na po kat lá tott temp -
lo ma. Es te a két gyü le ke zet meg je lent
tag jai együtt gril lez tek-va cso ráz tak a
ven dé gek szál lá sá ul szol gá ló gim -
ná zi u mi kol lé gi um – több szö rö sen és
fenn han gon meg cso dált – ud va rán.

Az if jú ság szom ba ton vá ros is me -
re ti ve tél ke dő vel töl töt te a dél előt töt,
az idő seb bek pe dig a Völgy sé gi Mú -
ze u mot és a vá ros tűz ol tó mú ze u mát
te kin tet ték meg. Mind két he lyen
szak sze rű né met nyel vű ve ze tés ben
volt ré szük.

Az er din gi ek lá to ga tá sa vé let len -
sze rű en egy be esett több vá ro si ese -
ménnyel. Az ön kor mány zat kép vi se -
lő-tes tü le te au gusz tus 7-én ün ne pi
tes tü le ti ülést tar tott ab ból az al ka -
lom ból, hogy Bony hád húsz éve ápol
part ner kap cso la tot a né met or szá gi
Ba den-Würt tem berg tar to mány ban
fek vő Wer nau vá ro sá val. Az ün ne pi
ülé sen tisz te let be li bony há di pol -
gár rá fo gad ták Ar min El bl wer na ui
pol gár mes tert, a ma gyar or szá gi gyö -
ke rű Alf red Fre is täd ter ta nács no kot

– aki egyéb ként ma gyar né pi tánc-
együt test ve zet –, il let ve a két evan -
gé li kus gyü le ke zet part ner kap cso la -
tá nak kez de mé nye ző it: a Bony hád -
ról ki te le pí tett Sal ler Éva (szü le tett
Frech) asszonyt, aki emel lett te vé keny
részt vál lalt az óvo dák és a vá ros szo -
ci á lis in téz mé nye i nek tá mo ga tá sá ban
is, va la mint a ma gyar ál lam pol gár -
ként a vaj da sá gi Óké ren szü le tett
Fried rich Fal kens tein nyu gal ma zott
lel készt, aki so kat tett a bony há di
temp lom ta ta ro zá sá nak fi nan szí ro zá -
sá ért. 

A né met ven dé gek lá to ga tá sa alatt
zaj lott to váb bá a haj da ni hí res bony -
há di szar vas mar ha faj ta em lé ké re és
re ge ne rá lá sa cél já ból ren de zett me -
ző gaz da sá gi kon fe ren cia, il let ve a
IX. Tar ka fesz ti vál – ökör sü tés sel és
gu lyás fő ző ver sennyel –, va la mint a
Tol na me gyei né met ki sebb ség Som -
mer fest je, az az nyá ri fesz ti vál ja. A
nap a nép ün ne pé lyen fel ál lí tott ön -
kor mány za ti sá tor ban el köl tött kö zös
va cso rá val ért vé get.

A va sár na pi, né met nyel vű közös
is ten tisz te let után (a fel kért ven dég-
ige hir de tő, Da ni el Ten berg er din gi
igaz ga tó lel kész egy vá rat lan ha lál eset
mi att saj nos nem jö he tett el) a ven -
dé gek út ra kel tek. Jö vő re vár ják a
bony há di a kat.

g – äh – 

Bajorok Bonyhádon

Rad nó ti Mik lós nak van egy kü lö nös, fi a tal ko ri ver se. Már
a cí me is meg le pő: 1932. áp ri lis 24., al cí me pe dig így hang -
zik: John Lo ve, test vé rem. A vers szü le té si kö rül mé nye -
it, ko ra be li új ság hírt idéz ve, így ha tá roz za meg Rad nó -
ti: „John Lo ve, fi a tal né ger köl tőt New York né ger ne gye -
dé ben, St. Vin cent ben, a King White ne vű mo zi ban, ver -
sé nek el mon dá sa köz ben a Ku-Klux-Klan em be rei
agyon ver ték a pó di u mon, és tes tét ki dob ták a szel lőz te -
tő ab la kon. A tet te sek nek nyo muk ve szett.” 2009 au gusz -
tu sá ban kü lön le ges ak tu a li tást nyer ez a vers, és ko ránt -
sem csak azért, mert Rad nó ti Mik lós száz év vel ez előtt
szü le tett.

John Lo ve, test vé rem!
A Ti szán lát ta lak fo rog ni
a híd alatt ma.

Ör vény vagy most, hogy meg öl ték
ben ned a ver set s bar na sze me den
hogy fé reg ül. Nö ve kedj!

Nézd, kö vér eső sé tál a pej szí nü ég ből.
Kapd ma gad hoz és fojtsd el!
a föld re ne es sék!

Mert nagy a Ku-Klux-Klan s né ki esik.
Övé a ke nyér, szöl lő és le ge lő!
a tej fö le itt is né ki rán co so dik!

Meg öl tek. Most ör vény vagy test vér.
Gu ta is légy! mely
pörg és ha ug rik, hely re ta lál!

Együtt dol go zunk John Lo ve;
ör vény va gyok én is és gu ta!

Ke nyér, szöl lő, le ge lő és tej
tap sol, ro pog va, hogy össze ha jol tunk!

Meg ren dít, ahogy Rad nó ti tel jes mér ték ben osz to zik egy
tő le tá vol élt em ber sor sá ban. Itt még csak sza vak ban
– az tán ti zen két év vel ké sőbb tény le ge sen is. Mert egy
bru tá lis esz me őrült hí vei őt is meg öl ték. John Lo ve-ot
azért, mert né ger, Rad nó ti Mik lóst azért, mert zsi dó volt.
Ver sé ben a köl tő im már nem a tá vo li Ame ri ká ban lát -
ja sors tár sát, ha nem a Ti sza part ján. Mert a bűn és a
szen ve dés nem köt he tő hely hez. Va la kit ki dob nak egy
ame ri kai mo zi szel lő ző ab la kán, és holt tes te a Sop ron -
hoz kö ze li Ab dán buk kan fel. Egy em bert az óce án ba
lök nek, és te te mé re a Ti szán buk kan nak rá. Igen, a szen -
ve dés és a bűn fö löt te áll tér nek és idő nek.

Rad nó ti uta lá sa a Ti szá ra ak kor tá madt élet re ben -
nem, ami kor ér te sül tem ar ról, hogy a hé ten is mét öl -
tek a ti tok za tos so ro zat gyil ko sok. Ez út tal a Ti szán tú -
lon, a Nyír egy há zá hoz kö ze li Kis lé tán tör ték rá az aj -
tót egy ci gány asszony ra és le á nyá ra. A negy ven öt éves
Ba logh Má ri át szi tá vá lőt ték, ti zen há rom éves le á nyát
élet ve szé lye sen meg se be sí tet ték. Ugyan az az ér tel -
met len bru ta li tás, mint né hány hó nap ja Ta tár szent györ -
gyön, ahol apá ra és fi á ra gyúj tot ták rá a há zat, és a két
me ne kü lőt há tul ról lőt ték agyon.

John Lo ve né ger volt, Rad nó ti Mik lós zsi dó, Ba logh
Má ria és a töb bi ál do zat ci gány. A bom lott agyú gyil ko -
ló gé pe ket az elő íté let és a gyű lö let ve zet te. Ők nem tö -
rőd tek az zal, hogy John Lo ve ho gyan sza val, ők nem is -
mer ték – az idő köz ben ka to li kus hit re tért – Rad nó ti sze -
rel mes köl te mé nye it vagy a Nem tud ha tom… cí mű ver -
set, és nem ér de kel te őket, hogy Ba logh Má ria dol gos
asszony volt.

Szól nom kell, ki ál ta ni sze ret nék. A ná zá re ti Jé zus ne -
vé ben eme lem fel sza vam, aki zsi dó volt, de le he tett vol -
na né ger vagy ci gány. Mert ő min dig vál lal ta a kö zös -

sé get a szen ve dő vel, ő min dig osz to zott az ül dö zöt tek
sor sá ban.

Med dig még? Mi kor csi tul már el az ér tel met len gyű -
lö let? Mi kor lesz nek ké pe sek a rend fenn tar tó erők meg -
vé de ni a ki szol gál ta tot tat és a bűn ül dö zők meg ta lál ni a
tet te se ket? És mi kor él het nek már biz ton ság ban és fé le -
lem nél kül asszo nya ink, gyer me ke ink?

A na pok ban halt meg egy va rázs la tos em ber, Cseh Ta -
más éne kes is. Gim na zis ta ko rom óta sze re tem őt, aki im -
már két nem ze dék ko bold ja volt. Nem csak kul ti kus elő -
adó mű vész, Ber emé nyi Gé za so kunk élet ér zé sét ki fe je -
ző ver se i nek szug gesz tív tol má cso ló ja volt, ha nem egy
sa já tos já ték ke re té ben in di án törzs fő nök is. „Füst a sze -
mé ben”, ez volt az in di án ne ve. Ta lán ezért állt min dig kis -
sé hu nyo rog va a szín pa don. És va rá zsolt. Ha di ös vény cí -
mű köny vé ben így idéz te fel a sa já tos ba ko nyi in di án tá -
bor szü le té sét: „1961-ben egy he gyi tisz tá son fel ver tük az
el ső in di án sát ra kat. Tisz ta tör vé nyek re, egy sze rű ség re,
át lát ha tó, ér tel mez he tő vi lág ra vágy tunk.” Mert, te gyük
hoz zá, a vi lág nem ilyen. Nem volt ilyen a hat va nas évek -
ben, ami kor Cseh Ta más ék lá zad ni mer tek, de nem volt
ilyen a har min cas évek ben sem, ami kor John Lo ve-ot ver -
ték agyon, a negy ve nes évek ben, ami kor Rad nó tit gyil -
kol ták meg, és nem ilyen a ké tez res évek ben sem, ami -
kor Ba logh Má ri át ölik meg.

Cseh Ta más nak nem az ér tel met len em be ri gyű löl -
ség mi att kel lett tra gi kus hir te len ség gel meg hal nia, ha -
nem há roméves szí vós küz de lem után. Ne vét és helyt -
ál lá sát még is eb ben az össze füg gés ben kell em lí te nünk.
Az in di án élet ben ben ne volt a dac és a lá za dás, az el -
nyo mot tak kal va ló azo no su lás és va la mi ter mé sze te sen
tisz ta ér ték rend. Mert az in di á nok nem ér tet ték, hogy
a fe hé rek mi ért akar ják el ra gad ni az ő ősi ér té ke i ket, és
fel nem fog hat ták, hogy ná luk a ki mon dott szó nak mi -
ért nincs hi te le.

A né ger, a zsi dó és a ci gány után az in di ánt si ra tom.
Aki mél tó ság gal vi sel te be teg sé gét is. Aki egy in ter jú ban
né hány hó nap ja így fe lelt a „Nem fél a ha lál tól?” kér dés -
re: „Nem ret te gek. In kább kí ván csi va gyok, ho gyan fog
meg tör tén ni. Le het, hogy így, fo ko za to san. De ne kem
meg en ged te a Jó is ten, hogy el ren dez zem, amit el kell.
Ami ről min den ki úgy gon dol ja, hogy majd egy szer, de van
még rá idő, hosszú az élet.”

Ez a hit ad ha tott lel kierőt Cseh Ta más nak. Ezért dob -
ta el, im már nagybe teg ként, idén áp ri lis ban az őt Ba kony -
bél dísz pol gá ra ként ün nep lő kö zön ség sze me lát tá ra a bot -
ját, hogy előt tük in di án tán cot lejt sen. Sok szen ve dő nek ad -
hat erőt ez a gesz tus. Az em lí tett in ter jú ban ezt is mond -
ta Is ten ről: „Há lás va gyok ne ki. Há lás, mert ha gyott éne -
kel ni.” A ha lál ra mél tó ság gal ké szü lő Cseh Ta más lát tán új
ér tel met nyer nek az ál ta la már év ti ze dek kel ez előtt is éne -
kelt so rok: „Azt mondd meg né kem, hol lesz majd la kó he -
lyünk? / Ma ra dunk itt, vagy egy szer majd to vább me gyünk?”

So ha nem fo gom el fe lej te ni azt a meg ren dült sé get sem,
amellyel Cseh Ta más fo gad ta az An do Drom ci gány  ze -
ne kar elő adá sát, me lyen az ő ré gi da lá nak fel dol go zá sát
hal lot ta tő lük. Úgy hang zott, mint va la mi ro ma him nusz.
„Egy mo só kony há ban / – szük ség la kás ban – / éj sza ka
volt, sö tét. / Ut cá ról kap tam a fényt. / De én tisz tán lát -
tam ott, / min den meg vi lá go so dott. / Ma ga mat lát tam
tíz év múl va itt, / hal lot tam ezt, a mos ta ni dal hang ja -
it. / És at tól fél tem, ne hogy majd ez le gyen, / csak tíz év
múl va ne ez a dal le gyen.” A szám vé gén Cseh Ta más
szem mel lát ha tó an könnye i vel küsz köd ve ölel te át a ze -
né sze ket, és ke zet csó kolt a ci gány asszo nyok nak. „Test -
vé re im vagy tok” – su gall ta ez az öle lés. „John Lo ve, test -
vé rem” – ír ta Rad nó ti.

Egy né ger, egy zsi dó, egy ci gány és egy in di án. A test -
vé re im. Hi szem, hogy Jé zus asz ta lá nál van nak. Is me rik
egy mást, össze tar toz nak. Ver set mon da nak, éne kel nek,
majd fel áll nak és tán col nak. Jé zus is ve lük tán col.

g Fa bi ny Ta más

Test vé rem, John, Mik lós,
Má ria és Ta más

„Ket tő az egy ben szol gál ta tást” ve ze tett be az an gol egy ház: há za so dó hí ve -
i nek fel kí nál ja, hogy egy út tal gyer me ke i ket megke resz te li. A szo kat lan lé -
pés re a va ló élet vet te rá az ang li ká no kat. A fel mé ré sek ugyan is azt mu tat -
ják, hogy a brit gye re kek negy ven négy szá za lé ká nak ha ja don az édes any ja.

Az ang li kán egy ház ti zen hat ezer pa ró ki á ra jut tat ta el új út mu ta tá sát, amely -
ben az es kü vők és ke resz te lők, il let ve szü le té si há la adá sok együt tes meg tar -
tá sá ra biz tat. A klé rus egy ré sze öröm mel fo gad ta az aján lást, ám olya nok
is akad nak, akik sze rint a kez de mé nye zés alá ás sa a há zas ság szent sé gé ről szó -
ló egy há zi ta ní tást.

Az egy ház ál lás fog la lá sa sze rint a vál toz ta tás csu pán egy meg lé vő igény -
re adott vá lasz, s et től még to vább ra is azt hir de tik, hogy a sze xu á lis élet a há -
zas sá gon be lül he lyén va ló.

d MTI

Egy füst alatt es ket és ke resz tel
az ang li kán egy ház

Fried rich Fal kens tein, Sal ler Éva és Alf red Fre is täd ter
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Püs ki Sán dor ha lá lá ra. Ki lenc ven -
ki len ce dik évé ben el hunyt a le gen dás
könyv ki adó. El ment, hogy ki pi hen je
gaz dag éle té nek min den fá ra dal mát.
És meg aláz ta tá sát – mert eb ben is
volt ré sze bő ven. Jo gi dip lo má val a
zse bé ben 1938-ban nyi tot ta meg
köny ves bolt ját, s egy év vel ké sőbb
meg ala pí tot ta a Ma gyar Élet Ki adót.
Fő ként né pi írók, Er dé lyi Jó zsef, Fé ja
Gé za, Ko do lá nyi Já nos, Né meth Lász -
ló, Sin ka Ist ván, Sza bó Pál, Ve res
Pé ter, illetve Sza bó De zső mű ve it je -
len tet te meg. Egy sze rű bo rí tó val,
min dig cson kí tat la nul – és ez zel az
egyet len volt, aki mind vé gig meg őriz -
te hi te les sé gét! 1942 és 43 kö zött a
szár szói kon fe ren ci ák egyik szer ve ző -
je volt. 1962-ben ha mis vá dak kal
bör tön bün te tés re ítél ték, 1970-ben
Ame ri ká ba emig rált, ott hoz ta lét re
a Püs ki Ki adót, mely az ak ko ri Ma -
gyar or szá gon po li ti kai okok ból meg -
je len ni nem tu dó szer zők mun ká it ad -
ta köz re. Bi zony hosszú ol da la kat
töl te ne meg ezek nek a mű vek nek a
listája: el fe le dett és ha tá ron tú li írók
hi ány pót ló mű vei. 1988-tól fe le sé -
gé vel együtt Budapesten, a Krisz ti na
kör úti köny ves ház ban és ki adó ban
foly tat ta ál do za tos mun ká ját: a nem -
zet épí tést és ön vé del met. Fá rad ha tat -
la nul, az utol só pil la na tig ol vas va és
szer keszt ve, biz tat va az író kat a jó ra
és az igaz ra. A fe hér bo rí tós, ében fe -
ke te be tűs Püs ki-kö te tek im már a ma -
gyar kul tú ra örök ér té kei.

Re mény. Egész éle tem ben re mény -
ked tem. Va la mi ke vés ben, va la mi
ap ró se gít ség ben. Egy biz ta tó ba rá -
ti szó ban, egy sze let ke nyér ben. Nem
akar tam el hin ni, hogy aki föl je len tet -
te apá mat, az so ha nem kér bo csá na -
tot, fia, aki ki szol gál ta a zsar no ki időt,
meg is rá gal maz! Elég volt. Ne to -
vább. Nem re mél ni. Már azt sem,
hogy is te ni su gal lat ra be kö vet ke zik a
nem várt sze ren cse.

Új év szá zad. A 21. szá zad csu pa
meg le pe tés, új ér ték rend és irány. Ma
a Föld la kos sá gá nak het ven öt szá za -
lé ka éhe zik, és ez min dent el mond a
jö vő ről. Az ener gia for rá sok ki apa dó -
ban. A szén-di o xid-ki bo csá tás na -
gyon nagy; az ég haj lat vál to zás is
vég ze tes, ta lán már meg ál lít ha tat lan.
Ma gyar or szág hely ze te ki lá tás ta lan -
nak tű nik: min den ener gi át ven -
nünk kell, öreg a nem zet, s az er köl -
csi zül lés so ha nem volt ilyen mély -
pon ton. Az el kö vet ke ző év ti ze dek va -
la mi ször nyű drá mát sej tet nek. Ázsia
túl élé si esé lye ti zen öt szá za lék, Eu ró -
pa esé lye negy ven öt-öt ven szá za -
lék. Ha nem ke res sük to vább a meg -
ol dá so kat, na gyobb lesz az em be ri
pusz tu lás, mint a há bo rúk ide jén!

Iszo nyat. Amer re né zek a vi lág ban,
min de nütt gyű lö let, me ne kü lő föld -
ré szek. Tö ré keny csó na kon, rossz
au tó gu min pró bál nak az em be rek
át jut ni az óce á non – reményeik sze -
rint – egy sza bad or szágba. Csont -
so vány af ri kai nő, kar ján cse cse mő -
vel és még há rom kis gye rek kel, há -
tán vé kony pok róc cal gya lo gol a vé -
get nem érő úton.

Né ha egy-egy jó aka ra tú em ber.
A ko pott Bib lia, Arany Já nos ver sei,
Bach ze né je. A vil lá nyi jó vö rös bor.
A haj na li nap az éb re dő ten ger fe lett.
Csak ez ma radt. Min den más hal vá -
nyu ló fénnyel de reng az idő ben.

Ti tok. Nagy ti tok a gyö nyö rű ma gyar
nyelv. Egész éle tem ben cso dál tam és
fél tet tem. Kas sán, Sza bad kán, de kü -
lö nö sen Er dély ben hang zik kris tály tisz -
tán a zen gé se. Arany bal la dás mély sé -

ge, Ba bits fáj dal ma, Krú dy he ge dű sza -
va. És az után még sok min den. Ízek,
han gu la tok, messzi év szá za dok. Az iga -
zán tisz ta éle tű ek úgy be szél nek, mint
a nép: szűk sza vú an és dal la mo san.

Fel li ni. Me sél a nagy ren de ző a te le -
ví zi ó ban. Fe ke te-fe hér, nagy sze rű
do ku men tum gyűj te mény, so ha nem
lá tott és is mert ké pek. És egy iga zi
meg le pe tés: zse ni á li san raj zolt a
mes ter, ter ve i hez váz la to kat ké szí tett,
mi előtt hoz zá fo gott a vég le ges for má -
hoz. „A film cso dá la tos já ték, amit so -
kan néz nek és sze ret nek” – mond ja
bú csú zás kor. Majd meg jegy zi, az
élet ben a leg fon to sabb a vál to zás.
Bio ló gi ai és mi nő sé gi meg úju lást
vár az új év szá zad ban. Hát itt van –
ki ál ta nék fe lé, ha hal lat sza na sza vam
az iszo nyú zaj ban. Itt van az is ten te -
len, gyű löl kö dő vi lág. So ha nem lá -
tott, tar fe jű szörny em be re i vel.

Az idő vo nu lá sa. Mint ha gyor sab -
bak len né nek az évek, ahogy öreg szik
az em ber. Mintha is me ret len kéz
ráz ná a nagy égi ho mok órát. Ki sebb
fi a mat, Ro bit mint ha teg nap vit tem
vol na a vál la mon, mert nem mert be -
ül ni az au tó ba. Most meg már ti zen -
hat éves lesz, ked ves és szem te len,
mint a leg több ka masz. Ijesz tő en
rö vid egy nap, alig te szek va la mit,
már is itt az es te. El ké pesz tő, hogy el -
re pül egy hét. Vá rom a pén te ket, mi -
kor vég re új ra együtt a csa lád, le het
pi hen ni, ki rán dul ni, és alig si ke rül va -
la mi, ma rad a va sár nap dél után ro -
ha ná sa, sé ta a bu dai he gye kig. Meg -
döb ben tő, mi lyen rö vid az élet. Em -
lék szem, gye rek ko rom ban apám sok -
szor föl kelt, hogy be ta kar jon az ágy -
ban, most meg én töp ren gek a csil -
lag ta lan éj sza ká ban, fi gye lem rit kán
lá tott uno ká im ál mát.

He gyi kecs kék. Ámul va né zem őket,
ahogy sza lad nak föl a me re dek szik -
la fa lon. Meg-meg áll nak, fi gyel nek,
sö ré nyü ket fúj ja az észa ki szél. Hát -
só lá bu kon a kör mök kü lön le ge sen
ki kép zet tek, he gye sek és éle sek, ezért
tud nak így jár ni min den év szak ban.
Ha el jön a sze re lem ide je, ak kor ha -
son csúsz va já rul nak a meny asszony
elé. Aki a leg több se bet kap ja, a leg -
vé re sebb, az szá mít hat a ki vá lasz tot -
tak bar langmély örö me i re.

Misszi o ná ri us lel ké szek. Jacs kó
Sán dor Taj van kis há za i ban gon -
doz za a sé rült gye re ke ket. 1956-ban
hagy ta el Kas sát, hogy Is ten hí vá sá -
nak en ge del mes ked jen. So kan vár ják
reg ge len te, kü lö nö sen egy sö tét sze -
mű fiú, csak jobb ke ze ép, s gyö nyö -
rű en hí mez. Zsol dos Im re ti zen két
nyel ven tud, ő ké szí tet te a fran cia–
kí nai szó tárt. A ta ní tás után se gít,
ahol csak tud, ha kell, ja vít ja az éji vi -
har té páz ta ebéd lő te te jét. Az er dé -
lyi ár víz kor ezer dol lárt kül dött,
mond ja, s a vé gén, mi kor Ma gyar or -
szág ról be szél, könnyes lesz a sze me.

Fő vá ros. Annyi év után még min dig
ide gen va gyok Bu da pes ten. El in du -
lok dél előtt Bu dá ról, busszal be az Ül -
lői útig, on nan vissza kis ki té rők kel.
Min de nütt az ide gen ség kí sér, a ré -
gi há zak szür ke ko pott sá ga, a ha tal -
mas ará nyok, az új üveg-fém iro da -
há zak egy for ma sá ga. Alig van ma gyar
fel irat, s az ut cánk ka pu táb lá in a
ne ve ket ol vas va szin te min de nütt
ta lá lok egy-két kí na it, de van olyan
ház is, ahol csak né me tek lak nak.
Teg nap még szor gos öre gek dol goz -
tak a kert ben, most mind sze re tet -
otthon ban van vagy a te me tő ben.

g Feny ve si Fé lix La jos

Jegy zet la pok
(Nap ló, 2009)

A Mű vé sze tek Völ gye szer ve zői az
idén nem ren dez ték meg a ha gyo má -
nyos fesz ti vált, a völgy te le pü lé sei
azon ban úgy dön töt tek: ön erő ből, sa -
ját ma guk vál lal ják a szer ve zést. A dö -
rög di fesz ti vá lon – jú li us 31. és au -
gusz tus 9. kö zött – az idén is szólt a
dzsessz-, a rock- és a nép ze ne, vol tak
film ve tí té sek, szín há zi elő adá sok,
tánc be mu ta tók, gye rek já té kok, a női
egyen jo gú ság gal és ki sebb sé gek kel
kap cso la tos kvíz kér dé sek.

A ta li án dö rög di szí nes ren dez -
vény be az egy há zak is be kap cso lód -
tak: a Veszp ré mi Evan gé li kus Egy ház -
köz ség au gusz tus 7-én, pén te ken
vár ta a fesz ti vá lo zó gye re ke ket, fi a ta -
lo kat, fel nőt te ket.

Dél előtt a leg ki seb be ké volt a fő -
sze rep: go kar tos bib lia ver se nyen,
aka dály ver se nyen mé ret  ték meg ma -
gu kat, pa pír re pü lőt haj to gat tak, a
gyü le ke zet pe da gó gus és óvó nő tag -
ja i nak se gít sé gé vel kéz mű ves-fog -
lal ko zá so kon ve het tek részt. Dél -
után a vár pa lo tai trom bi tás, Pa to nai
Il di kó a temp lom előtt is mert evan -
gé li kus éne kek kel hí vo gat ta a prog -
ramok ra az ar ra já ró kat.

Be recz ky Gyu la, a gyü le ke zet fel -
ügye lő je ve tí tett ké pek kel il luszt rál -
ta az egy ház köz ség éle tét, min den -
nap ja it a te rem tett vi lág szép sé gé ről
Sal ler End re táj ké pei, csend éle tei
be szél tek. Sal ler End re – aki a ze ne -
aka dé mi án he ge dül ni ta nult, vé gül a
kép ző mű vé sze tet vá lasz tot ta – sze -
ret is ko la pél dá kat, víz ben tük rö zést,
fény-ár nyék je len sé get fes te ni. Ki ál -
lí tá sát Sze lé nyi Pál kán tor, mű vé sze -
ti író nyi tot ta meg. Hoff mann Kál -
mán né Al ko nyo dik cí mű kö te té ből a
gyü le ke zet tag jai ol vas tak ver se ket, a
szer ző, Irén ke né ni pe dig Krisz tus ba
ve tett hi té ről val lott, és ar ról, hogy

mu száj gon do la ta it, ér zé se it pa pír ra
vet nie.

Szü lők és gyer me kek a Bib li á ban és
ma cím mel Isó Do rottya lel kész tar -
tott elő adást, rá mu tat va ar ra, hogy
ma sok min den nem Is ten igé je sze -

rint zaj lik a vi lág ban. A temp lom előt -
ti evan gé li zá ció misszi ói jel le gű volt:
az volt a cél ja, hogy a fesz ti vál for ga -
ta gá ban mi nél töb ben meg áll ja nak,
Jé zus Krisz tus ról hall ja nak, el gon dol -
koz za nak. Mi ért jó ne kem, ha Is ten
szól? Én tu dom, mi a leg jobb ne kem,

hadd dönt sem el én, mit kez dek az
éle tem mel. A hit ben élő em ber kö -
tött ség ben éli az éle tét, mond ják so -
kan. De va ló ban így van? Sza bad ság
az, ha vá laszt ha tom a rosszat? –
sor jáz tak a kér dé sek és vá la szok Isó

Do rottya és Isó Zol tán evan gé li zá ci -
ó já ban. A hit ben élő nek sza bad sá ga
van a jót vá lasz ta ni.

A veszp ré mi gyü le ke zet zá ró prog -
ram ja ként gos pel kó rus adott kon cer -
tet Kiss Szil via kán tor ve ze té sé vel.

g B. E.

A hit hat
A veszp ré mi evan gé li kus gyü le ke zet a dö rög di fesz ti vá lon

A gokartos bibliaverseny
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Ha to dik al ka lom mal ren de zett ze nei
tá bort a Ke let-bé ké si Egy ház me gye,
ezúttal augusztus 2. és 9. között.
Részt ve vői kö zül töb bek nek ez volt
az egyet len elő re ter ve zett nyá ri
prog ram juk. Hét gyü le ke zet ből ér -
kez tek a ta nul ni aka ró és lel ki kö zös -
sé get ke re ső fi a ta lok. Még a ten ge -
ren túl ról is jöt tek: kö zöt tük vol tak
Cleve land ből a Ta másy gye re kek is.

A har minc nö ven dék – a leg fi a ta -
labb nyolc-, a leg idő sebb húsz éves –
tíz ok ta tó nak adott in ten zív mun kát.
Fő ként pe da gó gu sok, il let ve ma gas
szin ten mu zsi ká lók vé gez ték ezt a fe -
le lős ség tel jes fel ada tot. Min den tá bo -
ro zó ta lál koz ha tott raj tuk kí vül olyan
fi a tal lal is, aki se gí tett a gya kor lás ban
az or go na, gi tár, fu ru lya vagy dob
mel lett. Szak mai se gít sé get az egy -

ház köz ség volt kán to rá tól – aki ré -
geb ben ze ne pe da gó gus ként dol go -
zott – kap tak a részt ve vők. A fú vó -
sok ból álló kis ka ma ra cso port kész -
sé ge sen ta nul ta da rab ja it, míg a dél -
utá ni „össz han gon” kü lön fé le több -
szó la mú kó rus mű ve ket szó lal ta tott
meg a táborozók közössége.

Ez év ben né hány újí tás sal gaz da -
go dott a na pi rend. Ko rá lo kat, if jú sá -
gi éne ke ket és ze ne el mé le tet ta nul -
tak a fi a ta lok há rom cso port ban. A
tá bor té má ja „He gyek a Bib li á ban”
volt. A nap zsol tá ra je löl te ki, mi lyen
tar tal mú ének ta nu lá sa kö vet ke zik. A
szer ve zők a nap zsol tá rá hoz vá lasz -
tot ták az es ti igét, il let ve a „so ron kö -
vet ke ző” he gyet. Így pél dá ul a 121.
zsol tár ral a Gol go tát pá ro sí tot ták,
mi vel te kin te tün ket oda emel ve Jé -
zus ra néz he tünk, aki től se gít sé günk,
vált sá gunk jön. Az nap nagy pén te ki
éne ke ket ta nul tak a táborozók.

Az is ten di csé re ten és lel ki al kal ma -
kon túl sok já ték ra, kre a tív foglalatos -
ság ra és spor to lás ra is volt idő. Tá bor -
tűz mel lett is éne kel get tek a fi a ta lok,
majd egy má sik es te a li get ben erek -
lye va dá sza tot ját szot tak.

Az ál dá sos he tet sok szí nű is ten -
tisz te let tel zár ták, ame lyen mind -
annyi an meg mu tat hat ták a gyü le ke -
zet nek, mit sa já tí tot tak el. A részt ve -
vők kö szö net tel tar toz nak a szü lők és
a hát tér ben szorgoskodók sok szor
erő fe let ti szol gá la tá ért: se gít sé gük és
fel aján lá sa ik biz to sí tot ták a tes ti táp -
lá lé kot és azt is, hogy új ra min den -
ki ott hon érez het te ma gát az egy ház -
köz ség ben. 

g Lá zár né Skor ka Ka ta lin

Új ra ze nei tá bor Me ző be rény ben
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b „Lát ta Is ten, hogy a sza ka -
dék fe lé ro hansz. Ezért
most meg húz ta a vész fé -
ket. Hasz náld ki a le he tő -
sé get!” – így biz tat ja az el -
ítél te ket Ju hász Ti bor a
Sze ge di Fegy ház és Bör -
tön fa lai kö zött. A ró mai
ka to li kus bör tön lel kész
2006-ban kezd te rács mö -
göt ti szol gá la tát, azon ban
a köz tör vé nyes bű nö zők -
kel – az ak ko ri rend szer -
nek kö szön he tő en – már
sor ka to na ként meg is mer -
ke dett. A szin te na pi
rend sze res ség gel meg tar -
tott mi se és az egyé ni lel -
ki gon do zás mel lett szí -
nes prog ra mo kat is szer -
vez az el ítél tek nek az atya,
aki a szür ke fa lak kö zött
sem vesz tet te el jó ked vét:
de rű vel és lel ke se dés sel
avat be a bör tön lel kész
min den nap ja i ba.

– Már ka to na ként meg is -
mer ked tem az „el ve szett nyáj -
jal”. A Ká dár-rend szer ben teo -
ló gus ként Nagy atád ra vit tek
ka to ná nak, ahol a bör tön ből
ép pen sza ba dul tak kö zé ve zé -
nyel tek min ket. Kez det ben
gúny és meg alá zás tár gyai vol -
tunk, ké sőbb azon ban ők is fo -
lya ma to san bekap cso lód tak a
kö zös ének lés be, imád ko zás ba,
bib lia ta nul má nyo zás ba. Teo ló -
gi ai ta nul má nya im vé gez té vel
1984-ben szen tel tek pap pá a
pé csi ba zi li ká ban. Ko ráb ban
egy ház köz sé gek plé bá no sa -
ként hu szon há rom évig tel je -
sí tet tem szol gá la tot a Pé csi
Egy ház me gye te rü le tén, vá ro -
sok ban és fal vak ban egy aránt.

A sze ge di Csil lag egy ko ri
bör tön lel ké szének, dr. Maj -
zik Má tyásnak a ha lá lát kö ve -
tő en az in téz mény ben he lyet -
te sí tő atyák mi séz tek. A pé csi
püs pök en ge dé lyé vel Gyu lay

End re ak ko ri me gyés  püs pök
ki ne ve zett bör tön lel kész nek
Sze ged re. 2005 ka rá cso nyán
már kon ce leb rá ci ós éj fé li

szent mi sét mu tat tunk be, hi -
va ta lo san pe dig 2006. ja nu ár
1-jén kezd tem meg a mun kát
az in té zet ben.

– Hogyan zajlanak a bör -
tön lelkész mindennapjai a rá -
csok mögött?

– Van egy mél tó ká pol -
nánk, ame lyet a Jé zus mel lett
meg fe szí tett jobb la tor ról, a
ha gyo mány sze rint Disz mász -
ról ne vez tek el. Itt szin te min -
dennap tar tok szent mi sét,
ame lyet szé pen lá to gat nak az
el ítél tek. A ká pol ná ban lé vő
fe szü le tet egyébként egy fog -
va tar tott hí vünk fa rag ta… Le -
he tő sé günk van ar ra is, hogy
ami kor egy-egy em ber gyá -
szol, a ká pol ná ban gyer tya -
gyúj tás sal, imád ság gal em lé -
kez zünk az el hunyt ra. Az is
biz to sí tva van, hogy négy -
szem közt lel ki be szél ge tést,
szent gyó nást vé gez ze nek az
er re igényt tar tó el ítél tek. Ezt
még azok számára is le he tő vé
te szi a jog sza bály, akik a leg szi -
go rúbb re zsim ben töl tik –
nem egy szer tény le ge sen élet -
fogy tig tar tó – bün te té sü ket.

Pró bá lom a hí ve ket mi nél
gyak rab ban ak tí van is be von -
ni a szer tar tá sok ba. Pél dá ul

au gusz tus 20-ára, Szent Ist ván
ün ne pére né há nyan is me ret -
ter jesz tő elő adá sok kal ké szül -
nek az ál lam ala pí tó ki rály éle -
té ről, va la mint az új ke nyér ről
a ke nyér meg ál dás ke re té ben.
Szor gal ma san ké szü lünk a Ro -
szík Gá bor evan gé li kus bör -
tön lel kész ál tal meg hir de tett
bib lia ver seny re is, ame lyen a
ver seny zők nek a ver seny ki -
írás sze rint Pál apos tol éle té nek
és le ve le i nek is me re té ről kell
szá mot ad ni uk. Nagy örö möm
az is, hogy ak tív hí vünk, Buk -
ros Fe renc fog va tar tott már
négy szín da ra bot írt, ame lyet
a ka to li kus kul túr kör si ker rel
mu ta tott be. Ez utób bi azért is
fon tos, mert az elő adás ra az el -
ítél tek mel lett meg hí vást kap -
tak a csa lád ta gok is.

– Bi zo nyá ra nem könnyű
ilyen kö rül mé nyek kö zött szol -
gál ni…

– Min dig azt hang sú lyo -
zom, hogy a bűnt meg ve tem, de
a bű nöst sze re tem. Ép pen a
gol go tai la tor pél dáz za, hogy az
utol só pil la nat ban, az íté let
vég re haj tá sa köz ben sem ké ső
rá ta lál ni Krisz tus ra. A hit pe dig
po zi tív vál to zást hoz hat az el -
ítél tek éle té ben. Töb büket si ke -
rült rá be szél ni ar ra, hogy küzd -
je nek, ta nul ja nak. Ve lük si ke rült
meg ér tet nem, hogy Is ten ta lán
nem vé let le nül „húz ta meg a
vész fé ket” az éle tük ben.

Az egy ház egyéb ként se -
gít sé gük re le het ak kor is, ami -
kor hosszú idő után el hagy ják
az in té ze tet. A kö zel múlt ban
pél dá ul kap tam egy ké pes la -
pot, egy ko ráb bi fog va tar tott
küld te. Be szá molt ar ról, hogy
sza ba don bo csá tá sát kö ve tő -
en sze re tet tel be fo gad ta egy
bu da pes ti egy ház köz ség, részt
vesz még a temp lo mi ének kar
pró bá in is. Ha nem ta lált vol -
na rá Is ten re és az egy ház ra,
ta lán so ha nem si ke rült vol na
talp ra áll nia.

– Em lí tet te, hogy együtt -
mű kö dik az evan gé li kus bör -
tön lel késszel is.

– Büsz kén szá mol ha tok be
ar ról, hogy ná lunk va ló ban
ma ra dék ta la nul meg va ló sul
az öku me né. Nem csak azért,
mert egy más hí ve it is gon doz -
zuk, és itt, Sze ge den én se gí -
tem a má sik be já ró nyolc fe le -
ke zet mun ká ját is, ha nem
azért is, mert olyan kö zös
prog ra mo kat szer ve zünk,
mint pél dá ul a bib lia is me re ti
ve tél ke dő. Meg tisz te lő volt
szá mom ra, hogy a jú ni us 8-i
ős be mu ta tón sze mé lye sen
részt vett Ro szík Gá bor, a
Bör tön lel ké szek Ma gyar or -
szá gi Szer ve ze té nek és a Ma -
gyar Test vé ri Bör tön tár sa ság -
nak az el nö ke, és a bör tön lel -
ké szek leg utób bi ta nács ko zá -
sán, Szek szár don én hir det het -
tem az igét a he lyi re for má tus
temp lom ban az el nök úr fel -
kéré sé re.

Az Is ten hez te re lő vész fék
Be szél ge tés Ju hász Ti bor bör tön lel késszel

b „A rá csok mö gött fog ja
fel az em ber iga zán, mit
érez he tett Jé zus, ami kor
köz vet le nül szen ve dé se
előtt ma gá nyo san imád -
ko zott a Ge cse má né-kert -
ben” – vall ja Buk ros Fe -
renc. A Sze ge di Fegy ház
és Bör tön la kó ja fel dol -
goz ta már töb bek kö zött
Jé zus szü le té sét és a pas -
sió tör té ne tet is, je len leg
ötö dik szín da rab já hoz
gyűj ti szor gal ma san a for -
rá so kat.

– Fon tos nak tar tot tam azt,
hogy a bör tön ben ülő tár sa im
meg is mer jék: pon to san mit
is ün nep lünk ka rá csony kor,
il let ve hús vét kor, va la mint
hogy mi ként jött lét re a ke -
resz tény egy ház a vi lág ban és
Ma gyar or szá gon. Szent Gel -
lért ről pél dá ul na gyon ke ve set
tud nak az em be rek, pe dig ő
volt ha zánk ta ní tó ja, ki emel -
ke dő szel le mi ve ze tő je az ál -
lam ala pí tás ide jén. Ar ra gon -
dol tam, hogy szín da rab for -
má já ban kö zel tu dom vin ni
eze ket a tör té ne te ket olya -
nok hoz is, akik egyéb ként ma -
guk tól nem ol vas nák el.

– Ko ráb ban is írt szín da -
rabot?

– Ol vas ni min dig is sze ret -
tem, de írás sal nem pró bál -
koz tam 2007-ig. Ek kor mu -
tat tuk be el ítélt tár sa im mal
Jé zus szen ve dés tör té ne tét a
hús vé ti ün nep kör höz kap -
cso lód va. Ez még kez det le ges
mű volt, bár sok öt let tel pró -
bál tuk szí ne sí te ni a da ra bot:
pél dá ul egyes je le ne te ket egy
le pe dő mö gött árny já ték kal
ér zé kel tet tünk. Né hány hó -
nap pal ké sőbb ké szült el a ka -
rá cso nyi tör té net alap ján a
Csil lag Bet le hem cí mű da ra -
bom, utal va a sze ge di bün te -
tés-vég re haj tá si in té zet köz -
is mert ne vé re. A 2008 szep -
tem be ré ben szín re vitt da -
rab a ke resz tény ség tör té ne -
tét be szé li el a fel tá ma dás tól
Nagy Kons tan tin ural ko dá sá -
ig, vagy is a mi lá nói edik tu -
mig. Az idén pe dig Szent
Gel lért püs pök éle tét dol goz -
tam fel. A tör té ne tet ere de ti -
leg könyv ként ír tam meg, és

ezt dol goz tam fel dra ma ti zált
for má ban. Több vál to zat ban
is el ké szült a drá ma.

– An nak ér de ké ben, hogy hi -
te le sek le gye nek a szín da ra bok,
bi zo nyá ra sok for rás ra volt
szük sége.

– Min den al ka lom mal tö re -
ked tem a tör té ne ti hi te les -

ség re. Egész éle tem ben so kat
ol vas tam, és itt Sze ge den is
pró bá lom ér tel me sen hasz -
no sí ta ni a ren del ke zé sem re
ál ló időt. Ju hász Ti bor atya sok
teo ló gi ai, egy ház tör té ne ti
mun kát bo csá tott a ren del ke -
zé sem re.

– Bi zo nyá ra sok időt vett
igény be a da rab be ta nu lá sa, a
kel lé kek, dísz le tek be szer zé se.

– Hó na po kon ke resz tül ké -
szül tünk egy-egy elő adás ra. A
Gel lért püs pök éle tét be mu ta -
tó da rab ban pél dá ul hu szon -
há rom el ítélt vett részt. Ere de -
ti leg több mint negy ve nen je -
lent kez tek, de kény te le nek
vol tunk „lét szám sto pot” hir -
det ni. Így is elég gé meg ter he -
lő volt ennyi em ber rel kö zö -
sen dol goz ni, és leg in kább az
utol só he tek ben igen fe szes
tem pót kel lett dik tál ni a tár -
su lat nak. A szín da rab hoz jel -
me ze ket kap tunk az al só- és
fel ső vá ro si fe ren ces szer ze -
te sek től, va la mint a Sze ge di
Nem ze ti Szín ház tól is.

– Az in té zet be tör té nő be ke -
rü lé se előtt is volt kap cso la ta
va la me lyik egy ház zal?

– Igen, val lá so san ne vel tek.
Már hat éve sen mi nist rál tam a
vá ci szé kes egy ház ban a püs pök
mel lett. Va sár na pon ként részt
vet tem a mi sén, rend sze re sen
ol vas tam a Szent írást. Egy idő -
ben az evan gé li ku sok kal is volt

kap cso la tom. A bör tön ben is
ak tí van részt ve szek a Ti bor
atya ál tal szer ve zett prog ra -
mo kon, le he tő sé ge im hez mér -
ten se gí tem az ő mun ká ját.

– Az em ber fel té te lez he tő en
más ként, más szem szög ből ol -
vas sa a pas si ót a rá csok mö -
gött, mint sza bad lá bon…

– Igen, sok olyan dol got
fe de zek fel a Bib lia so rai kö -
zött, amely re ko ráb ban nem
fi gyel tem fel. Itt ta lán meg -
érez he tünk va la mit ab ból, mi -
lyen ér zés volt Jé zus nak ma gá -
nyo san, el ha gya tot tan vál lal ni
a szen ve dést. Az áru lás, a
pén zért el adott élet ke se rű sé -
ge, a ma gány, a meg ve tett ség
sok kal job ban meg érin ti az
em bert a rá csok mö gött.

– Mi ben se gí ti a hit az el ítél -
te ket?

– Szá mom ra leg in kább ah -
hoz nyújt se gít sé get, hogy tü -
re lem mel vi sel jem az el ha -
gya tott sá got, és job ban to le rál -
jam tár sa im vi sel ke dé sét.

– Ké szül-e újabb elő adás -
ra a sze ge di Csil lag tár su la -
tával?

– Igen, már gyűj töm az
anya got az új da ra bom hoz.
A kö vet ke ző egy há zi esz ten -
dőt a ka to li kus egy ház a pa pok
éve ként hir det te meg, ezért a
plé bá nosok patrónusának, Vi -
an ney Szent Já nos nak az éle -
tét sze ret ném fel dol goz ni. Ő
egy cse kély ér te lem mel meg -
ál dott em ber volt, ezért kez -
det ben nem is akar ták pap pá
szen tel ni. Azon ban a Szent lé -
lek meg se gí tet te őt: mivel az
emberek szívébe látott,
sokakat a hit út já ra vezetett, és
tömegek ke res ték fel őt, hogy
meggyón ja nak nála.

Val lá sos drá ma a bör tön ben
Új darabra készül a fogvatartott szerző

b A Csil lag. Sze ge den min den ki tud ja, hogy az au tó busz-pá lya ud var mö göt ti ob jek tum ról van szó, amely nem csu pán egy a nap fény vá ro sá nak szá mos ti zen ki len ce dik szá za di épü le te
kö zül. A „Csil lag bör tön”-ként em le ge tett Sze ge di Fegy ház és Bör tön azon ban nem csak azért kü lön le ges in téz mény, mert Ma gyar or szág leg szi go rúbb bün te tés-vég re haj tá si in té ze te,
ha nem azért is, mert köz pon ti fo lyo só ján óri á si fe szü let hir de ti az el ítél tek és őr ző ik szá má ra a meg vál tást. Eb ben az épü let ben mu tat ták be Szent Gel lért püs pök – egy fog va tar tott
ál tal szín pa di drá ma for má já ban fel dol go zott – tör té ne tét. A szer ző vel és lel ki gon do zó já val a hit ere jé ről és a bör tön fa la kon be lü li val lás gya kor lás ról be szél get ett László Jenő Csaba.

SZEN T GEL LÉRT A RÁ CSOK MÖ GÖTT

Szent Gel lért püs pök (980–1046) lom bar di ai szár ma zá sú
szer ze tes, Ma gyar or szág egyik el ső püs pö ke volt. Öt évig
Be ne dek-ren di ko los tor ban ta nult. Bo lo gnai ta nul má nyai
vé gez té vel apát tá vá lasz tot ták. Csak vo na kod va fo gad ta el
a tiszt sé get, s nem so ká ra le is mon dott ró la, hogy ré gi vá -
gya sze rint a Szent föl dön te le ped jék le.

A zá rai ke res ke dők egyik ha jó ján töb bed ma gá val 1015. feb -
ru ár kö ze pe tá ján szállt ten ger re. Pa ren zo mel lett nagy vi -
har ér te utol. Szent And rás szi ge té re ve tő dött, ahol Ra zi -
na pan non hal mi fő apát rá be szél te, hogy előbb lá to gas sa meg
a ma gya rok ál lam ala pí tó ki rá lyát, aki nek se gít sé gé vel foly -
tat hat ja út ját. Ist ván ki rály a püspök vo na ko dá sa da cá ra rá -
bíz ta fi á nak, Im re her ceg nek a ne ve lé sét, s időn ként dip lo -
má ci ai kül de té sek re is igénybe vette őt. Gel lért 1023-ban re -
me te élet re szán ta ma gát, s Ba kony bél be vo nult vissza.

1030-ban azon ban Ist ván ki rály ma ros vá ri (csa ná di)
püs pök ké ne vez te ki. Gellért a teo ló gia mel lett csil la gá szat -
tal is fog lal ko zott, ma gya rul azon ban so ha sem ta nult meg
annyi ra, hogy a nép nyel vén szó no kol ha tott vol na. 1046.
szep tem ber 24-én a pes ti rév nél (a mai bel vá ro si temp lom
és a Ru das für dő közt) meg tá mad ta őt a po gány nép tö meg,
és a Ke len-hegy re von va on nan a mély be ta szí tot ták. Be -
bal zsa mo zott tes tét Ve len cé ben őr zik.
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Bol dog az a nem zet, amely nek Is te ne
az Úr, az a nép, ame lyet örök sé gül vá -
lasz tott. (Zsolt 33,12)

Szent há rom ság ün ne pe után a 10. hé -
ten az Út mu ta tó reg ge li és he ti igéi
er re fi gyel mez tet nek: is mer jük fel,
amit Is ten Krisz tus ban tett ér tünk! „Jé zus Krisz tus ban van a mi vált sá gunk
az ő vé re ál tal: a bű nök bo csá na ta az ő ke gyel mé nek gaz dag sá ga sze rint” (Ef
1,7; LK). Ő sze re tett min ket, s ma gát ad ta ér tünk ál do za tul: „Ti azon ban vá -
lasz tott nem zet ség, ki rá lyi pap ság, szent nem zet vagy tok, Is ten tu laj don ba vett
né pe, hogy hir des sé tek nagy tet te it…” (1Pt 2,9) Jé zu sunk meg si rat ta Je ru zsá -
le met, mert nem is mer ték fel ben ne a Mes si ást, ezért „nem hagy nak be lő -
led kö vet kö vön, mert nem is mer ted fel meg lá to ga tá sod ide jét” (Lk 19,44). S
még is meg tisz tí tot ta a temp lo mot. Mi „az Úr há zá ba öröm mel me gyünk”
(GyLK 755)?! Je ru zsá lem pusz tu lá sá nak em lék ün ne pe, óegy há zi evan gé li u -
ma kap csán ír ta Lu ther: „Igen ag gó dom a ha zá mért. Most az Úr úgy jön, mint
Atya, ige hir de tő, iga zi Üd vö zí tő; ta ná csol ni és se gí te ni. De ha el vesz te get -
jük ezt az al kal mat, vé günk van!” Pál nak is nagy a fáj dal ma, szo mo rú sá ga né -
pe mi att, még is le ír ta eze ket: „…nem a tes ti szár ma zás sze rin ti utó dok az Is -
ten gyer me kei, ha nem az ígé ret gyer me kei szá mí ta nak az ő utó da i nak.” (Róm
9,8) Nem igaz ság ta lan az Is ten, ami kor ki je len ti: „Kö nyö rü lök, akin kö nyö -
rü lök, és ir gal ma zok, aki nek ir gal ma zok.” (Róm 9,15) Mi már tud hat juk: aki -
ket Is ten el hí vott, azo kat meg is iga zí tot ta, s va la mennyi en a Jé zus ba ve tett
hi tünk ál tal iga zu lunk meg! Ám Is ten nem ve tet te el vég leg vá lasz tott né pét,
„most is van ma ra dék a ke gyel mi ki vá lasz tás sze rint (…), vi szont az ő el esé -
sük ál tal ju tott el az üd vös ség a po gá nyok hoz” (Róm 11,5.11). És meg té ré sük
is a vi lág gaz dag sá gá vá lesz! Jé zus jö ven dö lé se a temp lom s a vá ros pusz tu -
lá sá ról 70-ben be tel je se dett: „…nem ma rad kő kö vön, amit le ne rom bol ná -
nak (…), és po gá nyok ta pos sák Je ru zsá le met…” (Lk 21,6.24) Urunk nem csak
a sa má ri ai asszony nak mond ja: „…el jön az óra, ami kor nem is ezen a (Ga -
ri zim) he gyen, nem is Je ru zsá lem ben imád já tok az Atyát. (…) Az Is ten Lé -
lek, és akik imád ják őt, azok nak lé lek ben és igaz ság ban kell imád ni uk.” (Jn
4,21.24) Pál e ha son lat tal fi gyel mez tet min den po gány ból lett ke resz tényt:
„…te pe dig a hit ál tal állsz. (…) Lásd meg te hát Is ten jó sá gát (…), mert kü -
lön ben te is ki vá gatsz.” (Róm 11,20.22) De akik Is ten el ve szett né pe kö zül meg -
tér nek, „…azok a ter mé sze tes ágak mennyi vel in kább be fog nak ol tat ni sa -
ját olaj fá juk ba” (Róm 11,24)! Az el uta sí tott Mes si ás mond ta, is mer ve a vá -
ros s sa ját sor sát: „Je ru zsá lem le á nyai, ne en gem si ras sa tok, ha nem ma ga -
to kat és gyer me ke i te ket si ras sá tok. (…) Mert ha a zöl del lő fá val ezt te szik, mi
tör té nik a szá raz zal?” (Lk 23,28.31) Mó zes né pe jö ven dő sor sá ról szólt, ami -
kor a tör vény meg tar tá sá ra in tet te őket: „Szét szór ben ne te ket az Úr a né pek
kö zé (…), de vé gül meg térsz Is te ned hez, az Úr hoz, és hall gatsz a sza vá ra, ak -
kor (…) nem hagy el pusz tul ni” (5Móz 4,27.30.31). „Tisz títsd meg szí ved (…)
/ Hogy meg tar tas sál (…) / – Térj meg ked vé re!” (EÉ 460,1.2)

g Garai András

HE TI ÚT RA VA LÓ

Az asz tal kö rül
– a csut kó kon –
né hány vén em ber ül,
s szót la nul
aj kuk hoz érin tik
fél de cis po ha ru kat.
Nap fé nyes ar cu kon
még lán gol:
– a Nyár.
S kö röt tük az es ti szél
lá gyan hord ja szét
a me zők il la tát…
Há tu kon az ing pá rál lik,
szá rad…
Bús né ma sá guk ban
egy egész Vi lág van
el te met ve:
ér tel met le nül. –
Mint ha imád koz ná nak,
kér ges te nye rük be hajt ják
fá radt hom lo ku kat…
Az tán egy más ra dűl nek,
mint a ké vék
– vi har után –
esős idő ben…
A fa lu is al szik,
s az er dé lyi táj:
édes must ról,
pu ha ke nyér ről
– ál mo dik…

Pász to ri Je n

Nyá ri est…

– Nem sza bad!
El ső ként in kább vic ces nek tű nik

az öt let, de ami kor el ki ál tom ma gam,
már tu dom, hogy nem az. Má so dik
eme le ti ab la kom ból né zek az ut cá -
ra. Pont a há zunk ka pu ja előt ti tér -
ség re lá tok, aho vá lel kes ház gond no -
kunk ha tal mas kő ágyá sok ba vi rá go -
kat ül te tett. Mol nár Fe renc cel együtt
most el kel le ne mon da nom azt,
hogy mennyi re nem tud ják a tá gas
ker tek ben élő al föl di ek, du nán tú li -
ak, mus kát lis ut cá kon jár ká ló kert -
vá ro si ak, hogy mit je lent a bel vá ros
nö vény te len sé gé ben egy grund nyi
zöld. Ugyan ak kor azt is lá tom, hogy
egy nagy da rab em ber most ép pen
eze ket, a már szí ne se dő ágyá so kat
dézs mál ja.

A bu da pes ti ut cák sa já tos sá ga az,
hogy a foly ton je len le vő em ber tö meg
el le né re is te rem tő dik oly kor egy-egy
ma gá nyos pil la nat. A fi a ta lok han gos -
ko dó csa pa ta ép pen el vo nult, egy idős

asszony gu ru lós be vá sár ló szaty rá -
val a má sik irány ba tá vo lo dik, a ku -
tyás lány pe dig még messze van,
kü lön ben is az egy ál ta lán nem ku tya
for má jú öl ebé re kon cent rál. A fér fi
kö rül néz, ma rok ra ra gad egy tő bü -
dös két, és ha tá ro zott moz du lat tal
be nyom ja a nej lon szaty rá ba, a töb bi
mel lé. A sza tyor da ga do zik; ké sőn
néz tem ki az ab la kon. En gem nem
lát. Fö löt te va gyok két eme let tel.

– Nem sza bad! – pró bá lok dör gő
len ni.

Ijed ten néz kö rül, szin te meg saj -
ná lom. Nem tud ja, hon nan jön az égi
hang. Ha tal mas po cak ján nad rág tar -
tó rög zí ti me le gí tő jét. Rö vid uj jú, koc -
kás in ge ki csit med ve sze rű vé te szi.
Za var tan me ne kül ne, de nem tud ja,
mer re, hi szen sen ki nem néz rá, aki -
vel szem ben vé de kez het ne, nem ér -
ti, ki szólt. Így az tán a le ve gő be,
ma ga elé, a sem mi fe lé mond ja vé de -
ke ző, han gos in du lat tal:

– Ez azért van itt!
Egy szer re a vi lág sok fé le tit ka tá -

rul elém. Ilyen len ne a pár be szé dünk
Is ten nel? Ő egy eme le ti ab lak ból fi -
gyel min ket, menny dö rög ránk, mi
pe dig a sem mi fe lé szór juk át ka in kat?
Meg ré mü lök sa ját ke gyet len sé gem -
től. Ki tud ja, mi re kell ne ki a vi rág?
Le het, hogy nincs pén ze, hogy a
sa ját zöld grund ját meg te remt se,
le het, hogy a te me tő be vi szi. Hogy
me rek én Is tent ját sza ni egy eme le -
ti ab lak ból?

Ahe lyett, hogy azt ten ném, amit ő.
Le men ni, szem be néz ni, szót ér te ni,
meg ér te ni – ezek az ő moz du la tai.

A nej lon szaty ros tol vaj új ra meg -
is mét li, ta lán, hogy ma ga is el higgye:

– Ez azért van itt!
Én pe dig, már be le kény sze rül ve sa -

ját is ten sé gem be, erőt le nül ki ál tom
le két eme let nyi ma gas ból:

– Nem.
g Ko czor Ta más

Tol vaj

Baj nok nak len ni jó ér zés. Baj nok ként
áll ni má sok előtt: va la mi ma gá val ra -
ga dó an va rázs la tos do log – és er re
nem csak a ma ga mu to ga tó em be rek
vágy nak, ha nem a sze ré nyek, csen -
de sek is, csak ép pen ben nük más
úton-mó don ke rül a fel szín re. 

Em lék szem, hogy mi lyen so kat
je len tett ne künk an nak ide jén, ami -
kor az is ko lai fo ci baj nok sá got ját szot -
tuk az ud va ron az osz tá lyok kö -
zött… Hogy mi lyen szé gyen volt
ezen a va ló já ban tét nél kü li vi a da lon
is, ha va la me lyik osz tály az utol só he -
lyen vég zett… És mi cso da mell dom -
bo rí tó büsz ke ség re adott okot az el -
ső he lye zés meg szer zé se… A győz tes
csa pat ba tar to zó fi úk egy szem pil lan -
tás alatt meg vál toz tak: öröm től su gá -
roz tak, vi dá man ka cag tak. Ép pen
el len ke ző leg a vesz te sek: nya ku kat
be húz va jár tak na po kig az is ko la fo -
lyo só in.

Baj nok sze ret ne len ni min den fiú -
gyer mek. Ál mo doz nak ar ról, hogy
bár csak ők le het tek vol na a ré gi idők
hí res ha da ko zói: bú vár Kund, Tol di
Mik lós, Do bó Ist ván eg ri vár ka pi tány
– vagy ép pen in kább va la mi mai hős
len né nek, mint Bat man, Pók em ber
vagy más, olyan ter mé szet fe let ti ké -
pes sé gek kel meg ál dott sze mély, aki
ver he tet len a ma ga ka te gó ri á já ban. Ta -
lán nin csen ez más kép pen a lá nyok -

nál sem, hi szen ők sem vet nék meg,
ha az or szá gos szép ség ver se nyen az el -
ső he lye zett nek vá lasz ta nák őket.

Min den ki sze ret ne baj nok len ni –
leg alább egy do log ban, leg alább egy -
szer az élet ben. Úgy hogy fel is me rül -
het a kér dés: ho gyan le het baj nok ká
vál ni? Mi a mód ja, mi lyen utat kell
be jár ni hoz zá?

Meg van en nek a ma ga mód ja. Azt
mond ják, hogy na gyon erős test kell
hoz zá. A ci ni ku sok hoz zá te szik: „Kü -
lö nö sen is kö nyök és láb. Mert so kat
kell üt ni és rúg ni má so kat, hogy va -
la ki az él re kerül hes sen.” Egy fi a tal, Is -
tent ke re ső fér fi kér dez te tő lem né -
hány éve: Ho gyan vál ha tunk Is ten baj -
no ká vá? Ho gyan kell él ni, és mit kell
tel je sí te ni azért, hogy va la ki Is ten
baj no ka le gyen? Egy ál ta lán: le het-e
úgy küz de ni az élet küz del mé ben,
hogy Is ten rá tud jon mo so lyog ni?

Is ten baj no ka le hetsz, ha nem ki -
eme led ma gad, ha nem ha gyod, hogy
az Úr emel jen ki té ged. Jé zus Krisz -
tus ezt ta ní tot ta: „Mert min den ki, aki
fel ma gasz tal ja ma gát, meg aláz ta -
tik, aki pe dig meg aláz za ma gát, fel -
ma gasz tal ta tik.” (Lk 18,14) Pál apos -
tol pe dig egy na gyon gya kor la ti gon -
do la tot tesz e mel lé: „…mert nem az
a meg bíz ha tó em ber, aki ön ma gát
ajánl ja, ha nem az, akit az Úr ajánl.”
(2Kor 10,18)

Is ten baj no ka le hetsz, ha em ber -
tár sa i dat a leg na gyobb tisz te let tel
ke ze led, ha a sze re tet és a meg be csü -
lés su gár zik be lő led má sok fe lé.

Ez is olyan te rü let, ahol a Bib lia
ér ték ren djé től el tá vo lo dott vi lág
sza bá lyai tel je sen el té rő ek. Hi szen
in kább az a di va tos, a „me nő”, hogy
szól juk le, szé gye nít sük meg, csip -
ked jük, bosszant suk a másikat, ahol
le het. A ko los sé be li ek nek így szólt
Pál apos tol: „A Krisz tus be szé de
lak jék ben ne tek gaz da gon úgy, hogy
ta nít sá tok egy mást tel jes böl cses -
ség gel, és int sé tek egy mást zsol tá rok -
kal, di csé re tek kel, lel ki éne kek kel; há -
la adás sal éne kel je tek szí ve tek ben
az Is ten nek. Amit pe dig szól tok vagy
cse le kesz tek, mind az Úr Jé zus ne vé -
ben te gyé tek, há lát ad va az Atya Is -
ten nek őál ta la.” (Kol 3,16–17) Így ér -
de mes ne künk egy más sal kom mu -
ni kál nunk.

A Bib lia gyak ran ha son lít ja éle tün -
ket sport ver seny hez. Szük sé ges azon -
ban meg je gyez nem, hogy itt tel je sen
más a tét, mint egy egy sze rű sport -
mér kő zé sen. Aki győz: min dent meg -
nyer. Aki ve szít: min dent el ve szít.

Ér de mes hát oda fi gyel ni a Szent -
írás ta ná csai ra és pa ran csa i ra és Is -
ten mód ján baj nok ká vál ni.

g Stei ner Jó zsef
(For rás: Mon day Man na)

Baj nok ká vál ni

Em be ri élet ko rok: cse cse mő-, gyer -
mek-, ka masz-, if jú-, fel nőtt-, kö zép-,
idős-, öreg-, agg kor. Az em ber sa ját
kor sza ka it leg in kább ese mé nyek -
hez kö tő dő em lé ke ken ke resz tül
tud ja fel idéz ni – de új ra át él ni so ha -
sem. A tes ti-lel ki meg ta pasz ta lás
nem le het sé ges más kor, csak a je len -
ben. A Te rem tő így al ko tott meg
ben nün ket: elég min den nap nak a
ba ját egy szer el vi sel ni. Ami a jö vő -
re vo nat ko zik, tel jes ség gel ti tok.
Leg fel jebb el kép zel ni, re mél ni tud -
juk. Az át élés majd kö vet ke zik, s az
is csak egy sze ri lesz.

A nem ze dé kek kö zöt ti „el len tét”
mi ből fa kad? El len tét-e, vagy va la mi
egé szen más? Úgy ta pasz ta lom, hogy
éle tem ko ráb bi sza ka sza i ban át élt
cse le ke de te i met, dön té se i met mint
meg fej ten dő ta lányt pró bá lom meg -
ér te ni, hi szen a je le nem már más kor -
osz tály ban zaj lik. Ho gyan ért het -
ném meg ak kor a má sik em be ré it?

Vár ha tom-e, hogy egy olyan em -
ber, aki nem az én kor osz tá lyom
tag ja, meg ért sen? Még vagy már ő
nem ab ban él. Egy fi a tal em ber nem
él te még meg azt a kort, ame lyet én.
Így ju tot tam el ar ra a kö vet kez te tés -
re, hogy Te rem tőnk bib li ai ki je len té -
se, mi sze rint „nem jó az em ber nek
egye dül len ni” (1Móz 2,18), bár azon
a he lyen a fér fi és a nő kap cso la tá ra
vo nat ko zik, de mi vel Ádám azt je len -
ti: em ber, mind nyá junk ra ér vé nyes.
Az egy más ra utalt ság min den kor -
osz tály ra jel lem ző.

Más em bert, más kor osz tályt meg -
ér te ni nem le het el mé le ti is me re tek
alap ján, csak gya kor lat ban. Idős a fi -
a talt, fi a tal az időst csak sa ját kap cso -
la ta in ke resz tül tud ja meg ér te ni. Saj -
nos azon ban mind két fél leg in kább
kül ső sé gek alap ján al kot vé le ményt
a má sik ról.

Mi vel idős va gyok, hadd kér jem
ez úton a fi a ta lo kat: igye kez ze nek

„test kö zel ből”, időt ál doz va meg is -
mer ni az idő se ket! Ahogy a fi a tal ság
di vat ja fél re ve zet het idő se ket, úgy az
idős em ber tes ti ál la po ta is té ves
kö vet kez te tés re kész tet he ti a fi a talt.
A fi zi kai ál la pot – sem fi a tal nál, sem
idős nél – nem jár tör vény sze rű en lel -
ki, szel le mi ér ték te len ség gel. Más-
más ér té ke ket – de ér té ke ket! – kép -
vi sel min den em ber, így a fi a tal és az
idős is.

Egy más nem is me ré se sok kal több
és na gyobb bajt okoz csa lá don, sőt az
egész tár sa dal mon be lül, mint az
együtt élés úgy ne ve zett hát rá nyai. A
gyer mek, a fi a tal rá van utal va a fel -
nőtt re, s majd idős ként rá lesz utal -
va a fi a tal ra. Ez tör vény sze rű, az élet
rend je. Az Is ten aka ra ta sze rin ti élet,
a jé zu si sze re tet ki bon ta ko zá sa lel -
künk ben csak így va ló sít ha tó meg, fi -
a tal- és nem fi a tal kor ban egy aránt.
Én így ér zem.

g Csu ti Ist ván né

El len té tek?



Az ér zel mek ka val kád ja dúlt au -
gusz tus 2–8. kö zött Pi lis csa bán a Ke -
lé nyi Zsolt tá bor ve ze tő ál tal irá nyí -
tott 13. Nap ve tő or szá gos evan gé li -
kus gye rek tá bor ban. Az idei prog -
ram cí me Szív vel-lé lek kel volt: nap -
ról nap ra el hí va tott teo ló gus hall ga -
tók és együtt ér ző ve ze tők (le en dő
ta ní tó nők, óvó nő, hit ok ta tó, pszi -
cho ló gus, köz gaz dász és szá mos
más szak ma kép vi se lő je) igye kez tek
se gí te ni a „ré gi” és „új” gye re kek nek
a né ha sú lyos ér zel mek kel va ló meg -
küz dés ben, és bi zony mé lyen át is él -
ték eze ket.

Fé le lem. Bi zony, a fé le lem töl ti be
a ve ze tők szí vét is, ami kor a tá bor el -
ső nap ján vé gig néz nek a Bé thel ebéd -
lő jé ben fel so ra ko zó het ven gye rek vá -
ra ko zó ar cán. Va jon si ke rül-e mind -
azt át ad nunk szá muk ra, amit sze ret -
nénk, ami vel ké szül tünk? Né me lyik
gyer mek ar cán is a fé le lem tük rö ző -
dött, és mind annyi an át érez tük,
mennyi re Is ten nagy ke zé ben va -
gyunk. Az áhí tat ban az tán a ta nít vá -
nyok kal együtt él het tük át azt a fé lel -
met, ame lyet ők érez het tek, mi köz -
ben há bor gott a ten ger, és ve lük éb -
red het tünk rá, hogy nem va gyunk
egye dül, Jé zus min dig ébe ren áll
mel let tünk, meg tart ja éle tün ket,
aho gyan a tá bor ban is tet te: meg -
óvott, bol do gan, egész sé ge sen, szí -
vünk ben ve le tér tünk ha za.

Ha rag. Egyik cse me ténk dü hö sen,
to por zé kol va áll a má sik előtt, szin -
te sír ha rag já ban: a má sik gye rek aka -
rat la nul is kárt tett a já té ká ban. Mi,

ve ze tők őszin te együtt ér zés sel pró -
bál juk bé kí te ni a ha mar fel csat ta nó
ki csit, mi köz ben jól tud juk, a mun -
ká ban meg fá rad va mi is mi lyen
könnyen mor du lunk rá a má sik ra.
Ké sőbb, az áhí tat ban együtt ha ra -
gud hat tunk a gaz dá ra, aki ugyan -
annyi bért adott a ko rán ér ke zett dol -
go zók nak, mint a ké sőbb mun ká ba
ál lók nak… Is ten se gít sé gé vel egy
óra múl tán a kis fiú együtt ját szott a
má sik kal, és mi, ve ze tők is bo csá na -
tot kér tünk tü rel met len sé gün kért a
töb bi ek től, mert meg ér tet tük, Is -
ten sze re te té ben ol dó dik fel pa rá nyi,
ki csi nyes ha ra gunk.

Meg le pe tés. Vá rat la nul tett bol dog -
gá min den ve ze tőt és min den gye re -
ket az ének lé sen ne ki kül dött fel csen -
dü lő dal, a kéz mű ves pa lo tá ban egy -
más nak ké szí tett meg le pe tés, a tá bor -
ba vá rat la nul meg ér ke ző ré gi és új
ven dé gek, volt ve ze tő tár sak, tá bor -
la kók, az elő re el ké szí tett, de gon do -

san tit kolt prog ra mok. Kel le mes
meg le pe tést szer zett min den ránk
vir ra dó reg gel ra gyo gó nap sü té se, Is -
ten jó té te mé nyei. Az áhí tat ban pe dig
át él het tük azt a meg le pe tést, ame lyet
egy sa ma ri tá nus oko zott egy ki ra bolt,
meg vert zsi dó em ber nek, Is ten ke -
gyel mé ről té ve ta nú bi zony sá got.
Meg le pe tés: mi, ve ze tők bí zunk ben -
ne, hogy Jé zus se gít sé gé vel meg le pe -
té se ket sze rez he tünk, gaz dag, vá -
rat la nul bol do gí tó él mény ben ré -
sze sít het jük a gye re ke ket.

Szo mo rú ság. Bi zony, a szo mo rú -
ság is meg lá to gat ta tá bo run kat, hi -
szen a gye re kek egy egész hét re el -
sza kad tak azok tól, aki ket sze ret nek:
szü le ik től. Óri á si könnyek po tyog nak
a kis fiú sze mé ből, aho gyan es te fe lé,
az anyu ká já val va ló te le fon be szél ge -
tés után fel tá mad ben ne a hon vágy.
Egy kis szo bá ban elő ször én pró bá -
lom vi gasz tal ni, ké sőbb újabb és
újabb ve ze tők ér kez nek vé let le nül va -
la mi ért, vagy szán dé ko san si et nek a
se gít sé gem re. Mert a kis fiú csak
nem vi dul fel, így rö vid idő el tel té -
vel már öt ve ze tő éne kel, tán col, mó -
ká zik, hogy el hes se ges se a szo mo rú -
sá gát. A gye re kek is se gí te nek egy -
más nak a bá nat órá i ban: a na gyobb
ölé be ve szi a ki csit, vic cet me sél
ne ki, hogy el űz ze a sö tét fel hő ket. Az
áhí tat ban az tán ar ról hal lunk, hogy
a ta nít vá nyok kal együtt az em mau -
si úton a szo mo rú sá gunk tól nem lát -
hat tuk meg a ve lünk ván dor ló Urun -
kat, aki pe dig ek kor is ott ment
mel let tünk…

…de amint ki nyílt a sze münk,
örül het tünk a té koz ló fiú ap já val
együtt, hogy Is ten gyer me kei va -
gyunk, és ezt a sok ér zést tő le kap -
tuk, s az ő ke zé ből tu dunk min dent
el fo gad ni. Ez a fel hőt len öröm.
Öröm ben szin te el kép zel he tet le nül
gaz dag volt a Nap ve tők tá bo ra. Bol -

dog gyer mek ar cok so rán csil lan meg
a nap fény a ví zi olim pi án, ami kor
egy mást lo csol va ne vet nek a gye re -
kek a ver seny fel ada to kon; bol dog ság
töl ti be a temp lom fa la it, ahogy fel -
csen dül nek az Új ének dal la mai,
me lyek hez a Nap ve tő ze ne kar gyer -
mek ke zei szol gál tat ják sok szor a ze -
nét; vi dám, ön fe ledt ne ve tés hal lat -
szik a Ki mit tud? elő adá sa in, a nép -
ze nei tánc ház ban, az utol só es ti tán -

cos ban ket ten. A gyer mek mo so lyok
örö me má ig be töl ti a szí vün ket, hi -
szen min den fel har sa nó ka ca gás
meg erő sí tés szá munk ra. Így tör tén -
he tett, hogy a tá bor ban – mi leg -
alább is a szí vünk mé lyén így érez tük
– Jé zus fé nye idén új ra be ra gyog ta az
éle tün ket.

Ér ze lem ből per sze ma radt elég a
tá bor el múl tá val is: az el vá lás könnyei
csil lan nak meg a bú csúz ko dó gye re -
kek, ve ze tők ar cán, és most, na pok -
kal ké sőbb is mé lyen hi ány zik a gye -
re kek őszin te sze re te te, a ve ze tők ba -
rát sá ga, a Jó is ten olyan egy ér tel mű je -
len lé te, aho gyan kö zöt tünk meg je len -
ni érez tük.

g Bonnyai Zsu zsan na
és Pel lio nisz Pet ra

Szerkesztette: Boda Zsuzsa
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Laj tos Sá ri 11 éves tá bo ro zó
Nagy bör zsöny ből:
A kö zös ének lés és az áhí ta tok na -
gyon jók! Le he tő sé günk volt a messze
élő gye re kek kel is meg is mer ked ni.
Évek óta részt ve szek a tá bor ban,
ezért ré gi ba rá tok is vissza vár nak. Az
is tet szett, hogy a szo bák ban ér vé nye -
sült a „rend a lel ke minden nek” elv.
A pén te ken meg ren de zett „Ki mit
tud?” volt a hét csúcs pont ja.

Pri vi zer Erik 13 éves tá bo ro zó
Nagy bör zsöny ből:
Sok min den tet szett! Csak rö vi den
fel so ro lom a leg job ba kat: 1. „Por tya”,
ami kor be jár tuk a bib li ai kér dé sek út -
ját. 2. „Té ma zá ró”, ami kor já té kos
ve tél ke dőn ki kap cso lód hat tunk. 3.
Kéz mű vespa lo ta Te ó val.

Gal gó czi Oli vér 14 éves
tá bo ro zó Bu da pest ről:
Jól eső iz ga lom mal tu dok er re a prog -
ram ra ké szül ni év ről év re, jó vi -
szont lát ni a ré gi ba rá to kat. Biz tos va -
gyok ben ne, hogy min dig jól si ke rül,
min dig szí ve sen csat la ko zom a cso -
por tos ének lé sek hez és ze né lé sek hez.
Szá mom ra biz tos pont ez a Nap ve -
tő tá bor min den nyá ron.

Ro szík Csen ge 13 éves tá bo ro zó
Gö döl lő ről:
2007-ben el ső tá bo rom ba ba rát nő -
im be szá mo ló ja alap ján nagy vá ra ko -
zás sal in dul tam el. De (ké sőbb) rá jöt -
tem, hogy a Nap ve tő ezer szer jobb
min den el kép ze lé sem nél és min den

más tá bor nál! A ked ves tá bor ve ze tők,
a ré gi és új ba rá tok, kö zös ének lé sek
és áhí ta tok, szí nes prog ra mok és
be szél ge té sek fe lejt he tet len né te szik
min den ki nek ezt a cso dá la tos pár na -
pot, így én csak aján la ni tu dom min -
den ki nek!

Grosz Zsu zsi 11 éves tá bo ro zó
Sop ron ból:
Na gyon tet szett a tá bor, mert sok dol -
got ta nul tam Is ten ről és a sze re tet -
ről. A fog lal ko zá sok tar kák vol tak,
mint az ott ké szí tett ne mez lab dá im.

Ren ge teg új ba rá tom lett. Egyet len
rossz do log tör tént csak, hogy gyor -
san vé get ért, és el kel lett bú csúz -
nunk. Jö vő re is sze ret nék ott len ni a
töb bi ek kel.

Grosz Ta más édes apa és Grosz
Ta más né (Il di) édes anya:
Lá nyunknak ez volt éle te el ső tá bo -
ro zá sa, igaz, ba rát nő i vel együtt ment,
hogy egy más tá ma szai le gye nek.
Már ér ke zés kor lát tuk, hogy szép
kör nye zet be és jó tár sak kö zé fog ke -
rül ni. Ha za ér ve so ká ig me sélt él mé -
nye i ről, az együtt ének lé sek ről, a
kö zös áhí ta tok ról, is mer ke dé sek ről és
já té kok ról. Hall gat va őt min ket is át -
járt an nak az ér zé se, hogy mi lyen
nagy öröm egy nagy „hit bé li” csa lád -
hoz tar toz ni.

Laj tos Já nos evan gé li kus
lelkész, édes apa:
Mi ért ép pen Pi lis csa ba? Ta gad ha tat -
lan, hogy hét év vel ez előtt, ami kor
elő ször vit tem hit ta no so kat Pi lis -

csa bá ra, a sa ját gyer mek ko ri if jú sá -
gi tá bo ri él mé nye im és a Nagy bör -
zsöny től va ló vi szony lag kis föld raj -
zi tá vol ság is meg ha tá ro zó volt.

Mi a gyü möl cse a tá bor nak? A
gye re kek meg ta pasz tal hat ták a más
gyü le ke ze tek ben – ta lán ép pen az or -
szág má sik ha tá rán – élő hit ta no sok
hi tét, sze re te tét, gon dol ko dá sát. Az
ősz től in du ló órá kon fel hasz nál hat -
juk a meg ta nult éne ke ket, és a lel ki
él mé nyek so ro lá sá val kez dő dik az új
tan év. Bib lia is me re tük, bib lia sze re -
te tük el mé lyül, és a „hét köz na pok ban
hasz nál ha tób bá”, ter mé sze tes sé, az
élet hez tar to zó vá vá lik.

Gal gó czi György édes apa
és Gal gó czi And rea édes anya:
Azért küld jük gyer me kün ket min den
év ben eb be a tá bor ba, mert biz to san
tud juk, hogy lel ki leg ha son ló an gaz -
dag fi a ta lok közt tölt he ti el tar tal ma -
san azt az egy he tet. A fi a tal teo ló gus -
hall ga tók áhí ta tai mély be nyo má -
sok kal erő sí tik gyer me künk hit bé li
fej lő dé sét.

Ro szík Gá bor evan gé li kus
lel kész, édes apa
és Ro szík Ág nes édes anya:
Azért küld jük el Csen gét év ről év re
a tá bor ba, mert olyan ér zel mi, lel ki
és szel le mi aján dé kok kal tér ha za,
ame lyek – meg győ ző dé sünk sze rint
– ko moly mér föld kö vet je len te nek
lel ki és men tá lis fej lő dé sé ben. A kö -
zös sé gi él mény – ze ne, tánc, ve tél ke -
dő – mel lett a hi te les ve ze tők pél dá -

ja eb ben a kor ban rend kí vül fon tos.
Egy kor társ cso port ban meg élt kö zös -
sé gi hit él mény, „rá éb re dés” min den
pré di ká ci ó nál fon to sabb le het.

Lé nárt Vik tor evan gé li kus
lelkész, a tá bor szer ve zők
szak mai és lel ki tré ne re:
Ha igaz az, hogy Jé zus a leg fon to sabb,
ak kor szük sé ges, hogy a ne ki szen telt
mun kát ve gyük a leg ko mo lyab ban a
mun kák kö zül. A Nap ve tő or szá gos
evan gé li kus gye rek tá bort az ala pos -
sá ga, a jó szer ve zett sé ge és a ve ze tők
sze rep vál la lá sa, oda adá sa szem pont -
já ból így tar tom jö vő be  mu ta tó és
pél da mu ta tó kez de mé nye zés nek.

Mády Er zsé bet ko ráb bi
or szá gos gyer mek re fe rens
és tá bor szer ve ző:
Gyer mek re fe rens sé gem ide je alatt
– és az után is – há rom szor vet tem
részt az or szá gos gye rek tá bor szer -
ve zé sé ben. Idén nyá ron is le lá to gat -
tam a tá bor utol só nap ja i ra. Hogy mi -
ért? Mert a szer ve zők kö zös sé gét na -
gyon jó han gu la tú és sze re tet tel jes
csa pat nak tar tom, olyan tár sa ság nak,
ahol egé szen ön ma gam le he tek, és
mind annyi an el fo ga dot tak va gyunk,
le he tünk. A sok fé le sé günk kel együtt.
A tá bor ról pe dig azt gon do lom, hogy
az élet öröm és az el csen de se dés egy -
aránt he lyet kap ben ne, úgy hogy
va ló di híd épí tő tá bor ez: a gye re kek
ter mé sze tes vi lá gá ba „olt ja be” a ke -
resz tény tar tal mat. Ezt nagy-nagy
eré nyé nek tar tom.

Vé le ménycsokor tá bo ro zók tól, szü lők től, lelké szek től

Országos gyerektábor 2009
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Gáncs Pé ter püs pök az Evan gé li kus
Élet 2009/25. szá má ban tet te fel a
cím ben sze rep lő kér dést. Ugyan -
csak az idén, a 9. szám ban je lent meg
egy köz le mény püs pö ke ink alá írá sá -
val Mi va ló a temp lom ba? cím mel.
Meg kér dez het nénk azt is, hogy a
temp lom ban va ló vi sel ke dés nek mi -
lyen sza bá lyai van nak. A ha son ló kér -
dé se ken idő sze rű el gon dol koz ni,
mivel nagy zűr za var és tá jé ko zat lan -
ság ta pasz tal ha tó ezen a te rü le ten. 

Nem hi szem, hogy köz pon ti sza -
bá lyo zás ra, kő be vé sett tör vé nyek re
len ne szük ség, de nem árt, ha össze -
gyűjt jük ta pasz ta la ta in kat, el mond -
juk vé le mé nyün ket, öt le te in ket, ja vas -
la ta in kat és eset leg be vált mód sze re -
in ket is a nem kí vánt je len sé gek el -
ke rü lé sé re vagy fel szá mo lá sá ra. Per -
sze már az is ér de kes, hogy ki mit
érez „nem kí vánt je len ség nek”.

Kezd jük a tap so lás kér dé sé vel,
amely Gáncs püs pö köt a cikk meg -
írá sá ra kész tet te! A tap sot ne vez het -
jük a temp lom hoz mél tat lan „em be -
ri tet szés nyil vá ní tás nak”, ha til ta ni
akar juk, de ne vez het jük „az öröm, a
há la és a kö szö net meg nyil vá nu lá sá -
nak” is, ha meg akar juk en ged ni.
Nyu gat-eu ró pai ta pasz ta la ta im alap -
ján azt mond ha tom, hogy a tap so lást
ál ta lá ban nem tilt ják a temp lo mok -
ban. Finn ba rá tom tól tu dom, hogy
ná luk csak né hány év ti ze de en ge dik
meg, ko ráb ban tilt va volt. 

Ha zai vi szony lat ban is rit kán ta -
pasz tal tam a taps til tá sát. Ér de kes
pél da a kő rös he gyi mű em lék temp -
lom, ahol már lát tam vál to zást mind -
két irány ban (a plé bá nos sze mé lyé -
nek meg vál to zá sá val). A De ák té ri
temp lom azon ban kü lön le ges hely eb -
ből a szem pont ból, mert ott sok év ti -
ze des ha gyo má nya van a taps mel lő -
zé sé nek és an nak is, hogy pré di ká ció
nél kül nem ren dez nek ze nei al kal ma -
kat (és min den kon cert in gye nes).
En nek el le né re a cikk ben em lí tett
taps nem egye dül ál ló. Szin te min den
Bach-hé ten elő for dult ed dig, mivel a
hall ga tó ság ban min dig van nak ké sőn
jö vők, akik nem hall ják a taps mel lő -
zé sé re vo nat ko zó fel hí vást, és van nak
kül föl di ek, akik ha hall ják is, nem ér -
tik. Az, hogy eb ből bá tor ta lan pró bál -
ko zás vagy tom bo ló taps vi har lesz-
e, több nyi re csak a vé let le nen mú lik. 

A püs pök ál tal em lí tett „el len té tes
ér zel me ket” nem is a fel csat ta nó
taps vál tot ta ki, ha nem az a tény,
hogy ő a ha gyo mánnyal szem ben
fog lal va ál lást a „pil la nat va rá zsá nak
fel sza ba dult el fo ga dá sát” vá lasz tot -
ta. Azt, hogy he lye sen dön tött-e, ő
sem tud ja, de én sem sze ret ném
meg ítél ni. Még az el ső Bach-he tek
va la me lyi ke után – ta pasz ta la ta im -
ra hi vat koz va – kér tem a pres bi té ri -
u mot, hogy sza kít sunk a ha gyo -
mánnyal (a pré di ká ci ót is fe les le ges -
nek érez tem olyan hang ver se nye ken,
ame lyek nem egy konk rét ün nep hez
kap cso lód nak).

Ja vas la to mat ak kor le sza vaz ták,
és az óta az én ál lás pon tom is meg vál -
to zott: bár nem bot rán ko zom meg a
tap son, job ban örü lök, ha el ma rad.
Azt lá tom ugyan is, hogy azok nak a
temp lo mok nak, ahol rend sze re sen
ren dez nek hang ver se nye ket a gyü le -
ke zet től kü lön bö ző szer ve ze tek (be -
lép ti díj jal), na gyon meg vál to zott a
„lég kö rük”. Egy is me rő söm azért
hagy ta ott a Má tyás-temp lo mot,
mert gyak ran for dult elő, hogy „csak
pén zért me he tett be a sa ját temp lo -
má ba, és sok szor vesz tet ték el a kont -
roll le he tő sé gét a temp lom gaz dái”. 

A De ák tér na gyon al kal mas len -
ne kon cer tek ren de zé sé re (a vá ros

köz pont já ban van, nagy a be fo ga dó -
ké pes sé ge), de ed dig – ép pen a ha -
gyo mány han goz ta tá sá val – si ke rült
meg aka dá lyoz ni az ide gen kon cert -
ren de zé si pró bál ko zá so kat. Jó len ne,
ha ez még so ká ig így ma rad na!

Az áhí tat hoz csend kell, ezért az
áhí ta tot min den zaj meg za var ja. A
ha gyo má nyos za jok (bot, es er nyő,
szem üveg vagy egyéb tár gyak le ej té -
se) gya kor la ti lag el ke rül he tet le nek.
Ko runk sa já tos zaj kel tő esz kö zei, a
mo bil te le fo nok azon ban szin te min -
den is ten tisz te le tet meg za var nak.
Fel tű nő en el he lye zett pik to gra mok -
kal ta lán csök ken te ni le het ne en nek
elő for du lá sát.

Sa já tos zaj for rást je len te nek a
kis gyer me kek. Egy csa lá di is ten -
tisz te le ten óvo dás ko rú kis fi am fel -
fe de ző sé tá ra in dult a temp lom -
ban, és ami kor én eb ben meg akar -
tam aka dá lyoz ni, az is ten tisz te let
szer ve zői le in tet tek, hogy „itt a gye -
re kek nek min dent sza bad”. Ez után
csa lá di is ten tisz te le ten töb bet nem
vet tem részt, mert ez zel nem ér tek
egyet. Úgy gon do lom, hogy a gye re -
ke ket a le he tő leg ko ráb ban ar ra kell
ne vel ni, hogy a temp lom kü lön le ges
hely, ahol kü lön le ges sza bá lyok ér -
vé nye sek. 

Per sze tu dom, hogy ezek be tar tá -
sa kis gyer mek szá má ra le he tet len,
ezért óvo dás ko rú gyer me ke ket (ke -
resz te lés ki vé te lé vel) egy ál ta lán nem
vin nék temp lom ba, ha nem csak
gyer mek-bib lia órá ra. Ami kor már
el sa já tí tot ták a gyer me kek az ol va sás
alap ja it, ak kor tól le het ne szok tat ni
őket az is ten tisz te let hez úgy, hogy az
el ső – moz gal ma sabb – fe lén ve gye -
nek részt, ta nul gas sák az éne ke ket,
ame lyek szö ve gét már el tud ják ol vas -
ni, a má so dik fe lét tölt sék gyer mek-
bib lia órán. Az is ten tisz te le ten va ló
tel jes ér té kű rész vé tel re a kon fir má -
ci ó val le het ne fel ké szí te ni őket (a
kon fir má ció idő pont ját cél sze rű len -
ne ti zen öt-ti zen hat éves kor ra emel -
ni). Ez után ve het né nek részt a tel jes
is ten tisz te le ten.

Az áhí tat meg za va rá sá nak fon tos
se géd esz kö ze a han go sí tás. Tu dom,
hogy né hány év múl va ma gam is
azok kö zé fo gok tar toz ni, akik nek a
hal lá sa már meg gyen gült. En nek el -

le né re úgy ér zem, hogy a han go sí tás
„ide gen elem” a temp lom ban. Olyan,
mint ha rá di ón hall gat nám az is ten -
tisz te le tet: va la mi be fész kel te ma gát
a lel kész kö zé és kö zém. Per sze van -
nak konk ré tabb prob lé mák is a han -
go sí tás sal: ger jed a mik ro fon, ál lan -

dó alap zaj hal lat szik a hang szó ró ból,
fel tű nő hang erő vál to zá sok, fel erő sí -
tett kop pa ná sok stb. Sok szor a be ál -
lí tás hi bá já ból a meg fe le lő hang erő el -
le né re sem ért he tő a be széd. Meg -
győ ző dé sem, hogy a lel készt is za var -
ja a tech ni ka je len lé te: eggyel több
do log ra kell oda fi gyel nie. Tu dom,
hogy a temp lo mok „alap za ja” is meg -
nőtt, fe gyel me zet le neb bek a hí vek,
mint gye rek ko rom ban vol tak, a kül -
vi lág za jai is fel erő söd tek, de rossz
mód szer nek tar tom a za jok túl ki a bá -
lá sá ra va ló tö rek vést (rá adá sul eb ben
min dig alul is fo gunk ma rad ni). Sok -
kal in kább a csend vissza ál lí tá sán kel -
le ne mun kál kod nunk!

Saj ná la tos do log az, ha a temp lom
csend jét a kö zel ben zaj ló fesz ti vá lok,
vá lasz tá si kam pány ren dez vé nyek stb.
za var ják meg. Több eset ben vet tem
már fel si ker rel a kap cso la tot az ilye -
nek szer ve ző i vel, és in téz tem el,
hogy a temp lom ban zaj ló ese mé nye -
ket ne za var ják meg. Jó len ne, ha a
temp lo mok kör nyé két „szak rá lis te -
rü let té” le het ne nyil vá ní ta ni, ahol
ilyen ese mé nye ket nem sza bad ren -
dez ni.

In gye nes ze nei ren dez vé nye ken
nem rit ka a sé tál ga tás, ki-be mász -
ká lás stb. Si ke res öt let nek bi zo -
nyult ezek vissza szo rí tá sá ra az,
hogy fel tű nő jel zés sel (ki tű ző vel) lát -
tuk el az er re vál lal ko zó ren de ző ket,
ami vel nyil ván va ló vá tet tük je len lé -
tü ket.

Szám ta lan za va ró té nye zőt so rol -
hat nánk még: el me be te gek vagy haj -
lék ta la nok ran da lí ro zá sa, il let len vi -
se let, il let len vi sel ke dés (pél dá ul csó -
ko ló dzás vagy a kö ze li gyors ét te -
rem me nü jé nek el fo gyasz tá sa a temp -
lom ban), de meg em lít het nénk a ké -
szü let len ige hir de tőt, az unal mas
pré di ká ci ót, az igény te len ze nei pro -
duk ci ó kat, a kar zat és az ol tár tér
együtt mű kö dé sé nek disz har mó ni á -
ját és a fel ol va sás ban el kö ve tett ba -
ki kat is. Nem aka rom most ol va só -
i mat ezek rész le te zé sé vel un tat ni
már csak azért sem, mert ha té kony
meg ol dást nem na gyon tu dok rá juk
ja va sol ni, leg fel jebb azt, hogy ne
hagy juk szó nél kül. 

Úgy gon do lom, nyil ván va ló an lát -
szik, hogy az áhí tat tö ré keny por té -

ka, és na gyon kell rá vi gyáz ni. An nál
is in kább, mert az áhí tat a temp lom
egyik leg na gyobb vonz ere je. Hi á nya
ese tén ne cso dál koz zunk, ha – tu ris -
tá kon kí vül – csak ke ve sen lá to gat -
ják temp lo ma in kat!

g He ré nyi Ist ván

Va jon mi fér be le ná lunk
egy evan gé li kus temp lom áhí ta tá ba?

Még tart a nyár, de min den bi -
zonnyal, aki nek meg ada tott, már az
ed di gi él mé nye ket is igyek szik ma gá -
ban meg őriz ni, illetve to vább is ad -
ni, ha úgy ér zi, má so kat is meg ör ven -
dez tet het velük.

Né ze ge tem a gyé ké nye si, sur di,
ne mes pát rói, li szói gyü le ke ze ti ta -
gok kal együtt meg tett er dé lyi ki rán -
du lás ról ké szült fény ké pe ket. Utunk
cé lja a hét fa lu si csán gók tő lünk
mint egy ezer ki lo mé ter re lé vő tat -
ran gi evan gé li kus gyü le ke ze té nek

meg lá to ga tá sa volt. Bár Tat rang -
nak az oros há zi gyü le ke zet ré vén
van test vér gyü le ke ze te, Szé kely Le -
ven te lel kész és csa lád ja már több
mint egy év ti ze de ápol ba rá ti kap -
cso la tot Smi dé li usz Zol tán gyé ké -
nye si és ne mes pát rói lel késszel és
csa lád já val. Így in dul hat tunk út nak
egy busszal, az ot ta ni test vé rek szí -
ves meg hí vá sá ra.

Mint film koc kák pe reg nek előt tem
a ké pek. Már a hosszú úton is együtt
fi gyel tünk Is ten igé jé re, imád ság ban
kér tük a Szent lé lek kö zös ség te rem -
tő mun ká ját. Né hány je les er dé lyi vá -
ro son át ha lad va fel idéz tük tör té nel -
münk egy-egy di cső, leg több ször
tra gi kus ese mé nyét. A Fog ara si-ha -
va so kat, a Kár pá tok vo nu la ta it meg -
pil lant va elő ször a táj szép sé ge ra ga -
dott meg ben nün ket. Akik már jó val
előbb is jár tak e tá jon, a szem mel lát -
ha tó fej lő dés ről be szél tek, mind az
út há ló zat, mind a meg él he té si kö rül -
mé nyek te kin te té ben. Akik elő ször
te het tük meg ezt az utat, oly kor
meg döb ben tünk a sze gény ség, a fé -
lig kész épü le tek lát tán, s bi zony, mint
ná lunk is, itt is fel tűnt kör nye ze tünk
vé del mé nek egy re nyug ta la ní tóbb
hi á nya!

A ven dég lá tó ink ál tal össze ál lí -
tott gaz dag prog ram bő ven kínált
szá munkra élményeket. A ro mán
ki rá lyok nyá ri kas té lyá nak, a si na i ai
Pe leşnek pá rat lan mű vé szi ér té kei s
a le nyű gö ző ter mé sze ti kör nye zet
mind annyi un kat bűv kö rük be vontak.
Majd a 13. szá zad ban épült prázs má -
ri erőd temp lo mot te kint het tük meg. 

A Kár pá tok kö zép ső vo nu la tán
fek vő vi dé ket a ma gyar ki rá lyok Né -
met or szág észak nyu ga ti ré szé ről
szár ma zó szá szok kal né pe sí tet ték
be a 12. szá zad fo lya mán. A kéz mű -
ipar ral és föld mű ve lés sel fog lal ko zó
la kos ság egy-egy temp lom erőd kö ré
szer ve ző dött, ugyan is az új te le pe sek
már kez det től fog va a ta tá rok, majd
a tö rö kök foly to nos rab ló had já ra ta -
i nak vol tak ki té ve. A ti zen négy mé -
ter ma gas, hat mé ter szé les fal lal kö -
rül vett, ke reszt alap raj zú, gó ti kus
stí lu sú temp lom ban hall gat tuk meg
a be szá mo lót a még ott élő evan gé -
li ku sok éle té ről. Az Úr me ne dé ket,

ol tal mat nyúj tó je len lé tét él tük át na -
pi el csen de se dé sünk so rán.

Meg cso dál tuk a vul ka ni kus ere de -
tű Szent An na-tó szép sé gét. Meg ren -
dül ten ol vas tuk az 1848–49-es sza -
bad ság harc ban a Nyer ges-te tőn a
ha za ha tá ra it éle tük fel ál do zá sá val vé -
dő szé ke lyek em lé ké re ál lí tott kop ja -
fák üze ne te it, köz tük Ká nyá di Sán -
do rét: „Sza bad ság har co sok vé re lük -
tet lenn a gyö ke rek ben, te me tő ez az
er dő, és kop ja fa min den szál fa.”
Úgy gon do lom, mind nyá jun kat meg -

érin tett és el gon dol kod ta tott az egyik
em lék osz lop ra írt in tés: „Szen teld, ó,
ma gyar, ha zád nak keb led szent ér zel -
me it. Rom lott szív és rom lott el me,
kit ha zá ja hű sze rel me szép tet tek re
nem he vít!” En nek üze ne te ha za fe lé
tart va is mét fel erő sö dött szí vünk ben,
ami kor az ara di vér ta núk em lék mű -
ve előtt együtt éne kel tük a Him -
nuszt. Cso por tunk leg idő sebb tag ja
ek kor vet te elő azt a nem ze ti szín nel
kö rül font kis ko szo rút, mely ad dig ott
rej tő zött útipoggyá szá ban, s csen des
főhaj tás sal he lyez te az obe liszk ta lap -
za tára.

Al kal munk volt gyö nyör köd ni
Bras só óvá ro si ré szé ben és a vá rost
kö rül öle lő he gyek ben is.

Sok szép lát ni va ló volt utun kon, de
leg jobb a tat ran gi gyü le ke zet ven dég -
sze re te té re vissza gon dol nunk. Ta lán
a prázs má ri erőd temp lom szó szé kén
ol vas ha tó há rom szó: „sze re tet – re -
mény ség – áll ha ta tos ság” az, amellyel
össze fog lal hat nám mind azt, ami ben
ré szünk le he tett ál ta luk. Az éj fél kor
ke nyé rért ko pog ta tó ba rát jé zu si pél -
dá za ta ju tott eszem be, ami kor éj fél -
táj ban te rí tett asz tal lal fo gad tak ben -
nün ket a test vé rek, majd a cso port
nagy ré sze előtt ott ho nu kat is meg -
nyi tot ták. Lel ké szük és mun ka tár sai
– mint gya kor lott ven dég lá tók –
szép pé, em lé ke ze tes sé, ben ső sé ges -
sé tet ték a ta lál ko zás al kal mát. S an -
nak örö me, hogy nyel vi ne héz sé -
gek kel nem kellett megküzdenünk
(hi szen ott hon ról – ha za jö het tünk),
a va sár na pi is ten tisz te let kö zös ün -
nep lé sé vel, az úr va cso rai asz tal kö zös -
ség ál dá sá val tel je se dett be. Is ten
igé jét Smi dé li usz Zol tán hir det te a
va sár nap igé je, Gal 5,13–14 alap ján.

Há lás szív vel, meg ha tot tan él tük át
a Krisz tus ban nyert sza bad ság aján -
dé kát. A „sze re tet ben szol gál ja tok
egy más nak” apos to li pa ran csát éret -
tünk is gya kor ló test vé re kért szív ből
adunk há lát. Is ten őriz ze meg őket
sze re te té ben és erő sít se az élő re -
mény ség ben! Küz del me ik kö ze pet te
ta nú sí tott áll ha ta tos sá guk le gyen szá -
munk ra is bá to rí tó a pró bás idők ben.

Re mél jük a vi szont lá tást So mogy-
Za lá ban.

g De me Dá vid

Sze re tet – re mény ség –
áll ha ta tos ság
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Összeállította: Boda Zsuzsa

b So se fe led jük nagy ja in kat, so se
fe led jük azo kat a ma gya ro kat,
kik úgy szol gál ták né pün ket,
hogy köz ben vi lág ra szó ló tet te -
ket haj tot tak vég re. Ilyen volt
Kő rö si Cso ma Sán dor is, aki sa -
ját ma gát szer te a nagy vi lág ban
sze ré nyen csak úgy em le get te,
hogy egy szé kely ma gyar könyv -
tá ros Er dély ből. Pe dig en nél jó -
val több volt: a ti be to ló gia aty -
ja ként is tisz telt tu dóst em be ri
helyt ál lá sa mi att nyil vá ní tot ták
Ja pán ban bód hi szattvá nak,
vagy is budd his ta szent nek.

Gróf Szé che nyi Ist ván nem sok kal
ha lá la előtt meg fes tet te Kőrö si Cso -
ma dar dzsi lin gi sír ját, a kép alá pe dig
ezt a fel ira tot he lyez te: „Egy sze gény
ár va ma gyar, ki pénz és taps nél kül,
de el szánt ki tar tó ha za fi ság tól lel ke -
sít ve böl cső jét ke res te a ma gyar nak,
és vég re össze ros kadt fá ra dal mai
alatt. Tá vol a ha zá tól alussza itt örök
ál mát, de él min den jobb ma gyar nak
lel ké ben.” (Alsó képünkön.)

Ki volt hát ez az em ber? Ki volt
Kő rö si Cso ma Sán dor, aki két száz hu -
szon öt év vel ez előtt, 1784. már ci us
27-én egy sze gény sor sú szé kely kis -
ne me si csa lád ha to dik gyer me ke -
ként lát ta meg a nap vi lá got? Nyel -
vész? Ori en ta lis ta? Tu dós? Több:
egy nagy sze rű em ber, aki nem ze dé -
ké nek pél da ké pe lett.

Kör nye ze te már ko rán fel fi gyelt te -
het sé gé re. Ele mi is ko lai ta nul má -
nyai be fe jez té vel ezért édes ap ja rög -
vest a nagy enye di Beth len Gá bor
Kol lé gi um ba írat ta, ahol „szol ga di ák -
ként” ta nult. Ké sőb bi fel jegy zé se i ből
tud juk, hogy itt, az er dé lyi égig érő
he gyek kö zött ha tá roz ta el: meg ta lál -
ja a ma gya rok ős ha zá ját.
Egész éle té ben ez a vágy
haj tot ta.

Ta nul má nya it ko ra leg -
jobb is ko lá i ban foly tat ta:
Bécs ben, Hei del berg ben
és Göt tin gen ben, ahol an -
gol ösz tön dí jas ként Jo hann
Gottfried ta nít vá nya ként
ori en ta lisz ti ká val fog lal ko -
zott. Ek kor már ti zen há -
rom nyel ven írt, ol va sott.
Az egye tem el vég zé se után
egy röp ke idő re ha za tért
ugyan Er dély be, hogy az tán
a Vö rös to rony-szo ro son
ke resz tül el hagy ja.

So ha töb bé nem tért
vissza. 1819. no vem ber 28-
át mu ta tott ek kor a nap tár. „El ha tá -
roz tam, hogy el ha gyom ha zá mat, s
Ke let re jö vök, s ahogy csak le het, biz -
to sít ván min den na pi ke nye re met,
egész éle te met oly tu do má nyok nak
szen te lem, me lyek a jö vő ben hasz ná -
ra le het nek az eu ró pai tu dós vi lág nak,
és kü lö nös vi lá got vet het nek bi zo -
nyos, még ho mály ban lé vő ada tok ra

nem ze tem tör té ne té ben” – ír ta egyik
le ve lé ben.

Ka lan dos út ja Bu ka rest ben kez dő -
dött, majd Kons tan ti ná poly, Ale -
xand ria, Bej rút és Alep po kö vet ke -
zett. Bag dad ba már ázsi ai öl tö zet ben
ér ke zett. Itt a szlo vák szár ma zá sú An -
ton Swo bo dá nál la kott, aki vel az oly
hosszú út után új ra ma gya rul tár sa -
log ha tott. A Fel vi dék ről el szár ma zott
ke res ke dő anya gi tá mo ga tá sá val ju -
tott az tán Te he rán ba, ahol biz ton sá -
gi okok mi att le tét be he lyez te ira ta -

it, és fel vet te a Szkan der bég ne vet.
Bu ha ra kö vet ke zett, majd Ka bul
érin té sé vel ju tott Bel ső-Ázsi á ba.

A 3446 mé ter ma gas Zo dzsi-há -
gón 1822 jú ni u sá ban kelt át. Kas mír -
ban meg is mer ke dett Wil li am Moorc -
roft an gol kor mány meg bí zot tal, az ő
ösz tön zé sé re kez dett a ti be ti nyelv -
vel és iro da lom mal fog lal koz ni. A
zansz ká ri ko los tor ban több ezer ti -
be ti nyel vű köny vet ol va sott át. Azt
re mél te, hogy az ősi ira tok kö zött a
ma gya rok ere de té re is ta lál bi zo nyí -
té kot. Itt ké szí tet te el a Ti bet tör té -
nel mét, föld raj zát és iro dal mát fel dol -
go zó nagy mű vét, va la mint össze ál -

lí tott egy har minc ezer szó ból ál ló
szó jegy zé ket.

Eu ró pai em ber szá má ra szin te el -
vi sel he tet le nül ri deg kö rül mé nyek
kö zött dol go zott. A leg na gyobb hi -
deg ben, egy szűk, fű tés nél kü li cel lá -
ban vé gez te tu do má nyos mun ká ját.
A ké mény te len szo bát csak egy kis,
föld re ra kott tűz hellyel lehetett fű te -

ni, de a fel szál ló füst annyi ra csíp te a
sze mét, hogy nem tu dott mi at ta ol -
vas ni. Jak va jas te á ba áz ta tott ár pa le -
ves volt egye dü li ele de le.

Élet út já nak kö vet ke ző ál lo má sán
sem járt job ban, hi szen ami kor 1824
ok tó be ré ben el hagy ta a ko los tort, és
Sza bát hu ba ér ke zett, az an go lok kém -
nek néz ték. Csak az zal tud ta iga zol -
ni ma gát, ha meg ír ja az élet út ját. Je -
len té sét a brit fő kor mány zó ság hasz -
nos nak ítél te, és cse kély anya gi tá mo -
ga tást nyúj tott számára, amely nek kö -
szön he tő en foly tat hat ta ku ta tá sa it.
Elő ször a phuk tá li, majd a kanam ba -
ni ko los tort ke res te fel.

Ez utób bi lett Kő rö si Cso ma leg ter -
mé ke nyebb hely szí ne, hi szen el ol vas -
hat ta a lá ma is ta ká non mind a két -
száz hu szon öt kö te tét. Itt fe jez te be ti -
be ti szó tá rát és nyelv ta nát, va la mint
el ké szí tet te a budd his ta ter mi no ló gi -
ai szó tár kéz ira tát is. És még va la mi -
ért fon tos szá munk ra ez a hely. Azért,
mert a ti be ti te ker csek kö zött a budd -
his ták Je ru zsá le mé ről, a me sés
Shamba la or szág ról is ol va sott, amely
a ke le ti fel fo gás sze rint a böl cses ség
tár há za. Az uj gu rok él tek itt. „Tö ké -
le te sen meg va gyok győ ződ ve, hogy
a mi ele ink ezen vi dé kek ről szál lot tak
le mint kul tusz nem ze tek, a Krisz tus
előtt több szá za dok kal” – ír ta né pünk
ere de té re utal va.

Mun kál ko dá sa ek kor már nem zet -
kö zi fi gyel met él ve zett, hi szen 1830
már ci u sá ban a Ro yal Asi a tic So ci ety
ren des tag já vá vá lasz tot ta. Egy év vel
ké sőbb Kal kut tá ba ér ke zett, hogy el -
lás sa a Ben gá li Ázsi ai Tár sa ság könyv -
tá ro si tisz tét. Itt ad ták ki ti be ti–an gol
és an gol–ti be ti szó tá rát, amely ből
öt ven-öt ven pél dányt ha zá já ba kül -
dött. A Ma gyar Tu dós Tár sa ság 1833.
no vem ber 15-én vá lasz tot ta le ve le ző
tag já vá. Né hány hó nap pal ké sőbb a

Ben gá li Ázsi ai Tár sa ság vá -
lasz tot ta tisz te let be li tag ja -
i nak so rá ba. A kö vet ke ző
évek ben Észak-Ben gá li á -
ban a nyelv ro ko ní tás mód -
sze ré vel ke res te a ma gya rok
ős ha zá ját. „…el len tét ben a
finn–ma gyar el mé let mel -
lett kar dos ko dók meg nyi -
lat ko zá sa i val, a ma gyar nép
igen is At ti la né pe” – ír ta
egyik fel jegy zé sé ben.

Kal kut tai könyv tá ro si
ál lá sát 1837-ben vet te
vissza, hogy re me tei ma gá -
nya kö ze pet te ren dez ni
tud ja az ad dig fel hal mo -
zott jegy ze te it. Utol só, vég -
ze tes nek is mond ha tó ex -

pe dí ci ó já ra 1842-ben in dult. Lhá szá -
ba kí vánt el jut ni, de Dar dzsi ling nél
nem ju tott to vább. Ma lá ri át ka pott,
és áp ri lis 11-én meg halt. Az eu ró pai
te me tő ben he lyez ték vég ső nyu ga -
lom ra. Az óta is ott nyug szik, a Hi -
ma lá ja má so dik leg ma ga sabb csú csá -
nak ár nyé ká ban.

g Je zsó Ákos

E G Y SZ É K ELY M A G YAR KÖN YV TÁ ROS E R DÉ LY B ŐL

Kő rö si Cso ma Sán dor pél dá ja
a má nak is szól

A Du na men tén fek vő kis te le pü lé -
sen a múlt század elején alig négy-
öt evan gé li kus csa lád élt. 1910-ben a
szom szé dos köz ség ből, Fót ról, majd
egy év ti zed del ké sőbb a fő vá ros pe -
rem ke rü le té ből, Rá kos pa lo tá ról gon -
doz ták hű sé ges pász to rai az egy re
gya ra po dó gyü le ke ze tet, amely 1921-
ben ön ál ló egy ház köz ség gé szer ve -
ző dött.

A temp lom épí té sé nek ter ve 1925-
ben kez dett ér le lőd ni. Az épít ke zés
Sza bó Já nos kő mű ves mes ter ter vei
alap ján 1938 au gusz tu sá nak vé gén
kez dő dött el, Me zei Jó zsef es pe res lel -
ké szi szol gá la ta ide jén. A temp lo mot
1939. szep tem ber 10-én dr. Raffay
Sán dor püs pök szen tel te föl.

1965-ben meg kez dő dött a lel kész la -
kás épí té se. 2003-ban a ré gi, ro mos ál -
la po tú la kás he lyett új pa ró kia épült.
Eb ben az év ben a temp lom bel se je és
az al temp lom is meg újult. Az al temp -
lom gyü le ke ze ti te rem ként is mű kö dik,
bib lia órák nak, gyü le ke ze ti al kal mak -
nak biz to sít va meg fe le lő kör nye ze tet.

A gyü le ke zet lel ké sze 1999 óta
Ko vács Lász ló. A het ve nes évek től a
du na ke szi lel ki pász tor fel ada ta a
Gö dön és Sződ li ge ten élő evan gé li -
ku sok gon do zá sa is.

Má ra Du na ke szi sok új la kó já val a
bu da pes ti agg lo me rá ció ré szé vé vált,
de már a ko ráb bi év ti ze dek ben is az

or szág min den tá já ról köl töz tek az
idő köz ben vá ros sá nö ve ke dő te le pü -
lés re. A gyü le ke zet ru gal mas sá ga,
nyi tott sá ga, az újon nan ér ke zők irán -
ti őszin te, be fo ga dó sze re te te en nek a
sok fe lől szár ma zás nak is kö szön he tő.
Bár lé lek szá mát te kint ve az Észa ki
Egy ház ke rü let leg ki sebb gyü le ke ze tei
kö zé tar to zik, még is sok ol da lú éle tet
él, hi szen gyer me kek, dol go zó fel nőt -
tek és nyug dí ja sok egy aránt részt

vesz nek al kal ma in kon. Gyer mek- és
fel nőtt hit tan óra, he ti rend sze res ség -
gel bib lia óra, gyü le ke ze ti na pok, ad -
ven ti és böj ti egy ház ze nei áhí ta tok,
sze re tet ven dég sé gek vár ják a gyü le ke -
zet igé re és kö zös ség re vá gyó tag ja it.

IS TEN TISZ TE LETKÖZ VE TÍ TÉS A RÁ DI Ó BAN

Be mu tat ko zik
a du na ke szi gyülekezet

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

Au gusz tus 23-
án, a Szent há -
rom ság ün ne -

pe utá ni ti zen egye dik va sár nap
10.04-től is ten tisz te le tet hall ha -
tunk az MR1 – Kos suth rá dió hul -
lám hosszán Du na ke szi ről. Igét
hir det Ko vács Lász ló lel kész.

Zarándokút Ró má ba
Az Öku me ni kus Ta nul má nyi Köz pont ez évi utol só bib li ai za rán dok út ja Ró má ba ve zet (no vem ber 8–12. kö -
zött), amely a ke resz té nyek szá má ra hi tük és val lá suk vi lág köz pont ja. Ab ba a vá ros ba, ahol Jé zus Krisz tus -
nak két leg ki emel ke dőbb apos to la, Pé ter és Pál fog sá got és már tír ha lált szen ve dett. Kü lön je len tő sé get ad
az út nak, hogy eb ben az év ben fe dez ték fel Pál apos tol sír ját az Örök Vá ros ban. A gaz dag úti prog ram ban
más hí res ró mai bib liai  tör té ne ti he lyek is sze re pel nek. A cso port ban még van hely, je lent kez ni szep tem -
ber 30-ig le het.

A prog ram ról és egyéb rész le tek ről a ta nul má nyi köz pont (Bp. XI. ker., Bocs kai út 15. III. 3.; tel./fax: 466-
4790), il let ve Gi me si Zsu zsa, a bib li ai kö zös sé get ve ze tő szer ve ző lel kész (70/508-7624) szí ve sen ad rész -
le tes tá jé koz ta tást.

H I R D E T É S

A pé csi evan gé li kus temp lo mot mu tat ja be a Du na Te le ví -
zió Lép tünk kop pan ódon kö ve ken cí mű mű so ra au gusz tus

22-én 9 óra 35 perc kor. A temp lom 1875-ben Bal da uf Já nos ter vei alap -
ján épült ne o rene szánsz stí lus ban. Az ol tár ké p, amelyet Ma da rász Vik -
tor fes tett 1880-ban, Jé zust áb rá zol ja a Ge cse má né-kert ben. A te rem sze -
rű temp lom bel ső höz po li go ná lis szen tély és or go na kar zat kap cso ló dik.

H I R D E T É S
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Szik la és kö vecs kék
Egy há zunk stra té gia ké szí tői ko moly mun kát vé gez tek. Jó hely re tet ték a pri -
o ri tá so kat, még is ol va sás köz ben az a me se ju tott eszem be, ami kor a pa raszt -
lány egy ko sár to jás sal a fe jén megy a vá sár ba, és azon gon dol ko dik, hogy
mi min dent tud majd csi nál ni, ami kor el ad ta a to já so kat. Lel ken dez ve na -
gyot ug rik, a ko sár pe dig a föld re esik.

Ter ve ket ké szí te ni kell, de fon tos a pon tos hely zet fel mé ré se. Fi gye lem -
be kell ven ni, hogy az egy há zak irán ti ér dek lő dés ma mi ni má lis. Eb ből a mi -
ni má lis ból az evan gé li kus egy ház nak há rom szá za lék jut.

Az nem baj, hogy ke ve sen va gyunk. Az evan gé li kus egy ház Ma gyar or szá -
gon olyan, mint egy nagy csa lád, min den ki ro ko na va la ki nek. Ez a csa lád vi -
szont nem tud fenn tar ta ni egy nagy nép egy ház hoz is il lő szer ve ze tet.

Van há rom püs pö künk, kö rül be lül száz ezer hí vő re jut egy. Va jon a na gyobb,
gaz da gabb egy há zak ese té ben mi lyen ez az arány?

A Lu ther Ki adó ál tal meg je len te tett kö te tek nagy szá mát a leg több ki adó
iri gyel het né – de van ol va só kö zön ség? Vagy in kább csak tör té nel mi do ku -
men tá ci ó ra tö rek szünk? Meg en ged he ti ma gá nak ez a kis egy ház a nagy sú -
lyú teo ló gi ai mun kát?

Ezen kí vül van nak in téz mé nye ink, is ko lá ink, kon fe ren cia-köz pont ja ink. Va -
ló ban a ki ter jedt ak ti vi tás ra kell épí te ni egy há zunk jö vő jét?

Ha azt akar juk, hogy fi gyel je nek az em be rek ar ra, amit mon dunk, ak kor
a leg fon to sabb a hi te les ség. Van-e élet a sza va ink mö gött? Úgy élünk-e, ahogy
be szé lünk, va ló ság-e a krisz tu si ma ga tar tás kö zöt tünk? Me rünk-e ki csik len -
ni a na gyok kö zött?

Ah hoz, hogy élő kö vek le hes sünk, sok kal na gyobb szo li da ri tás ra len ne szük -
ség. Ma úgy néz ki, hogy min den ki – gyü le ke ze tek, lel ké szek – sa ját bol do -
gu lá sáért, ta lán túl élé séért küz d kü lön fé le pén ze kért.

Jö vőnk szem pont já ból lét fon tos sá gú kér dés a sze mé lyes kap cso lat. Ma, ami -
kor leg töb ben még élet tár su kat is in ter ne ten ke re sik, tu dunk-e egy más sal
be szél ni, meg ta lál ni az egyént, aki nincs a vi lág há lón, ha nem a „pad lón” van?
Hi á ba kül döz ge tünk e-mai le ket, ha nem né zünk egy más sze mé be, nem épül
iga zi kö zös ség.

Spi ri tu a li tás. Igen, alá zat, meg té rés, imád ság, ez az út elő re, mert „ke res -
sé tek elő ször az ő or szá gát” – a töb bi meg „ma gá tól” meg lesz.

Szi las At ti la (Vár pa lo ta)

Hoz zá va lók: 45 dkg liszt, 10 dkg
Rama mar ga rin, 6 dkg kris tály cu kor,
3 to jás sár gá ja, 5 dl tej, 5 dkg élesz tő,
5 cl rum, egy csi pet nyi só

El ké szí tés: Az élesz tőt cuk ros,
lan gyos tej ben meg fut tat juk. A kész
ko vászt össze ke ver jük a töb bi hoz zá -
va ló val, és annyi lan gyos tejet adunk
hoz zá, hogy a tész ta a gyú rás so rán
el vál jon az edény fa lá tól. Meg ke -
leszt jük, majd nyúj tó desz kán ujj nyi
vas tag ra ki nyújt juk. Kis mé re tű tész -
ta szag ga tó val ap ró ko ron go kat vá -

gunk, s fel for ró sí tott olaj ban ki süt jük.
Íz lés sze rint por cu kor ral vagy cso ki -
ön tet tel tá lal juk.

SZ E RETET VE NDÉ G SÉ G RE

Ru mos kis ege rek
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„A vas út men tén Ba rát hely, Ec zel,
Dá nos min ta sze rű köz sé gek… La kói
(…) túl nyo mó an szá szok. Mi ként az
észa ki szá szok, ezek is ágos tai evan -
gé li ku sok, s egy más tól na gyon el té -
rő nyelv já rá sa ik is ré gi es ízű ek” – írta
1905-ben a Frank lin Tár su lat A Föld
né pei cí mű so ro za tá nak Ma gyar or -
szág ról szó ló kö te te.

Er dély ben, a Szász föl dön já runk,
az egy ko ri Med gyes szé ken, a Tri a -
non előt ti tör té nel mi Ma gyar or szág
Nagy-Kü kül lő vár me gyé jé ben. Cél -
ál lo má sunk ma gya rul a Ba rát hely
ne vet vi se li, ro má nul Bra te iu, né me -

tül Pre tai néven is me re tes. A te le pü -
lés őse, Mons Ma riae a kö ze li Má ria-
domb lá bá nál fe küdt, írá sos for rá sok
1283-ban em lí tik elő ször. Az ek kor
már ál ló, há rom ha jós, ké ső ro mán
stí lu sú temp lo mát Má ria Mag dol ná -
nak szen tel ték. Nyo mok ban még
lát ha tó fal fest mé nyei 1481-re da tál -
ha tó ak. Gó ti kus át épí té sé re, vé del mi
cé lo kat szol gá ló erő dí tés ére az 1500-
as évek ben ke rült sor. Vas tag vár fal -
lal, bás tya tor nyok kal, ka pu ráccsal,
gyi lok já ró val, lő ré sek kel, szu rok ön -
tők kel erő sí tet ték.

A re for má ció idő sza ká tól né met

nem ze ti sé gű gyü le ke ze te a lu the ri
ta no kat kö vet te. Szász erőd temp lo -
ma jelenleg hasz ná la ton kí vül áll,
pár tu cat nyi, ha zá já ban és val lá sá -
ban meg ma radt evan gé li kus hí vé -
nek lel kigon do zá sa a kö ze li Med -
gyes hez kö tő dik. Szó szé ke, ke resz -
te lő kút ja és Jé zus Krisz tust áb rá zo -
ló ol tár ké pe en nek el le né re is vi -
szony lag jó ál la po tú. Tor nyá ban
há rom ha rang la kik. Az erőd temp -
lom hoz hoz zá épí tett ba rokk kas tély -
szárny szo ci á lis in téz mény ként
funk ci o nál.

g Re zsa bek Nán dor

ERŐS VÁ R AK

Ba rát hely evan gé li kus erőd temp lo ma

H I R D E T É S

A hónap könyve – augusztusban
a Luther Kiadótól 30 kedvezménnyel

Fabiny Tamás: Ajtórésnyi zsoltár
Vá sá rol ja meg a hó nap köny vét
ked vez mé nye sen! Eredeti ára: 1220 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.

A in ter net má so dik fá zi sa ként em le -
ge tett web2.0 ko ra az zal kö szön tött
be, hogy a kü lön bö ző we bes szol gál -
ta tá sok a „be ta” cím két tün tet ték fel
sa ját ne vük mel lett. A bé ta fá zis a
szoft ver fej lesz tés nek az a lép cső fo ka,
ami kor a prog ram még nem érett
meg a vég ső ki adás ra, ha nem csu pán
egy faj ta teszt ver zi ó ként ér he tő el. Pár
évig va la mennyi web al kal ma zás bé -
ta üzem mód ban mű kö dött, ez zel is
je lez ve azt, hogy az in ter ne ten nin -
cse nek le mez be ége tett és do boz ba
cso ma golt prog ram ver zi ók, mi vel
ezen a fe lü le ten min dig min den vál -
to zik. Az Egy ház és vi lág há ló ro vat -
ban is mer te tett in ter ne tes ol da lak
leg több jén szin tén nem áll meg a fej -
lő dés, így ér de mes né ha vissza te kin -
te ni.

Fa ce book
Az Ame ri kai Egye sült Ál la mok ból in -
dult kö zös sé gi há ló zat az el múlt he -
tek ben a vi lág ne gye dik leg lá to ga tot -
tabb ol da lá vá vált, így a Go og le, a
Mic ro soft és a Ya hoo ol dal csa lád jai
után most egy olyan hon lap áll, amely -
nek a lá to ga tó szá ma nem több kü lön -
bö ző web lap ról adó dik össze, ha nem
mind  össze egyet len szol gál ta tás fel -
hasz ná ló inak számát mutatja.

Nem csak vi lág szer te érez he tő a
Fa ce book-láz, de az egyik mo bil te le -
fon-szol gál ta tó már Ma gyar or szá gon
is kí nál te le font be épí tett Fa ce book-al -
kal ma zás sal. Egy friss ame ri kai ta nul -
mány sze rint pe dig a kö zös sé gi ol dal
lá to ga tó i nak ti zen hat szá za lé ka mond -
ja, hogy fél té ke nyebb, mint ami kor a
pár ja még nem hasz nál ta a Fa ce boo -
kot. No ha az ilyen ku ta tá sok ered mé -
nye i nek nem fel tét le nül kell hi telt ad -

ni, ma ga a ku ta tás tár gya jel zi az oldal
tár sa dal mi tér nye ré sét. És ne fe led jük:
egy há zunk köz pon ti hon lap ja sa ját
cso port tal ren del ke zik a kö zös sé gi
ol da lon: http://www.fa ce book.com/gro -
up.php?gid=94405107197.

Twit ter
A Twit ter je len leg a mikrob log-szol -
gál ta tá sok csúcs ra ga do zó ja, ezt a
rend szert hasz nál ják ugyan is a leg -
töb ben, és szá mos kül ső al kal ma zást
is ké szí tet tek hoz zá. Már ko ráb ban is
lé te zett a Tu rul csi rip (http://tu rul csi -
rip.hu/), amely nek egyik fon tos jel -
lem ző je az, hogy fo lya ma to san fris -
sí ti az is me rő sök üze ne te it.

A Twit ter Top (http://twit ter -
top.hu/) szin tén ma gyar fej lesz tés -
ként jú ni us ban in dult út já ra. Cím lap -
ján egy faj ta fel hasz ná lói rang lis ta
je le nik meg, amely az egyes ta gok is -
me rő se i hez és üze ne te i hez kap cso -
ló dó kü lön bö ző pa ra mé te rek alap ján
ké szül. Emel lett az ol da lon a Fo -
lyam me nü pont alatt ér he tő el az au -
to ma ti ku san fris sü lő cse vej lis ta, il let -
ve akár idő zít ve is le het új üze netet
kül de ni a min ket kö ve tők nek. Még
egy fon tos funk ci ót tar to gat a Twit -
ter Top: az egyes csi ri pek ben meg je -
le nő lin kek alap ján a hi vat ko zott
web ol da lak ról is ké szít top lis tát, így
a Mém me nü pont alatt azt le het
nyo mon kö vet ni, hogy a ma gyar

Twit ter-ta gok mely új ol da la kat tart -
ják a leg ér de ke seb bek nek.

Mi vel ha zánk ban még vi szony lag
ke vesen használják a Twit tert, itt még
két-há rom aján lás sal is meg le het je -
len ni, nem úgy, mint a ha son ló an mű -
kö dő ame ri kai Twe et Me me ol da lon. A
köz pon ti evan gé li kus hon lap fel hasz -
ná ló ját (http://twit ter.com/lu the ran -
hu) egy elő re még fe les le ges ke res ni a
Twit ter To pon, de min den bi zonnyal
ami ké sik, nem mú lik.

Mi ner.hu
Ko ráb ban az zal kap cso lat ban ke rült
kép be a leg na gyobb ma gyar blog ke -
re ső, hogy idén ta vasszal te ma ti kus
mel lék let be kezd te gyűj te ni a ke resz -
tény blo go kat. A Mi ner.hu ép pen a na -
pok ban lett há rom éves, és ezt az zal
ün ne pel ték, hogy ne ki áll tak a funk ció -
lis ta erő tel jes bő ví té sé nek. Az el kö vet -
ke ző egy-két hét ben tel jes ér té kű ke -
re ső vé vá lik a rend szer, amit úgy va -
ló sí ta nak meg, hogy a Mic ro soft Bing
ne vű ke re ső jét egé szí tik ki sa ját funk -
ci ók kal.

A szol gál ta tás hoz több kül ső for rás
is csat la ko zik, így ese mé nyek, hely szí -
nek a Wi ki pe dia, köny vek a Moly.hu,
ke res ke del mi for ga lom ban kap ha tó
ter mé kek ről in for má ci ók pe dig a De -
po.hu adat bá zi sá ból ke rül nek be a
rend szer be. Ma élő sze mé lyek ese tén
a Mi ner.hu meg pró bál ja fel tér ké pez ni
az egyes kö zös sé gi ol da la kon tá rolt ada -
tok ból az adott sze mély in ter ne tes
pro fil ját, így Twit ter- vagy Fa ce book-
pro fi lok ból is ké pes lesz le kér dez ni ada -
to kat és meg je le ní te ni ké pe ket, össze -
kap csol va ez zel az e cikk ben em lí tett
há rom él vo nal be li szol gál ta tást.

g Nagy Ben ce

Hí rek az ál lan dó vál to zás vi lá gá ból
E G YH ÁZ É S VIL ÁG H ÁLÓ

Rovatgazda: Nagy Bence
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Sze re tet tel hív juk és vár juk az aj kai evan gé li kus gyü le ke zet au gusz tus 22-
én 16 óra kor kez dő dő há la adó is ten tisz te le té re és az azt kö ve tő sze re -
tet ven dég ség re. Ez al ka lom mal em lé ke zünk temp lo munk fenn ál lá sá nak
két száz hu sza dik év for du ló já ra. Igét hir det Itt zés Já nos, a Nyu ga ti (Du -
nán tú li) Egy ház ke rü let püs pö ke. Urunk irán ti há lá val és öröm mel tu -
dat juk, hogy az ere de ti to rony má sá nak vissza ál lí tá sa és a kül ső-bel ső
mun kák vé gez té vel meg újul ha tott temp lo munk. In for má ció: tel.: 88/311-
340; e-mail: aj ka@evan ge li kus.hu.

H I R D E T É S

Sze re tet tel meg hív juk a Buchen wald el fe le dett asszo nyai cí mű ki ál lí tás -
ra a bé kás me gye ri evan gé li kus temp lom ba (1038 Bu da pest, Me ző ut ca
12.). A ki ál lí tást au gusz tus 25-én, ked den 11 óra kor Prőh le Ger gely nyit -
ja meg. Be szé det mon da nak Ric o la-Gun nar Lütt genau, a buchen wal di
em lék hely igaz ga tó ja, dr. Bo dó Sán dor, a Bu da pes ti Tör té ne ti Mú ze um
fő igaz ga tó ja és Fa hí di Éva egy ko ri buchen wal di Häft ling.

A meg nyi tón el hang zik Kon dor Ádám Schat ten welt, Sch lacht feld cí -
mű kom po zí ci ó ja. Köz re mű kö dik Kle nyán Csa ba (kla ri nét) és Mar kócs
Má ria (he ge dű). Jo hann Se bas ti an Bach A fú ga mű vé sze te cí mű mű vé -
ből Pé tery Dó ra ját szik or go nán.

A ki ál lí tás ok tó ber 18-áig szom bat ki vé te lé vel min den nap 10–18 órá -
ig lá to gat ha tó.
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VASÁRNAP

20.45 / Du na Tv
És Ró meó és Jú lia…
(ma gyar szín há zi fel vé tel) (74')
Ket ten van nak a vi lá got je -
len tő desz ká kon. Össze sen
ket ten. Shakes peare vi lá gát
je len tik. Egy ha lál ra ítélt, hal -
ha tat lan sze re lem tör té ne tét.
Ám Nagy-Ká lózy Esz ter és
Ru dolf Pé ter nem csak a sze -
rel mes párt ala kít ják. Va rá -
zsos já té kuk kal élet re kel tik
egész Ve ro nát. Tes tük egy ben
a dísz let is. Gesz tu sok, moz -
du la tok fan tá zia dús jel rend -
sze ré vel vál toz nak egy pil la -
nat alatt fi gu rá ról fi gu rá ra.
Ön tör vé nyű, lá zas szá gul dás,
egy drá ma köl tő zse ni kot tá ja
alap ján. A pro duk ció leg -
utóbb az isz tam bu li szín há zi
fesz ti vá lon ara tott ki ma gas ló
si kert.

HÉTFŐ

14.00 / Bar tók rá dió
A hét ze ne szer ző je:
Er kel Fe renc
A gyer mek évek től a Bá to ri
Má ria cí mű ope rá ig
17.00 / PAX
Po é zis együt tes
(ma gyar ze nés film) (56')
21.00 / Du na Tv
A le lep le zett Mi che lan ge lo
(olasz–fran cia do ku men tum -
film, 2008) (48')
21.50 / Du na Tv
Prá gai ta vasz ’68
(szí nes, fe ke te-fe hér oszt rák
do ku men tum film, 2008) (99')
22.00 / m2
Hó csap da (ame ri kai film -
dráma, 2007) (85')
23.30 / m2
Ju li a nus ba rát (ma gyar–olasz
tör té nel mi film, 1991) (76')
1. rész

KEDD

9.25 / m2
Vi gyázz, kész, rajt!
(pá lya kez dő fi a ta lok port ré -
mű so ra) (25')
Sző ke Gá bor pap
11.05 / m1
Fő tér. Ke let-Ba la ton
13.33 / Bar tók rá dió
Szi la si Alex (zon go ra)
Chopin-hang ver se nye
14.05 / Kos suth rá dió
Tér-idő. Ízek és il la tok
15.10 / Du na Tv
„Ma gya rok fé nye, or szág
remé nye”
Szent Ist ván alak ja a ma gyar
tör té ne lem ben
20.30 / Du na Tv
Szász vár temp lo mok
Er dély ben
(ma gyar do ku men tum film-
so ro zat, 2008) (28')
1. rész

SZERDA

5.00 / m2
Az Ár pád-kor temp lo mai
(ma gyar do ku men tum film-
so ro zat, 1999). Tür je
12.45 / PAX
Az ötö dik evan gé li um
(úti film) (52')
13.30 / Kos suth rá dió
„Te ben ned bíz tunk ele i től
fogva…”
A re for má tus egy ház fél órá ja
16.00 / Du na Tv
Pán eu ró pai pik nik 1989–2009
Húsz éve nyíl tak meg a ha tá rok
18.00 / Bar tók rá dió
A csil la gá szat nem zet kö zi éve
2009. Csil la gá szok a ze né ben
21.05 / Du na Tv
Mi kor a ke le ti blokk
tör té ne lem mé lett…
(né met do ku men tum film-
soro zat, 2009) (52')
A vas füg göny ha tár őre

VASÁRNAPTÓL VASÁRNAPIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból augusztus 16-ától augusztus 23-áig

CSÜTÖRTÖK

11.05 / Kos suth rá dió
A hely
Az au gusz tus 20-i tiszt ava tás
fő pró bá ja a ru ha pró bá tól
a va dász gé pek fel ké szí té sé ig
12.05 / Bar tók rá dió
20. bu da pes ti Bach-hét 2009
Lu káš Vendl (Cseh or szág)
or go na hang ver se nye a De ák
té ri evan gé li kus temp lom ban
17.10 / m2
Ist ván, a ki rály (rock ope ra)
A Tár su lat elő adá sa
az Aré ná ban
19.30 / Du na Tv
Ének a cso da szar vas ról (ma -
gyar ani má ci ós film, 2002) (88')
20.04 / Kos suth rá dió
Hol vagy, Ist ván ki rály?
Szent Ist ván a ba rokk pré di -
ká ci ók tük ré ben
21.35 / m1
Az a szép fé nyes nap
(ma gyar té vé film, 1981) (114')

PÉNTEK

7.25 / Du na Tv
Is ten ke zé ben (26')
9.30 / m1
Me lyi ket a ki lenc kö zül?
(ma gyar if jú sá gi film) (25')
17.05 / Kos suth rá dió
Pé kek ut cá ja
19.35 / Bar tók rá dió
Kap csol juk a fer tő di
Es ter há zy-kas télyt
Az Or feo ze ne kar Haydn-
hang ver se nye
20.45 / Bar tók rá dió
„Ma gya rok nak Nap-fé nye”
Kö zép ko ri him nu szok, le gen -
dák Szent Ist ván ki rály ról
22.45 / Du na Tv
Az íj
(dél-ko re ai–ja pán ro man -
tikus drá ma, 2005) (90')
22.50 / m2
Kí vül tá ga sabb
(né met–ame ri kai film drá ma,
2005) (122')

SZOMBAT

9.35 / Du na Tv
Lép tünk kop pan ódon kö ve  ken
(ma gyar is me ret ter jesz tő
film so ro zat, 2008) (20')
A pé csi evan gé li kus temp lom
13.32 / Bar tók rá dió
500 éve szü le tett Kál vin Já nos
Re for má tus éne kek
15.50 / m2
A Pál ut cai fi úk
(ma gyar–ame ri kai if jú sá gi
film, 1969) (104')
17.50 / PAX
Raffay Sán dor (ma gyar
do ku men tum film, 2007) (36')
23.04 / Kos suth rá dió
Arc vo ná sok. Csil lag Pé ter
hitok ta tó, ide gen ve ze tő
23.15 / Du na Tv
Part ner
(olasz film drá ma, 1968) (104')
23.25 / m1
Vu kán 60 (ma gyar kon cert -
film, 2008) (100')

VASÁRNAP

10.04 / Kos suth rá dió
Evan gé li kus is ten tisz te let
közve tí té se Du na ke szi ről
Igét hir det Ko vács Lász ló
lelkész.
10.45 / m1
Re for má tus ma ga zin
11.45 / m1
A ne mes ké ri evan gé li kus
temp lom
13.45 / Du na Tv
Élő egy ház
(val lá si hír adó) (26')
15.05 / Bar tók rá dió
Mu si ca Sac ra
(egy ház ze nei ma ga zin)
15.10 / PAX
In vo ca tio mu si ca lis
Ko rál- és zsol tár -
feldolgozások
19.30 / Du na Tv
Mah ler: Ez rek szim fó ni á ja
(ma gyar kon cert film, 2009)
(120')
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HÍREK, HIRDETÉSEK

APRÓHIRDETÉS

A Pro tes táns Dia kó ni ai Szak kol lé gi -
um szál lás le he tő sé get kí nál fő is ko lás,
egye te mis ta lá nyok nak Bu da pes ten.
Tel.: 30/319-0559.

Új nap – új kegyelem
Va sár nap
Az össze om lást gőg elő zi meg, a bu kást pe dig fel fu val ko dott ság. Péld 16,18 (Kol
3,12; Lk 19,41–48; Róm 9,1–8.14–16; Zsolt 62) A bib li ai böl cses ség örök nek
tű nő igaz sá got fo gal maz meg. Ma a kö zé le tet szem lél ve még is meg kér dő -
je lez he tő mind ez. Hi szen azt ta pasz tal juk, hogy az össze om lás és a bu kás ma
más ér tel met nyer. Na pon ta hall juk a hí rek ben, hogy köz is mert köz éle ti em -
be rek úgy mond „fel fe lé buk nak”. Már ki ne ve zé sük kor jo gi lag ko mo lyan alá -
tá masz tott szer ző dé sek ga ran tál ják szá muk ra, hogy egy sze rű en ér de mes le -
gyen meg buk ni uk, mert az nagy ha szon nal, vég ki elé gí tés sel jár. Ez zel
szem ben az ár tat la no kat meg hur col ják. Nem kár ör ven dők aka runk len ni az
igét ol vas va, ha nem csak vágy juk a bib li ai böl cses ség igaz sá gát.

Hét fő
Olyan le szel, mint a jól ön tö zött kert, mint a for rás, amely ből nem fogy ki a
víz. Ézs 58,11b (Jn 7,38; Róm 11,1–12; Ap Csel 26,24–32) Sta tisz ti ka i lag egy -
ér tel mű en ki mu tat ha tó, hogy az Is ten ben bí zó, hí vő em be rek tes ti leg és lel -
ki leg is sok kal egész sé ge seb bek, mint azok, akik nem hisz nek Is ten lé té ben.
És emel lett még a tár sa da lom szá má ra is hasz nos ál lam pol gá rok. Mai igénk,
ez az ézsa i á si idil li kus kép is ezt áb rá zol ja a ma ga köl tői esz kö ze i vel. Az Is -
ten sze re te té ből táp lál ko zó em ber va ló ban ilyen né – szé pen ön tö zött kert -
té és üdí tő for rás sá – vá lik fe le ba rát ja, az ép pen sze re te té re szo ru ló em ber
szá má ra. Vágy junk hát mi is ilye nek ké len ni – má sok szá má ra.

Kedd
Aki ta kar gat ja vét ke it, an nak nem lesz jó vé ge, aki pe dig meg vall ja és el hagy -
ja, az ir gal mat nyer. Péld 28,13 (Lk 15,21; Lk 21,5–6.20–24; Ap Csel 27,1–12)
A bűn bűnt szül, a ha zug ság pe dig ha zug sá got. Hány szor le het tünk már ta -
núi en nek. Aki a bűnt újabb bűn nel akar ja meg ol da ni és a ha zug sá got ha -
zug ság gal el fed ni, az egy „ör dö gi kör be” lép be, ahon nan nincs ki út. Hi szen
a vég te len sé gig hat vá nyo zó dik a bűn és a ha zug ság. Mai igénk a meg ol dást
ad ja meg. Igen, ki le het eb ből lép ni. Aki meg vall ja és el hagy ja bű nét, vét ke -
it, az ir gal mat nyer. Mi cso da evan gé li um, hogy ne künk nem kell gör get nünk
ma gunk előtt bű ne ink és ha zug sá ga ink kö vet kez mé nye it, ha nem le te het jük
Jé zus elé, aki nél ir gal mat ta lá lunk!

Szer da
Halld meg, Iz rá el: Az Úr a mi Is te nünk, egye dül az Úr! 5Móz 6,4 (Lk 10,26–
28; Jn 4,19–26; Ap Csel 27,13–26) A hí res Sö ma ószö vet sé gi hit val lás mon -
da ta ez az ige vers. Iz rá el né pe pá rat lan mó don az óko ri ke let több is ten -
hi tet val ló né pei kö zött az egyet len Is ten ben va ló hi tet val lot ta. Ek kor fo -
gal ma zó dott meg ez a hit val lás. Iz rá el né pe a te rem tő és gond vi se lő Is tent
tisz tel te, aki el hív ta ős aty ju kat, Ab rá mot (Áb ra há mot), és aki ki ve zet te őket
Egyip tom ból, és meg őriz te őket a pusz tá ban. Mi már a meg vál tó és meg -
szen te lő Is tent is tisz tel het jük Jé zus fel tá ma dá sa és az el ső pün kösd óta.
Mi is vall juk a Sö m át, de már a Szent há rom ság egy sé gé ben.

Csü tör tök
Szen ved-e va la ki kö zöt te tek? Imád koz zék! Örö me van-e va la ki nek? Éne kel jen
di csé re tet! Jak 5,13 (Zsolt 81,2; Róm 11,13–24; Ap Csel 27,27–44) Ja kab apos -
tol nem ma gá nyos Krisz tus-kö ve tő em be re ket lát ma ga előtt, ami kor le ve -
lét ír ja, ha nem gyü le ke ze tek hez tar to zó ke resz té nye ket. A kö zös ség egyik leg -
fon to sabb ere jét, az egy más ter hé nek hor do zá sát fe je zi ki ez az ige vers. Hul -
lám völ gyek és -he gyek jel lem zik hit éle tün ket. A hí vő em ber a szen ve dés ben
és az öröm ben egy aránt Is ten hez for dul. Az előb bi lel kiál la pot ban erő ért, az
utób bi ban há lá ért. Bá na tunk és örö münk is Is ten sze re te té ben ol dó dik fel.

Pén tek
Min den fát a gyü möl csé ről le het meg is mer ni. Lk 6,44a (Jer 17,7–8; Lk 23,27–
31; Ap Csel 28,1–16) Jé zus ki je len té sét le het ne ga tí van és po zi tí van is ér tel -
mez ni. Ma vi szont egy re in kább azt ve het jük ész re, hogy el ve szít jük, vagy
el ve szik tő lünk gyü mölcs fel is me rő ké pes sé gün ket. Olyan er köl csi vál ság -
ban kell meg él nünk a hi tün ket, hogy egy re ne he zeb ben tu dunk kü lönb sé -
get ten ni jó és rossz gyü mölcsöt  ter mő fa kö zött. A gyü mölcs fel is me rő képes -
sé get kel le ne vissza kap nunk vagy meg őriz nünk – ez csak Jé zus ra te kint -
ve lehetséges.

Szom bat
Is ten bé kes sé ge, mely min den ér tel met meg ha lad, meg fog ja őriz ni szí ve te ket
és gon do la ta i to kat a Krisz tus Jé zus ban. Fil 4,7 (Zsolt 121,7; 5Móz 4,27–35/36–
40/; Ap Csel 28, 17–31) Te me té si li tur gi ánk egyik mon da ta ez az ige vers. Aki
állt már ko por só mel lett, az tud ja iga zán, hogy mi lyen vi gasz ta ló erő rej lik eb -
ben az egy mon dat ban. Em be ri ésszel néz ve sok szor ér tel met len mind az, ami -
vel ta lál ko zunk, amit át kell él nünk éle tünk ben, fő leg a szen ve dés te rén. Ha -
mar sze ret nénk vá laszt kap ni éle tünk ala ku lá sá nak tit ka i ra, mi ért je i re. És eköz -
ben Is ten csend ben le ha jol hoz zánk. És rá fi gyel ve sok szor ta lán nem konk -
rét, egy ér tel mű vá laszt ka punk éle tünk kér dé se i re, ha nem a hit sze met és szí -
vet meg nyi tó, min den ér tel met meg ha la dó ere jét a Krisz tus Jé zus ban.

g Me nyes Gyu la

Tisztelt Olvasóink!
Az Evangélikus Élet következő, augusztus –-i
(–.) száma összevont lapszámként, harminckét
oldalon jelenik meg augusztus -án. Ára  forint.
A . lapszám megjelenésének időpontja: szeptember
-a. Továbbá értesítjük olvasóinkat, hogy szer kesz tő -
ségünk augusztus -étől -áig zárva tart.

Mesterképzés
Debrecenben
Pasz to rá lis ta nács adás és szer -
ve zet fej lesz tés né ven új mes -
ter kép zé si szak in dul a Deb re -
ce ni Re for má tus Hit tu do má -
nyi Egye te men. Je lent ke zé si ha -
tár idő: au gusz tus 25. Rész le tes
in for má ci ók a www.dr he.hu
hon la pon, il let ve a rek to ri hi va -
tal ta nul má nyi osz tá lyán kap ha -
tók (52/516-820).

H I R D E T É S

Az Al só sá gi Evan gé li kus Egy ház köz ség pá lyá za tot ír ki a 2009. szep tem -
ber 1-jén meg üre se dő lel ké szi ál lás ra.

A lel kész jö ve del me az or szá gos át lag nak meg fe le lő. (A díj le vél meg -
te kint he tő az es pe re si hi va tal ban.) Ren del ke zé sé re áll a kö zel múlt ban fel -
újí tott há rom szo bás lel kész la kás egye di gáz fű tés sel, kert tel, két ga rázzsal,
va la mint egy kü lön be já ra tú, mo dern, fel sze relt lel ké szi iro da. A szol -
gá la tok el lá tá sá hoz gép ko csi biz to sí tva van. Egy ház köz sé günk gyü le ke -
ze tük höz ra gasz ko dó, lel ké szü ket meg be csü lő hí vek ből áll.

A pá lyá za to kat rész le tes szak mai ön élet rajz zal 2009. szep tem ber 30-
ig a Va si Egy ház me gye Es pe re si Hi va ta lá ba (9542 Bo ba, Jó zsef At ti la u.
24.) kér jük el jut tat ni.

H I R D E T É S

F I Z E S S E N  E L Ő  L A P U N K R A !


