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„Ho gyan me ré szel egy ál ta lán pré di ká lás ra vál lal koz ni az, aki az em be ri élet és ma ga tar tás, gon dol ko dás és
re ak ció ké pes ség leg ele mibb is me re te i vel nem ren del ke zik? Eze ket pe dig csak na gyon szo ros és szor gal mas
kap cso lat te rem tés sel le het el sa já tí ta ni. Ha a fi a tal pré di ká to ro kat már ta nul má nyi ide jük ben leg fel jebb dok -
to ran dus z ság ra és nem a csa lád lá to ga tá sok ele mi is me re te i re ta nít ják meg, s ha mint gya kor ló lel ké szek
töb bet ül nek a szá mí tó gép előtt, mint gyü le ke ze ti tag ja ik ott ho ná ban, ak kor tény leg »unal mas köz hely re«
re du kál ják ige hir de tői szol gá la tuk ter mé két.”                                     GémesIstvánstuttgartilevele f 9.oldal

„A bol dog ság ér zé sét an nak kö szön het jük,
hogy Is ten ne héz sé ge ket is ad ne künk,
ame lye ket le kell küz de nünk, és egy-egy
ilyen, a ne héz sé gek fe let ti győ ze lem fel té te le
a bol dog sá gunk nak.”

Finnegyházinapok f 10.oldal

Anépivallásosságnyomai
VáciMihályköltészetében f 6.oldal
EmilB.Lukáčemlékezete f 7.oldal
150évesaprotestánspátens f 8.oldal
Milyenekafinnek? f 10.oldal
Megvendégeltangyalok f 13.oldal

Evan gé li kus pres bi te re ink el ső or szá gos ta lál ko zó ja nem pusz tán ha gyo má -
nyos, egy nap ra szó ló egy há zi meg moz du lás. A rend szer vál to zás óta el telt kö -
zel két év ti zed ben fo lya ma to san szem be sül tünk az zal, hogy pres bi te re ink és
gyü le ke ze ti tiszt ség vi se lő ink szol gá la tá nak, fel ada ta i nak és fe le lős sé gé nek ke -
re te it ha tá ro zott és a mai élet kö rül mé nyek kö zött jól ért he tő, konk rét tar ta -
lom mal kell meg töl te ni. Kon fe ren ci ák, ta nul mány kö tet, mun ka prog ra mok és
elő adá sok tag lal ják a meg vál to zott el vá rá so kat és ki hí vá so kat – de va jon elég-
e ez az egy há zi tá mo ga tás ah hoz, hogy a pres bi te ri szol gá lat ban ál lók lel ke -
sen el kö te le zett nek és lel ke sí tő en meg be csült nek érez zék ma gu kat?

A pres bi te ri szol gá lat mi ben lé té ről is ér de mes az új szö vet sé gi alap ról ki -
in dul va be szél get ni. A szó ere de ti, ket tős ér tel mét már a cím ben is igye kez -
tem vissza ad ni: elöl já ró, gyü le ke ze ti „vén”. A két, ere de ti leg egy más ból kö vet -
ke ző je len tés – az az nagy ta pasz ta lat tal ren del ke ző s ezért na gyobb ter het vál -
la ló test vér – má ra mint ha fe szült ség be ke rült vol na egy más sal. Nem is az érin -
tet tek élet ko ra, ha nem in kább az egy ház ról al ko tott ál ta lá nos vé le ke dés mi -
att: az egy ház – leg alább is a tör té nel mi egy há zak – va la mi fé le ki vén hedt fá -
ra em lé kez tet nek, amely ré gi, már le tűnt idők gyü mölcs te len ma rad vá nya. 

Vall juk meg, nem csak a tel je sen kí vül ál lók gon dol ják így, ha nem egy re gyak -
rabban a sa ját kör nye ze tünk ben élők is, kü lö nö sen a fi a ta lok. Sű rűn kap juk
azt a kri ti kát – s csak rész ben jo go san –, hogy mon da ni va lónk, ige hir de té -
sünk, tár sa dal mi sze rep vál la lá sunk avítt, mi köz ben a min ket táp lá ló és ránk
bí zott ige evan gé li u mi, er köl csi, tár sa dal mi-kö zös sé gi tar tal má nak meg hir -
de té se és meg élé se for ra dal mi mé re tű fel for du lást okoz hat na – és kel le ne,
hogy okoz zon – a mai meg fá sult vi lág ban, min den na pi éle tünk ben. Úgy is
mond hat juk: a meg hök ken tő en fi a ta los és za var ba ej tő en konk rét élet úju -
lás ra szó lí tó bib li ai üze net, amely ből a mo ti vá ci ó tól duz za dó ke resz tény elöl
já rás fa kad hat na, szin te a hal lás pil la na tá ban erős „szkle ró zi son” megy ke -
resz tül ben nünk, el vé nül a szí ve ink ben.

Gyü le ke ze te in ken, egy há zun kon va ló ban gyak ran mu tat koz nak az el öre ge -
dés tü ne tei. Biz to san nem az evan gé li um ból, sőt nem is csu pán kö zös sé ge ink
el öre ge dést mu ta tó kor fá já ból kö vet ke ző en. Ré gi vi sel ke dés for mák, meg szo ká -
sok, szte reo tip só haj to zá sok, túl mé re te zett struk tú rák, élet ve szé lyes sé vált mű -
em lé kek fog lyai let tünk. A vál toz tat ni, moz dul ni nem aka rás apos to lai. Min den -
na pi kí sér té sünk, hogy – gyak ran év szá za dos szo kás jo go kon nyug vó – ké nyel -
mün ket ne cse rél jük min den ki szá má ra jól ért he tő szol gá lat ra Jé zus nyo má ban.

A pres bi ter ezért a meg úju lást mun ká ló Is ten ter mé sze tes szö vet sé ge se
a gyü le ke ze ti mun ká ban, a ke resz tény kis kö zös sé gek éle té ben. Év szá za dok
óta az egye te mes pap ság tag ja, aki a lel késszel együtt gyöt rőd ve ke re si a to -
vább ve ze tő utat: meg ta nul a lel késszel együtt gyöt rőd ni, s meg ta nít ja a lel -
készt is együtt gyöt rőd ni, ha kell. 

Elöl jár a mun ká ban, az ada ko zás ban, a ma gán élet ren de zett sé gé ben. Nem
kül ső ta nács adói meg bí zá sa van, nem a tár sa da lom, a fa lu kö ré ben pres bi ter,
ha nem sa ját gyü le ke ze ti kö zös sé gé ben. Tud ja, hogy má sok tól sem vár hat vagy
kö ve tel het töb bet, mint amit ma ga is meg cse lek szik – hi szen nem a vi lág, ha -
nem a ke resz tény ség mér cé je sze rint szol gá lunk. Nem el ső sor ban a „fi zet ség”
ked vé ért dol go zik, ha nem ma gá nak az Úr nak. Va la mi kor eb ből a kö zös sé gi
böl cső ből nö ve ke dett fel a ke resz tény ség az új szö vet sé gi idők kez de tén.

Vé nek vagy elöl já rók kö zös sé ge? – ez a mai ma gyar or szá gi evan gé li kus ság
kér dé se. Va jon mi éb reszt het rá ben nün ket er re: a ve szély be ke rült ál la mi tá -
mo ga tá sok nyo mán elő re lát ha tó sú lyos mű kö dé si za va rok? Az egy ház tag -
ság el múlt év ti ze dek ben erő sen meg csap pant lét szá ma? Az ál la mi kez de mé -
nye zé sű fa lu pusz tí tás nyo mán vég út juk ra in du ló vi dé ki gyü le ke ze te ink? Az,
hogy pres bi te ri csa lá dok ban sem min dig tud juk a hi tet, a rend sze res temp -
lom já rást és az el kö te le zett egy há zi szol gá la tot to vább ad ni a kö vet ke ző nem -
ze dék nek? Az a jól is mert, ma gá nyos ér zés, hogy az arat ni va ló sok, de a tett -
re kész mun kás ke vés? Az az ön ma gunk ban sem is me ret len él mény, hogy úgy
érez zük, meg fá radt szí vünk ben és tag ja ink ban öreg szik el né hány perc, né -
hány nap alatt az ige hir de tés, a jó szán dék, a kö zös cse lek vés lel ke se dé se?

Gyü le ke ze ti elöl já rók, pél da ké pek, lel ki és anya gi tá ma szok, cse lek vés re
el szánt mun ka tár sak nél kül az egy há zunk kö zös sé gi alap ját je len tő gyü le -
ke ze te ink nem le het nek, nem ma rad hat nak élet ké pe sek. El hi va tott elöl já -
rók bá to rít tat nak szó lás ra, cse lek vés re, to bor zás ra: mert aki pres bi te ri
szol gá la tot kí ván, jó szol gá la tot kell, hogy kí ván jon ma gá nak!

Vénekvagyelöljárók?
g Korányi András

Se mper refor m anda

„Türelemre van szükségünk. Mert aki
hisz, Istenben bízik, felebarátja felé
szeretettel fordul, és ezt nap mint nap
gyakorolja, az ugyan nem fogja el -
kerülni az üldöztetéseket, hisz az
ördög nem alszik, hanem sok gondot
okoz neki; de a türelem reménységet
ad, ami fölszabadít, és Isten felé emel.
Így a megkísértéseken és bot rán ko -
z á sokon keresztül növekszik a hit és
erősödik napról napra. Az ilyen erény -
nyel áldott szív soha nem nyughatik,
s nem tudja önmagát mérsékelni,
hanem újra meg újra kiárasztja magát
a testvérek hasznára és javára, ahogy
Isten is cselekedte vele.” 

d Luther Márton: Nyolc böjti
prédikáció 

(SzebikZsófiafordítása)

AgyőriLuther-olvasóköráltalkiírt Luther és a Biblia
gyermekrajzpályázatrakészültCzenthe Annának éstestvéreinek–a
csoportoskategóriábanI.helyezett–rajza.AgyermekifantáziaaLuther-
rózsaegy-egyszirmábaképzeltegy-egyjelenetetLutheréletéből.

b Az üd vös sé get nem le het fél -
váll ról ven ni, min den ke gye lem
– hang sú lyoz ta Fa bi ny Ta más,
az Észa ki Egy ház ke rü let püs -
pö ke szep tem ber 6-án Mis kol -
con. A bel vá ro si evan gé li kus
gyü le ke zet is ten tisz te le ten adott
há lát azért, hogy meg újul ha tott
a temp lom te tő ze te. 

A temp lom Is ten esz kö ze, az üd vös -
ség há za és an nak je le, hogy Is ten
köz tünk és ve lünk van. Há lá sak le he -
tünk, hogy a ke gye lem Is te ne le he tő -
sé get adott a mis kol ci gyü le ke zet nek,
hogy össze gyü le ke zé sük he lyét meg -
erő sít sék és fel újít sák, még mi előtt
be kö vet ke zik a vissza for dít ha tat lan
ka taszt ró fa, a te tő szer ke zet össze rop -
pa ná sa – állapította meg Fabiny
Tamás. Ami vég ér vé nye sen vi gasz tal -
hat min ket, az az, hogy Is ten örök or -
szá gá ban nem lesz nek rozs dás szö -
gek vagy om la do zó épü le tek, vi -
szont lesz egy vi lág mé re tű asz tal kö -
zös ség, mely a kes keny utat vá lasz -
tók ra és a mind vé gig ki tar tók ra vár.
„Le gyünk mind ha lá lig az ő ta nít vá -
nyai!” – zár ta igehirdetését a püs pök. 

Az is ten tisz te le tet kö ve tő en az
ép pen az nap ti zen két éve be ik ta tott

gyü le ke ze ti lel kész és es pe res, Sán-
dorFrigyes – köz gyű lés ke re té ben –
adott sor ra szót azoknak a szak em -
be rek nek, akik a fel újí tá si mun ká la -
tok ki gon do lói, meg va ló sí tói és jó vá -
ha gyói le het tek: mér nö köknek, ki vi -
te le zőknek, mű sza ki el len őröknek.
Így a több mint két évig tar tó mun -
ká la tok ról rö vid és lé nyeg re tö rő át -
te kin tést kap hat tak a je len lé vők. 

A leg meg le pőbb hír ta lán a be ru -
há zás ma gas, több mint ötvenmillió

forintot kitevő költ ség ve té se és az
egy éves elő ké szü le ti mun ka volt, de
a szak em be rek, a „szel le mi mo to rok”
be szá mo ló ja nyo mán vi lá gos sá vált,
mennyi re össze tettnek bizonyult az
a mun ka, mely a pre cíz és konst ruk -
tív együtt mű kö dés sel meg va ló sul -
ha tott. 

Elő ször a temp lom tör té ne tét is -
mer tet te rö vi den KrählingJános, a Bu -
da pes ti Mű sza ki és Gaz da ság tu do má -
nyi Egye tem do cen se, majd Laczkovics
János ter ve ző mér nök és SugárGábor
sta ti kus ka pott szót. Szem lél te tő pél -
dá juk sze rint olyan volt ez a mun ka,
mint ami kor egy ro gya do zó és sa ját
sú lyát is alig bí ró lét ra lá ba it akar juk
ki cse rél ni – elég egy rossz moz du lat
és min den bo rul. 

A mun ká la to kat fel ügye lő épí -
tész mér nök, Szász József egy részt
di csér te a két száz ti zen két éves temp -
lom szer ke ze té nek pre ci zi tá sát, más -
részt be avat ta az ér dek lő dő ket a sor -
ra je lent ke ző vá rat lan ne héz sé gek be,
me lyek a tíz hó na pig tar tó fel újí tás
alatt je lent kez tek. A leg na gyobb ki -
hí vást a há rom és fél má zsás tar tó ge -
ren dák be eme lé se, va la mint a szűk
te tő tér ben va ló moz gás je len tet te.
A fá ra do zás min den eset re nem volt
hi á ba va ló. 

f Folytatása3.oldalon

Vigyázz,atetőndolgoznak!
Újrabiztosfedélalattamiskolcigyülekezet
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Köszöntjük az evangélikus presbiterek
országos találkozóját!
2009. szeptember 12. – pestszentimrei Sportkastély
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A Gyülekezeti liturgikus könyv a
„Meg szé gye nül ni ne hagyd, Uram
Is ten” (GyLK 819) kez de tű éne ket a
Keresztyénéletünk fő cím alatt je len -
tet te meg. Evan gé li kus éne kes köny -
vünk ben a Keresztyénéletcím alatt kö -
rül be lül har minc ének sze re pel (EÉ
433–464.) A té ma sok ol da lú sá ga,
meg vál to zott élet kö rül mé nye ink és
mai ki hí vá sa ink két ség kí vül szük sé ges -
sé te szik, hogy mi nél gaz da gabb le he -
tő ség áll jon a ren del ke zé sünk re, ami -
kor ki kell vá lasz ta nunk, mely éne ke -
ink ben fo gal maz hat juk meg leg hi te -
le seb ben min den na pi ke resz tény éle -
tünk kel kap cso la tos imád sá ga in kat.

Mai éne künk szö ve gé nek szer ző je,
Jo hann He er mann (1585–1647) egy ál -
ta lán nem is me ret len éne kes köny vet
hasz ná ló gyü le ke ze te ink és ál ta lá ban az
evan gé li ku sok kö ré ben, hi szen olyan
nép sze rű éne ke ink szö ve ge i  fűződnek
a nevéhez, mint az „Ó, drá ga Jé zus, va -
jon mit vé tet tél” (EÉ 198) vagy az „Is -
ten, ó szent Is ten” (EÉ 436). 

Jo hann He er mann nem csak lel kész
volt, ha nem „ko szo rús köl tő” (poetala-
ureatus– 1608) is. Éle te meg pró bál ta -
tá sai hű en tük röz ték a kort, amely ben
élt: már gyer mek ko rá ban be teg sé gek
kí noz ták, el ső há zas sá ga gyer mek te len
volt, fe le sé ge meg halt, s 1638-ban köb -
eni lel ké szi ál lá sá ról is be teg ség mi att
volt kény te len le mon da ni. 

Gon dol ko dá sát a lu the rá nus or to -
do xia szem lé le te és esz méi ha tá roz ták
meg. Köl té sze té re – a MartinOpitz-
fé le né met iro dal mi meg úju lá si moz -
ga lom ha tá sá ra is – négy so ros, jam -
bi kus vers sza kok, a stí lus esz kö zök

mű vé szi al kal ma zá sa, vi lá gos gon -
do lat me net és sze mé lyes ség a jel -
lem zők. Ének szö ve gei – töb bek kö zött
a most be mu ta tott ének szö ve ge is –
az 1630-ban ki adott Devotimusica
cordis (Az alá za tos szív ze né je) cí mű
gyűj te mény ben je len tek meg.

A GyLK „zsol tár sze rű ének”-ként
jel lem zi Jo hann He er mann ver sé nek
és MatthäusApellesvonLöwenstern
(1644) dal la má nak pá ro sí tá sát. Va ló -
ban igaz, hogy az ének for ma i lag –
négy egy for ma hosszú sá gú so rá val, so -

ron kén ti le zá rá sa i val s né mi leg még
szö ve gé vel is – a gen fi zsol tá rok ra em -
lé kez tet; ilye ne ket a GyLK-ban is ta -
lá lunk (pél dá ul 684, 690, 693). Az ere -
de ti vers nek öt vers sza ka van, ezt a
GyLK tel jes ter je de lem ben köz li –
szem ben pél dá ul a né met evan gé li ku -
sok éne kes köny vé vel (EG), amely -
ben csak négy vers szak sze re pel.

Az ének szö ve ge Is tent, min de nek
Urát he lye zi a kö zép pont ba, aki ha tal -
mát el len sé gei el len fel hasz nál ja ugyan,
de az őt sze re tők höz sze re tet tel for dul,

és a bé kes sé get mun kál ja. Az ének ben
em ber és Is ten bi zal mas kap cso la ta
bon ta ko zik ki előt tünk. A szer ző ke -
resz tény imád ság for má ba fog lal ja az
em be ri ké ré se ket. Ez leg in kább ab ban
mu tat ko zik meg, hogy He er mann az
5. vers sza kot – az összes elő ző re vo nat -
ko zó an is – a „Bíz va ki ál tunk a Jé zus
ne vé ben (…) ámen” for mu lá val zár ja.

Et től el te kint ve azon ban az egyes
vers sza kok té mái ugyan csak az ószö -
vet sé gi zsol tá rok ra em lé kez tet nek, és
konk ré tan is meg je le ní tik azok meg -
ha tá ro zó té má it. Ilye nek pél dá ul: az el -
len sé get meg szé gye ní tő Is ten (2. vers -
szak), Is ten mint me ne dék az el len sé -
gek el len (3. vers szak), Is ten mint aki -
ben egye dül bíz ni le het, és aki vel a harc
ered mé nyes lesz (4. vers szak), a né pé -
ért fá ra do zó Is ten, aki ol tal maz za és
meg men ti az övé it (5. vers szak).

Ha Jo hann He er mann sze mé lyes
élet ta pasz ta la ta i ra te kin tünk, ak kor
nem cso dál koz ha tunk, hogy nem
az ön fe ledt, ki tö rő öröm – pél dá ul a
hal le lu ja zsol tá rok – hang ja szó lal
meg eb ben az ének ben, sok kal in -
kább a pa nasz, il let ve a ne héz hely -
zet ben lé vő em ber fel tét len bi zal ma
Is ten iránt. Ép pen ezért nem kér dő -
je lez he tő meg az ének GyLK-ba va -
ló fel vé te lé nek he lyes sé ge. Ta gad ha -
tat lan ugyan is, hogy ép pen egy ilyen
tar tal mú ének tud ja hű en ki fe jez ni
mai ko runk em be ré nek szo rult hely -
ze tét és az ab ból va ló sza ba du lás
egyet len le he tő sé gét, az Is ten be ve -
tett, ta pasz ta la to kon ala pu ló, tö ret -
len bi zal mat.

g Wag nEr Szi lárd

Z S ol Tár SZ e rű ének a g o noSZ T le g yő Ző erő ről

Megszégyenülninehagyd,UramIsten!
C anTaTe

For du lat – ez zel a szó val sum máz ta
bib lia is me ret-ta ná runk je len sza kasz
lé nye gi mon da ni va ló ját a szi nop ti ku -
sok hoz ké pest oly sok pon ton „más”
Jánosevangéliumátmeg is mer ni vá gyó
teo ló gus hall ga tók nak. So kunk Bib li -
á já ban ta lán még min dig ott van a ce -
ru zás be jegy zés… 

A mai tex tus né mi leg rö vi debb,
mint amed dig a for du lat(ok) so ra tart.
E sza kasz vé ge a Jé zus nak a ta nít vá -
nya i hoz in té zett kér dé sé re adott pé -
te ri val lás té tel, ame lyet va ló szí nű leg
fej ből is tu dunk idéz ni: „Uram,kihez
mennénk?Örökéletbeszédevanná-
lad.” (6,68b) Bár igénk nek nem ré sze
ez a vers, an nál in kább az a je len ben
min ket is dön tés re fel szó lí tó, dön té -
sün ket tü rel me sen vá ró Jé zus sza vai
nyo mán ki ala ku ló fe szült ség. Amely -
ből a for du lat is fa kad. A dia ló gus,
amely ben meg kell szó lal nunk ne -
künk is.

Jé zus nép sze rű, von zó sze mé lyi ség.
So kan ke re sik tár sa sá gát, hall gat ják
sza va it, ámul nak cso dá in. Ki lát ni, ki
ta pin ta ni akar ja, ki a könnyen ka pott
ele del re mé nyé ben ered utá na. Ki a so -
sem lá tott cso dá kat és je le ket für ké -
szi. Má sok pe dig egy ben ső, meg ma -
gya ráz ha tat lan kész te tés ből fa ka dó lel -
ki von za lom mal egész lé nyét és az zal
azo nos ta ní tá sát kí ván ják mi nél tel je -
seb ben, mé lyeb ben meg is mer ni. 

Min dig is így volt, így van ez Jé zus
kö rül, s ezt ő tud ván tud ja: éhe zők
kö ve tik – van, aki jól la kot tan el -
megy, és van, aki jóllakvaisboldog-
ságosanéhezve kö ve ti to vább. Van,
aki te le has sal, még is nagy üres ség -
gel, csa ló dot tan tá vo zik. Sa ját dön -
té se ez, hiszennemJézustaszítjael
magától! S van, aki gaz dag nál is gaz -

da gabb lesz a ta lál ko zás után: meg -
nyílt lel ké be erő, fel is me rés, öröm,
hit, re mény köl tö zik. Mi ért így az
egyik, úgy a má sik? Ta lán az „ele del”
nem volt ugyan az? Vagy van, ki mél -
tó rá, míg a má sik nem? S egy ál ta lán,
„ki hall gat hat ja őt?” Mennyi vá lasz -
ra vá ró kér dést vet fel a tex tus…

A fe je zet ele jén Jé zust nép sze rű -
sé ge csú csán lát juk. Öt ezer em bert
ven dé gel meg, ke nye ret ad ne kik,
majd a fel lel ke sült so ka ság – mi
más sal is ju tal maz hat ná őt – ki -
rállyá akar ja ko ro náz ni. Tel jes fél re -
ér tés – nem ilyen trón ra szól a kül -
de té se. Bár nem csak lel ki táp lá lék kal
– ta ní tó, gyó gyí tó szó val – szol gál,
ha nem kéz zel fog ha tó ele del lel is:
Jé zus nem ennyi ért jött (6,26–27)!

A ke reszt ről szó ló be széd be so kan
be le üt köz nek. Ha a „ki csin” (Mó zes,
man na, amely csak e föl di élet re ele -
gen dő táp lá lék) meg bot rán koz nak, a
„naggyal”, Jé zus ha lá lá val szem be sül -
ve ho gyan fog hi tük meg áll ni?!

A hit Is ten aján dé ka. Azé, aki nek
meg ad ja az Atya. De min den ki nek
meg ad ja, aki nem gőg gel, ke mény
szív vel, sa ját ere jé be ve tett bi za lom -
mal kö ze le dik! A ke mény sza va kat, a
vi lág- és is ten ké pük be, az ön ké pük -
be be il leszt he tet len in for má ci ó kat
hall va so kan még is fel hör dül nek:
„Lé lek és élet? Tes te és vé re az örök
élet, ő és csak ő, és sen ki más? S aki
va gyok, aki ed dig vol tam, az sen ki és
sem mi, az mit sem szá mít? Ugyan
már. S mi az, hogy a hit ilyen bi zony -
ta lan do log, még hogy az egyik meg -
kap ja, a má sik meg nem? Ez nem tet -
szik. Hát most kun cso rog jak, mi kor
tu laj don kép pen így is meg va gyok, és
fut a sze kér, ha dö cög ve is, de van

élet?” Meg tör té nik a for du lat: há tat
for dí ta nak Jé zus nak, el men nek. 

Ma is so kan el ma ra doz nak. A ha -
rang zú gás csak egy szép hang ef fek -
tus a va sár na pi reg gel ben, és kö -
zöm bös, hogy az is ten tisz te let re hí -
vo gat min den élő lel ket. A meg fe szí -
tett Krisz tus nem kell. A ta nít vány hoz
il lő élet foly ta tás igen ne héz: kö vet ke -
ze tes sé get, le mon dást kí ván. Nem
hasz nos. Nem tren di. „Sok kal oko sab -
ban és ügye seb ben meg tu dom ol da -
ni én a ma gam éle tét, a ma gam is te -
nét a ma gam mód ján imád va.” 

Az el me nők nek, a töb bé ve le nem
já rók nak va ló ban Jé zus okoz csa ló -
dást? Nem in kább a ró la al ko tott el -
kép ze lé se ik, a ve le szem ben tá masz -
tott el vá rá sa ik, ame lyek nek Jé zus
nem fe lel meg? Ám Is ten nél még az
is le het sé ges, hogy a csa ló dot tan el -
kul lo gó té koz ló fi ú ként meg tér jen.
Azért le het sé ges, mert nem a job bé
és a mél tób bé a hit, ha nem min den -
kié. In gyen. Ezért – amíg tart a ke gye -
lem ide je – bár mi kor új ra oda me he -
tünk Jé zus hoz. A meg in gót is tárt kar -
ral fo gad ja, és nem ve ti a sze mé re a
bű nös nek, hogy mi ért csak most jön
– ha nem ma gá hoz öle li. 

Csak mi zár hat juk ki ma gun kat az
örök élet aján dé ká ból, a hit ből, a Lé -
lek ál tal ne künk na pon ta adott él te tő
erő ből, amely táp lál és meg tart – ő
nem ta szít el egyet len lel ket sem. Tes -
te és vé re azért ada tott a Gol go ta ke -
reszt jén, és azért lett mi énk e szent ség,
az úr va cso ra, hogy ne ma rad jon fo goly
egy sem, aki bű né ből, re mény te len sor -
sá nak sza ka dé ká ból utá na ki ált. 

Min dig van nak, akik úgy mond a
„kor ne héz sé gei” mi att Jé zus és egy -
há za el len dön te nek. Min den kor nak

van nak küz del mei, vál sá gai. A gond
az, hogy azok nak az em be rek nek
va ló já ban nem kell ilyen Is ten. Ne kik
nem ilyen Is ten kell.

„…meg inog nak a ta nít vá nyai is,
aki ket egy ál ta lán nem óhajt ol csó mó -
don meg nyug tat ni, hogy azért nem kell
azt olyan ko mo lyan ven ni, ahogy mon -
dom.” (GyökössyEndre)De kell. Ko mo -
lyan kell ven ni min den szót. Jé zus
nem haj lít ja mon da ni va ló ját hall ga tói
igé nyei sze rint. Ki nek ke mény be széd,
ki nek az új élet el ső nap ja. Ki nek bot -
rány, bo lond ság, ki nek az élet ere je lesz.
Ugyan az a szó, ugyan az a ta ní tás! Az
íté let, ami jo gos, de ami re kész a meg -
ol dás, ami hez hoz zá ten ni sem mit nem
le het és nem sza bad. 

Mi cso da ke gye lem az Is ten ad ta
hit! A perc, ami kor for du lat lesz a ta -
lál ko zás ból, és a hit út ján az tán sor ra
jö vő dön té si szi tu á ci ók ban, a meg tor -
pa ná sok nál, a hit meg in gá sok nál, az el -
bu ká sok nál is ugyan ez a Jé zus van ott,
hogy to vább vi gyen igé jé vel, Lel ke meg -
ele ve ní tő ere jé vel és szent tes té vel,
vé ré vel. Az óegy há zi evan gé li um (Lk
17,11–19) tíz lep rá sá ból ki lenc csupán
el fo gad ta a gyó gyí tás aján dé kát, csak
egy tért vissza há lát is ad ni érte: ő az
iga zi Jé zust is éhez te. A hi te meg tar tot -
ta őt, mond ja rá Jé zus. Pe dig, lám, sem -
mi ext rát nem tett, csak…

g Kő há ti Dó ra

Imádkozzunk! Úr Jézus, add meg
nekemahitajándékát,lágyítsdmeg
keményszívemet,töltsbeLelkeddel,
őrizz meg bukásaimban, és végül
végymagadhoz,jóságodranemmél-
tógyermekedet.Ámen.

SZ enT H á rom Ság Ün ne pe U Tán 14.  va Sár nap – jn 6,60–66

Avégsőboldogságraéhesen
a va Sárnap ig éje

Uram! Ke mény a sza vad – ér tet len -
sé günk mi att. A Lé lek és élet sza vá -
val kö ze lí tesz fe lénk, és mi még is
sok szor lé lek te le nül fu tunk utun kon
– a ha lál fe lé. Hoz zád sze ret nénk jut -
ni, de a ke reszt bot rá nya és a sza bad
vi lág csá bí tá sa vissza tart min ket.
Sza ba díts fel min ket bá tor hit re,
hogy a tő led ka pott sze re tet tel tud -
junk for dul ni fe le ba rá ta ink fe lé – ma -
gunk ról meg fe led kez ve.

Tá voz tasd el tő lünk a sö tét és
rossz in du la to kat, ame lyek meg -
mér ge zik az éle tün ket, és in díts a Lé -
lek gyü möl cse i nek ter mé sé re. Ne
hagyj el, ami kép pen Já kó bot ve zet -
ted, úgy ve zess min ket is! For máld
ben nünk Pé ter val lás té te lét és Pál el -
tö kélt sé gét, hogy min den buk dá -
cso lá sunk el le né re el jut has suk a
menny ka pu já ig, és be jut has sunk a
te haj lé kod ba, a bé kes ség és öröm
tel jes sé gé be.

Ké rünk, óvj meg min ket és a ránk
bí zot ta kat a baj tól, ve sze de lem től,
bal eset től, sze ren csét len ség től, bűn -
től, kí sér tés től. Járj előt tünk, ké -
szítsd elő utun kat, és add, hogy mi
is ve led jár junk, és ne hagy junk el té -
ged, mint annyi an! Légy ve lünk vár -
ha tó és vá rat lan ese mé nyek ben egy -
aránt! Áldd meg, amit vég zünk, bo -
csásd meg, amit vét ke zünk!

Légy te rem tett vi lá god őri ző je,
kö zös sé ge ink erő sí tő je! Áldd meg
gyü le ke ze tün ket, egy há zun kat, az
anya szent egy há zat! Áldd meg né pün -
ket, ha zán kat, so kat szen ve dett és
nél kü lö zött ma gyar test vé re in ket
szer te a vi lág ban! Add vissza, ké rünk,
a mél tó sá gun kat, hogy egyen ran gú
fél ként él hes sünk a Kár pát-me den cé -
ben élő né pek kö zött és szer te a vi -
lág ban.

Áldd meg egy há zi és vi lá gi ve ze -
tő in ket, te adj ne kik böl cses sé get,
hig gadt be szé det és a te aka ra to dat
be töl tő fe le lős te vé keny sé get!

Ké rünk, hall gass meg és se gíts
meg min ket, sok kal in kább, mint
ahogy azt mi kér het jük, vagy el -
gon dol hat juk. Ti éd a di cső ség az
egy ház ban Krisz tus Jé zus ál tal nem -
ze dék ről nem ze dék re, örök kön-
örök ké. Ámen.

Oratio
œcumenica

2. Mind szégyenítsd meg, aki gyûlöl téged, S önhatalmától re-
mél segítséget! Térj kegyelmeddel hozzánk, szegényekhez, Né-
künk kegyelmezz, nékünk kegyelmezz!
3. Légy menedékünk ellenségünk ellen, Szólj csak egy szót, és
barátunk lesz menten, Úgy a kezébõl kiesik a fegyver, Mozdul-
ni sem mer, mozdulni sem mer.
4. Akiben bízzunk, senki, Uram, nincsen; Hiába várnánk, hogy
ember segítsen. Ha veled küzdünk, úgy leszünk erõsek Ellen-
ség felett, ellenség felett.
5. Te vagy a hõs, te, aki értünk fárad, Mert te mented meg a te
kicsiny nyájad. Bízva kiáltunk a Jézus nevében: Oltalmazz,
ámen, oltalmazz, ámen!

„MegőrizazÚrjártodban-kelted-
ben,mostésmindenkor.”

(Zsolt121,8)

Meghívó
Öröm mel adunk há lát Is ten nek
az Irs ai Evan gé li kus Egy ház köz -
ség Mus tár mag Óvo dá ja fel -
szen te lé sé nek 15. év for du ló ja és
is mé telt bő ví té se al kal má ból a
szep tem ber 20-án tar tan dó gyü -
le ke ze ti na pon, mely nek ke re té -
ben 10 órá tól há la adó is ten tisz -
te le tet tar tunk. Igét hir det dr.Fa-
binyTamás püs pök.

To váb bi prog ra mok: 11 órá tól
em lé ke zés az el múlt ti zen öt év -
re a Mus tár mag Óvo dá ban. 12
órá tól óvo dás és hit ta nos gyer -
me kek szol gá la ta. 13 órá tól kö zös
ebéd a pa ró kia kert jé ben. 14
órá tól RókaSzabolcsme se mon -
dó szó ra koz tat ki csi ket és na gyo -
kat. 15 órá tól fó rum be szél ge tés
SüvegesGergővel csa lád ról, ke -
resz tény ség ről, köz élet ről. 16 órá -
tól zá róáhí tat; igét hir det Krámer
György es pe res.

Az is ten tisz te let re, va la mint a
nap to váb bi prog ram ja i ra sze re -
tet tel hí vunk min den kit!

h i r d e t é s
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So ha sem gon dol tam vol na, hogy a vi -
lág hí rű Thomas Alva Edison és a
ke vés bé hí res ko lozs vá ri il le tő sé gű
CristinaCorches hat van öt év kö rü li
há zi asszony – egy más tól tel je sen
füg get le nül – kö zös nyel vé sze ti fel is -
me rés re ju t. Már pe dig Tho mas Al va
Edi son 1911-ben Bu da pes ten, Cor ches
asszony 2009-ben Ko lozs vá ron ar ra
a fel is me rés re ju tot t, hogy a ma gyar
nyelv na gyon ne héz, és raj tunk – már -
mint a ma gya ro kon – kí vül ke ve sen
tud ják meg ta nul ni. 

Csak hogy amíg Edi son ki je len té se
so ka kat fel lel ke sí tett, a Szö ré nyi–
Bródy szer ző pá rost pél dá ul az 1911-
ben… cí mű slá ger meg írá sá ra ins pi -
rálta, ad dig Cor ches asszony Sorin
Apostut, Ko lozs vár – új fent ál lí tó lag
Mold vá ból nem rég „ho no sí tott” –
pol gár mes te rét ins pi rál ta ut ca név-
vál toz ta tás sür gős in dít vá nyo zá sá ra.

Ez út tal a Haj nal ne gyed (ki ej tés és
nyelv tör vény mi att Zor il or ne gyed)
DsidaJenőről el ne ve zett je len ték te -
len mel lék ut cá já nak név táb lá ja esett
ál do za tul. A tíz csa lá di ház ból, két
tömb ház ból ál ló, asz fal to zat lan, ki kö -
ve zet len vá ros szé li ut cács ka viselje
in kább PabloPicasso nevét, mond ták
je len tő ség tel je sen a vá ros atyák.

Cor ches asszony nem so kat kör tön -
fa la zott, ne ki Pab lo Pi cas so, Dsi da
Je nő egy re megy, egy for mán is me ret -
len, „ide gen” cso da bo ga rak, ke reszt -
rejt vény be il lő ne vek. Ami vé gül is szá -
mít, az, hogy az előb bit ő ma ga és eu -
ró pai pol gár utó dai is, la ti nos hang zá -
sa mi att leg alább ki tud ják ej te ni. Ami

az utób bit il le ti, ez amo lyan nyelv tö -
rő név, ami azért is mél tán fel há bo rí -
tó, mert „csak a ma gya rok” tud ják ki -
ej te ni, más részt az AIDS-re, az az ro -
má nul a SI DA-ra em lé kez tet, ami
mi att min dig meg gyűlt a ba ja Cor ches
asszony nak hol a ta xi sok kal, hol a
men tő sök kel, hol a ve le ro kon lel kű-
nyel vű és fü lű hi va tal no kok kal. 

Nem cso da, ha né hány fe le lő sen és
ha za fi a san gon dol ko dó Dsi da ut cai
pol gár kez de mé nyez te a gyors név vál -
toz ta tást. Meg nem erő sí tett saj tó hí -
rek sze rint le het tek akár öten is.
Apos tu pol gár mes ter mint gon dos és
szin tén ha za fi as vá ros gaz da pe dig,
félt ve pol gá rai nyel vének ép sé gét –
szük séges, hogy  e ne mes szerv, mely
annyi min den re al kal mas, ne tör jön és
ne fi ca mod jon –, gyor san a tet tek me -
ze jé re lép ett, bé kés pol gá ra i nak jo gos
igé nyé re te kin tet tel Dsi da Je nő he lyett
már is Pab lo Pi cas sót ja va sol ta.

Jo gos nak tar tom je len le gi pol gár -
mes te rünk GheorgheFunaréra – ő
2004-ig volt Kolozsvár polgármestere
– em lé kez te tő épí tő in téz ke dé sét,
teljesen egyetértek vele. Nem sza bad
ve szé lyez tet ni a pol gá rok, adó fi ze tők,
ha za fi ak és egyéb élő lé nyek nyel vi ép -
sé gét. Mi u tán kin cses vá ro sunk min -
den gond ja, ba ja, nyo mo rú sá ga meg -
old va, vá ro sunk ban mennyei bé ke,
har mó nia és le ír ha tat lan jó lét ural ko -
dik, már csak né hány ap ró ság vár
meg ol dás ra, mint pél dá ul ut ca ne vek,
em lék táb lák, fel ira tok, tu ris ta tá jé -
koz ta tók nyelv tö rő ma gyar mon da -
ta i nak sür gős el tá vo lí tá sa, mi előtt a

kin cses Ko lozs vá ron új ra di vat ba
jön ne a ma gyar nyelv vagy az át kos
több nyel vű ség, mint a 19. szá zad ban
vagy a 20. szá zad el ső fe lé ben. 

Ilyes mi meg ki nek hasz nál na – ér -
velt to váb bá Apos tu pol gár mes ter –,
hi szen a ma gyar nem vi lág nyelv, a Ko -
lozs vá ron és kör nyé kén élő kö zel
kilencvenezer ma gya rért és az éven -
te ide lá to ga tó né hány száz ezer ma -
gyar or szá gi ven dé gért kár fes té ket, bá -
do got, pa pírt és egyéb anya go kat pa -
za rol ni az adó fi ze tők pén zé ből. Más -
részt óv ni kell a több ség nyel vi ép sé -
gét, és fi gye lem mel kell len ni a több -
sé gi ér zé keny ség re is.

Egyes „elem zők” sze rint ez az egész
egy sze rű en egy „kom mu ni ká ci ós za -
var” mi att ke let ke zett, egy vé let len
„kom mu ni ká ci ós nyelv bot lás” mi att
ve szett el új ra egy ma gyar ut ca név.
Dsi da Je nő ről,  a „szép ség” lí ri ku sá ról,
a ro mán köl té szet leg na gyobb tol má -
cso ló já ról – ezért vagy azért – nem le -
het ut cát el ne vez ni Ko lozs vá ron.

Ma gya rá zat, ma gya ráz ko dás volt,
van és lesz bő ven – kom mu ni ká ci ós
za var, fél re ér tés, vé let len, épí tő jó in -
du lat, át szer ve zés, nép aka rat, de -
mok rá cia, test vé ri ség, mul ti kul t u -
ra li tás, eu ró pai kö zös ott hon. Itt a

szép eu ró pai kö zös álom, s köz ben
szü le tik a szlo vák nyelv tör vény,
„kom mu ni ká ci ós za va rok” miatt és
egyéb prak ti kus in dok ból át ala kul gat -
nak tör té nel mi hely ség ne vek, ut ca -
név táb lák, vá ros ren de zé si ok ból el -
tűn nek ma gyar vo nat ko zá sú épü le -
tek, szob rok, szim bó lu mok, s így
épül get a né pek kö zös ott ho na.

1920 óta mi, er dé lyi ma gya rok ta núi
le het tünk és le he tünk egy ki tar tó, cél -
tu da tos, szí vós ma gyar ta la ní tá si fo -
lya mat nak. Így tűnt el Ko lozs vá ron szé -
pen, las san a test vé ri ség, egyen jo gú ság
ne vé ben a több nyel vű ség, el tűn tek a
ma gyar fel ira tok, hir de tő táb lák, cég ne -
vek, rek lá mok. El tűnt a Bocs kay tér, a
De ák Fe renc ut ca, a Kos suth La jos ut -
ca. Az tán kö vet ke zett egy hul lám ban a
Beth len Gá bor, Bá tho ry Ist ván, Vö rös -
mar ty, Jó kai, Pe tő fi ut ca. Ez utób binak
a nevét azért vál toz tat ták meg, mert vi -
se lő je ál lí tó lag „ro mán gyil kos” volt,
Kossuthtalegyütt. Ter mé sze te sen min -
den re van ma gya rá zat, érv és in dok.

Egyik bras sói is me rő söm ép pen a
na pok ban le pett meg az zal, hogy
sze ret te vol na meg te kin te ni a Há -
zson gár di te me tő tör té nel mi sír ja it,
és a te me tő ka pu já ban na iv ér dek lő -
dé sé re ép pen ar ról ér te sült a Ha dész
ha za fi as ér zel mű őré től, hogy itt
nem volt, nincs és nem is lesz Há -
zson gárd, itt Cimi ti rul cent ral (Köz -
pon ti te me tő) van és punk tum.

Előbb-utóbb egy hoz zá ér tő hi va -
ta los ság bi zo nyá ra azt is el me sé li
majd, hogy itt so ha nem élt sem mi -
fé le fur csa ne vű Dsi da Je nő, Brassai

Sámuel, és nem is volt itt Há zson gár -
di te me tő, sem Szent Mi hály-temp -
lom, Far kas ut cai re for má tus temp -
lom, evan gé li ku sok ról, uni tá ri u sok -
ról, ma gya rok ról, zsi dók ról vagy szá -
szok ról so ha sem hal lott ez a vá ros…
És így szé pen, las san úr rá lesz egy fur -
csa am né zia, a „gyó gyí tó” fe lej tés.

Hogy ez ki nek hasz nál? En nek mi
az ér tel me, a ho za dé ka? Ezt most
nem tu dom. Egyet azon ban igen:
va la ki nek, va la kik nek fél ni és fél te ni -
va ló juk van, va la ki nek, va la kik nek
rossz a lel ki is me re tük.

Dsi da így vall ma gá ról: „A szen ve -
dést is meg kós tol tam már, né hány
évig le vert vol tam és szo mo rú. Most
hu szon két éves va gyok, de nap ról
nap ra fi a ta lo dom. Éj sza kán ként szé -
pe ket ál mo dom, ren dü let le nül hi szek
Is ten ben és az em be rek ben. Hi szek
a nő ben, a vers ben, a szép ség és jó -
ság misszi ó já ban. Va la mi lesz be lő -
lem, de még nem tu dom, mi.”

Min den eset re sok kal, de sok kal
több, mint egy ko lozs vá ri mel lék ut -
ca ütött-ko pott név táb lá ja.

Nyelvbotlások
é gTájoló

AdorjániDezsőZoltánpüspök
ErdélyiEgyházkerület

b A mai Bu da pest leg ré geb bi temp -
lo má ban, a fő vá ros leg el ső evan -
gé li kus gyü le ke ze té nek szá mí tó
Cin ko tai Evan gé li kus Egy ház -
köz ség ben szep tem ber 5-én ün -
ne pi is ten tisz te let ke re té ben ik -
tat ta be hi va ta lá ba Győ ri Gá bor,
a Pes ti Egy ház me gye es pe re se
Ve tő Ist vánt. A szlo vák gyö ke rű
gyü le ke zet újon nan meg vá lasz -
tott lel ké sze a Cin ko tán ti zen -
négy éven át mun kál ko dó Blat -
nicz ky Já nos nyug díj ba vo nu lá sát
kö ve tő en a mun ka év el ső va sár -
nap ján kezd te meg szol gá la tát.

Győ ri Gá bor ige hir de té sé ben Jé zus -
nak a gaz dag if jú hoz in té zett sza va it
ál lí tot ta a je len lé vők fi gyel mé nek kö -
zép pont já ba: „…addelmindenvagyo-
nodat, oszd széta szegényeknek, és
kincsedleszamennyben;azutánjöjj,
éskövessengem.” (Lk 18,22) Ve tő Ist -
ván gaz da gon meg ál dott lel kész – fo -
gal ma zott az es pe res. A lel ki pász tor
édes apa pél dá ja, a kán tor kép ző in té -
zet ma gá val ra ga dó szel le mi sé ge, a
klasszi kus egy há zi és ke resz tény
könnyű ze né ben va ló jár tas ság, a Va -
si Egy ház me gyé ben szer zett es pe re -
si ta pasz ta la tok, majd a Nyu ga ti (Du -
nán tú li) Egy ház ke rü let püs pök he -
lyet te si fel ada tai, az Al só sá gon vég zett
ti zen hét év nyi lel ké szi szol gá lat és
nem utol só sor ban a bol dog csa lá di
élet mind olyan kincs, me lyek ről Jé -
zus most azt mond ja: „oszdszétasze-
gényeknek”, vagy is gaz da gíts ve le má -
so kat. E fel szó lí tás nak en ge del mes -
ked ve foly ta tód jon a meg vá lasz tott
lel kész éle té ben a ke reszt fe lé in du ló
Úr kö ve té se! – mond ta Győri Gábor.

Ve tő Ist ván be kö szö ntő ige hir de -
té sé ben ugyan az zal az igé vel üd vö -
zöl te a cin ko ta i a kat, mint amellyel Al -
só sá gon bú csú zott el volt gyü le ke ze -

té től. Az im már új szol gá la ti he lyé -
re be ik ta tott lel kész Zsid 13,8 alap ján
Krisz tus idő be li és tér be li kor lá to kat
nem is me rő ke gyel mé ről val lott. El -
mond ta: újat kez de ni so ha sem
könnyű, sőt né ha be lát ha tat lan fel -
adat, Jé zus igé je még is erőt ad. Aho -
gyan előd jé nek szol gá la ta is Krisz tus -
ról ta nús ko dott – nem sa ját já nak, ha -
nem az élő Úr tu laj do ná nak te kint -
ve a gyü le ke ze tet –, úgy ez után is
szün te le nül a meg fe szí tett Krisz tus -
ról kell bi zony sá got ten ni.

Az is ten tisz te le tet kö ve tő köz gyű -
lé sen RadosnéLengyelAnna, a Dé li
Egy ház ke rü let fel ügye lő je, GyőriEle-
mér, az al só sá gi egy ház köz ség fel -
ügye lő je, dr.KoltaiJenő cell dö mölk-
al só sá gi es pe res-plé bá nos, Krizsán
Zoltán, a cin ko tai egy ház köz ség fel -
ügye lő je, MosonyiJános, a má tyás föl -
di gyü le ke zet gond no ka, va la mint az
es pe res kö szön töt te az új lel készt.

Az ün nep – me lyen köz re mű kö dött
a he lyi gyü le ke zet ének ka ra és fel nőtt
if jú sá ga is – az ik ta tást kö ve tő en sze -
re tet ven dég ség gel foly ta tó dott: az idén
ta vasszal fel szen telt gyü le ke ze ti ház ban
te rí tett asz ta lok mel lett to váb bi kö szön -
té sek re és kö tet len be szél ge tés re nyílt
le he tő ség. Az al kal mon részt vett a
szlo vá ki ai Mi csi nye (Hor ná Miči ná,
Dol ná Miči ná) köz ség – in nen ér kez -
tek Cin ko tá ra az el ső, szlo vák aj kú
evan gé li ku sok – kül dött sé ge is.

g Smidéliusz András

b A ma gyar- és a né met or szá gi
evan gé li kus egy ház kép vi se lő i -
nek je len lé té ben a bu da vá ri gyü -
le ke zet ká pol ná já ban szep tem -
ber 5-én, szom ba ton ün ne pé lye -
sen be ik tat ták hi va ta lá ba a bu da -
pes ti né met ajkú evan gé li kus gyü -
le ke zet új lel ké szét. Jo han nes Erl -
burch a Né met or szá gi Evan gé li -
kus Egy házban szol gált idá ig. Hat
év re (2009–2015) vá lasz tot ta meg
őt a gyü le ke zet ez év ta va szán. 

Jo han nes Erl burch 1968-ban lel kész -
csa lád ban szü le tett. Tü bin gen ben és
Er langen ben ta nult teo ló gi át. Is me re -
te it egy éves je ru zsá le mi ta nul mány -
úton mé lyít het te el. Er langen ben is -
mer ke dett meg FabinyTamással, az ő
ha tá sá ra vál lalt se géd lel ké szi szol gá la -
tot 1995–1997 kö zött Szek szár don.
Itt al kal ma volt meg ta pasz tal ni a ma -
gyar or szá gi vi szo nyo kat, il let ve ba rát -
koz ni a ma gyar nyelv vel, és itt is mer -
ke dett meg HidasiJudittal, aki vel az -
tán há zas sá got kö töt tek. (Há rom gyer -
me kük van: Dávid,Krisztina és Zsó-
fia.) 1997 óta se géd lel kész ként, majd
2001 óta or di nált pász tor ként a né met -
or szá gi brüg gei gyü le ke zet ben szol gált.

A bu da vá ri be ik ta tást vég ző Fa bi ny
Ta más püs pök a jó pász tor fel ada ta -
i ra hív ta fel a fi gyel met. 

Az új lel kész nek – a német elő írá -
sok nak megfelelően hat évre szóló –
hi va ta los ki kül de té si le ve lét (Ent -
sen dungsbri ef) MichaelHübner, a ki -
kül dő Né met or szá gi Evan gé li kus
Egy ház (EKD) han no ve ri köz pont já -
nak kö zép- és ke let-eu ró pai re fe -
ren se ad ta át. Dr.BlázyÁrpád ke len -

föl di lel kész a Bu dai Egy ház me gye ne -
vé ben kö szön töt te az új kol lé gát, aki
ezen túl az egy ház me gye lel ké szé nek
is szá mít. A je len le vő lel kipásztorok
a ha gyo má nyos – éne kelt – lel ké szi ál -
dás sal kí ván ták Is ten ál dá sát Jo han nes
Erl burch szol gá la tá ra. 

A be ik ta tá si liturgiát kö ve tő en az
új lel kész pré di ká ci ó já ban Jé zus sző -
lő tő pél dá za ta kap csán ar ról be szélt,
hogy a ke resz té nyek nek Jé zus hoz il -
lő élet re kell tö re ked ni ük. A nyi tott,
köz vet len han gu la tú ige hir de tés jól
tük röz te a fi a tal lel ki pász tor ked -
ves sé gét és köz vet len sé gét. 

Szá mos jó kí ván ság és kö szön tés
hang zott el ez után. Hogy mi lyen
szí vé lyes fo gad ta tás ban ré sze sült Jo -
han nes Erl burch, ar ra pél da Balicza
Ivánnak, az egy ház köz ség egyik lel -
ké szé nek a meg ál la pí tá sa: a né met
gyü le ke zet nem ven dég Bu da vár -
ban – je len tet te ki –, ha nem ott hon
van. Vé gül a né met gyü le ke zet ne vé -
ben AlbrechtFriedrich,a pres bi té ri -
um elnöke biz to sí tot ta az új lel készt
arról, hogy ami lyen kö zel ke rült
előd je, AndreasWellmer a gyü le ke -
zet hez, ugyan olyan nyi tott ság gal és
sze re tet tel fo gad ják őt is. 

g CzEn thE Mik lós

Nemvendégként,
hanemotthon

BeiktattákazújnémetlelkésztBudavárban

ÚjmagVe�tőCinkotán

„Az új acél szer ke zet min ket is túl fog
él ni” – tet te hoz zá KovácsIstván, a ki -
vi te le zé sért fe le lős szak em ber. 

A fel újí tás utol só fá zi sát ve ze tő
mű sza ki el len őr, TirpákBálint sze -
re pe semmivel sem volt ki sebb, mint
az előt te dol go zó ké. Ilyen vo lu me nű
be ru há zá sok nál el en ged he tet len a
szak sze rű és min den ap ró rész let re
ki ter je dő át te kin tés. Mi nél ha ma -
rabb de rül fény a hi bák ra, an nál
könnyebb a hely re ál lí tá suk. 

A há la adó is ten tisz te let az ÖrökIs-
ten,áldjmegminket… kez de tű ének
fel csen dü lé sé vel zá rult, em lé kez tet ve
a je len lé vő ket Is ten em bert és épü le -
tet egy aránt meg tar tó sze re te té re és
gon dos ko dá sá ra. 

Vi gyázz, a te tőn dol goz nak! Az Úr
gon dos ko dik az övé i ről on nan fönt ről.

g Hor váth-HE gyi Áron

Miskolci
tetőfedés

(Fa)soros
iskolalelkész

Mint la punk is be szá molt ró la, dr.
ÓdorLászló igaz ga tó au gusz tus 31-én
kö zös meg egye zés sel tá vo zott a Bu -
da pest-Fa so ri Evan gé li kus Gim ná -
zi um élé ről. Az új meg bí zott igaz ga -
tó, dr.RonczBéla sze ret te vol na, ha
to vább ra is GyőriTamás lát ja el az is -
ko la lel ké szi szol gá la tot, de ő er ről a
ko ráb bi igaz ga tó tá vo zá sá val egy idő -
ben le mon dott. Így he lyé re a kór ház -
lel ké szi szol gá la tot (is) tel je sí tő Balogh
Éva ke rül, aki – a Bu da pest-Fa so ri
Evan gé li kus Egy ház köz ség lel ké szé -
nek, AradiGyörgynek a se gít sé gé vel
– egy év re szó ló meg bí za tás sal lát ja
el az is ko la lel ké szi feladatokat.
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b „Ko ráb ban fel sem tűnt, mi lyen
szép!” – cso dál koz tak rá ol tár ké -
pük re szep tem ber 6-án, va sár -
nap dél előtt a do mo nyi evan gé -
li ku sok. A fest mény fel újí tá sá ért
ün ne pi is ten tisz te le ten ad tak
há lát a Pest me gyei te le pü lé -
sen, meg em lé kez ve egy út tal a
temp lom szen te lés két száz har -
minc ket te dik év for du ló já ról is.

A közel egyéves mun ká val res ta u rált
ol tár kép Raffaelloutol só, Krisztusszí-
neváltozása cí mű mű vé nek má so la ta.
Fel ső ré szén Jé zus meg di cső ü lé sé -
nek, alul pe dig a meg szál lott fiú meg -
gyó gyí tá sá nak tör té ne tét je le ní ti meg.

Az evangéliumokban köz vet le nül
egy más után ol vas ha tó ese mé nye ket
MekisÁdám, az Észak-Pest Me gyei
Egy ház me gye es pe re se is – aki nek a
li tur gi á ban SághyBalázs he lyi lel kész
se géd ke zett (képünkön) – be le szőt -
te Lk 13,22–30 alap ján tar tott ige hir -
de té sé be. Mint mond ta, Is ten or szá -
gá nak aj ta ján, azon a bi zo nyos szo -
ros ka pun itt a föl di élet ben kell be -
men nünk. A hét köz na pok ban, min -
den na pi éle tünk ben – ami kor ta lán
épp be teg ség gel, nyo mo rú ság gal, hi -
tet len ség gel, te he tet len ség gel küsz -
kö dünk – kell lát sza nia raj tunk, hogy
Krisz tus kö ze lé ben sze ret nénk sát rat
ver ni, az üd vös ség után vá gyó dunk,
és an nak el nye ré sé re tö rek szünk.

Ma ga a fest mény egyéb ként fel té -
te lez he tő en az 1800-as évek el ső har -
ma dá ban ké szült; al ko tó ja is me ret len.
A 19. szá zad vé gé ig a mis kol ci evan -
gé li kus temp lom ol tá rát éke sí tet te,
on nan ke rült Do mony ba. A gyü le ke -
zet ta valy szem be sült az zal, hogy
mi lyen rossz ál la pot ban van: a fes ték -
ré te gek meg la zul tak és sok he lyen le
is pe reg tek, a lakk ré teg el ko szo ló dott,
oxi dá ló dott, a vá szon pe dig el vé ko -
nyo dott. Hely re ál lí tá sá val az egy ház -

köz ség TordainéBucsiÁgnes fes tő res -
ta u rá tor mű vészt bíz ta meg.

Az 1 mil lió 870 ezer fo rint költ sé -
gű pro jekt fi nan szí ro zá sá hoz a Ma -
gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház
Gyűj te mé nyi Ta ná csának pá lyá za tán
1,2 mil lió fo rin tot nyer tek. (E tes tü -
le tet a múlt va sár na pi há la adó al kal -
mon dr.H.HubertGabriella és dr.

HarmatiBélaLászló kép vi sel te.) A
hí vek ado má nya i ból is ha son ló
összeg folyt be. Az e cél ra szánt per -
sely pén zek kel és az ön kor mány zat tá -
mo ga tá sá val együtt össze sen 2,7 mil -
lió fo rint gyűlt össze. A fenn ma ra dó
össze get az ol tár to váb bi ré sze i nek
res ta u rá lá sá ra kí ván ják for dí ta ni.

g Vi tá lis Ju dit

Er dély ben, Ko lozs vár tól mind össze
negy ven ki lo mé ter re, a Me ző ség
pusz ta kör nye ze té ben ta lál ha tó vi rág -
zó szi get ként az egye dül ál ló, nagy
múl tú ma gyar köz ség: Szék. A ki rá -
lya ink ál tal egy kor vá ro si rang ra
emelt te le pü lés ma is őr zi ha gyo má -
nya it, la kó i nak szor gal mát di csé rik
tisz ta por tái, ápolt gyü möl csö sei,
mű velt ha tá ra.

Az 1241-es ta tár pusz tí tás után a
cisz ter ciek ál tal épí tett temp lom ma
is áll, fa lai kö zött tar tot ták 1555-ben
az el ső er dé lyi pro tes táns zsi na tot. 

1717. au gusz tus 24-én, Szent Ber -

ta lan nap ján ta tár por tya pré dál ta fel
a te le pü lést: so ka kat le mé szá rol tak,
és a te le pü lés mint egy hat száz la kó -
ját ma guk kal hur col ták. A ma rok nyi
túl élő fogadalmat tett, hogy er ről a
gyász nap ról örök idő re meg em lé ke -
zik, nap ján böj töt tart, és há rom szo -
ri is ten tisz te let tel adó zik a meg hur -
col tak em lé ké nek.

Így tör tént ez idén is: zsú fo lá sig
meg telt a ha tal mas temp lom. Mind -
há rom pré di ká ció a zsi dó nép egyip -
to mi meg hur col ta tá sá val kap cso la tos
ószö vet sé gi igét vett ala pul.

Dél előtt SógorCsaba lel kész, eu -
ró pai par la men ti kép vi se lő mo dern
hang vé te lű ige hir de té se nyi tot ta az
ese mé nyek so rát. „Is ten meg ke gyel -
me zett ne künk, és ki vá lasz tott ben -

nün ket ar ra, hogy egy csa lád ban,
eb ben a gyü le ke zet ben, eb ben az
or szág ban, né pünk kö ré ben pél dát
mu tas sunk. (…) Eb ben az or szág ban
is van, aki fél tő lünk. (…) Sen ki sem
mond hat ja eb ben az or szág ban sem,
hogy ne ki több jo ga van eh hez a föld -
höz, mint ne künk. A vi lág min dig
igye ke zett le szá mol ni Is ten gyer me -

ke i vel. Ak kor van baj, ha már nem
akar nak le szá mol ni ve lünk. Ak kor
már az egy ház, Is ten né pe úgy hoz -
zá iga zo dott a vi lág hoz, a vi lág ál tal
dik tált élet hez, hogy már sem mi fé -
le ve szélyt sem je lent a vi lág szá má -
ra” – fej te get te igen bá tor for du la tok -
kal a tisz te le tes. Eh hez kap cso lód va
fel hív ta a fi gyel met a mo dern, glo ba -
li zált vi lá gi élet nek azok ra a ve szé lye -

i re, ame lyek fo gyasz -
tás ra, ja va ink fel élé -
sé re csá bí ta nak.

Dél ben SallaiMár-
ton he lyi lel kész rész -
le te sen is mer tet te Szék
te le pü lés és a szé ki re -
for má tus egy ház tör -
té ne tét. „Va la mennyi
szé ki büsz ke, hogy
ilyen ősei vannak…
Nem sza bad el fe led ni,
hogy ez a fo ga da lom
apá ról fi ú ra, nem ze -
dék ről nem ze dék re
száll, amíg csak Is ten
kö zöt tünk la ko zik. (…)
Hi szem, csak így tu -
dunk mél tó utó dok

len ni.” Meg rá zó volt vé gig hall gat ni a
ta tár dú lást túl élők le jegy zett, es kü
alat ti val lo má sa it.

A dél utá ni is ten tisz te le ten mér ték -
adó po li ti kai és köz éle ti sze mé lyi sé -
gek je len lé té ben JánosiLóránt inak -
tel ki lel kész em lé ke ző be szé dét hall -
gat hat ták meg a je len lé vők.

Az egy há zi ren dez vé nyek hez kap -

cso ló dó an a kö ze li pi ac tér szín pa dán
ki han go sí tott be szé det mon dott töb -
bek kö zött MarkóBéla, az RMDSZ el -
nö ke és eu ró pai par la men ti kép vi se -
lő je, CsépSándorúj ság író, GergelyBa-
lázs, az Er dé lyi Nem ze ti Ta nács me -
gyei el nö ke. Mar kó be szé dé nek a kö -
ze pén áram szü net bor zol ta a ke dé lye -
ket; el hang zott az „el vet ték az ára mot”
is mert ki fe je zés – a tö meg ren dez vényt

a köz le ke dé si ek mel lett több ci vil ru -
hás rend őr is „biz to sí tot ta”. A szó no -
kok ki emel ték az össze fo gás és az új -
ra te rem tés ere jét és fon tos sá gát.

A szá mos, sok szor hosszú ra si ke -
re dett be szé det he lyi fi a ta lok szó ló -
éne ke fris sí tet te. A fi a ta lok ból ál ló,
he lyi Szalmakalap tánc együt tes, Fi-
lepSándor ko re og rá fi á já nak be mu -
ta tá sá val bi zo nyí tot ta a hí res szé ki
tánc ha gyo mány to vább élé sét.

Az ese mény sort saj nos oda nem il -
lő, har sány rock kon cert és tű zi já ték
zár ta az éj sza kai órák ban.

g Dé vai György
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Nagy bol dog asszony nap ján, au -
gusz tus 15-én is mét hall ha tott
anya nyel vén szent mi sét az a né -
hány száz ma gyar aj kú mold vai
csán gó, aki el ju tott az észak-mold -
vai Ka csi ka (Ca ci ca) köz ség ró mai
ka to li kus bú csú já ba. Annak, hogy
a nép vi se le té ben fel vo nu ló kis csa -
pat csu pán a kegy temp lom mö göt -
ti szűk bar lang ká pol ná ban ka pott

– ki han go sí tás nél kü li – le he tő sé -
get, nem a meg hí vó jász vá sá ri
püs pök az oka… 

1992 óta min den év ben JákiTe-
odóz győ ri ben cés atya ce leb rál ja
a ma gyar mi sét, idén is ő vi sel te a
Bá kó kör nyé ki fal vak ból ér ke ző
részt ve vők költ sé ge it. 

A nagy val lá si-nem ze ti fel buz du -
lás te hát to vább ra is csak Csík som -
lyó ra kor lá to zó dik, a ka csi kai kegy -
he lyet lá to ga tó ma rok nyi ma gyar
jog gal érez he ti ma gá ra ha gyott sá gát
a száz ez res tö meg ben.

Úgy lát szik, hogy a ma gyar or szá -
gi tu ris tá kat az sem mo ti vál ja kel lő -
kép pen, hogy a kö zel ben ta lál hat juk
az UNES CO vi lág örök sé gi lis tá ján
sze rep lő bu ko vi nai gö rög ke le ti ko -
los to ro kat. Vagy majd meg ol dást
hoz egy jö vő be li di vat hul lám?

g D. Gy.

Ki�kí�ván�csi�Ka�csi�ká�ra?

Székfogadalma

Márnemszínehagyottaszíneváltozás

Há la adó is ten tisz te let, mű sor és sze -
re tet ven dég ség ke re té ben ün ne pel -
ték a Ka posszek csői Evan gé li kus
Dia kó ni ai Ott hon fenn ál lá sá nak ötö -
dik év for du ló ját az in téz mény la -
kói, dol go zói, va la mint a he lyi és kör -
nyék be li evan gé li kus gyü le ke ze tek
tag jai a fa lu kö zös ség gel együtt. 

A ben ső sé ges ün nep sé gen – Gáncs
Péter püs pök igei szol gá la tát kö ve tő -
en – az egy be gyűl tek kö zö sen em lé -
kez tek vissza az el múlt esz ten dők re
Aradi András ott hon épí tő lel kész
se gít sé gé vel. A je len ről és a táv la ti ter -

vek ről az in téz mény je len le gi ott hon -
lel ké sze, SzabóSzilárd és a te le pü lés
pol gár mes te re, CsapóTamásné szólt.
Egy há zunk dia kó ni ai osz tá lyá nak
kép vi se le té ben Buda Annamária
mon dott ün ne pi kö szön tőt. 

Gáncs Pé ter töb bek kö zött így fo -
gal ma zott ige hir de té sé ben: „Meg kell
ta nul nunk ün ne pel ni, há lát ad ni.” Nos,
úgy tű nik, a püs pö ki ta nács a je len lé -
vők kö zött meg hall ga tás ra ta lált: az ün -
ne pi al kal mat kö tet len be szél ge tés és
jó ízű fa la to zás, vi dám együtt lét zár ta. 

g Szabó Szilárd felvétele

Ötévesszeretetintézmény

Több mint ki lenc ven evan gé -
li kus lel kész él vez te az aszó di
evan gé li kus gim ná zi um ven -
dég sze re te tét szep tem ber 7-én,
hét főn az Észa ki Egy ház ke rü -
let lel kész ta lál ko zó ja al kal má -
val. Leg főbb na pi ren di pont -
ként a kon fir má ció kér dé sét
vi tat ták meg. Az esz me cse ré -
ben a ta valy meg je lent Tanu-
lóközösségben–Akonfirmáci-
ói oktatás kézikönyve cí mű
kö tet, il let ve szer zői vol tak az
egy be gyűl tek se gít sé gé re.

Kerületilelkésztalálkozó

g Horváth-HEgyi Áron felvétele
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b A ri por ter val lo má sá val kez dő -
dik az írás: ez az in ter jú igen las -
san ju tott el az öt let től a vég ső
meg va ló su lá sig. Az ap ro pó Fe -
ren czi Ilo na ke rek szü le tés nap -
ja, s ez al kal mat adott szá mom -
ra olyan fon tos té mák fel ve té sé -
re, ame lyek re ed dig még nem
ke rült sor – an nak el le né re,
hogy mint dok to ri té ma ve ze -
tőm mel éve kig szak mai kap cso -
lat ban áll tunk. A kö ze li csa lá di
kö te lék az oka a te ge ző meg szó -
lí tás nak.

– Hogyanalakultgyermekkorodban
azenéhezfűződőkapcsolatod?Mi-
lyenhitbeliésgyülekezetiélmények-
benvoltrészed?

– A ze ne min dig fon tos volt szá -
mom ra. Ötö dik gyer mek lé vén esz -
mé lé sem től kezd ve min dig hal lot tam
va la kit gya ko rol ni a test vé re im kö zül.
Sok szor a zon go ra alá búj va fi gyel tem
a ze né lé sü ket. Ha mar el kezd tem
rend sze re sen ze nét ta nul ni, előbb he -
ge dül ni, az tán zon go ráz ni – ez utób -
bit, mi vel ak kord já ték ra könnyeb ben
ké pes, job ban sze ret tem. Egy idő
után – fő leg fel vé tel ről – sok ze nét
hall gat tam, is mer tem meg.

Meg ha tá ro zó ze nei él ményt je -
len tett szá mom ra a mis kol ci evan gé -
li kus temp lom ban hal lott gyü le ke ze ti
ének lés is. Az éne kek har mo ni zá lá -
sá ra már ko rán fel fi gyel tem; ez volt
az el ső ze nei te rü let, ahol iga zán
ott hon érez tem ma gam. Ez a 17–18.
szá zad ze né jét je len ti, in nen in dul tam
el az tán elő re és vissza fe lé.

Hit be li él mé nye im nem annyi ra az
egy ház hoz kö tőd nek, mint in kább a
csa lád hoz. Min den reg gel és es te
áhí ta tot tar tot tunk ének lés sel és ige -
ol va sás sal, imád ko zás sal. A szü le im
hí vő éle te pél da mu ta tó volt szá -
mom ra. Lé lek ben rend kí vül ál dá -
sos kor sza kot él tünk meg ak kor,
olyasmiben volt részem, amit az
em ber, ha jobb mód ban él, eset leg
nem kap meg.
–Miértválasztottadazenetudo-

mányiszakot?
– Elő ször kar ve ze tés szak ra vet tek

fel a Ze ne aka dé mi á ra. Az el ső ze ne -
tör té net-vizs gán meg kér dez te Bar-
thaDénes pro fesszor, nem aka rok-e
ze ne tu do má nyi szak ra men ni. Más -
fél év múl va nyílt rá le he tő ség. Ér de -
kelt a ze ne tör té net, a ze ne el mé let;
majd ké sőbb a ze nei for rá sok ku ta -
tá sa, a ze nei írás mód vizs gá la ta, ami
rend kí vül fon tos a ré gi kéz ira tok ér -
tel me zé sé hez. Hi he tet len, hogy egy
ze ne mű írás mód ja mennyi re a ze ne
lé nye gét tár ja fel. Ezt adom most to -
vább a ze ne tör té nész hall ga tók nak.
–Mitőlfüggött,hogymilyenkor-

szakokatéstémákatkutattál?
– Ami kor az MTA Ze ne tu do má -

nyi In té ze té be ke rül tem, elő ször az
eu ró pai nép ze né vel fog lal koz tam,
ka ta lo gi zá lást vé gez tem. Ha mar ki -
de rült, hogy ez nem az én vi lá gom.
A po zso nyi Anna Hansen Schu-
mann-kódexről ké szült dip lo ma -
mun ká mat sem foly tat tam, ha nem el -
kezd tem 16–17. szá za di, el ső sor ban
ma gyar nyel vű gre go ri án for rá sok kal
fog lal koz ni. Ezek ből a pro tes táns li -
tur gi kus köny vek ből leg in kább az
antifóna mű fa ja ér de kelt, amely le -
egy sze rű sít ve olyan funk ci ót tölt be,
mint az arany mon dás. Az is ér de kes
pél dá ul, ho gyan ké szí tet tek pa ra frá -
zist olyan la tin szö veg ből, amely
nem fe lelt meg a pro tes táns dog ma -

ti ká nak. Most is ép pen egy nagy sza -
bá sú an ti fó na ki adá son dol go zom.

Ins pi rá ló az is, mi kor bi zo nyos
mun kák fo lya mán új anya gok ra de -
rül fény, ame lyek to vább len dí tik az
em bert. Ilyen volt a Vietórisz-kódex
szlo vák nyel vű egy há zi éne ke i nek
és a kó dex kö tés táb lá já nak össze füg -
gé se vagy pél dá ul leg utóbb Johann
Wohlmuth nap ló já nak fel fe de zé se
(er ről az EvangélikusÉlet ez évi 6.
szá má ban je lent meg be szá mo ló).

Leg több for rás ki adá som a ma -
gyar nyel vű gre go ri án te rü le té ről
ke rül ki: pél da rá az Eperjesi, a Rá-
day és a Kálmáncsaigraduál.Ta nul -
má nyom je lent meg töb bek kö zött az
Ajaki, a Tornai és a Csurgóigradu-
álról.
–Volt-evalaki,akikomolyhatást

gyakorolt rád a tekintetben, hogy
milyentémákkalfoglalkozz?

– A hat va nas évek vé gén Bartha
Dénes és BárdosLajos órái ala poz -
ták meg ze ne tör té ne ti és ze ne el mé -
le ti szem lé le te met. Majd a het ve nes

évek ele jén DobszayLászló an ti fó na -
kur zu so kat tar tott a Ze ne aka dé mi -
án; ek kor kezd tem el mé lyeb ben ér -
dek lőd ni a gre go ri án ze ne iránt.
Éve ken ke resz tül kó de xek ből ír tam
ki an ti fó ná kat és egyéb la tin nyel vű
li tur gi kus té te le ket. Raj ta kí vül a
cisz terci szer ze tes RajeczkyBenja-
mintól kap tam so kat szak ma i lag és
em be ri leg egy aránt. Ta nul má nya -
im so rán na gyon so kat je len tet tek
SzabolcsiBence szel lem tör té ne ti és
KroóGyörgy ba rokk ze né ről tar tott
elő adá sai.
–Vannak-eolyanmunkáid,ame-

lyekbenösszetalálkozikazenetudo-
mányésazevangélikusság?

– Pél da er re az eper je si evan gé li -
kus egy ház és is ko la szá má ra ké szült
Eperjesigraduál for rás ki adá sa, va la -
mint a ma gyar nyel vű gre go ri án nal
va ló fog lal ko zás. De em lít het ném a
Starckvirginálkönyv köz re adá sát is,
amely al kal mat adott Sop ron 17. szá -
za di egy há zi és ze nei éle té nek be mu -
ta tá sá ra.
–Vannak-eolyan,azevangélikus

istentisztelettel vagy egyházzenével
kapcsolatostémák,feladatok,ame-
lyekfeldolgozásában,megoldásában
résztvettélvagyszívesenrésztvennél?

– Nagy örö möm re évek óta ve zet -
he tem Bu da vár ban a hús vét haj na li
is ten tisz te le tet és a pün kös di öku me -
ni kus ve spe rást, al kal man ként az
ad ven ti és a böj ti ve spe rát.

Úgy gon do lom, jó vol na, ha ala kí -
ta nánk egy olyan kört, mely ben egy -
ház ze nét érin tő prob lé mák ról van
szó, s ahol a gya kor ló ze né szek el -
mon da nák, ho gyan kép ze lik egy -
ház ze nei mun kás sá gu kat. Ezt azért
is tar ta nám fon tos nak, mert az utób -
bi idő ben igen sok fi a tal ke rült
kapcsolatba az egy ház ze nével, lá tó -

kö ré be, és mi vel va la mi lyen ké pe sí -
té sük van, fel jo go sít va ér zik ma gu kat
ar ra, hogy „ma guk tól” ze nél je nek. Ez -
alatt azt ér tem, hogy oda ül nek az or -
go na pad ra, el kez de nek imp ro vi zál -
ni, de szak mai hát te rük – or go na ta -
nul má nya ik el le né re – hi á nyos. A ko -
rál köny vet már nem hasz nál ják, de az
ön ál ló ko rál har mo ni zá lás hoz és elő -
já ték hoz még nincs elég stí lus- és mű -
is me re tük. Ezt pe dig a gyü le ke zet
szen ve di meg.

A ki lenc ve nes évek kö ze pén az
Evangélikusénekeskönyv éne ke i ről,
volt egy cikk so ro za tom  mely ben vál -
toz ta tá si ja vas la to kat fo gal maz tam
meg. Ez ak kor nem ér te el cél ját; túl
ko ra i nak bi zo nyult, ezért nem ser -
ken tett kö zös gon dol ko dás ra. Eh hez
kap cso ló dik, hogy nemrégiben tar -
tot tam elő adást a NemzetköziHim-
nológiaiMunkaközösség(Internati-
onaleArbeitsgemeinschaftfürHym-
nologie) kon fe ren ci á ján Cenzúraés
öncenzúraazegyháziénekben cím -
mel, mely ben ar ról is be szél tem,
hogy én mit csi nál tam vol na más -
képp. Ha va la mi kor ki ala kul na egy
éne kes könyv -szer kesz tő bi zott ság,
szí ve sen részt ven nék a mun ká já ban,
de eh hez az kell, hogy hi va ta lo san is
el is mer jék: új éne kes könyv re idő ről
idő re szük ség van, és er re időt, ener -
gi át kell szán ni.
–Átéltél-eolyat,hogyvalamilyen

zenesegítettevagygátoltaszemélyes
hitedmegélését?Eztazértkérdezem,
mert gyakran tapasztaltammaga-
mon, hogy – zenész lévén – hitbeli
dolgokhozönkéntelenülazenénke-
resztülközelítettem.

– Ezt na gyon fon tos kér dés nek tar -
tom. So kat gon dol kod tam ezen, mert
érez tem an nak a ve szé lyét, hogy a ze -
ne a hit elé ke rül het – ami egy ál ta lán
nem jó. Ezért sem tar tom he lyes nek azt
a meg ha tá ro zást, hogy „Bach az ötö -
dik evan gé lis ta”, mert a ze ne nem he -
lyet te sít he ti, csak köz ve tít he ti az evan -
gé li u mot. Ezt ak kor tu da to sí tot tam
ma gam ban, ami kor har minc öt év vel
ez előtt a Já nos-pas si ót éne kel tük. Az
em ber ugyan is könnyen be le ke rül het
egy olyan át szel le mült ál la pot ba, ami -
kor a ze ne fon to sabb lesz a szö veg nél.
–Lehet-eezellenvédekezni?
– Va ló szí nű leg nem, de tu da tá ban

kell len nünk a ve szély nek. Hall ga tó -
ként sza bad en ged nünk, hogy a ze -
ne has son ránk, de a leg fon to sabb az
le gyen, mit mond a szö veg. Ze nész -
ként is ezt kell tu da to sí ta nunk ma -
gunk ban: én is esz köz va gyok Is ten
di csé re té ben.
–Havisszagondolszazeddigmeg-

tettpályádra,van-evalamilyeníve;
aztcsináltad-e,amitszerettél?

– Ta lán szí ve sen részt vet tem vol -
na több gya kor la ti ze né lés ben. Vi -
szont van nak olyan té mák, ame -
lyek kel év ti ze dek kel ez előtt fog lal koz -
tam, és most nagy örö möm re más
szin ten új ra meg ta lál nak: ezek kö zül
a leg fon to sabb a pro tes táns egy há zak
szá má ra le for dí tott ma gyar nyel vű li -
tur gia és to váb bi 16–17. szá za di ma -
gyar or szá gi ze nei em lé kek.

Végezetül, bár nem a szak má hoz
tar to zik, de sze ret ném el mon da ni,
hogy Is ten ti zen nyolc év vel ez előtt egy
nagy csa lád ba ál lí tott. A fel ada tok
el vég zé sé hez sok erőt és ál dást kap -
tam, a csa lád és a gyü le ke zet egy aránt
lel ki aján dé kot je len tett. Ezért az
utol só kér dés re, hogy va jon azt csi nál -
tam-e, amit sze ret tem, ki egé szí tő vá -
laszt ad nék: azt sze ret tem vol na csi -
nál ni, ami vel Is ten meg bí zott en gem.

g EcsE di Zsu zsa

„Énekvoltszámomraminden
parancsolatod”

TémánknálmaradvaFerencziIlonazenetörténész-egyházzenésszel

Es ti be szél ge tés. Ré gi ba rá tok új -
ra együtt. Vá sár he lyen. „Nincs itt
már sem mi jó!” – mond ja Pé ter. Mi
is volt jó? – kér de zem ma gam tól.
AranyJánost és Vörösmartytmin -
dig jó volt ol vas ni, Babits sí po ló gé -
ge sza va it… Akár hol ütöt tem föl
Má rai nap ló ját, min dig ta lál tam
re mény üze ne tet… És Csontváry
óri ás vász nai a Nem ze ti Ga lé ri á -
ban… Bartók szá za do kat meg elő -
ző, dü bör gő ze né je… És szü lő föl -
dem pusz tu ló ta nya vi lá ga, tisz ta ar -
cú sze gé nyei. Óbu da ódon-szép
há zai, szűk ut cái, fönt a Vár ban a ki -
tű zött nem ze ti zász ló. Kis kocs mák,
ízes, ma gyar éte lek kel, bol hás mo -
zik cso dás fil mek kel… Ti sza-part
vén fűz fák kal, Du na-part na po zó
le á nyok kal… És mi még? Sok ve -
szen dő szép ség. De a gyö nyö rű
anya nyelv, a ma gyar min de nütt ott
ra gyog. Min den más el ho má lyo so -
dik az idő ben.

* * *

Szász Já nos. A fi a tal film ren de ző
ame ri kai meg hí vá sá ról be szél. Kint
dol go zik, olyan ez – tré fál ko zik a ri -
por ter –, mint ha egy New York-i
jön ne ide, és szín pad ra vin né Az
ember tragédiáját. „Nem pont
olyan – mond ja –, mert Avágyvil-
lamosa sok kal jobb!” Sze gény fiú,
csak át la poz ta Madách re mek mű -
vét, azért mond ennyi bu ta sá got.
Ma dách Im re drá má ját ját szot ták
ed dig a leg töb bet, a vi lág szín pa don
is osz tat lan si kert ara tott. Eu ró pa
ren de zői szin te ver sen ge nek a le he -
tő sé gért, hogy meg mé ret tes se nek.
A Tragédia könnye dén lé pi át az új
szá za do kat, és hir de ti: „Mon dot tam
em ber: küzdj és bíz va bíz zál!”

* * *

Eg ri csil la gok. Gárdonyi ma is
lel ke sí tő, ré gi szép köny vé ben la po -
zok. Hol is van DobóIstván ka pi -
tány es kü je? Tu dom-e még kí vül ről
a szív szo rí tó so ro kat? Új ra ol va sok
ked ves ré sze ket, föl idé zem a ve re -
tes ol da la kat. Egy mon dat kü lö nö -
sen meg ra gad ben nem: „Fáj da lom -
ból gyúr ták az anyai szí vet.”

* * *

Mans feld Pé ter em lé ke ze te. A
ti zen nyolc éve sen ki vég zett fi a tal -
em ber az 1956-os for ra dal mat kö -
ve tő ke gyet len meg tor lás jel ké pé -
vé vált. Ha lá lá nak öt ve ne dik év for -
du ló já ra em lé kez tek a ró la el ne ve -

zett park ban. A Bo lyai ut ca és az
Apos tol ut ca sar kán ta lál ha tó li get -
ben táb lát avat tak: ma gyar és an gol
fel irat hir de ti, ki volt a tra gi kus sor -
sú fiú. A vi lág tör té ne lem ben is pél -
dát lan MansfeldPéterese te: a ká -
dá ri ön kény – pél dát sta tu ál va –
meg vár ta, amíg nagy ko rú lesz, s
csak utá na, más nap reg gel 9 óra 20
perc kor vé gez tet te ki! Fi a tal, te het -
sé ges élet lob bant ki, hi szen ha él -
ne, csak hat van nyolc éves len ne.

* * *

Ten ge ri ma lac.Márai ír ta va la me -
lyik nap ló já ban, hogy ná po lyi la ká -
suk kö ze lé ben min den dél után ki -
köt nek egy sza ma rat. Mi kor sé tá ra
in dul, az ál lat meg is me ri, és örö mé -
ben fe lé nye rít. Én így va gyok a csa -
lád ten ge ri ma la cá val. Nincs már
ve lünk, de ha nagy rit kán meg lá to -
ga tom, amint be lé pek a kis szo bá ba,
min dig nagy vi sí tás sal fo gad. Meg -
is mer, s tud ja, vi szek a ked venc éte -
lé ből, az édes pap ri ká ból. Ka pasz ko -
dik föl a rá cson, majd ki bú jik a bő -
ré ből, úgy vár ja a meg le pe tést. El -
mond ha tom, ő az egyet len élő lény
a vi lá gon, aki ről tu dom, hogy min -
dig örül, ami kor meg lát az aj tó ban.

* * *

Sors kö zös ség. Egy re mé lyebb ag -
go dal mat ér zek ve szen dő ma gyar -
sá gun kért. A gyö nyö rű ma gyar
nyel vért, ezért a szét szag ga tott és el -
adott or szá gért. Fá jó ez a sok el tor -
zult arc, re mény te len te kin tet. A
sok új gaz dag, ahogy le néz ve be szél
tár sa i val, be le rúg a sze gé nyek be…
A leg fon to sabb: a leg drá gább ezüst -
me tál au tód le gyen, és ez a jog cím
már min den re fel ha tal maz. Ők ma
a föl kent urak, pe dig csak uras kod -
nak, ők ma a nagy ma gya rok, pe dig
csak ma gyar kod nak.

* * *

Zrí nyi Mik lós. A had ve zér. Ér de -
kes adat ra buk kan tam a Ré vai-
le xi kon la poz ga tá sa köz ben. Vé let -
le nül nyi tot tam ki az ő ol da lát, s
meg lep ve lát tam: ti zen négy gye re -
ke volt. FrangepánKatalintólvolt
a leg több, míg a má so dik fe le sé gé -
től egy ár va fiú. Ér de kes ez az ap -
ró ság a ka pi tány ról, a nagy csa lád -
ról, az Eu ró pát is meg hök ken tő
fér fi as bá tor ság ról. Vissza per ge tem
az időt, oda kép ze lem ma ga mat a
vár rom kö ze lé be, és kér de zem:
va jon mi lett a sok fi a tal em ber rel?
Mi lett a sor suk? Egy biz tos, egyi -
kük sem ta gad ta meg a ma gasz tos
esz mé ket!

Jegyzetlapok
(Napló,2009)

g FEnyvEsi Félix Lajos

1884-ben már vány táb lá val je löl ték
meg Sár szent lő rin cen a volt al gim -
ná zi um épü le tét és azt a há zat,
ahol PetőfiSándor kosz tos di ák ként
la kott. Ez al ka lom ra SánthaKároly
lel kész és EifertHenrik kán tor ta ní -
tó ve ze té sé vel meg ala kí tot ták a da -
lár dát. A gyü le ke ze ti-köz sé gi fér fi -
kar kö zel száz éven át mű kö dött so -
kak örö mé re, öregbítve a köz ség jó
hí rét. 

A meg ala ku lás 125. év for du ló ját
szep tem ber 6-án ün ne pel te Sár szent -
lő rinc né pe. A sek res tyé ben be ren de -
zett, gaz dag anya gú da lár da tör té ne ti
ki ál lí tást RenkeczJózsef nyu gal ma zott
is ko la igaz ga tó nyi tot ta meg, aki egy -
kor ma ga is da lár da tag volt. 

Az is ten tisz te le ten GyőrffyIstván

ze ne ta nár or go nált. A kö zös sé gi ház
ud va rán el fo gyasz tott ebéd után az
együtt lé tet a PécsiEvangélikusGyü-
lekezeti Énekkar mű so ra nyi tot ta,
majd KacziánJános nyu gal ma zott le -
vél tá ri ta ná csos elő adá sát hall gat hat -
ták meg az ér dek lő dők a sár szent lő -
rin ci egye sü le ti élet ről. So ka kat meg -
le pett, hogy 1890-től az 1950-es éve -
kig hu szon egy egye sü let lé te sült és
mű kö dött a fa lu ban. 

A kaj da csi asszony kó rus éne ke
után a mű ve lő dé si ott hon ud va rán
még hosszan együtt éne kelt az em -
lé ke ző-ün nep lő se reg, a kö zös nó tá -
zás éj sza ká ba nyú ló an foly ta tó dott
egy kö ze li pin cé ben. 

g Karl Já nos né 
CsEp rE gi Er zsé bEt

DalárdaünnepSárszentlőrincen
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„Fe ke te-fe hér temp lo ma id,
mint gó lyák az aszály ban,
ko mo lyan lé pe get tek – lel kek re va dász va.
Ezüst, arany lom bok temp lo mi zász ló ra ja
kí sér te a Ti szát – a kö nyör gő zsol tárt.
Szállt fenn a fo lyó, a mennyek be csa var gó
elő ének, és mor mol tak utá na 
a za rán dok er dők.” 

(Édeshazám)

Pa pot sze re tett vol na ne vel ni Vá ci Mi hály ból
az édes any ja. Ez a tény va la mi sze líd su gár zás -
sal mint ha az egész köl té sze tét át le beg né Vá -
ci Mi hály nak, a leg sze lí debb és leg em be ribb
han gú ma gyar szo ci a lis ta köl tő nek.

„Sze gény, pa pot, – én be lő lem! –
azt akart ne vel ni ő. Nem,
nem azért, mert a szent egy ház
ha tal mát vagy tán ilyen más
szer ve ze tet tá mo gat na,
csak mert azok ról hal lot ta,
hogy ál dott gyer tyák fé nyé nél
mind Is ten nagy bő sé gén él.”

(Anyám,addránkáldásodat!)

Nem lett pap, sőt… Ám olyan ver set vagy akár
egyet len vers sort sem ta lál tam ter mé keny köl -
té sze té ben, amely ben tisz te let le nül vagy
gúnnyal írt vol na a val lás ról, val lá sos ság ról, val -
lá sos em be rek ről. 

In kább az le pi meg az ol va sót, mennyi re tá -
jé ko zott volt a bib li kus szim bo li ká ban, és
mennyi bib li ai alak tű nik fel – több nyi re pro -
fán kö zeg ben – köl té sze té ben. Ver sei hem zseg -
nek a bib li ai uta lá sok tól, val lá si szim bó lu -
mok tól, vo nat ko zá sok tól, pár hu za mok tól. 

Meg je le nik Jó nás pró fé ta alak ja a Százhúszat
verőszív és a Csepergőidőben cí mű ver sek ben,
Sa lo me tán col He ró des előtt (Salometánca), fel -
buk kan Dá vid és Gó li át (Dávidok), az apos to -
lok, a Je le né sek köny vé nek ször nyei, Pi lá tus, Jó -
zsef, az ács, Má ria és igen gyak ran ma ga Jé zus. 

Ta lán a leg na gyobb kér dés az len ne, mi lyen
volt Vá ci Mi hály vi szo nya a hit hez. En nek a kér -
dés nek az elem zé se, Vá ci kap cso la ta, vi szo nya
a transz cen dens kér dé sek hez egy má sik esszé
tár gya le het ne. Annyit azon ban min den kép pen
meg ál la pít ha tunk, hogy a hit fo gal ma szá mos
ver sé ben fel buk kan, de nem té te les val lás ként,
ha nem va la mi fé le tisz ta ság vágy, va la mi di na mi -
kus szép re, jó ra ösz tön ző erő for má já ban:

„itt kell az egy mást jel ző em be rek
kö zött, a Min den ség hát te re nél kül
meg lel ni fel ol do zó me ne dé kül
az élet re erőt adó hi tet.”

(LevélaFöldről)

„Ki ad hat hát ne kem, ki ír hat
kő táb lát?
Hit re, vi gasz ta lás ra,
re mény re ki bír hat?
Nem kell az imád ság,
amit szá mom ra má sok ír nak.”

(Istenután)

„Ilyen kí ván tam len ni én is, ott a 
ho mok ba szúrt nyár fa: – a ta ní tó,
ki fény be tör, ra gyo gó hit a lomb ja”

(Jegenye-fényben)

A ke resz tény ség alap eré nyei, a sze re tet, sze líd -
ség, alá zat, bűn bá nat, gyó nás, lel ki is me ret

Vá ci Mi hály egész köl té sze tét arany szá lak kal
szö vik át. AssisiSzentFerencNaphimnuszához
ha son ló in ti mi tás, gyen géd szá lak fű zik a ter -
mé szet tár gya i hoz, a je ge nyé hez, akác hoz,
nyír sé gi arany ló bú za ka lá szok hoz, nap hoz,
szél hez, ter mé sze ti erők höz, de még az egy sze -
rű, köz na pi tár gyak hoz is. „Aká ca im, Krisz tus
fe jét öle lő ka ro tok kal fon ja tok az ég re tö vis ko -
ro nát” – ír ja a Sírás cí mű vers ben. 

A Szelíden,mintaszél cí mű vers min den ke -
resz tény erényt ma gá ba fog lal, szin te a Jé zus -
hoz tar to zás prog ram ver se is le het ne a „ki bán -
tott – azt vál lon ölel tem” he ro i kus is te ni gesz -
tu sá val. Verseim cí mű, ars po e ti ca-sze rű köl -
te mé nyé ben sa ját ver se it té pett ron gyok ba
pó lyált mez te len Jé zu sok nak ne ve zi. 

Meg döb ben tő pár hu zam kí nál ko zik As si si
Szent Fe renc Naphimnuszának ih le tett sé ge, te -
ma ti ká ja és Vá ci szá mos ver se kö zött. As si si
Szent Fe renc ír ja a Naphimnuszban:

„Áld jon, Uram, Té ge det víz hú gunk,
oly na gyon hasz nos ő, oly drá ga, tisz ta és alá -

za tos.
Áld jon, Uram, tűz bá tyánk, ve le gyúj tasz vi -

lá got éj sza kán.
Szép ő és erős, ha tal mas és vi dám.”

Vá ci Mi hály Megcsalató cí mű ver sé ben a fen ti
Szent Fe renc-köl te ménnyel meg döb ben tő a
pár hu zam:

„Ó, nő vér fé nyű lám pák!
Sze líd hú gocs ka-su gár kák!
Test vér ke-len ge gyer tyák,
s ti anya-gon dú, ci ró ga tó pet ró le um lám pák.”

Jel lem ző Váci köl te mé nye i re a ver sek ben
szereplő bib li ai sze mé lyek, cse lek mé nyek és val -
lá si szim bó lu mok pro fán kör nye zet be he lye zé -
se. A Sírvers cí mű ön iro ni kus vers ben még az
egy ház la tin nyel vű li tur gi kus szö ve gei is meg -
je len nek: „Örök bé ke po ra i ra! De lea tur so ra i ra.
Hang zott a Di es Irae”. Rönt geng ló ri ás szen tek -
ről ír (Acsontjaimrafeszítetten), a vas úti sze ma -
fort kö nyör gő úr fel mu ta tás ként áb rá zol ja (Nem
tartvissza), a vas úti pá lya mun ká sok nak sú lyos
sze gek kel van át ver ve a te nye rük (Acsomagtar-
tón).A ci ga ret ta töm jé nét mo dern gyón ta tó nak
ne ve zi a Beszélgetések cí mű vers ben, az Eszp-
resszó és a Staccato cí mű ver sek ben a „ká vé há -
zi szeg let” a gyó nás he lye és szak rá lis tér:

„És eszp resszók gyón ta tó asz ta lá nál
gyu fát tör del ve éj je lig
mennyit tud tunk ar ról be szél ni,
hogy csak be szé lünk, éve kig!”

(Eszpresszó)

„ta lál ko zók val lá sos áhita ta, presszók
sek res tye-ho má lyai, füst, vi ta, átok”

(Staccato)

„Hogy gyón jak, ká véz ni hí vom meg is me rő se -
im” – ír ta JózsefAttila. Vá ci Mi hály nál az eszp -
resszó ban el szí vott ci ga ret ta és meg ivott ká vé
vagy fél de ci szin tén a gyó nás, val lo más, őszin -
te em be ri szó le he tő sé gét ad ja. A gyó nás moz -
za na ta szá mos egyéb ver sé ben is fel-fel buk kan,
leg meg in dí tób ban ta lán a Pirospostaládák cí -
műben:

„Nek tek szé gyen, ha zug ság, fé le lem
nél kül vall bűn, sze gény ség, sze re lem,

s őszin téb ben, mint ol tá rok előtt,
gyón nak nek tek csa lók és sze re tők.”

A sze re lem él mé nyét is ke resz tény szim bó lu -
mok for má já ban fe je zi ki: „Szen tel tes sék meg
aj ka don a csók, fény lőb ben, mint az os tya”
(Zsoltár).

„Má ria! – ez a szó fel kel ti ben nem a sí rást:
– nem e tá jon szü let tem!
Ó, ül jél sze líd ösz vér há tá ra, – me ne külj,
ó, vi gyél in nen en gem!”

(AveMária)

PilinszkyJánosnak volt KassákLajossal egy je -
len tős, fel tá ró be szél ge té se az ÚjEmber 1962.
feb ru ár 18-i szá má ban. Eb ben Pi linsz ky és
Kas sák a mo dern ka to li kus iro da lom ról be szél -
get tek. A be szél ge tés kulcs mon da tát így fo gal -
maz ta meg Kas sák: „Egy igaz ka to li kus és egy
igaz szo ci a lis ta író ezer kér dés ben ta lál koz hat,
míg egy rossz ka to li kus és egy rossz szo ci a lis -
ta író szük ség sze rű en el len fe lei egy más nak.” Pi -
linsz ky sze rint ez a be szél ge tés leg meg szív le -
len dőbb ta nul sá ga. 

Vá ci Mi hály hoz ha son ló an Kas sák köl té sze -
té ben igen gyak ran tűn nek fel a gyer mek ko ri
val lá sos ság él mé nyei. Kas sák ver se i ben Jé zus
rend sze rint úgy je le nik meg, mint a pro le tár -
hő sök elő ké pe. A pro le tár köl tő, aki for ra dal -
mak és há bo rúk közt él, Jé zus ban egy olyan test -
vér re is mer, aki sze gé nyen szü le tett, egy sze rű
mun kás ként, ács ként élt, a vi lág tör té ne lem leg -
na gyobb pa ci fis tá ja volt. Kas sák nak im po nált
egy ilyen pro le tár Mes si ás. 

Kas sák kal, a vá ro si pro le tá rok Jé zu sát fel fe -
de ző köl tő vel szem ben Vá ci Mi hály Jé zus ban
a nép fi át, a sze gé nyek kel, a nyír sé gi pa raszt -
ság gal, cse lé dek kel és nap szá mo sok kal sors kö -
zös sé get vál la ló is ten em bert mu tat ja fel. Bár Vá -
ci ese té ben és ér ték rend jé ben he lye sebb len ne
ta lán „is ten em ber” he lyett „is te ni” em bert
mon da nunk. A nyír sé gi bo kor ta nyák tá jai és
em be rei fö lé emelt euk ha risz ti a ként, tisz ta
bú zá ból ké szült os tya ként mu tat ja a ma gas ba,
a nap ba Jé zust.

A köl tő szá mos ver sé ben Jé zust ön ma gá hoz
ha son lít ja:

„Ó, nyo mo rult, gaz dag sze gény ség!
Me se be li nyo mo rú ság!
Bib li ai le gen da ként élsz
imá dó lel kem ben to vább.
Mint Ga li lea méz me ző it
Jé zus-zo kog va ha gyom el
tá jad, mely majd ra gyog va őriz
al ko nyi por fel hő i vel.”

(Búcsúésüdvözlet)

„Mind nyá junk szí ve ma-szü le tett Jé zus,
imá dat lan, mez te len di de reg.
Vár ja kö ré te relt örö mök nyá ját,
hogy for ró pá rát rá le hel je nek.

(Betlehemes)

„ki ben nem küld te el Fi át,
hogy csont ja im ra fe szí tet ten
meg vál tónk, a bom ló Urán
Sze gez ze át a tes tem.”

(Acsontjaimrafeszítetten)

Az Apám cí mű vers ben édes ap ját azo no sít ja a
meg fe szí tett Jé zus sal. Vá ci Mi hály édes ap ja vas -
utas volt és egy bal eset kö vet kez té ben le bé nult:

„Sí nek re fe szí tett! Fe let ted dü bö rög ve zúg el
a za ka to ló élet!
A talp fák sze líd ro ko na! A két sze mem
két nagy könny csepp te ér ted.”

A Nyír sé get, a szü lő föl det, a szü lő ket és a
nyír sé gi em be re ket egy faj ta tün dé ri en lé gi -
es bib li kus mi to ló gi á val imád ja, a bú za fé nyes
sző ke tá jat transz cen dens ma gas sá gok ba
eme li. A fent em lí tett Búcsú és üdvözlet
mel lett az Újúton, a Ritus, az ÁldottvagyTe
és a Verseim cí mű köl te mé nyei is bi zo nyí té -
kai en nek:

„Ó bib li ai sze gény sé gű tá jak
Fű vel be nőtt el ke rült út ja te”

(Újúton)

„Em le ge tem még oly kor azt a tá jat,
de csak ahogy Is tent a né ni kék.
Meg szo kott ri tus lett már az imá dat
és csak szent kép már a szü lői kép.
Nincs egy per cem, hogy előt te meg áll jak;
– csak ke resz tet vet né ha rá a kéz.” 

(Ritus)

„Ál dott vagy Te az asszo nyok kö zött,
ki nek szí vét szag gat va jár ja át
a fáj da lom, hogy el ve szik, akit
imádsz, a fér fit, az ács nak fi át,
a te rem tőt, a cso dá kat te vőt,
ha lá szok és pász to rok mes te rét,
ki a pusz tá ba ment, ár va ta nyák
né pe kö zé, nyír sé gi si va tag
kí sér tő i vel szem be szál la ni”

(ÁldottvagyTe)

„Sa ru ban jön min dig az is ten,
a bú za táb lák kö zött visz át
gya log út ja, ame lyen itt lenn
új ég bol tok nak ne ki vág.”

(Verseim)

„Vá ci a bib li ai sze gény ség ből ér ke zett, és egész
éle té ben sú lyos ke resz te ket hor dott, s mint a
pró fé ták, hit te, hogy kül de té se van a nép -
hez…” – ír ja ToldiÉvaAszegénység,aszelíd-
ségésszolgálatköltője cí mű köny vé ben.

Az ÁldottvagyTe cí mű vers ben szin te tel -
jes nek mond ha tó tár la tát kap juk Vá ci Mi hály
me ta fi zi ká já nak, hisz eb ben a köl te mény ben
ön ma gát pro fa ni zált „nyír sé gi” Jé zus nak ne ve -
zi, sa ját édes any ját Jé zus any já val, a szen ve dő
Má ri á val azo no sít ja, a nyír sé gi ho mok fút ta tá -
jat pe dig a bib li ai si va tag gal, a nyír sé gi pa raszt -
sá got a Bib lia né pé vel. A Vá ci-ver sek ben meg -
szo kott pro fa ni zá lás is meg je le nik eb ben a vers -
ben: „fe je kö ré, si mí tó te nye rét át üti a ro bo tok
vas sze ge, ke reszt re von ják csür he ba jai”.

Meg ál la pít hat juk, hogy a ko ra be li, Vá ci Mi hály
köl té sze té ről a het ve nes évek ben rög zült és dog -
ma ti zá ló dott kép módosításra szorul, hogy ár nyal -
tabb ké pet kap junk Vá ci sze mé lyé ről és lí rá já ról.
Vizs gá la tunk se gít het ab ban, hogy más op ti ká -
kon ke resz tül is rá tud junk néz ni oly kor az élet -
mű re. Ta lán ezt segítheti elő ez a rö vid esszé.
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AnépivallásosságnyomaiVáciMihály
költészetében

b Vá ci Mi hálynak (1924–1970) a szü lő föld höz, a Nyír ség hez kö tő dő „ma gán mi to ló gi á já -
ról” már so kan és sok he lyütt ír tak, a köl tő ma ga is val lott er ről, nem csak lí rá ban, pró -
zá ban, ha nem ri port ban, nyi lat ko zat ban is, akár hány szor ezt meg te het te. A nép min -
den nap ja i hoz azon ban szo ro san hoz zá kap cso ló dik a né pi val lá sos ság, még a párt ál la -
mi idők ben is, ki tö röl he tet le nül. Tud ta ezt jól Vá ci Mi hály, aki lí rá já ban a nép gyer me -
ké nek, a „so ka ság fi á nak” val lot ta ma gát. Egy-két év ti zed nyi kom mu niz mus biz to san
nem tud ja ki tö röl ni a nép lel ké ből a né pi val lá sos ság gesz tu sa it, jel rend sze rét, rög zült
szim bó lu ma it, hisz az a fa lu si és ta nya si pa raszt ság min den nap ja i nak és ün nep nap ja i -
nak ve le já ró ja egy éle ten ke resz tül, a böl cső től a ko por só ig. Li tur gi kus tár gyak, szer tar -
tá sok, szak rá lis sza vak, imád sá gos for mu lák kap nak pro fán je len tést, vagy ágya zód nak
pro fán kör nye zet be, a táj ba vagy a mun ká sok és pa rasz tok gesz tu sa i ba. Ez egy faj ta sa -
já tos, kü lön le ges, eg zo ti kus szí ne ze tet ad az evangélikus hátterű Vá ci Mi hály lí rá já nak.



b Szo mo rú? Sok a gond ja? Leg szí -
ve seb ben el fe lej te ne min dent
és min den kit? Ak kor ön nek Vác -
ra kell utaz nia, hogy meg néz ze
az áp ri lis 1-jén nyílt Mo soly tá rat!
Az or szág egyet len sza tí ra- és
ka ri ka tú ragyűj te mé nye ga ran -
tált ki kap cso ló dást és a bá nat fel -
le gek biz tos el ker ge té sét je len -
ti. S hogy a de rű re jus son egy kis
kel le mes „bo rú” is, egy fe ke tét is
meg ihat a mú ze um jú li us ban
nyílt ká vé zó já ban.

Vác tör té nel mi le ve gőt árasz tó, gir -
be gur ba ut cá in vé gig sé tál va, az Esz -
ter há zy ut cai ma gán gyűj te mény aj -
ta ján be lép ve egy me se be li Vác ra
ér kez he tünk. A há rom ezer da rab ból
ál ló ki ál lí tás na gyobb ré szét ugyan -
is SajdikFerencMun ká csy-dí jas gra -
fi kus mű vész al ko tá sai te szik ki, aki
meg fes tet te a vá ros ut cá it, te re it,
fon tos tör té nel mi és kul túr tör té ne ti
ese mé nye it is. 

Na de ho gyan? Hát olyan „saj di ko -
san”! A kék, pi ros, fe hér, sár ga és ró -
zsa szín há zak fö lött nagy or rú ma da -
rak röp köd nek – csak nem köz tük
van a fil mek ből jól is mert Bat man,
az az a de ne vér em ber is?! –, az ut cá -
kon vi dám em be rek kí nál ják por té -
ká ju kat, te re fe rél nek, ha ép pen nem
es kü vői me net ben ara szol nak a
temp lom fe lé, egy más bo rát kós tol -
gat ják a sző lő he gyen, vagy épp hor -
gász-jó sze ren csé jük re vár nak a Du -
na-par ton. A ku tyák jól la kot tan tré -
csel nek, a lo vak ló gó or ral bú sul nak,
a ha lak pe dig vi dá man fi cán kol nak a
víz ben – akár csak a Pom Pom-me -

sék ben vagy anagyho-ho-horgászka -
land ja i ban.

De hogy ko mo lyabb té má kat is
em lít sünk, meg te kint het jük, ho gyan
fu tott be Vác ra az el ső gőz ha jó, majd
1846-ban az el ső vo nat, ho gyan te kin -
tet te meg 1764 au gusz tu sá ban Mária
Terézia a tisz te le té re emelt – és az or -
szág ban az óta is egyet len – di a dal -
ívet, vagy pél dá ul ho gyan tör tént az
omi nó zus eset Megyeri egyet len,
sár ga ka bát já val és a tin tá val. Petőfi
ugyan is Vá cott ír ta meg Atintásüveg
cí mű ver sét, csak úgy, mint – szü lei
vá ci há zá ban – az Anyámtyúkját.

PappLászló csa lá di vál lal ko zás ként
lét re ho zott ma gán gyűj te mé nyé ben
a mo soly ra vá gyók meg te kint he tik az
egy ko ri sza ti ri kus he ti lap, a Ludas
Matyi ne ves ka ri ka tu ris tá i nak al ko -
tá sa it is, mint pél dá ul a lap egy ko ri
mű vé sze ti ve ze tő je ként is is mert
TonczTibor gra fi ká it. Na gyobb kol -
lek ció lát ha tó SzalmaEditnek a József
Attila Altatójához ké szí tett me se -
raj za i ból, Z. Kovács József kü lö nös
mun ká i ból, VertelAndrea ke rá mia -
ma da ra i ból és TóthErnő lí ra i an gro -
teszk fest mé nye i ből, szob ra i ból.
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Emil B. Lukáč har minc éve, 1979.
szep tem ber 14-én hunyt el Po zsony -
ban. Cik ke i vel és ta nul má nya i val,
de fő leg mű for dí tói mun kás sá gá val
nagy szol gá la tot tett a ma gyar köl té -
szet ter jesz té se ér de ké ben. Egész
éle té ben nagy buz ga lom mal dol go -
zott a szlo vák–ma gyar kul tu rá lis
kap cso la tok el mé lyí té sén, a két szom -
szé dos nép együtt mű kö dé sé nek meg -
va ló sí tá sá ért. Emil B. Lu káčot mél tán
ne vez het jük a ma gyar iro da lom szlo -
vá ki ai nagy kö ve té nek.

A Sel mec bá nya mel let ti Hod rus -
bá nyán szü le tett 1900. no vem ber 1-
jén. Tíz éves ko rá ban be írat ták a kör -
nyék ak kor leg hí re sebb is ko lá já ba, a
sel mec bá nyai evan gé li kus lí ce um -
ba. KlaniczaySándorma gyar sza kos
ta nár nyolc éven át volt osz tály fő nö -
ke. Lu káč fel nőt tként is meg ha tot tan
em le get te, hogy dol go za ta i hoz bí rá -
ló és di csé rő jegy ze te ket fűz ve fej lesz -
tet te stí lu sát. Mi vel ki tű nő ta nu ló
volt, en ge délyt ka pott a ta ná ri könyv -
tár hasz ná la tá ra, mely a ma gyar iro -
da lom kin cses bá nyá ja volt, és ma gyar
for dí tás ban ol vas hat ta a vi lág iro da -
lom gyöngy sze me it is. Ott éb redt fel
ben ne a ma gyar iro da lom irán ti ér -
dek lő dé se és sze re te te.

Vissza em lé ke zé se i ből tud juk, hogy
a Pe tő fi-ön kép ző kör tag ja ként sok -
szor sza valt a sel me ci kö zön ség előtt.
El be szé lé se sze rint meg rá zó ha tást
tu dott ki vál ta ni a hall ga tó ság ból
GyóniGézaCsakegyéjszakára cí mű
há bo rú el le nes ver sé nek elő adá sá val.
Ma gya rul ír ta el ső ver se it, me lyek az
ÚjIdők cí mű lap ban 1918-ban je len -
tek meg. Ked ves ta ná ra át te le pült Bu -

da pest re, és a fa so ri evan gé li kus
gim ná zi um ta ná ra lett.

Lu káč a lel ké szi pá lyá ra ér zett el -
hí vást, ezért a po zso nyi evan gé li kus
teo ló gi á ra je lent ke zett. Ezt el vé gez -

ve két évet Pá rizs ban, majd egy sze -
mesz tert Lip csé ben ta nult. Ha za -
tér ve már fel szen telt lel kész ként
gim ná zi u mi hit ok ta tói be osz tást ka -
pott, és az evan gé li kus di ák szö vet ség
ve ze tő je lett.

Be kap cso ló dott fo lyó ira tok szer -
kesz tő sé gi mun ká já ba, oly kor kor rek -
to ri mun ká ra is kér ték. Köz ben szü -
net nél kül for dí tot ta kül föl di köl tők
ver se it. An to ló gi á kat adott ki. Kul tu -
rá lis mun ká ja annyi ra le kö töt te, hogy
egy há zi szol gá la tá ról le mon dott, de
még ki ad ta ige hir de té se i nek gyűj te -
mé nyét.

Mű for dí tói te vé keny sé ge so rán a
leg ré gebbi ma gyar köl tők től kezd ve,

Balassitól–Vörösmarty,Arany,Pe-
tőfi al ko tá sa it sem ki hagy va – Adyig
ha tal mas szel le mi kincs tár ral is mer -
ke dett meg, s vé gez te ezek szlo vák
tol má cso lá sát.

A Ma gyar Pen Club el nök sé ge
1969 ta va szán mű for dí tói mun kás sá -
gát dísz ok le vél lel és em lék érem mel
tün tet te ki. E bu da pes ti ün ne pé lyen
el hang zott be szé dé ben cél ja ként je -
löl te meg, hogy az iro da lom esz kö -
ze i vel szol gál ja a Du na men ti nem -
ze tek test vé ri össze fo gá sá nak elő se -
gí té sét. Ne ve és mun kás sá ga Ma gyar -
or szá gon is is mert lett.

Örö möm re sze mé lye sen is meg is -
mer het tem őt. Egy há zunk tól ösz -
tön dí jat kap tam 1972-ben, hogy a po -
zso nyi teo ló gi án ta nul má nyo kat foly -
tas sak. Több ször fel ke res tem őt ká -
vé há zi törzs asz ta lá nál, ahol gyak -
ran írók vet ték kö rül, és hall gat ták
elő adá sa it, bölcs ta ná csa it. Asz ta lá -
nál én is több al ka lom mal ül het -
tem. Él mény volt ve le be szél get ni.
Írók tár sa sá gá ban őt hall gat va a hét -
köz nap is ün nep pé szen te lő dött. 

Egy ko ri ta ná rá ról nagy hév vel be -
szélt. Ál lí tot ta, hogy olyan nagy ha -
tást egyik ta ná ra sem tett ér tel mi és
er köl csi fej lő dé sé re, mint Kla ni czay.
Több ször hang sú lyoz ta, hogy az egy -
más szom széd sá gá ban élő nem ze tek -
nek min den ide ig le nes el len tét el le -
né re lé te zik bi zo nyos egy más ra utalt -
sá guk, mely mér sék li a po li ti kai lég -
kört is. Lé tez nek hi dak is, me lye ket
sem mi sem tud meg ren get ni, ilyen az
egy há zak és a kul tú ra kép vi se lő i nek
a szol gá la ta.

g CsE lovsz ky FE rEnc

EmlékezésEmilB.Lukáčlelkész,
költő,műfordítóra

Az oros há zi Immanuel ze ne kar im -
már DVD-n is hir de ti a meg vál tás
öröm hí rét. A Dél-Al föld egyik „leg -
fog lal koz ta tot tabb” ke resz tény köny -
nyű ze nei együt te se a kö zel múlt ban
je len tet te meg 2008 szent es té jén
rög zí tett ze nés áhí ta tát.

Az oros há zi evan gé li kus gyü le ke -
zet ben nagy ha gyo má nya van a
könnyű ze né nek. A ti zen- és hu szon -
éves lu the rá nus fi a ta lok már több
mint egy év ti ze de rend sze re sen szol -
gál nak gi tár ral, dob bal és szin te ti zá -
tor ral az egy ház köz ség temp lo má ban.
Új szín fol tot je lent 2007 óta a vá ros
éle té ben az Immanuel ze ne kar,
amely nek evan gé li kus, ka to li kus és
re for má tus tag jai nem csak Oros há -
za temp lo ma i ban, ok ta tá si in téz mé -
nye i ben és köz te re in ját sza nak, ha -
nem gyak ran meg hí vást kap nak a
kör nye ző te le pü lé sek misszi ós és if -
jú sá gi al kal ma i ra is.

Az evan gé li kus gyü le ke zet év ről
év re vissza té rő ka rá csonyi éj fé li is ten -
tisz te le tén 2008-ban az Immanuel
szol gált. Aho gyan KörmöcziZoltán
kö szön tő jé ben el mond ta: ez út tal nem
a meg szo kott bet le he mi tör té ne tet kí -
ván ták ze né ben el be szél ni. „Ka rá -
csony éj sza ká ján be já runk he gyet-völ -
gyet, fa lut és vá rost” – fo gal ma zott az
együt tes éne kes-gi tá ro sa. 

Az is tál ló szal má já nak gyak ran idil -
li kus áb rá zo lá sa he lyett ez út tal va ló -
ban a ma em be ré ről, a hu szon egye dik
szá zad bű nö sé nek meg vál tá sá ról szól -
tak a da lok. A gyü le ke zet előtt meg ele -
ve ne dett a haj lék ta lan, az al ko ho lis ta
csa lád apa és a nyolc éve szü le i vel

nem be szé lő gyer mek ké pe is. A tu da -
to san fel épí tett áhí tat ze ne szá ma it
hall gat va fo lya ma to san is mer jük meg
az em ber ré lett Is ten ke gyel mét. 

A da lok több sé gét a leg is mer tebb
kor társ ma gyar könnyű ze nei szer -
zők – SillyeJenő,CsiszérLászló,Pin-
térBéla – mű vei kö zül vá lo gat ta az
együt tes, de sa ját szer ze mé nye ket is
fel vo nul tat tak. Az áhí tat egyik leg mé -
lyebb da la ép pen a ze ne kar tag ja, K.
TóthLászló ál tal írt Fohász, amely az
Is ten hez ve ze tő utat ke re ső em ber

imád sá ga: „Ha az
út, ame lyen já rok,
el ága zik, fel ki ál tok
az ég re, s ő meg -
mu tat ko zik…”

„A mai na pon
mind annyi an hú -
zunk egy té telt,
ame lyen ez a kér -
dés áll: ki cso da a
meg szü le tett Jé -
zus Krisz tus?” –
mond ta az is ten -
tisz te le ten Deák
László he lyi lel -
kész, aki a Ke -
resz te lő Já nos bi -
zony ság té te le (Jn
1,19–28) alap ján
tar tott ige hir de -
té sé ben hitünk
meg val  lá sá nak
fon tos sá gá ra hív -
ta fel a fi gyel met.

Az Immanuel
ze ne kar – két ség -
te le nül nem szok -

vá nyos – ka rá csony es ti áhí ta ta nem
csak a szü le tés ün ne pén ak tu á lis.
Az együt tes le me ze té len-nyá ron,
he gyen-völ gyön, fa lu ban és vá ros ban
hir de ti: „Im má nu el! Ve lünk az Is ten!”

g L. J. Cs.

Azegyütteshonlapja:www.immanu-
elzenekar.hu.Alemezmegvásárolha-
tóazorosházievangélikuslelkészihi-
vatalban(5900Orosháza,ThékEnd-
reu.2.)Ára:600Ft.

VelünkazIsten–nemcsak
karácsonykor

DVD-tadottkiazorosháziImmanuelzenekar

Ahónapkönyve– szeptemberben
aLutherKiadótól30%kedvezménnyel

Ke ve há zi Lász ló: „A ke reszt igé jét 
hir det ni kezd tem”
Sztá rai Mi hály éle te és szol gá la ta

Vá sá rol ja meg a hó nap köny vét ked vez mé nye sen!
Eredeti ára: 1950 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.

Meghívó
Sze re tet tel hí vunk min den kit a Ma gyar Pax Ro ma na Zsi na ti Klub já nak
szep tem ber 21-én, hét főn 17-től 19 órá ig tar tó prog ram já ra a Há ló Kö -
zös sé gi Köz pont ba (Bu da pest V., Fe ren ci ek te re 7–8. III. lép cső ház 2. em.
9.). Té ma: Mittehetnénekkereszténylelkészek,értelmiségiekéspolitiku-
sokazért,hogymegosztottvilágunkbanerősödjönaközjótszolgálópár-
beszéd,együttműködés,aközösmagkeresése? Pó di um be szél ge tés há rom
fe le ke zet püs pö ké vel: BeerMiklós ka to li kus, FabinyTamás evan gé li kus
és SteinbachJózsef re for má tus püs pö k kel.
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Na gyon örül tem SimonfiAttilaEvo-
lúció kontra bibliai genezis cí mű
cik ké nek (EvangélikusÉlet, 2009/32.
szám, augusztus 9.). A tu do mány ol -
da lá ról kö ze lí ti meg a kér dést, és fel -
hív ja a fi gyel met ar ra is, hogy a ser -
dü lő kor ban lé vő gyer mek fe ke tén-fe -
hé ren sze ret gon dol kod ni, ezért azt
hi szi, hogy ha a Bib lia szö ve gé ben az
van, hogy Is ten hat nap alatt te rem -
tet te a vi lá got, ak kor az csak hat szor
hu szon négy órát jelenthet. 

Ezt a szűk gon dol ko dás mó dot to -
vább visszük az éle tünk ben, mert a
kon fir má ció a ser dü lő kor ra esik, és
itt sok szor meg áll a hit be li fej lő dés.
De leg több ször a tu do má nyos gon -
dol ko dás is el akad en nél a szint nél.
Aki to vább tud ta nul ni, an nál a cikk -
író fel té te le zi, hogy be kö vet ke zik az
a fel is me rés, „hogy a tu do má nyos né -
ze tek sa ját ku lisszá i kon be lül leg alább
annyi ra el lent mon dá so sak, vagy még
in kább azok, mint a teo ló gikusak”.
To váb bá „fon tos ki emel ni, hogy a
több ér tel mű ség csak a lus ta el mét
ide ge sí ti, a több ér tel mű ség va ló já ban
– a ke ve sebb »he lyen« több in for má -
ció el vén – gaz dag sá got je lent”.

az igaz ság ke re sé se
Sze ret ném ezt a gon do la tot foly tat -
ni és be mu tat ni, hogy egyes kér dé -
sek re több fé le kép pen le het fe lel ni, és
még is mind egyik igaz  le het.

Ha meg kér de zik tő lünk, hogy
mi ért, ho gyan szü le tik egy gyer -
mek, ak kor el mond juk, amit bio ló -
gi á ból ta nul tunk. Ez egy tö ké le tes
ter mé szet tu do má nyos fe le let.

De ha er re a kér dés re egy fi a tal
há zas pár el mond ja, hogy mi ó ta vár -
ták már a gyer me kük szü le té sét, és
hogy ez mi lyen nagy örö möt je len -
tett a szá muk ra, ho gyan ké szí tet ték
a kis ágyat, ho gyan vá sá rol ták a kis
ru há kat, sőt a já té ko kat is… A kér -
dés re a szü lők nem a bio ló gia szint -
jén, ha nem az em be ri ér ze lem szint -
jén vá la szol nak. Ez a ma ga sabb
szint ma gá ba fog lal ja a bio ló gi át is.
Nem ta gad ja a má sik szin tet, ha nem
„ma ga sabb ról” szem lé li.

En nek a kér dés nek van azon ban
egy har ma dik, val lá si szint je is: Is ten
ad ta ne künk ezt a gyer me ket! Ez zel
nem ta gad ják az elő ző két szint igaz -
sá gát, de aki ezt mond ja, már rá jött,
hogy az em be ri eről kö dés ma gá ban
ke vés egy gyer mek szü le té sé hez. Az
élet tit ka több, mint az em be ri tu do -
mány. Rá adá sul ha meg lát juk, hogy
Is ten től kap tuk a gyer me ket, ak kor
be le he lyez zük őt a vi lág min den ség
fo lya ma tá ba: éle te nem vé let len,
eset le ges, ha nem ér tel mes és cél ja is
van. Az örök élet táv la tát kap ja meg
a gyer mek! A gyer mek ne ve lés ben
en nek a táv la ti gon dol ko dás nak igen
fon tos he lye van, hogy fe le lő sen és jól
ne vel jük gyer me ke in ket.

Az el múlt száz öt ven év ben Dar-
winnal kap cso lat ban sok szor hi -
báz tak, mert el len tét ben akar ták lát -
ni az evo lú ci ót a bib li ai ki je len tés -
sel, s ezért nem vet ték fi gye lem be,
hogy a természettudományosvizs-
gálatésahitbelifelfogásmássíkon
felelakérdésre.Akettőakkorismás,
ha hasonló szavakat használunk.

ne a saját gon do la ta in kat 
ke res sük a Bib li á ban!
Meg kell ta nul nunk, hogy a Bib li á -
ban ne a 21. szá zad gon do lat vi lá gát

ke res sük, mert az csak át té te le sen
író dott ne künk. El ső nek eze ket a te -
rem tés tör té ne ti igé ket a két ezer öt -
száz-há rom ezer öt száz év vel ez előt ti
em be rek nek kel lett meg ér te ni ük,
az ő hit val lá suk lett, hogy ki nek
lát ják Is tent, és mi a vi szo nya Is ten -
nek a vi lág hoz és az em berhez.

Ve gyük ész re, hogy ez az is te ni
ki nyi lat koz ta tás igen egy sze rű em -
be rek nek szólt: a fel bom lott ős kö -
zös ség egy sze rű ván dor ló pász to rai -
nak, eset leg a fa eké vel dol go zó
föld mű ve sek nek. Ne kik ak kor azt
kel lett meg ér te ni ük, hogy ki cso da
Is ten, és mi a kap cso la tuk ne kik Is -
ten nel. Ezek az em be rek nem ért -
ének a 21. szá zad okos ko dá sát. Pél -
dá ul: a bűn eset előtt ha lan dó vagy
hal ha tat lan volt-e az em ber? Vagy:
a sem mi ből te rem tet te Is ten a vi lá -
got? El tor zít juk a Bib lia mon da ni -
va ló ját, ha a ma gunk kér dé se it
akar juk ki ol vas ni belőle, és nem az
ere de ti üze ne tet szó lal tat juk meg.
(Öt száz-ezer öt száz év vel a te rem -
tés tör té net le írá sa után ala kult ki a
lát ha tat lan vi lág ké pe az egy sze rű
em be rek ben is, és ezért ol vas hat juk
most már a Zsidókhozírtlevélben:
„Hitáltalértjükmeg,hogyavilá-
gokatIstenszavaalkotta,úgyhogy
anemláthatókbólálltelőalátha-
tó.” (Zsid 11,3)

Gon dol junk be le ab ba, hogy há -
rom-négy ezer év vel ez előtt mi is volt
a magántulajdon:csakaz,amitaz
embermagaállítottelő,ésmagának
készített. A pi pa, a pász tor bot, amit
én fa rag tam, az edé nyem, ami ben én
fő zök és így tovább – sze mé lyes tu -
laj don. A töb bi do log: a nyáj, a föld,
a gyü mölcs fa és egye bek – kö zös
volt.

Ha in nen vizs gál juk a te rem tés
tör té ne tét, egy szer re vi lá gos lesz a
21. szá zad em be re szá má ra is, hogy
nem azért so rol ja fel a Bib lia a na -
pot, a hol dat, a nö vé nye ket, az ál la -
to kat, az em bert, hogy ez zel a te rem -
tés fej lő dé si sor rend jét ad ja meg, ha -
nem azért, hogy je lez ze: mind ezt a
te rem tő Is ten al kot ta, te hát az őtu-
lajdona,őhozzátartozik.A ma gán -
tu laj don fo gal mát alig is me rő em be -
rek kel kel lett meg ér tet ni va la hogy,
hogy ateremtettvilágIstené,ésők
személyesen is Istenhez tartoznak.

1Móz 2 mu tat ja, hogy fél re ért jük
a Bib li át, ha sor ren di sé get, fej lő dé -
si irányt ke re sünk benne, hisz az el -
tér az elő ző fe je zet től. (Eb ben
előbb te rem ti Is ten az em bert és
utá na az ál la to kat és nö vé nye ket).
Más ra akar ta ní ta ni, nem a sor ren -
di ség re.

Ha Is ten al ko tott min dent, eb ből
az kö vet ke zik, hogy nekitartozunk
felelősséggel. Ki csit job ban be le gon -
dol va meg érez zük azt a fe le lős sé get,
aho gyan az ősi hit val lás el mond
min dent: nem ír ja le a nap vagy a
hold ne vét, csak nagy és kis égi tes -
tek ről be szél, hogy a szom széd né -
pek nél is ten ként tisz telt nap és hold
ne za var jon be le az egy sze rű em be -
rek hi té be.

Az tán ott van az a cso dá la tos, is -
mé telt meg ál la pí tás: íme, min den jó
– nemegyelátkozottvilágotterem-
tettIsten.

Rá adá sul mind ezt ránk bíz ta, ne -
künk ké szí tet te – szeretetből.

Szí ve sen be szé lek a te rem tés tör -
té net ma is ér vé nyes üze ne té ről,

mert a bölcs és sze re tő Is ten ről, az
ő ha tal má ról szól.

A kí ván csis ko dó, a hogyanterem-
tetteIstenavilágot kér dést fir ta tó
em ber tár sa i mat pe dig a ter mé szet -
tu dó sok hoz kül döm az zal, hogy
ott ugyan meg is mer he tik a te rem -
tett vi lág szám ta lan tör vé nyét és
cso dá ját, de ma gát a te rem tő Is tent
nem. Ott csak meg sejt jük, hogy
cso dá la tos a böl cses sé ge, a te rem -
tett ség rend je. (Mint ahogy el me -
gyünk meg cso dál ni a Par la ment
épü le tét, de a Du na-part ján nem ta -
lál juk meg a ter ve ző jét, csak di csér -
het jük ter ve zői ké pes sé gét. Azt vi -
szont nem szok tuk mon da ni a Par -
la ment szem lé lé se kor, hogy az ma -
gá tól ke let ke zett, vagy vé let le nül
épült.)

a Bib lia – ne künk szó ló le vél
A Bib lia nem egy Is ten től ka pott
dog ma ti ka könyv, amely em be ri fo -
gal mak nak és az em be ri el kép ze lé -
sek nek meg fe le lő en ír ja le a min -
den ha tó Is tent – mert őt em be ri
fo gal mak kal le ír ni, em be ri fo gal -
mak ba be le szo rí ta ni nem le het. A
Bib li á ban azt lát juk, ho gyan cse le -
ke dett Is ten a ki vá lasz tot tak kal,
ho gyan is mer tek fel egy re töb bet
Is ten ből, és ho gyan for má ló dik
las san, majd ho gyan tel je se dik ki a
fo lya mat vé gén Jé zus ban az Is ten -
ről va ló is ten is me re tünk. 

A Bib lia nem Is ten tu laj don sá ga -
it ve szi té te les sor rend be, ha nem
Is ten cse lek vé sét ír ja le, aho gyan ő
a vi lág gal, az em be rek kel, il let ve ve -
lünk cse lek szik. Bib li ánk ele jén
ezért nem ol vas hat juk az ilyen alap -
ve tő „igaz sá go kat” – el ső té tel: Is ten
örök től fog va van. Má so dik té tel: Is -
ten te rem tet te a vi lá got. Har ma dik
té tel: Is ten te rem tet te az em bert
stb. Ezek már dog ma ti kai té te lek,
meg ál la pí tá sok, ame lyek ben az em -
ber pró bál ja a hit be li fel is me ré se it
össze fog lal ni. Ezek jo gos em be ri
következtetések a Bib lia el ső lap ja i -
nak tör té né se i ből le ve zet ve. De ta -
nul juk meg, hogy a Bib lia nem dog -
ma ti ka könyv, ezért  ne hasz nál juk
dog ma ti ka könyv ként. 

De ne hasz nál juk a dog ma ti kai
fel is me ré se in ket sem Bib li a ként, is -
te ni ki je len tés ként, mert azok em -
be ri kö vet kez te té sek. (Ezért van -
nak el té rő egy há zi dog mák, irány za -
tok, no ha mind egyi kük a Bib li á ra hi -
vat ko zik.)

Ami kor a Bib li át a ke zünk ben
tart juk, és el kezd jük ol vas ni, a
Szent lé lek cso dá la to san meg ele -
ve ní ti a Szent írás sza va it és tör té -
ne te it, s azok egy szer re ne künk
szó ló üze net té vá lnak. Úgy érez zük,
hogy nem csak egy öreg tör té ne lem -
könyvet tartunk kezünkben, ha -
nem ne künk szó ló le velet. Azon ke -
resz tül el ju tunk a ben nün ket sze re -
tő örök Is ten hez, aki éle tünk nek ér -
tel met és célt ad. Meg ta pasz tal juk,
hogy tö rő dik ve lünk, sőt „meg be -
szél het jük” ve le dol ga in kat, így
sze mé lyes sé vá lik a hi tünk. Vé gül
bol dog fel is me ré sünk lesz és sa ját
hit val lá sunk ká vá lik LutherKiská-
téban meg fo gal ma zott szö ve ge:
„Hi szem, hogy Is ten te rem tett en -
gem min den te remt mé nyé vel
együtt. Ő ad ta tes te met, lel ke -
met…”

Miss u ra Ti bor (Budapest)

Bibliaiteremtéstörténet
Személyeshitvallás

Az  EV ÉLEt
A le vert 1848–49-es for ra da lom és
sza bad ság harc után Haynau tá -
bor szer nagy, az ön kény ura lom ha -
zai dik tá to ra 1850. feb ru ár 10-én
egy ki lenc pont ból ál ló ren de let tel
fel füg gesz tet te evan gé li kus egy há -
zunk ön kor mány za tát, és ren de le -
te i vel egy, az ural ko dó ál tal kor -
mány zott kény szer-ál lam egy há zi
for ma meg va ló sí tá sát eről tet te.

Az egyes ren de le tek után ál lan dó
jelleggel is meg akar ta szün tet ni a
pro tes táns au to nó mi át. Már 1850-
ben ké szen volt szá munk ra a száz egy
sza kasz ból ál ló tör vény ja vas lat,

amely nek a vég re haj tá sát azon ban
nyolc van lel kész és ta nár til ta ko zá sa
egy  ideig vissza tar tot ta.

Mó do sí tott, re ka to li zá ló tö rek vé -
sek is ko rán je lent kez tek: Thun oszt -
rák köz ok ta tás ügyi mi nisz ter már
1851-ben je len tet te a csá szár nak,
hogy az egész ok ta tás ügyet a ró mai
ka to li kus klé rus szi go rú fel fo gá sá nak
kell át hat nia. A sé rel mek or vos lá sát
ké rő pro tes táns kül dött sé ge ket nem
bo csá tot ták az ural ko dó elé.

1855. au gusz tus 18-án FerencJó-
zsef meg ál la po dást kö tött IX.Pius
pápával messze ha tó ki vált sá gok
biz to sí tá sá nak cél já ból. A jo ze fi -
niz mus ha tá sá ból szin te sem mi
sem ma radt. Az ural ko dó cél ja az
volt, hogy nem zet kö zi, te kin té lyes
szö vet sé gest sze rez zen ma gá nak a
ka to li kus egy ház ban, és en nek se gít -
sé gé vel drasz ti kus, nyers in téz ke dé -
sek kel, ha tal mi szó val lép jen fel el -
le nünk. A ha zai pro tes tan tiz must is
meg kí sé rel te be ál lí ta ni po li ti kai cél -
jai szol gá la tá ba, a ka to li ciz mus mö -
gött, amo lyan „má sod osz tá lyú” ál -
lam egy há zi jel leg gel.

1859. szep tem ber 1-jén csá szá ri
pá tens (nyílt pa rancs) je lent meg,
ame lyet egy nap pal ké sőbb kö ve tett a
vég re haj tá si uta sí tás; ezt Thun mi nisz -
ter szep tem ber 11-én lép tet te élet be. 

A pá tens nyílt és dur va be avat ko -
zás volt a ha zai pro tes tan tiz mus tör -
vény al ko tó és szer ve ze ti éle té be Er -
dély ki vé te lé vel. Még 1859. ok tó ber 8-
án is je lent meg újabb ren de let,
amely meg til tot ta a ré gi egy ház ke rü -
le tek sze rin ti gyű lé sek meg tar tá sát.

Ez után meg in dult az or szá gos
mé re tű til ta ko zás. A ti szai ke rü le ti

köz gyű lés Kés márk ról már 1859.
szep tem ber 29-én írás ban kér te az
ural ko dó tól a pá tens vissza vo ná sát,
de cem ber 15-én pe dig a rend őr ség
fel osz lat ta til ta ko zó ke rü le ti gyű lé -
sün ket Pes ten. Ve ze tő ink kö zül
Zsedényi Ede fel ügye lőt és Máday
Károly lel készt per be fog ták, bör tön -
re ítél ték, de nem so ká ra ki sza ba -
dul tak. Mint egy száz sze mély el len
in dult bün te tőel já rás. (Vol ta kép pen
TiszaKálmán köz éle ti sze rep lé se is
a pá tens el le ni ál lás fog la lá sá val kez -
dő dött.)

A pá tens el len fo lyó küz de lem je -
len tős ré sze lett az oszt rák ab szo lu -
tiz mus el le ni harc nak. Ez az el len ál -
lás támogatta a nép tö me gek nem ze ti
moz gal ma it, ame lyek ben a bir to kos
osz tály bi zo nyos fo kig együtt vett
részt a pa raszt ság gal.

Vé gül ti zen egy evan gé li kus egy -
ház me gye szerveződött a pá tens sze -
rint, és két új egy ház ke rü le tet is
szer vez tek, iga zod va a ka to nai ke rü -
le tek be osz tá sá hoz: a po zso nyit és az
új ver bá szit, de ez utób bi nem tu dott
meg ala kul ni. 

A fel füg gesz tett szu per in ten den sek
(püs pö kök) he lyé re az ál lam ha ta lom
„ad mi niszt rá to ro kat” ál lí tott. (Ál lí tó -
lag a kor mány az egyes pro tes táns ad -
mi niszt rá to ri mun ka kö rök be töl té sé -
nél ka to li kus püs pö kök vé le mé nyét is
ki kér te.) A két pro tes táns egy ház élé -
re tíz ta gú „fő kon zisz tó ri u mot” szánt
a ren del ke zés, de ezt a ja vas la tot csak
a több sé gé ben né met és szlo vák hí vek -
ből ál ló du nán in ne ni evan gé li kus
egy ház ke rü let fo gad ta el.

Ve szély ben for gott is ko lá ink nyil -
vá nos sá gi jo ga. Nem csak a ma ga sabb
egy há zi tiszt ség vi se lők, ha nem a lel -
ké szek és fa lu si ta ní tók meg vá lasz tá -
sá hoz is a ha tó sá gok jó vá ha gyá sá ra
volt szük ség.

Az egy há zi saj tó ál ta lá ban pá tens -
el le nes volt. Küz dött el le ne a Pesti
Napló, a Magyar Sajtó és a Pester
Lloyd is.

A til ta ko zás egy há zunk ban nem
volt egy sé ges, mert a gyü le ke ze tek
kö zött is meg ha son lás ke let ke zett: a
pes ti ma gyar és né met egy ház köz ség
pél dá ul az au to nóm egy ház hoz tar -
to zott, vi szont a szlo vák egy ház köz -
ség a „pá ten ses” po zso nyi egy ház ke -
rü let hez.

Az 1860. má jus 15-én meg je lent
ren de let csak rész ben von ta vissza a
pá tenst, és az így meg szer ve zett egy -
ház ke rü let és egy ház me gyék fenn ma -
rad tak a ki egye zé sig. 

Az egye te mes gyű lés több ször hi -
á ba kér te a pá tens tel jes vissza vo ná -
sát. Er re – a po li ti kai hely zet ala ku -
lá sa és a nagy fo kú köz fel há bo ro dás
mi att – csak a ki egye zés után, Eötvös
Józsefmi nisz ter köz ben já rá sá ra ke rült
sor 1867. má jus 15-én. Egy há zunk pá -
tens sze rin ti szer ve ze tei ek kor vissza -
tér tek ré gi he lyük re.

A ki egye zés után pro tes táns egy -
há za in kat ese ten ként a sza bad el vű
ka to li kus ál lam fér fi ak is tá mo gat -
ták – például DeákFerenc– a tel jes
egyen lő sé gért foly ta tott küz del -
mük ben. Így az után el ér het ték a
val lás fe le ke ze tek vi szo nos sá gá ról
szó ló, 1868. évi 53. tc. meg szö ve ge -
zé sét és el fo ga dá sát is. 
IrányiDániel már 1869-ben sür -

get te az ál ta lá nos val lás sza bad sá got.
Egy há za ink szá má ra ek kor és ez -
után sem szűnt meg a „má sod osz -
tá lyú” ál lam egy há zi lét veszélye.
Saj nos nem is tud tunk min dig el -
len áll ni en nek. Év ti ze dek nek kel lett
még el tel ni, amíg a „má sod osz tá -
lyú ság ból” tel jes köz jo gi egyen lő -
ség re ju tot tunk.

Százötvenéves
aprotestánspátens

Apátens„ötletgazdája”,Leovon
Thun-Hohenstein

g Dr. Barcza Béla
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Tisz telt He ré nyi Ist ván! 
Ked ves Test vé rem!
Bá tor ko dom a nyár fo lya mán Az
unalmasprédikáció cím mel két rész -
ben kö zölt, igen ki he gye zett cik ked -
hez (EvangélikusÉlet, 2009/30. és 31.
szám)meg jegy zé se ket fűz ni. Én
ugyan egy szer el kezd tem ír ni egy
hosszabb dol go za tot a pré di ká lás
tu do má nyá ról, vagy ha job ban sze re -
ted: mű vé sze té ről, de mint annyi
min den, ez is tor zó ma radt. Vi szont
a Lelkipásztor– em lé ke ze tem sze rint
– két szer is ho zott cik ket tő lem A
textustólaprédikációig cím mel a '90-
es évek ben. Ezenkívül há rom olyan
„ká tépré di ká ci ós” köny vet ír tam ma -
gya rul (ta lán még meg vá sá rol ha tók
a Hu szár Gál köny ves bolt ban), amely

az it te ni gyü le ke zet ben el mon dott
ige hir de té se i met tar tal maz za. 

Ezek ről nem hal lot tam ne ga tív
kri ti kát, it te ni gyü le ke ze tem ben pe -
dig sok szo ro sí ta ni kel lett az egyes ige -
hir de té se ket, mert szét kap kod ták.
És hogy a di csek vé sem csú csá ra ér -
jek, el mon dom egyik egy ko ri (né met)
kon fir man du som ap já nak ese tét. 

Na ta lie-nak úgy kel lett „rá kény sze -
rí te nie” a sa ját, val lás ta lan (és el vált)
ap ját, hogy jöj jön el a kon fir má ció elő -
es té jén tar tott, itt szo ká sos fel ké szí -
tő is ten tisz te let re. S ami kor a csa lád
meg hí vá sá nak ele get té ve fe le sé gem -
mel más nap meg je len tünk ná luk az
ün ne pi ká vé ra, az aj tót sze mé lye sen
nyi tó pa pa rám tá madt: szó val ma ga
az, aki a teg na pi es té met tönk re tet -
te! S ami kor rá kér dez tem, hogy mi -
vel követ tem el ezt a ré mes tet tet, azt
fe lel te: nem ha gyott a hosszú he ti
mun kám után alud ni a temp lom pad -
ban – kény te len vol tam oda fi gyel ni! 

Úgy lát szik, azok kö zé tar to zom,
akik nél ál ta lá ban nem al sza nak el a
pré di ká ció alatt a hall ga tók… De
most ak kor lás suk a meg jegy zé se i met!

Cik ked nek örül tem, mert szó vá kel -
lett már egy szer ten ni – nem egy ige -
hir de tő nek, ha nem egy hall ga tó nak
– azt a faj ta mun kán kat, amely ben az
egy ház jö vő je szem pont já ból élet be -
vá gó an fon tos kér dés ről van szó.
Ám aki ezt meg te szi, an nak óva kod -
nia kell pon tat lan ál ta lá no sí tá sok tól
és az „unal mas pré di ká ció” ima ma -
lom sze rű is mét lé sé től.

Ab ban is iga zad van, hogy „az
ige hir de tés az ige üze ne té nek tol má -
cso lá sa”. Színlátás cí mű köny vem ben
ugyan meg mu tat tam, hogy le het az
igét még szí nek kel is köz ve tí te ni, de
hogy a pré di ká lás „csak egy for má ja
len ne csu pán” az ige hir de tés nek, az
csúsz ta tás, és leg fel jebb a fe le igaz.

Szá mom ra a pré di ká ció min dig is vi-
vavox, amely nem füg get len tő lem,
az ige hir de tő től.

De hát mi is tu laj don kép pen az,
amit te Is ten igé jén ér tesz? A pré di ká -
ció lé nye gé ben sem „in ter ak ti vi tás tól”,
sem kér de zős di meg ren de zé sé től,
sem „show-be té tek től”, sem fi a ta lok,
öre gek vé le mé nyé től nem füg gő vál -
lal ko zás. Én így fe lel nék: a jó (és nem
unal mas) pré di ká tor az, aki a jó gép -
ko csi ve ze tő höz ha son lít ha tó. Szi mul -
tán fi gyel az úti jel zé sek re, és tart ja
szem mel az utat, ame lyen „él”. Ma gya -
rul: iga zán is me ri és „fog ja”, ér ti az igét
(út jel zők), és tel je sen az út ra és utas -
tár sa i ra, a gyü le ke ze té re fi gyel. Le het
unal mas az ilyen pré di ká ció? Alig ha!

Ez per sze két dol got té te lez fel. Az

Is ten igé jének ala pos ta nul má nyo zá -
sát és a ró la va ló „el mél ke dést” – ami
nagy fá rad ság gal és erőt igény lő igé -
nyes ség gel já ró fel adat. És a „pub li kum”
(ezt csa bai káp lán ko rom ban hal lot tam
egy idős lel kész től) mi nél pon to sabb
is me re té vel, még hoz zá nem az ép pen
di va tos pszi cho ló gi ai ér te ke zé sek, ha -
nem sze mé lyes ta lál ko zá sok alap ján.
Egyik ne héz, a má sik se könnyű fel -
adat, de meg éri az ügy ér de ké ben. 
GyökössyBandi bá csi ta nít vá nya -

ként kér de zem: ho gyan me ré szel
egy ál ta lán pré di ká lás ra vál lal koz ni az,
aki az em be ri élet és ma ga tar tás, gon -
dol ko dás és re ak ció ké pes ség leg ele -
mibb is me re te i vel nem ren del ke -
zik? Eze ket pe dig csak na gyon szo -
ros és szor gal mas kap cso lat te rem tés -
sel le het el sa já tí ta ni. 

Ha a fi a tal pré di ká to ro kat már
ta nul má nyi ide jük ben leg fel jebb dok -
to ran dus z ság ra és nem a csa lád lá to -
ga tá sok ele mi is me re te i re ta nít ják
meg, s ha mint gya kor ló lel ké szek
töb bet ül nek a szá mí tó gép előtt,
mint gyü le ke ze ti tag ja ik ott ho ná -
ban, ak kor tény leg „unal mas köz hely -
re” re du kál ják ige hir de tői szol gá la tuk
ter mé két.

Iga zad van ab ban is, hogy „aki nem
jön ki emel ke dett lé lek kel…” De ez –
ezt ma gad is lá tod! – még nem je len ti
azt, hogy a mel let ted ülő tel je sen osz -
ta ná a te csa ló dá so dat. Sőt azt mon -
da nám leg szí ve seb ben – sa ját ta -
pasz ta la tom alap ján –, hogy aho gyan
egy ige hir de tő nem min dig áll pré di -
ká tor sá ga ma gas la tán, s a tel je sít -
ményt se hol se le het egy hő fo kon tar -
ta ni, úgy le het nek a hall ga tó nak is
rossz nap jai. Eze ken pe dig a leg jobb
pré di ká ció is fal ra hányt bor só le het.

Ami a fi a tal sá got il le ti, ab ban is iga -
zad van. De ott nem is a pré di ká ci ó -
val va ló szem be sü lés áll az el ső he lyen,

ha nem mo dern vi lá gunk aján la ta i nak
töm ke le ge, s ezek kö zött a pré di ká ció
tény leg csak egy a töb bi kö zött. Hát -
tér ként an nál in kább hi ány zik az,
amit re for má to runk so ha nem győ zött
ele get hang sú lyoz ni, hogy pél dá ul a
Kiskátét csa lád fők nek ír ta a csa lá don
be lü li ka te ké zis szük sé ges sé ge okán!
Mai ki fe je zés sel él ve: fi a tal ge ne rá ci -
ó ink ál do za tai a val lá si szo ci a li zá lás -
ra kép te len vagy azt szán dé ko san el -
mu lasz tó szü lők nek. Nem in kább ar -
ra szok tat ják őket, hogy az áru ház ban
dús kál ja nak, és ra gad ják meg a leg el -
ső „val lá si” árut? Ezek kö zé pe dig
nem tar to zik a pré di ká ció.

Ab ban is iga zad van, hogy mi min -
den ről le het hal la ni mai pré di ká ci ók -
ban. Pár éve egy ber li ni na pi lap egy
egész éven át meg hall ga tott száz -
húsz, temp lom ban el hang zott pré di -
ká ci ót. Mon da nom sem kell, hogy ka -
taszt ro fá lis össz ér té ke lés lett a vé ge:
a sze mét gyűj tés től a ti be ti kér dé sig,
az azo nos ne mű ek fri gyé től az ira ki
há bo rú ig, a gén ma ni pu lá ció ve szé lye -
i től az in vit ro-nem zé sig min den ről
volt szó, de alig a tu laj don kép pe ni val -
lás ról. Ma gam pe dig a ke gyes Stutt -
gart ban hó na po kon át vár tam ar ra,
hogy az is ten tisz te le te ken leg alább
egy szer imád koz zunk Jé zus ne vé ben
(Jn 16,23)! Ami kor a zsi nat pré di ká -
to rá nak ezt meg ír tam, vá lasz ra sem
mél ta tott. A „ti tok” meg fej té se: így a
leg ol csóbb meg úsz ni a 4–5. pon tok -
ban kö ve telt ke mény mun kát!

A svéd Mattsonnak iga za le het még
ma is sok szor: amit leg több ró mai
ka to li kus pap „szent be széd” cí mén
még hoz zá csap a szent írás ol va sás hoz,
azt nyu god tan nél kü löz he ti a gyü le ke -
zet. Jaj ne künk azon ban, akik az zal hen -
ce günk, hogy „az ige egy há za” va -
gyunk, ha az ige ol va sást és a pré di ká -
ci ót csak amo lyan „blokk nak” te kint -
jük, és nem az is ten tisz te let csú csá nak. 

Azt, hogy „nem igaz, hogy a szó -
szék ről min dig Is ten igé je szól”, bi zo -
nyos meg szo rí tás sal el fo ga dom. S
eh hez még egy sa ját anek do ta: egy
pres bi te rem a né met gyü le ke zet ből
az is ten tisz te let után lel ken dez ve
mond ta: min dig öröm mel és szí ve -
sen jö vök is ten tisz te let re, ha ma ga
pré di kál! „Mi ért?” – pisz ká ló dik az
egóm. „Mert ma ga min dig az iga zat
mond ja!” „Jaj!” – vá la szo lom. Ilyen
nagy fe le lős sé get nem me rek vál lal -
ni, de afe lől sze ret ném meg nyug tat -
ni, hogy so ha olyat nem pré di ká lok,
aminek az igaz sá gá ról én ma gam
ne len nék meg győ ződ ve…

A pré di ká lás ke mény fel adat, mert
Is ten rak ja rám te her ként, és mert en -
nek meg ér té sé ért meg kell dol goz -
nom. A pré di ká lás te het sé ge ka riz ma,
ahogy te mon dod, s az vagy van,
vagy nincs. Ez is te ni aján dék, s ezt
sem mi fé le iz za dás nem pó tol hat ja. 

A pré di ká ció hall ga tá sa is leg alább
ilyen ke mény mun ka, ame lyet ne he zít
a hall ga tó min den ko ri disz po nált sá ga
vagy in disz po nált sá ga. 

A jó pré di ká ció csak közösmunka
eredménye le het: az ige hir de tő meg iz -
zad ké szí té se köz ben, mi alatt a jö ven -
dő hall ga tó na gyon buz gón kö nyö rög
a va sár na pi pré di ká tor és pré di ká ci ó -
ja si ke rül té ben. Mert egy más ra va -
gyunk utal va!
Tisz te let tel: 

Gé mEs Ist ván (Stuttgart)

VálaszlevélAz�unal�mas�pré�di�ká�ció
címűtanulmányszerzőjének Nagy ér dek lő dés sel ol vas tam Heré-

nyiIstvánAzunalmasprédikáció cí -
mű két ré szes írá sát. (AzírásazEvan -
gé likus Élet július26-aiésaugusztus
2-aiszámábanjelentmeg.–Aszerk.)
Mon da ni va ló já val egyet ér tek, s sze -
ret nék csat la koz ni hozzá né hány
egé szen rö vid ész re vé tel lel.

– Ha a lel kész nek bár mi lyen ok -
nál fog va sa ját tar so lyá ból nem len -
ne mon da ni va ló ja, me rít sen nyu -
god tan a ren del ke zés re ál ló igen
sok fé le pré di ká ci ós kö tet (pos til la)
va la me lyi ké ből, és mond ja el sa ját -
ja ként. 

Hal lot tam egy tör té ne tet (Balikó
Zoltántól), mely sze rint egy meg fá -
radt, öreg lel kész rá ta lált egy pré di -
ká ció gyűj te mény re, s at tól kezd ve ab -
ból me rí tet te pré di ká ci ó it. A gyü le -
ke zet ben nagy éb re dés tá madt, a
hit élet meg erő sö dött.

– A né met köz vé le mény-ku ta tás -
sal el len tét ben úgy ér zem, hogy az is -
ten tisz te let leg na gyobb ér dek lő dés -
re szá mot tar tó ré sze a pré di ká ció.

– Ne elé ged jünk meg még kü lön -
le ges eset ben sem egy öt per ces ige -

hir de tés sel, még ak kor sem, ha az
bár mi lyen tö mör is. Gon dol juk meg,
hogy egész hé ten mennyi is ten te -
lenség zú dul a hí vek fe jé re. Hasz nál -
juk ki a húsz-hu szon öt per cet a
Krisz tus nak oda szánt élet hez szük -
sé ges is me re tek köz lé sé re, adott eset -
ben adek vát igék re tá masz kod va.
Em lé kez zünk rá, hogy Pál apos tol éj -
sza ká ba nyú ló an pré di kált. 

– Én is úgy ér zem, hogy a lek to rok
be vo ná sa az is ten tisz te let be csu pán-
csak egy di va tos do log. Az ör dög
nagy mes ter ugyan is ab ban, hogy az
igé ről el von ja a fi gyel met. Pél dá ul az -
zal, hogy ilyen-olyan fri zu rá val, öl tö -
zék kel, hang hor do zás sal stb. ho gyan
áll hat va la ki a gyü le ke zet elé. A meg -
szo kott lel kész ese té ben az el hang zot -
tak ra kon cent rál ha tunk.

– Az úgy ne ve zett in ter ak tív ige hir -
de tés sel kap cso la tos buk ta tók – no -
tó ri us hoz zá szó lók, nyil vá nos ság tól
fé lők – re á lis ve szé lyek.

Rö vi den: a jó pré di ká ció je gyei a
má so dik rész ben le írt há rom pont -
ban jó összeg zést nyer nek.

g Lég rá di György (Pécs)

Plagizálniszabad!

La punk idei 34–35. (au gusz tus 23–
30.) össze vont szá má ban tar tal mas
cikk je lent meg a ma gyar fém pénz
tör té ne té ről. Szer ző jé nek ala pos
tárgy is me re te in dí tott e ki egé szí tő
hoz zá szó lás ra.
Szent István pénz ve ré sé hez meg

kell em lí te nem: az Eöt vös Lo ránd Tu -
do mány egye te men azt ta nul tam,
hogy az el ső ma gyar dé ná ro kon lán -
dzsa volt, lancearegis = „a ki rály lán -
dzsá ja, ki rá lyi lán dzsa” fel irat tal.
Ugyan is a Szilveszter pá pá tól kül dött
zárt ko ro na után Ist ván – szu ve re ni -
tá sa el is me ré se ként – a né met csá -
szár tól arany lán dzsát ka pott.

En nek bib li ai hát te re Saul lán -
dzsá ja vagy dár dá ja: 1Sám 13,22; 18,10;
19,9–10; 20,33; 22,6; 26 fej.; 2Sám 1,6.
(A hé ber ben há rom szó is je lent het
dö fő- vagy ha jí tófegy vert.) Lán dzsa
sza vunk össze függ a fran cia lancer =
„dob ni” igé vel; a ma gyar ban csak a
kopja szó egy ér tel mű en dö fő szál fegy -
ver. Nem vé let len egyéb ként, hogy az
1535 és 1719 kö zött vert orosz ko pek
ér mé ken a kop ját tar tó nagy fe je del -
met, il le tő leg a cárt áb rá zol ták (tör -
té ne ti-eti mo ló gi ai szó tár).

Ist ván utó da, uno ka öccse, a ve len -

cei OrseoloPéter a ma gya rok zsar no -
ka volt. Orosz lán ként or dí tó né me -
tek kel és fecs ke ként fe cse gő ola -
szok kal vet te ma gát kö rül. Az Árpád
vé ré ből va ló Bonnyát és Benyhét
meg ölet te (nyil ván po li ti kai ok ból),
nem úgy, mint a szent ki rály, aki me -
rény lő jé nek meg ke gyel me zett, Vazult
nem fosz tot ta meg éle té től, há rom fi -
át pe dig fut ni hagy ta. (Kö zü lük And-
rás = Endre,majd Béla utóbb Ist ván
ki rá lyi szé ké re is ke rült.)

Pé tert a fel lá za dó ma gya rok – élü -
kön Ist ván só go rá val, AbaSámuellel
– el ker get ték. Ő a csá szár hoz fu tott,
és az arany lán dzsa át adá sá val fel kí nál -
ta ne ki az or szág hű bér ura sá gát.

A csá szá ri ha dak kal küzd ve Aba Sá -
mu el Mén fő nél el esett, és Pé ter vissza -
ül he tett a trón ra, im már a csá szár hű -
bé re se ként – míg le nem vál tot ták a
Vata ve zet te ha dak és a po gány Leven-
te meg ke resz tel ke dett báty ja, End re
orosz apó sá nak fej szé sei.

Meg jegy zen dő, hogy a ko ra be li
réz pénzt a dé li ha tár vé dő-üt kö ző
bán sá gok ban ver ték. A bá ni (ne vét
őr zi a ro mán lei váltó pén ze, a bani)
bi zony banális ér té kű volt.
Dr. Zsig mondy Ár pád (Hatvan)

Ada�lé�kok�a�ma�gyar
fém�pén�zek��tör�té�ne�té�hez
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b Kö zép-Finn or szág nagy egye te mi
vá ro sa és egy út tal Deb re cen test -
vér vá ro sa is Jyväs kylä. Még a
hat va nas évek ben kez de mé nyez -
te a vá ros gyü le ke ze té nek el nök -
sé ge a kap cso lat fel vé telt a Deb -
re ce ni Evan gé li kus Egy ház köz -
ség gel. Ez a kom mu nis ta ura -
lom alatt meg tör tént, Sza bó Gyu -
la es pe res ide jén, és a kap cso lat
a két vá ros evan gé li kus gyü le ke -
ze te kö zött mind má ig ele ven és
in ten zív. Nincs olyan év, hogy ne
jöj jön tő lük hoz zánk va la ki, vagy
mi ne men jünk hoz zá juk. Ba rá ti
kap cso la tok szö vőd tek, eze ket a
gyü le ke zet ből töb ben is ápol -
ják, im már év ti ze dek óta.

Idén Jyväs kylä volt a há zi gaz dá ja a
két éven te meg ren de zés re ke rü lő
finn egy há zi na pok nak. 

Ha rá kér dez tem egy-egy prog -
ram pont ra, ak kor gyak ran kap tam
azt a vá laszt: a köz pont ban in téz ték,
hogy így le gyen. De a he lyi gyü le ke -
ze ti ve ze tés azért ka rak te re sen meg
tud ta mu tat ni saját ar cu la tát. Ez
több al ka lom mal is fi a ta los, né ha
for ma bon tó al kal mak ban nyil vá -
nult meg. 

A ren dez vény nyi tányá ra pél dá ul a
há zi gaz da gyü le ke zet ve ze tő lel ké sze,
JukkaKeskitalo ke rék pár ral, vé dő si -
sak kal a fe jén gu rult be, és a he lyi pol -
gár mes ter rel be szél ge tett ar ról, hogy
mi ben rej lik a bol dog ság lé nye ge. A
pol gár mes ter egy csaj kát ho zott ma -
gá val, mint a bol dog ság nak a szim bó -
lu mát, hi szen az étel lel te li tál, mely
kö ré össze gyű lik egy-egy csa lád, az
össze tar to zás, a gon dos ko dás, a jó ér -
zés jel ké pe, vagy is a bol dog sá gé. Juk -
ka Kes kita lo lel kész pe dig a bol dog -
ság és bol dog ta lan ság dia lek ti ká já ról
be szélt, mond ván, hogy a bol dog ság
ér zé sét an nak kö szön het jük, hogy
Is ten ne héz sé ge ket is ad ne künk,
ame lye ket le kell küz de nünk, és egy-

egy ilyen, a ne héz sé gek fe let ti győ ze -
lem fel té te le a bol dog sá gunk nak.

A bő sé ges prog ramkínálatból nem
volt ne héz ki vá lasz ta ni azo kat, me lyek
ér de kes nek ígér kez tek. Ma gyar vi szo -
nyok hoz ké pest fel tű nő volt a fin nek
el kö te le zett sé ge és in ten zív ér dek lő -
dé se más kon ti nen sen mű kö dő vagy
a lé tükért küz dő test vér egy há zak
iránt.

A misszió száz öt ven évét át te -
kin tő ren dez vé nyen há rom fel kért
elő adó volt: egy Ne pál ból, egy Eti ó -
pi á ból és egy Ja pán ból. 

A Ne pál ból ér ke zett dr.Rokaya ka -
tar ti kus elő adást tar tott ar ról, hogy
a ke resz tény misszió mi lyen mé lyen
ha tot ta át a ne pá li tár sa da lom egé -
szét, és hogy leg fő kép pen az erő szak
vissza szo ru lá sa és az em be ri sza -

bad ság jo gok ko mo lyan vé te le és egy -
re szé le seb ben meg nyil vá nu ló igé nye
lett az a gyü mölcs, me lyet min den
Ne pál ban élő em ber a ke resz tény ség
ha tá sa ként is mer het fel. Be szé de
után egy vas tag rab lán cot emelt fel,
meg ráz ta, majd le dob ta an nak de -
monst rá lá sa ként, hogy ahol fel hang -
zik Jé zus Krisz tus meg vál tá sá nak
öröm hí re, ott a rab lán cok le hul la nak,
nemcsak spi ri tu á lis ér te lem ben, ha -
nem a min den na pi élet konk rét va -
ló sá gát te kint ve is.
Dr.ChaltuDeressa Eti ó pi á ból ér -

ke zett, és meg ren dí tő sza vak kal be -
szélt ar ról, hogy az ő kül de té se – a
Me ka ne Jesu Egy ház tag ja ként – töb -
bek kö zött az, hogy ki fe jez ze há lá ját
az evan gé li kus misszió iránt, mert el -
jött az ide je an nak, hogy ők, af ri ka i -
ak vissza ad ják azt, amit kap tak. De -
res sa asszony sze rint a Me ka ne Jesu
Egy ház kulcs po zí ci ó ban van ab ban az
ér te lem ben, hogy ha si ke rül egy olyan
tör zset az evan gé li um szá má ra meg -
nyer ni ük, ame lyik nek a te rü le te több
ál lam ha tá rán is át nyú lik, ak kor ez zel
si ke rül het pa ci fi kál ni Ke let-Af ri ka je -
len leg vé res konflik tu sok tól ter hes
te rü le te it.

Ta nul sá gos volt a ja pán kül dött fel -
szó la lá sa is, aki azért adott há lát, hogy
Ja pán ban sen kin sem mi lyen nyo -
más nincs ar ra néz ve, hogy ke resz -
tény le gyen; sem eg zisz ten ci á lis, sem
po li ti kai nyo más, így na gyon ke vés a
ke resz tény, aki az zá lett, az vi szont
tény leg sem mi má sért, mint a tisz ta
élő és ha tó evan gé li u mért lett az.
RaimoLainét ad dig nem volt sze -

ren csém is mer ni, de – mint szol ga -
társ – mély be nyo mást tett rám, és
sor sunk ban is ta lál tunk kö zös vo ná -
so kat, hi szen ő is négy fi út ne velt. Ra -
i mo tíz évet töl tött Sze ne gál ban, az
ot ta ni evan gé li kus misszi ó ban. En nek
gyü möl cse ként a belvárosi temp -
lom ban tartott szombat esti isten tisz -
telet a sze ne gá li test vé rek li tur gi á ját
kö vet te. Ra i mo szá mos sze ne gá li
éne ket le for dí tott finn re, és eze ket au -
ten ti kus hang sze rek kel – sok-sok,
kéz zel vert dob bal – kí sér ték a fi a ta -
lok. Egy ki sebb tánc cso port pe dig
sze ne gá li tán cok kal fe jez te ki azt a fel -
sza ba dult örö möt, me lyet az evan gé -
li um éb reszt az em be ri szív ben.

Az is ten tisz te let után még so ká ig
hang zot tak a temp lom előt ti té ren a
do bok, s dob ban tak a me zít lá bas tal -
pak. Fel ügye lőnk, PazárIstvánmeg is
je gyez te, hogy va la hol ez len ne min -
den is ten tisz te let nek a cél ja: sur sum
cor da – emel jük fel szí vün ket!

Az egy há zi na pok ren dez vény so ro -
zat nak egyéb ként ma gyar meg hí vott
elő adó ja is volt dr.FabinyTamáspüs -
pök sze mé lyé ben, aki Matti Repo
finn, illetve JúliusFilo nyugalmazott
szlo vák  püs pök kel fó rum be szél ge té sen
vi tat ta meg, mi lyen volt a ke resz -
tény ség hely ze te Eu ró pá ban az el -
múlt húsz év ben.

Több ször is hall hat tuk, ami kor
finn test vé re ink há lát ad tak azért,
hogy fin nek le het nek: ta lán en nek a
sta bil iden ti tás tu dat nak a gyü möl cse
az élénk ér dek lő dés más egy há zak
éle te és más kul tú rák iránt? Hoz zá -
juk ké pest mi ma gya rok igen so kat
fog lal ko zunk ma gunk kal, és igen ke -
ve set má sok kal.

A ha tal mas köz pon ti ren dez vény -
sá tor előtt a há rom nap alatt vé gig ott
állt egy csó nak; az egy ház ha jó ja? A
zá ró al kal mon az tán ez az ütött-ko pott
csó nak meg ele ve ne dett. Elő ke rült
egy szim bo li kus hor gony is, me lyet a
jyväs kyläi test vé rek át ad tak Lah ti vá -
ros gyü le ke ze ti de le gá ci ó já nak. Az il -
le té kes püs pö köt pe dig – a de le gá ci -
ó val együtt – be ül tet ték a csó nak ba,
és ki tol ták a ren dez vény sá tor ból, mi -
alatt mi, je len lé vők – egy is mert dal
üte mé re – egy mást át ka rol va hul lá -
moz tunk. „A bol dog ság vál to zik”, de
a for rá sa – hi szem – ugyan az!

g Réz-Nagy Zol tán

Aboldogságváltozik
Finnegyházinapok–Jyväskylä2009

Elő ször ösz tön dí jas ko rom ban hel sin -
ki cso port tár sa im sze gez ték ne kem a
cím be li kér dést – mint aho gyan a
Nép raj zi Mú ze um ban a finn köz tár -
sa sá gi el nök, TarjaHalonen is em lí -
tet te a ki ál lí tást meg nyi tó be szé dé ben:
a fin ne ket (is?) na gyon ér dek li, mi lyen -
nek lát ják, gon dol ják őket. A di á kok
is ar ra vol tak kí ván csi ak, mi lyen kép
él ró luk a ma gya rok fe jé ben. Nos,
ugye, sző kék, kék sze mű ek, az or szá -
gu kat hó fö di, s ha nem is je ges med -
vék, de rén szar va sok van nak min den -
fe le. El cso dál koz tak, s jót de rül tek a
vá la szon – te kint ve, hogy egyet len
sző ke lány ült a te rem ben, a kék sze -
mű ki fe je zés pe dig hi szé kenyt, na i vat
je lent fin nül… Ennyit a szte reo tí pi ák -
ról.

Sze ren csé re a Nép raj zi Mú ze um ki -
ál lí tá sa nem eze ket a „lá tat lan ban” ki -
ala kí tott vé le mé nye ket gyűj töt te össze,

ha nem in kább azt mu tat ja meg, mi -
lyen nek is mer het ték meg a fin nek kel
kap cso lat ba ke rült em be rek – ku ta tók,
uta zók, épí té szek, sport- és ze ne ra jon -
gók stb. – az észa ki nyelv ro ko no kat.
Gyö nyö rű en ön töt te vers be Weöres
Sándor a Rongyszőnyegben: „Ki mi nek
gon dol, az va gyok an nak…” Más nak
is me ri meg a fin ne ket az, aki egy
mul ti na ci o ná lis cég al kal ma zott ja -
ként dol go zik ná luk né hány évig, és
más nak, aki test vér-gyü le ke ze ti úton
tölt köz tük egy-két he tet.

S ho gyan le het az össze gyűj tött em -
lé ke ket itt hon át ad ni? Mo za i kok ban.
El ső rá né zés re ezt te szi a ki ál lí tás is –
be mu tat ja a nép raj zi, nyel vi gyűj té sek
anya gát, mu tat va la mit a finn ze né ből,
ipar mű vé szet ből, ki csit a sza u na kul -

tú rá ból, ki csit a sport élet ből… Va la -
mi azon ban szá mom ra össze kö ti eze -
ket a mo za ik da ra bo kat; meg mu tat va -
la mit a ki ál lí tás ab ból, amit én na gyon
sze re tek a fin nek ben: azt, aho gyan a
ré gi és új, ősi és mo dern ma gá tól ér -
te tő dő ter mé sze tes ség ben tud ná -
luk/ben nük egy szer re je len len ni.

Ne héz ezt el ma gya ráz ni. A ha gyo -
mány őr zés szá muk ra nem a ré gi
dol gok be fa gyasz tott őr zé sét je len ti,
ha nem azok élő al ko tó ele mei  mai
kul tú rá juk nak. A ré gé sze ti le le tek
mo tí vum kin csei ala pul szol gál nak
a mai ipar mű vé szek nek, meg je len nek
a di va tos ék sze re ken; az ősi sza u na
be épül a la kó te le pi la ká sok für dő szo -
bá já ba (pin cé jé be, pad lá sá ra), és még
so rol hat nám ol da la kon ke resz tül. 

A ki ál lí tó ter mek ben is az fo gott
meg, aho gyan a mu zeo ló gu sok, az
élet hez ha son ló an, egy más mel lé
he lyez ték a ré git és az újat. A háncs -
edé nyek, ré gi hasz ná la ti esz kö zök
mel lett kap tak he lyet a Fiskars szer -
szá mok, a kantelék mel lett a ti né -
dzse rek kö ré ben ná lunk is oly' igen

nép sze rű me tál együt te sek, mint a
Korpiklaani vagy az Ensiferum. A ré -
gi sí bo tok mel lett ott lát juk a leg mo -
der nebb nor dic wal king bo to kat, a
ré gi nép vi se le tek mel lett pe dig a
mai „nép vi se le tet”, a Marimekko-
ter mé ke ket. (Meg jegy zem, a finn ba -
rát ma gya rok nak is ezek a név je gyei
– egy-egy Ma ri mek ko tár ca/tás -
ka/map pa stb. ott buj kál majd mind -
annyi unk nál.)

Bát ran aján lom a ki ál lí tást min -
den ki nek, aki járt már Finn or szág -
ban, s szí ve sen fel idé zi az em lé ke it,
néz ze meg: Ilyenekafinnek?; s azok -
nak is, akik még nem vol tak: Milye-
nekafinnek?

A ki ál lí tás – (M)ilyenekafinnek?–
Finnországmagyarszemmel – 2010.
no vem ber 28-ig te kint he tő meg Bu -
da pes ten, a Nép raj zi Mú ze um ban.

g Dar vas Ani kó

MI Ly E N EK A  F IN N EK ?

h i r d e t é s

A Bu da pest-Fa so ri Evan gé li kus Egy ház köz ség a tu laj do ná ban lé vő,
1071 Bu da pest, Dam ja nich u. 28/b alat ti in gat la ná hoz ár aján la to kat vár
ki vi te le zők től kéményseprőjárdafelújítása és/vagy kéményjáratokbéle-
lése fel ada tok hoz. A szük sé ges in gye nes do ku men tá ció a lel ké szi hi va -
tal ban ve he tő át hét köz na po kon 9-től 13 órá ig. Tel.: 1/322-2806; e-mail:
fa sor@lu the ran.hu. A pá lyá za tok be adá si ha tár ide je: szep tem ber 25.

h i r d e t é s

Fabinytamáspüspök
Finnországban

A finn or szá gi Jyväs kylä be lá to ga tott
FabinyTamás, egy há zunk kül kap cso -
la to kért fe le lős püs pö ke – fe le sé ge tár -
sa sá gá ban – au gusz tus 18. és 21. kö -
zött. Elő ször teo ló gi ai kon fe ren ci án
vet tek részt. A ta nács ko zás ra azok nak
a gyü le ke ze tek nek a lel ké szei és vi lá -
gi ve ze tői kap tak meg hí vást, ame lyek -
nek test vér-gyü le ke ze ti kap cso la tuk
van ma gyar or szá gi, észt or szá gi és
orosz or szá gi evan gé li ku sok kal. 

A több mint száz részt ve vő előtt
tar tott elő adá sá ban a püs pök egy –
a gye nes di á si Ka per na um-ott hon ban
lát ha tó – fest mény ből in dult ki. A ké -
pen há rom, a vi har ál tal meg té pá zott
fe nyő lát ha tó: az al le go ri kus szán dék
sze rint Ma gyar or szág, Finn or szág
és Észt or szág…

Ha zai egy há zi éle tünk ről szól va
Fa bi ny Ta más a be szél ge tő és a vi -
gasz ta ló egy ház mo dell jét vá zol ta

fel, kü lö nös te kin tet tel a test vér-
gyü le ke ze ti kap cso la tok ra. 

A kon fe ren ci át kö ve tő en a ma gyar
ven dé gek a finn egy há zi na pok ren -
dez vé nye it lá to gat ták meg. A mint -
egy ti zen öt ezer részt ve vő több tu cat
hit épí tő, ze nei és köz éle ti prog ram
kö zött vá lo gat ha tott. Az egyik prog -
ram pont egy, az el múlt húsz év tör -
té né se it érin tő ke rek asz tal-be szél ge -
tés volt. En nek ke re té ben Fa bi ny
Ta más, MattiRepo tam pe rei és Júli-
usFilo nyu gal ma zott szlo vá ki ai püs -
pök (képünkön)cse rélt esz mét Jussy
Rytkönen lel kész nek, a Kotimaa cí -
mű he ti lap ve ze tő szer kesz tő jé nek
mo de rá lá sá val.

Az egy há zi na po kon részt vett a
deb re ce ni gyü le ke zet négy fős, va la -
mint a nyír egy há zi gyü le ke zet ti -
zen négy fős kül dött sé ge is.

g EvÉ lEt-in fó
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Áldjad,lelkem,azUrat,ésnefeledd
el,mennyijóttettveled! (Zsolt 103,2)

Szent há rom ság ün ne pe után a 14. hé -
ten az Útmutató reg ge li s he ti igéi azt
hir de tik, hogy csak akit a Szent lé lek
ele ve nít meg, az tud ja Urát és Is te nét
szív ből di cső í te ni, csak az tud ne ki min de nért há lát ad ni, mi ként Dá vid tet -
te eb ben az Is ten ir gal má ról szó ló éne ké ben. Ma is: „AdjatokhálátazÚr-
nak,mertjó,mertörökkétartszeretete!” S ti is: „Ma gasz tal já tok az Urat, mert
jó, mert örök ké va ló az ő ke gyel me!” (Zsolt 118,1; LK) A há lás sa ma ri tá nus
egye dül tet te ezt; „amikorlátta,hogymeggyógyult,visszatért,ésfennhangon
dicsőítetteIstent.ArcraborultJézuslábánál,éshálátadottneki.”Ám tes ti meg -
tisz tu lás nál töb bet ka pott: „Keljfel,menjel,hitedmegtartotttéged”– örök -
re! (Lk 17,15–16.19) Mi is kér jük ily meg tar tó hit tel: „Tanítsúgyszámlálninap-
jainkat,hogybölcsszívhezjussunk!” (Zsolt 90,12) „A böl cses ség kez de te az
Úr nak fé lel me.” (GyLK 728) S az őt fé lők bát ran ki ált hat ják: „Abbá,Atya!”,
mert aki ket Is ten Szent lel ke ve zé rel, űz s meg ele ve nít, azok az ő gyer me kei!
„Hapediggyermekek,akkorörökösökis…” (Róm 8,15.17) Luther ír ja: „Aki erős
hit tel és szi lárd re mény ség gel hi szi, hogy Is ten gyer me ke, az va ló ban az is,
mert ilyent sen ki sem hi het Szent lé lek nél kül. Az örök élet tel sincs külön -
ben. Bír nod kell a Szent lé lek bi zony ság té te lét, hogy az örök élet Is ten ke gyel -
mé ből va ló ság gal is a ti ed lesz.” Az Úr Krisz tus Jé zus apos to la há lát ad Ti -
mó te us kép mu ta tás nél kü li hi té ért Is ten nek – mi mi kor tet tünk így leg utóbb?
–, és mind nyá jun kat em lé kez tet: „…nemafélelemneklelkétadtanekünkaz
Isten,hanemazerő,aszeretetésajózanságlelkét.” (2Tim 1,7) A va kon szü -
le tett em ber a tes ti és lel ki sze me it egy aránt meg nyi tó Em ber fi á ban di cső -
í tet te az Úr is tent, mi u tán lá tott és hitt! „Ésleborulvaimádtaőt.” (Jn 9,38) Ám -
de azok is „boldogok,akiknemlátnakéshisznek” meg vál tó Uruk ban és Is -
te nük ben! (Jn 20,29) Pál há lát ad imád sá ga i ban Is ten nek Fi le mon hi té ért és
sze re te té ért, „amelyazÚrJézusésmindenszentiránt” van ben ne (Fi lem 5).
Az ő meg tért, „hasz nos” rab szol gá ja az Úr ban sze re tett test vér ré lett! Ha -
lá la előtt, a temp lom épí té sé re szánt ön kén tes ado má nyok össze gyűj té se után
Dá vid há la imá já ban így ál dot ta Is tent: „Tied,Uram,anagyság,ahatalom
ésafenség,aragyogásésaméltóság…Mostazért,Istenünk,hálátadunkne-
ked,ésdicsérjükatefenségesnevedet.” (1Krón 29,11.13) Mi is te gyük ezt na -
pon ta! A Fiú és az Atya köl csö nö sen meg di cső í ti egy mást Jé zus ha lál ra adá -
sá ban és fel tá masz tá sá ban: „MostdicsőültmegazEmberfia,ésazIstendi-
csőültmegőbenne…”–„…azIstenis(…)megdicsőítiőt.” És akik meg ta pasz -
tal ták Is ten sze re te tét Krisz tus ban, azok a Lé lek ál tal ké pe sek er re: „…aho-
gyanénszerettelektiteket,tiisúgyszeressétekegymást!” (Jn 13,31.32.34) Pál
áll ha ta tos ság ra buz dít, és há lát ad test vé re i ért „akiketszeretazÚr”, s el hí -
vott az üd vös ség re, „hogyígyrészesüljetekamiUrunkJézusKrisztusdicső-
ségében” (2Thessz 2,13.14). „A Szent há rom ság nak… / Di csé ret, di cső ség, /
Le gyen ma gasz ta lás, / Most és min den ko ron / Örök há la adás!” (EÉ 40,3)

g Ga rai And rás

HEtIÚtrAVALó

– Jó na pot kí vá nok! Mi ben se gít -
he tek?

– Hát, hosszas meg fon to lás után
úgy dön töt tem, ins tal lál ni fo gom a
Szeretetet. Vé gig ve zet ne, ké rem, a fo -
lya ma ton?

– Rend ben, szí ve sen se gí tek. Ké -
szen áll az in du lás ra?

– Hát, nem va gyok egy mű sza ki
zse ni, de azt hi szem, ké szen ál lok.
Mit kell elő ször ten nem?

– El ső lé pés ként nyis sa meg a szí -
vét. Meg ta lál ta a szí vét?

– Igen, de egy cso mó más prog ram
is fut je len leg. Le het te le pí te ni a
Sze re te tet, mi köz ben ezek fut nak?

– Mi lyen más prog ra mok fut nak?
– Lás suk csak, van Múltbélimeg-

bántódás,Alacsonyönértékelés,Ha-
rag és Neheztelés. Ezek fut nak ép -
pen.

– Nem gond, a Sze re tet fo ko za to -
san tö röl ni fog ja a Múlt bé li meg bán -
tó dást a je len leg mű kö dő rend sze ré -
ből. A hosszú tá vú me mó ri á ban

eset leg meg ma rad hat, de már nem
fog meg za var ni más prog ra mo kat.
Vé gül a Szeretet fe lül fog ja ír ni az Ala -
csony ön ér té ke lést a sa ját mo dul já -
val. A Harag és a Neheztelés prog -
ram ját tel je sen ki kell kap csol nia.

Ezek a prog ra mok meg aka dá lyoz zák
a Sze re tet meg fe le lő ins tal lá lá sát. Ki
tud ja kap csol ni eze ket?

– Nem tu dom, ho gyan kell ki kap -
csol ni őket. Meg tud ja mon da ni?

– Öröm mel. Men jen a Start me -
nü be, és in dít sa el a Megbocsátást.Ezt
ad dig kell is mé tel nie, amíg a Harag
és a Nehezteléstel je sen ki nem tör -
lőd nek.

– Rend ben, kész! A Szeretetau to -
ma ti ku san el kezd te te le pí te ni ma gát.
Ez nor má lis?

– Igen, de ne fe led je, ön nek csak
az alap prog ram van meg. El kell
kez de nie kap cso lód ni más szí vek hez,
hogy hoz zá fér jen a fris sí té sek hez.

– Hop pá! Már is kap tam egy hi ba -
üze ne tet! Azt mond ja: „Hi ba! A

prog ram nem fut kül ső egy sé ge ken.”
Most mit te gyek?

– Ne ag gód jon! Ez azt je len ti, hogy
a Szeretet prog ram bel ső szí ve ken va -
ló fu tás ra lett ter vez ve, de az ön szí vén
még nem fu tott. Ke vés bé tech ni kai
nyel ven ez csak annyit je lent, hogy ön -
nek elő ször sa ját ma gát kell sze ret nie,
mi előtt má so kat sze ret het ne.

– Te hát most mit te gyek?
– Gör dít se le az Ön el fo ga dás me -

nüt, majd kat tint son az aláb bi fáj lok -
ra: Megbocsátokmagamnak2.0,Fel-
fedezemazértékeimet1.5,Tudomá-
sulveszemakorlátaimat3.0.

– Rend ben, kész.
– Most má sol ja őket Azénszívem

könyv tár ba. A rend szer fe lül fog ír -
ni min den za va ró prog ra mot, és ki -
ja vít ja a hi bás prog ra mo zást. Ezen -
kí vül tö röl nie kell a Terjengősönkri-
tikát az összes könyv tár ból, és ki ürí -
te nie a ku kát, hogy biz to san el tá vo -
lít sa tel je sen, és so ha ne jö hes sen új -
ra elő.

– Meg csi nál tam. Jé! A szí vem új
fáj lok kal te lik meg! Mo soly je lent meg
a kép er nyő mön, és a Békemeg az Elé-
gedettség be má sol ja ma gát min den -
fe lé a Szívembe! Va la mint az egész
rend sze rem me le ged ni kez dett. Ez
nor má lis?

– Sok eset ben. Má sok nak el tart
egy ide ig, de vé gül min den hely re áll
a meg fe le lő idő ben. A rend szer me -
le ge dé se nor má lis, és ja vít ja a Szív
mű kö dé sét, ne ag gód jon! Egyéb ként
jó ér zés, nem? 

– De, csak szo kat lan.
– Szó val a Szeretet te le pít ve, és

ren de sen fut. Még egy do log, mi előtt
le ten nénk. A Szeretet in gye nes prog -
ram. Fi gyel jen rá, hogy to váb bít sa ezt
és kü lön fé le vál to za ta it min den ki nek,
aki vel kap cso lat ba ke rül. Ők is meg -
oszt ják majd má sok kal, és vi szon zá -
sul vissza jut tat nak ön höz is új és iz -
gal mas vál to za to kat.

– Na gyon szé pen kö szö nöm!

imád koz zunk!
Mennyei Atyánk! Kö szön jük ne ked,
hogy Jé zus Krisz tus ál tal van meg úju -
lás. Lá tod: nél kü led ré gi, rossz, hi bás,
ká ros, ár tó, mű kö dés kép te len prog -
ra mok fut nak éle tün kön át. Kö szön -
jük ne ked, hogy nem hagysz min ket
ezek fog lya i ként. Van meg ol dá sod,
fris sí té sed, va do nat új, meg ele ve ní tő,
éle tün ket meg vál tó prog ra mod szá -
munk ra, ame lyet Jé zus ban adsz ne -
künk. Ké rünk té ged, vé gezd el raj -
tunk a szük sé ges te le pí tést, és te in -
díts új ra min ket. Ámen.

g K. D.

Maitörténet
b Mo bil in ter ne tet te le pí te ni a szá mí tó gép re egy sze rű fel adat. Még ne -

kem is, aki nem va gyok egy szü le tett in for ma ti kus. De biz tos, ami biz -
tos, eb ben a 21. szá za di hét köz na pi mű ve let ben már já ra tos kol lé gá -
im tól hasz ná la ti uta sí tást is kér tem. A jó ta nács így hang zott: le gyek
„együtt mű kö dő” a te le pí tés re vá ró prog ram mal. Ha meg je len nek a pár -
be széd pa ne lek, a ne kem szó ló, el dön ten dő kér dé sek re min dig igen -
nel vá la szol jak. S egy ál ta lán, egyez zek be le min den be, amit az oko san
meg al ko tott kis szer ke zet (a mo dem) kér tő lem. Né hány egy sze rű mű -
ve let az egész, csak hagy jam ma gam lé pés ről lé pés re ve zet ni. Így is lett:
az internet te le pült. Né hány nap múl va új kin csem bir to ká ban a
világhálót bön gész ve az aláb bi kis, fan tá zia szül te, mai tör té net re buk -
kan tam. Ha a fő sze rep lő vel könnyen azo no sul ni tu dunk, s meg le pő ha -
son ló sá got fe de zünk fel, ne tán mé lyebb, ben ső, lel ki ro kon sá got kez -
dünk el érez ni: nos, az nem a vé let len mű ve lesz…

Idős úr a pe ro non egy for ró nyá ri dél -
után. Las san csuk lott össze és ke rült
a föld re. Sor ra men tek el mel let te a
vo nat hoz si e tő em be rek, fel te he tő leg
azt hivén, hogy ré szeg. Pe dig nem az
volt, „csu pán” rosszul lett. 

Va la ki vég re meg állt mel let te, víz -
zel kí nál ta, más se gít ség után sza ladt.
A va la me lyest hű vö sebb vá ró te rem
tá vol volt, a leg kö ze leb bi pad is na -
gyon messze állt, leg alább is az úri em -
ber ere jé hez mér ten. Aztán meg ér -
ke zett a vas út tár sa ság al kal ma zott ja,
és a szom szé dos vo nat ba se gí tet te az
idős em bert, hogy leg alább le tud jon
ül ni. Majd le vet te ró la a vas tag, kö -
tött kar di gánt.

Meg tet ték, amit le het – gon dol -
tam, és rossz ér zé sek kel tel ve bár, de
to vább men tem, hi szen a vo na tom
per ce ken be lül in dult. Ám még so ká -
ig nem ment ki a fe jem ből az idős fér -
fi. Tű nőd tem a to vább si e tő em be rek
ér zé ket len sé gén, és azon ag gód tam,

va jon ha za jut-e ép ség ben eb ben a
me leg ben, és van-e egy ál ta lán va la -
ki, aki vár ja ott hon, vi gyáz rá, és gon -
dos ko dik ró la… 

Az eset kap csán eszem be ju tott a
sok szor hal lott szál ló ige is, amely
sze rint nem sza bad meg öre ged ni…
Per sze tu dom, ez az óhaj csu pán
pusz tá ba ki ál tott szó, hi szen sem mit
nem te he tünk az öre ge dés és a ha -
lál el len. Ha bár még fi a tal va gyok,
már én is nap ról nap ra ér zé ke lem
ma ga mon a je le ket, lá tom, ahogy
egy re őszül a ha jam, sza po rod nak a
rán ca im…

És a ma gam mód sze re i vel már
most ké szü lök is az öre ge dés re.
Nem csak a tes ti és lel ki egész sé gem
meg őr zé sé re tö rek szem, ha nem el ső -
sor ban tu da to san „más ként gon dol -
ko dó” va gyok. Mert míg nap ja ink ban
má sok ta lán „fél nek” a szép ko rú ak -
tól és a mú ló idő től – hisz szá za dunk
a min den áron va ló fi a tal ság, erő és

egész ség hir de té sé nek idő sza ka –, én
„csak a zér tis” sze re tem őket. A te kin -
te tük ben meg bú vó fáj dal mat épp úgy,
mint a né ha meg csil la nó cin kos hun -
cut sá got. Tör té ne te i ket a „ré gi szép
idők ről”, rán ca i kat, ame lye ket hosszú,
ne héz sé gek kel te li éve ik ír tak az ar -
cuk ra, az élet nek azo kat az ál ta luk fel -
is mert böl cses sé ge it, ame lye ket csak
ők ad hat nak to vább ne künk, fi a ta lab -
bak nak.

Bi zo nyos va gyok ab ban, hogy sze -
gé nyeb bek len nénk és le szünk az ál -
tal, ha a min den na pok ro ha ná sá -
ban nem tu dunk las sí ta ni és meg áll -
ni, hogy sze re tet tel és tel jes fi gye lem -
mel hall gas suk őket, a nagy szü lők
előt tünk já ró ge ne rá ci ó ját.

És ha ez egye dül még sem men ne?
Ak kor majd meg ál lít ma ga az élet.
Ta lán épp egy szom jú ság tól és me leg -
től el pil ledt idős úr ké pé ben a vas úti
pe ro non egy for ró, nyá ri dél után.

g Gaz dag Zsu zsan na

„Gondoljrájuk,percreálljmeg…”

Meg döb ben tő in for má ci ó kat tárt a
hall ga tók elé dr.HetesiZsolt csil la gász
elő adá sa az em be ri mo hó ság ról, a fe le -
lőt len fo gyasz tás ról, a kör nye ze tün ket
és ci vi li zá ci ón kat fe nye ge tő össze om lás -
ról. SzabóB.András a gaz da sá gi vi lág -
vál ság ról szólt. A fi a tal dok to ran dusz rá -
mu ta tott azok ra a le he tő sé gek re, me lyek
ál tal az egy ház ka ta li zá tor ként szol gál -
hat: lel ki gon do zás sal, dia kó ni á val és
az ige hir de té se ken ke resz tül. 
Dr.deHulsterNagyDorottya a tár -

sa dal munk ban je len  lé vő ki sebb sé -
gekkel, a be ván dor lókkal kapcsolatos
kér désekre adható lehetséges vá lasz -
ként a nyi tott gyü le ke zet ké pét vázolta
fel. BakayPéter és LázárZsolt olyan
pro ak tív egy há zi pro jek te ket mu ta tott

be, me lyek szin tén a tár sa dal mi krí zist
or vo sol ják kéz zel fog ha tó ered mé nyek -
kel (ci gány misszió Sár szent lő rin cen,
gyü le ke ze ti dia kó nia Szar va son). A
lel ké szi szol gá lat ban je lent ke ző krí zi -
se ket tár ták a résztvevők elé dr.Joób
Máté, dr.VargaGyöngyi, PäiviPykäläi-
nen és JonnyKarlsson.
GáncsPéter és MartinLind püs pö -

kök sze rint a két egy ház ke rü let part -
ne ri kap cso la tá nak jö vő jét nem fe nye -
ge ti krí zis. Ha ma ro san újabb öt esz -
ten dő re kí ván ják meg hosszab bí ta ni a
két egy ház ke rü let kö zöt ti, im már
egy év ti ze des együtt mű kö dé si szer -
ző dést, mert mind két fél sze ret né
fo ly tat ni az egy más tól va ló ta nu lást.

g Jó né Ju ta si An gE li ka

Vezethetakrízis
katarzishoz?

Konferenciaaválságról–bizakodósvédekkel
ésmagyarokkal

b Ba la ton szár szón szep tem ber 1–4. kö zött ren de zték meg a har ma dik
svéd–ma gyar lel kész kon fe ren ciát. A kö zel har minc részt ve vő a Dé li
Evan gé li kus Egy ház ke rü let és a Lin kö pin gi Egy ház ke rü let part ner -
kap cso la tá nak gyü möl cse ként im már má so dik al ka lom mal tar tott an -
gol nyel vű teo ló gi ai kon zul tá ci ót Ma gyar or szá gon.



A fi a tal anyu ka ma már sok kö te tes
szer ző. Két me se könyv so ro za ta mel -
lett van né hány egé szen ki csik nek va -
ló fény ké pes me se köny ve és egy ver -
ses kö te te is. Az Anna,PetiésGergő
so ro zat ban Eri ka a gye re kei hét köz -
na pi tör té ne te it me sé li el: pél dá ul
szü le té sük cso dá ját, a test vér fél té -
keny ség és ve sze ke dé sek drá má it, a
nagy csa lá di ki rán du lá so kat, nya ra -
lá so kat. És hogy még hi te le sebb le -
gyen a tör té net, a szer ző min den me -
se vé gé re oda il lesz ti az adott ese -
mény hez kap cso ló dó fény ké pet. 

A BogyóésBabóca so ro za tot szin -
tén a cse me téi ih let ték. Ba bó ca meg -
fon tolt, fe le lős ség tel jes ka ti ca lány,
Bo gyó pe dig min den re nyi tott, ele ven,
élet től duz za dó csi ga fiú. A sze rep lők
gyak ran ve sze ked nek, csú fo lód nak, de
a me se vé gé re min dig ki bé kül nek, és
új ra együtt ját sza nak.

an na, pe ti és ger gő anyu ká ja
Eri ka épp olyan tisz ta és su gár zó,
ami lyen nek a me séi alap ján kép zel -
tem. Csu pa de rű és mo soly, akár csak
az Anna,PetiésGergő so ro zat me -
se be li anyu ká ja. Lel ke sen idé zi fel a
kez de te ket.

– Ami kor Pe tit vár tam, olyan me -
se köny ve ket ke res tem, ame lyek kel
fel ké szít het ném An nát a kis test vér
ér ke zé sé re. Mi vel nem ta lál tam olyat,

amit egy két éves kis lány is meg ért -
het, ma gam kezd tem el me sél ni a té -
má ról, és hogy job ban meg ért se a kis -
lá nyom, raj zol tam is hoz zá. Azt gon -
do lom, a vi lág leg ter mé sze te sebb
dol ga, ha az el ső szü lött ag gó dik,
ami kor ki de rül, hogy rö vi de sen osz -
toz nia kell va la ki vel a szü lei sze re te -
tén, fi gyel mén. Ezt az ag go dal mat
akar tam csök ken te ni An nács ká ban.
El is ér tem a cé lo mat, mert öröm mel
vár ta a kis test vért, és nem akar ta
vissza kül de ni a kór ház ba pár hét
múl va. Per sze azért a test vér fél té -

keny sé get ő is ki fe jez te a ma ga mód -
ján. Az tán eze ket az el ső me sé ket el -
kér ték az is me rő sök, le fény má sol ták,
és las san ként ter jed ni kez dett. Ek kor
egy ki adó fan tá zi át lá tott ben ne, és
már tu da to san kezd tem el úgy for -
mál ni a tör té ne te ket, hogy az má sok
szá má ra is hasz nos le gyen. Ahogy

nőt tek a gye re kek, meg kér dez tem az
ő vé le mé nyü ket is. Elő for dult, hogy
kér ték, bi zo nyos ese mé nyek ről ne ír -
jak. Ilyen volt pél dá ul a bi li re szok -
ta tás. Az tán eszem be ju tott, hogy a
gye re ke im las san ként ki nö vik ezt a
so ro za tot, ek kor kezd tem el ír ni a Bo -
gyó és Ba bó cát. A ka ti ca lány és a csi -
ga fiú vál to zat lan fi gu rák, itt már

nem kö ti a ke ze met a va ló ság, ve lük
sok min den meg tör tén het.

Ter mé sze te sen Eri ká ék nál ko moly
szer tar tá sa van az es ti me se ol va sás -
nak. Ná luk apa mond ja az es ti me sét,
ki nek-ki nek igé nye, óha ja sze rint.
Mind há rom gye rek ki vá laszt ja, hogy
az nap mit sze ret ne hal la ni, be ku po -
rod nak az ágy ba, és csil lo gó sze mek -
kel fi gyel nek. Sok szor még anya is me -
sél, de ő már fej ből, a gye re kek kel
együtt ala kít va a tör té ne tet. Eri ka
sze rint a hosszú me sé lés sel együtt is
elég ko rán ágy ba ke rül nek a cse me téi.

– Reg gel az tán én vi szem a na gyo -
kat is ko lá ba, Ger gőt pe dig apa szál -
lít ja az óvo dá ba. Dél után össze gyűj -
töm őket, együtt te szünk-ve szünk
ott hon. Hét vé gen ként gyak ran me -
gyünk ki rán dul ni, kell ne kik a friss le -
ve gő.

Eri ka rend sze rint nap köz ben dol -
go zik, mi kor a gye re kek is ko lá ban,
óvo dá ban van nak, il let ve éj sza ka,
ami kor már al sza nak. Bár épí tész ként
vég zett, és éve kig dol go zott is a
szak má já ban, most a ma ga ura.

vé ge a so ro zat nak
– So ká ig mun ka mel lett ír tam a me -
sé ket, és elő for dult, hogy az ebéd szü -
net ben volt csak időm el sza lad ni,
hogy egyez tes sek a ki adó val. 

Most ott hon ról dol go zom, ma -
gam osz tom be az idő met. Elég szi go -
rú ha tár idő ket sza bok ma gam nak,
de nem pa nasz ko dom. Ar ra van időm,
ami re szá nom. Nagy öröm mel vég -
zem a mun ká mat, mert rend kí vül
sok ré tű, kre a tív te vé keny ség, és ál lan -
dó an te le va gyok öt le tek kel, ter vek kel.
Hol me sét írok, hol raj zo lok, más kor
ver se ken gon dol ko zom. Ez utób bi
per sze ih let szül te do log, igen vál to -
za tos hely ze tek ben jön nek az öt le tek. 

Most ad tam le az Anna, Peti és
Gergő so ro zat utol só há rom kö te tét.
Mind há rom gye re kem nek szen tel tem
egy-egy köny vet, mely be kü lön-kü lön
gyűj töt tem össze a fő sze rep lő ről szó -
ló tör té ne te ket. Ezek kel a kö te tek kel
sze ret ném le zár ni a so ro za tot. Ko ráb -
ban el ha tá roz tam, hogy ha An nács -
ka tíz éves lesz, ab ba ha gyom en nek a
so ro zat nak az írá sát, mert azt gon do -
lom, hogy a ka masz kor tör té né sei
már csak ránk tar toz nak. 

De ren ge teg új ter vem van. Pél dá -
ul a ver ses kö te te met egy fi a tal, te het -
sé ges ze né szek ből ál ló együt tes sze -
ret né meg ze né sí te ni, sőt van nak ér -
dek lő dők, akik rajz fil met ter vez nek
a tör té ne te im ből. Ter mé sze te sen
foly ta tom a Babóca so ro za tot is, és
to vább ra is szí ve sen já rok könyv tá -
rak ba, köny ves há zak ba, ahol a ki -
csik nek ve tí tem a me sé i met, ha
időm en ge di.

a kre a ti vi tás de rűs sé tesz
Őszin tén meg val lom, nem igen lát -
tam még Eri ká hoz ha son ló ki egyen -
sú lyo zott, de rűs há rom gye re kes
anyu kát. Na gyon kí ván csi vol tam,
hogy csi nál ja. Meg tud tam, hogy szá -
mít hat a nagy szü lők tá mo ga tá sá ra,
an nak el le né re, hogy egyik na gyi
sem bu da pes ti. Sze rin te a ki csi gye -
re kek be ara nyoz zák az em ber éle tét.
Ők még olyan tisz ták, hogy ez hat
azok ra is, akik ve lük fog lal koz nak.
Per sze azért ne ki is van nak rossz nap -
jai, ami kor csak mo rog min de nen, de
a kre a ti vi tás üdén tart ja őt. Eri ka
nem csak ver se ket, me sé ket ír, raj zol,
ha nem öröm mel dí szí ti, szí ne sí ti a la -
ká su kat min den fé le ki egé szí tő vel. Ő
az a tí pus, aki már ka masz ko rá ban is
ma ga varr ta a ru há it. Most An nát ta -
nít ja var ro gat ni.

– Ál lan dó an szösz mö tö lünk ott -
hon va la mi vel: gyur má zunk a gye re -
kek kel, raj zo lunk, fes te ge tünk, sü tö -
ge tünk, társasjátékozunk, mikor
mihez van kedvük – ma gya ráz za
lel ke sen. – Té vét nem szok tunk néz -
ni. Nem tu da tos el ha tá ro zás ból ered
a do log, ha nem ma gá tól ala kult így;
a csa lád ban sen ki nek nincs igé nye ar -
ra, hogy a té vét bá mul ja. He lyet te
mo zi ba, báb szín ház ba já runk, sem -
mi jó ról nem ma rad nak le a gye re ke -
ink. És per sze ren ge te get me sé lünk.
Va rázs la tos mű faj ez: oda ku po ro -
dunk együtt a könyv kö ré, és ez
olyan meg hitt sé get ad, amit a té vé
nem ké pes biz to sí ta ni.

g Já no si Va lé ria
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Meseíró,rajzolóanyuka
b Bar tos Eri ka ne ve a kis gye re kes szü lők szá má ra már va ló szí nű leg is -

me rő sen cseng, hi szen az ál ta la írt és raj zolt me se köny vek igen nép -
sze rű ek az óvo dá sok kö ré ben. Eri ka köny ve i ben há rom gye re ké ről –
An ná ról, Pe ti ről és Ger gő ről – me sél egy sze rű en, ért he tő en.

b Ked ves né met ba rá ta im mal
nya ral tam együtt au gusz tus -
ban, és ahogy len ni szo kott,
ren ge te get be szél get tünk. Az
egyik dis kur zu sunk ra kü lö nö -
sen is jól em lék szem. Va la hogy
a né met or szá gi fi a ta lok ra és a
szo ká sa ik ra te re lő dött a szó.
Meg tud tam, hogy úgy isszák
az ener gia ita lo kat, mint a vi zet.
Vagy is a nagy át lag ki zá ró lag
ener gia italt fo gyaszt. Ezen
meg le pőd tem, és to vább fag gat -
tam ba rá to mat, va jon mi ért is
van ez. 

Meg tud tam, hogy a né met if jak ti -
zen nyolc éves ko ru kig nem vá sá rol -
hat nak al ko holt. Vi szont ener gia italt
igen, kor lát lan mennyi ség ben – tu -
laj don kép pen így kom pen zál ják al -
ko holvásárlási és -ivási igényüket.

A nagy át lag ról el mond ha tó, hogy
hét fő től pén te kig ta nul nak vagy
dol goz nak, majd szom ba ton jól
„fel pör ge tik” ma gu kat, vagy be rúg -
nak, az tán át alusszák az egész va sár -
na pot. A kö vet ke ző szom ba ton
ugyan így, és ez is mét lő dik új ra,
hét ről hét re… Né met ba rá tom úgy
lát ta, hogy dur va já ték áll emö -
gött: a túl zott fel pör gés sel, a
magukat ré szeg re ivás sal mind azt
akar ják meg mu tat ni, hogy ne kik
sem mi nem szab hat ha tárt. Őket
nem le het kor lá toz ni. Az a ke mé -
nyebb fic kó, aki meg tud ja mu tat ni
a töb bi ek nek, mi lyen so kat tud in -
ni, vagy mennyi re fel tud ja ma gát
pör get ni.

Be szél ge té sünk óta én is job ban fi -
gye lek az ener gia ita lok ra. Lát tam,
hogy a ma gyar fi a ta lok is kar ton -
szám ra ve szik eze ket. És hal lot tam,
hogy a „fel pör gős bu li zás” ná lunk
ugyan úgy dí vik. Ta lán ha son ló okok -
ból. De va jon tud ják-e, akik ener gia -
italt vá sá rol nak, hogy mit is isz nak
egy ál ta lán?

„Az ener gia ital olyan üdítőital,
amely egy bi zo nyos ide ig fo koz za az
em be ri szer ve zet anyag cse ré jét, az
éb ren lé tet és a tel je sí tő ké pes sé get” –
ír ja a Wikipédia. Fenn aka dok az
üdítőital szón, hi szen ezek kof fe in
ala pú ter mé kek, ezért ho gyan is le -
het egy ka lap alá ven ni őket a ha gyo -
má nyos üdí tők kel? No mind egy. 

To vább bön gész ve né hány in ter -
ne tes ol dalt meg tu dom, hogy több
or szág ban ti los ezek nek az ita lok nak
a for gal ma zá sa, pél dá ul Olasz or -
szág ban, Dá ni á ban és Nor vé gi á ban
egy ál ta lán nem for gal maz zák őket.
Fran cia or szág ban csak a ta u rin nél -
kü li ener gia ita lok for gal ma zá sa en -
ge dé lye zett. (Aki nem hal lott még a
ta u rin ról: en nek az anyag nak az ext -
rém ma gas mennyi sé ge a szer ve zet -
ben mér ge zést okoz, va la mint has -
me nés, de presszi ó, rö vid tá vú me -
mó ria vesz tés és fe kély is lehet a
következménye. Né hány eset ben
has fá jást, rosszul létet, füg gő séget
okozhat.)

Az ener gia ita lok fő össze te vői a
gyor san fel szí vó dó és élén kí tő cu kor
és kof fe in. De tar tal maz nak eze ken
kí vül mást is, pél dá ul vi ta mi no kat.
Néz zük meg, mi lyen ha tás sal jár az
utób bi ak, il let ve az egyéb össze te vők
túl ada go lá sa. 

– A B2-vi ta min túl ada go lá sa töb -
bek kö zött has me nést és fo ko zott vi -
ze let el vá lasz tást okozhat. Visz ke -
tés, zsib ba dás, égő ér zés, fény ér zé -
keny ség is fel lép het, kü lö nö sen száz
mil li gramm nál na gyobb ada gok egy -
szer re tör té nő el fo gyasz tá sa ese tén. 

– A B6-vi ta min túl ada go lá sa
hosszú tá von ideg ká ro so dás hoz ve -
zet het. 

– Egy má sik al ko tó elem a gin -
szeng. Ha túl sok ke rül be lő le a
szer ve zet be, ál mat lan sá got, orr vér -
zést, fej fá jást, ide ges sé get, has me -
nést, bőr ki üté se ket és hány in gert
okoz hat. 

– A nia cin nagy dó zis ban máj ká -
ro so dás hoz ve zet. 

– A ta u rin ról már esett szó. De itt
kell meg je gyez ni, hogy aki al ko hol lal
fo gyaszt ja az ener gia italt, ga ran tál tan
rosszul lesz. A ta u rin és az al ko hol
köl csön ha tá sá ból ugyan is mér ge ző
ve gyü le tek ala kul hat nak ki. Már pe dig
saj nos di vat a fi a ta lok kö ré ben, hogy
ener gia ital lal és al ko hol lal „fel pör get -
ve” in dul nak bu li ba. Az al ko hol ugyan
egy ha tá rig ma ga is fedezi a meg -
növekedett energi a szük ségletett,
ugyanakkor az egyéb össze te vők kel
együtt már ki szá mít ha tat lan a ha tá -
sa. Pél dá ul disz kó ba me net bajt okoz -
hat, mi vel az al ko hol és a kof fe in víz -
haj tó ha tá sa össze adó dik. Tánc köz -
ben egyéb ként is meg nő a fo lya dék -
szük ség let, de fo lya dé kot már nem
visz nek be: ez rosszul lét hez, ki szá ra -
dá sos tü ne tek hez ve zet het.

– A kof fe i nről: az ener gia ita lok
kof fe in tar tal ma egy de ci li ter fo lya -
dék ban ál ta lá ban har minc mil li -
gramm, ez do bo zon ként két dup la
ká vé nak fe lel meg. Azért tér el a ha -
tá sa a ká vé ha tá sá tól, mert az egyéb
kom po nen sek nek kö szön he tő en jó -
val hosszabb ide ig tart. 

To vább bön gész ve a ne ten meg -
tu dom, hogy bár az ener gia ita lo kat
már több mint tíz éve is me rik és fo -
gyaszt ják Ma gyar or szá gon is, ren de -
let vagy szab vány má ig nem ké -
szült az ilyen ter mé kek ben fel hasz -
nál ha tó spe ci á lis össze te vők ről. Ha -
zánk ban – az uni ós el vek nek meg -
fe le lő en – már két éve nem is en ge -
dély kö te le sek, csak a pi a ci kont roll
mű kö dik. Van nak olyan uni ós or szá -
gok, ahol bi zo nyos sza bá lyok vo nat -
koz nak ugyan rá juk – Né met or -
szág ban pél dá ul meg ha tá roz zák a
kof fe in tar ta lom fel ső ér té két –, de itt
is ket tős jog sza bály él, hi szen az im -
port ból szár ma zó ter mék re ezek a
meg kö té sek nem vo nat koz nak. Az
EU szak ér tői fog lal koz nak az ener -
gia ita lok kér dé sé vel, és re mél he tő -
leg ha ma ro san sor ke rül egy jog sza -
bály ki dol go zá sá ra, amely az egész -
ség ügyi koc ká za tok ra va ló te kin -
tet tel ál la pít ja meg az ilyen tí pu sú
ita lok ban ta lál ha tó ha tó anya gok ra
vo nat ko zó ha tár ér té ke ket.

Vé ge ze tül: mi ért is isszák hát, akik
isszák? Azért biz tos nem, mert szom -
ja sak, hi szen nem szomj ol tó, ha nem
épp el len ke ző leg, anyag cse re-fokozó
ha tá suk van. Di vat ból? Fu ra egy di vat,
hi szen tíz fo rin tos elő ál lí tá si költ sé gért
le het ki fi zet ni két száz öt ven–öt száz
fo rin tot! A szer ve ze te det épí tik a vi -
ta mi nok? Ugyan már, azok a gyor sabb
anyag cse re-fo lya ma tok mi att van -
nak ben ne! Fel pör get? Jó idő be osz tás -
sal, he ti óra rend del, a fel ada tok rang -
so ro lá sá val és ki adós al vá sok kal ki tű -
nő en le het elő re ha lad ni. 

És vé ge ze tül: ke resz tény ál lás -
pon tunk az, hogy tes tünk a Szent lé -
lek temp lo ma. Ezért fe le lős sé günk
vi gyáz ni ma gunk ra ab ból a szem -
pont ból is, hogy mit iszunk meg. Kü -
lön ben is, csak így egy sze rű en: mi -
ért in nál meg olyat, ami árt ne ked?

g Ba log Esz tEr

Energiaital–miértis?
SZóSZóró

Rovatgazda:BalogEszter
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Ar nót Bor sod ban van, Észak-Ma -
gyar or szá gon, Mis kolc mel lett. Ki -
csi nyáj, ha tal mas múlt tal. A fá ma
sze rint 1565-től él nek itt evan gé li ku -
sok. Volt idő, ami kor sok ez ren tar -
toz tak ide, hi szen ar ti ku lá ris hely -
ként a kör nyék tel jes evan gé li kus sá -
ga – Mis kolc tól Sa jó ka zá ig – Ar nót -
ra járt.

Je len leg majd nem két szá zan va -
gyunk a szá mon tar tot tak. De… A
szin te tel je sen ke resz te lő nél kül el telt
hosszú évek vé get ér ni lát sza nak, s
úgy tű nik, meg for dul a ten den cia. Az
el múlt két-há rom év ben több mint tíz
kis gyer mek ré sze sül he tett a szent ség -
ben, és vált ez ál tal – meg val lot tan is
– Is ten gyer me ké vé, egy út tal po -
ten ci á lis részt ve vő jé vé a gyer me kek
ré szé re is szer ve zett, já té kos gyü le -
ke ze ti prog ra mok nak, áhí ta tok nak.
A fi a tal szü lők nem men tek el kül -
föld re vagy az or szág má sik fe lé be –

mint aho gyan ezt fáj dal ma san meg
kel lett szok nunk –, ha nem a fa lu ban
te le ped tek le. Egy re töb ben… A gyü -
le ke zet pe dig las san el kezd meg -
újul ni.

Hogy a tá vo labb ról ér ke zők is ide -
ta lál ja nak, sze ret tünk vol na egy la za,
kö tet len han gu la tú, még is egy ér tel -
mű en egy há zi és evangélikus prog ra -
mot tar ta ni. Ahol min den ki ak kor jön
vagy megy, ami kor ked ve tart ja, ad -
dig ma rad, amed dig sze ret ne, nem
kell túl so kat ala kí ta nia a vi sel ke dé -
sén, és kö zös ség ben le het.

Aki tud ja, mit je lent a ke resz te lé -
si anya könyv éve ken át tar tó tö mör
be jegy zé se: „Eb ben az év ben ke resz -
te lő nem volt”, az azt is tud ja, mit je -
len tett, ami kor ezen a dél előt tön új -
ra gye re kek ro han gál tak ön fe led ten
a pa ró kia ud va rán. Evan gé li ku sok –
és nem csu pán azért, mert a lel kész

gye re kei vagy ro ko nai. Ug rá ló vár és
me den ce, ho mo ko zó, fo ci lab da és
tol las az ud va ron. És nem csak a gye -
re kek él ve zték mind ezt, ha nem az
őket el kí sé rő jó né hány fi a tal szü lő is,
akik sát rat ál lí tottak, vagy ép pen
cso csó asz talt sze reltek össze.

A gyü le ke zet fel nőtt tag jai ebéd re ér -
kez tek. A bab gu lyás – hogy lás sa min -

den ki, hogyan is kell ezt csi nál ni – ko -
ra reg gel óta ké szült a bog rács ban. A
sü te mé nyes tá lak, a sö rös re ke szek vagy
ép pen a he lyi pá lin ka hir te len kö zös -
ség for má ló té nye ző vé mi nő sül tek át.

Dél után négy óra kor kez dő dött a
va ló di cso da. A sok, min dig si e tő em -
ber a na pot ket té osz tó, kel le me sen
hű vös temp lom ban tar tott áhí tat
után úgy dön tött, ma rad na még-
egy ki csit. Vissza ül tünk az asz ta lok -
hoz. Nem kel lett kü lön le ges prog ram,
kon cert, elő adás – csak be szél get -
tünk. Az tán va la ki éne kel ni kez dett.

Szé pet és ré git. Ami bár nem ró la
szólt, még is tud tuk, hogy igaz. Idő -
köz ben be fu tot tak a mun ká ból ér ke -
ző fi a tal pá rok is. A ge ne rá ci ós kü -
lönb ség el tűn ni lát szott. Es te fél ki -
lenc kor in dult ha za az utol só kis
cso port.

Jé zus azt mond ta, az Is ten or szá -
ga kö zöt tünk van. Egy má son ke -
resz tül, egy más kö zött épít jük. És
ezek az egye di mó don meg épí tett fa -
lak nem el vá lasz ta nak ben nün ket, ha -
nem ba rát sá gos sá tesz nek. Olyan
em ber ré, aki bár ma ga nem tud ja,
még is Is ten esz kö zé vé vá lik, és az Is -
ten sze re te tét te szi vagy te he ti kéz -
zel fog ha tó vá a ve le ta lál ko zó szá má -
ra. An gyal lá vál hat. Olyan an gyal lá,
akit va la ki – ta lán tud tán kí vül –
meg ven dé gel.

Mint Ar nó ton.
g Bu day Bar na bás

Megvendégeltangyalok
b Van egy kü lön le ges fa lu Ma gyar or szá gon, ahol – bár hi he tet len nek

hang zik – an gya lok lak nak. Hogy ezt csu pán az el fo gult ság mon dat -
ja-e ve lem, vagy tény leg igaz, ki de rül het a kö vet ke zők ből…

Az egyik nagy gyógy szer ipa ri cég nél dol go zó Győrfi
Károly ve gyész mér nök alap kép zett sé gű gaz da sá gi szak -
em ber; 1986 óta az óbu dai gyü le ke zet pres bi te re, 2006
óta pe dig fel ügye lő je. 

–Önszerintmiegygyülekezetbenapresbiterekfeladata?
– Szük sé ges len ne de fi ni ál ni, hogy mi lyen a jó pres -

bi ter. Ja va sol nám is egy olyan pár ol da las ki ad vány el ké -
szí té sét, amely ben ki fej te nénk ezt. Re for má tu sok nál
van egy jól for gat ha tó köny vecs ke er re, ezt át le het ne ül -
tet ni evan gé li kus for má ba. Ha az em be rek tud nák,
konk ré tan mit is vár nak el tő lük, mit is kell ten ni ük, ak -
kor tü kör be tud ná nak néz ni, és szem be sül né nek az zal,
ami ben hi á nyos sá gok van nak.

Vé le mé nyem sze rint a pres bi té ri um fel ada ta az inf ra -
struk tú ra meg te rem té se: vi lá gí tás, fű tés, temp lom, pa -
ró kia rend be té te le. De ez mind „dísz let”, ha tar ta lom mal
nem tölt jük meg. A pres bi te re ket is be kell von ni a lel -
ki épít ke zés be. Le het áhí ta tok és ima kö zös sé gek tar tá -
sá ra is fel kér ni őket. Ta nul ha tunk egy más tól imád koz -
ni. Ha hit tel, rá ér zés sel, Is ten re fi gyel ve tu dunk kö zö sen
imád koz ni, ab ból mind annyi an épü lünk.

A hit óri á si erő. A kom mu niz mus győ zel mé ben het -
ven évig hit tek. A nem ze ti szo ci a liz mu sért har col tak az
esz te len vé gig. Ma bál vány imá dás van: a pénz min den -
ha tó sá gá ban hisz nek, az tán az egész ség meg roggyan, és
vé ge minden nek. Az is ten hit azon ban ki kezd he tet len. Ez
az egyet len, ami sta bil. Ha is ten hi tem van, ak kor erős va -
gyok, és a ne héz fel ada to kat, ne héz sé ge ket is könnyeb -
ben hi da lom át, az örö mö met is más képp élem meg.

A pres bi té ri um nak iga zi csa pat nak kell len nie. Együtt
kell mun kál kod ni. Jó, ha min den re van szak em ber,
pénz ügyek re, épí tés re, gaz da sá gi dol gok ra más és más em -
ber fi gyel jen. A cé ges csa pat mun ka ta pasz ta la ta it az egy -
ház ban is le het hasz no sí ta ni.

Vi lá gi mun kán kat nyu god tan al kal maz hat juk az egy -
há zi élet ben is. Én me ne dzser szem lé le tet ho zok be az egy -
ház ba. De le gá lom a fel ada tot a gyü le ke zet ben, irá nyí tok.
Hi szem, hogy egy gyü le ke ze tet is me ne dzsel ni kell.
Ezen sok min den áll vagy bu kik. Mi egy szent ügyet me -
ne dzse lünk, és nem pro fi tot haj há szunk, mint egy cég.
Ezen fe lül áll a lel ki ség, ami szá mom ra rend kí vül fon tos,
de egy sze re tet ven dég ség a le bo nyo lí tás ról szól.

Val lom, hogy már most kell ké szül ni a 2012-es pres -
bi te ri vá lasz tás ra. Fon tos szem pont nak tar tom egy pres -
bi ter nél, hogy le gyen vé ná ja, el kö te le zett sé ge ar ra, hogy
ké pez ze ma gát.

* * *

Fáb ri György, az MTA ko ráb bi kom mu ni ká ci ós igaz ga -
tó ja, a Min den tu dás Egye te mé nek egyik fő szer ve ző je Csö -
mö rön, evan gé li kus csa lád ban és kö zös ség ben nőtt fel. 

– A nyolc va nas évek vé gén a rend szer vál to zás óri -
á si hely ze ti vál to zást idé zett elő az egy ház ban. Ugyan
a pu ha dik ta tú ra könnyebb volt, mint a há bo rú utá ni,
eg zisz ten ci á lis ve szé lyek kel, lel ki meg nyo mo rí tá sok -
kal ter hes idő szak, még is egy faj ta fel lé leg zés nek le het -
tünk ta núi. Fel buk kant azon ban egy bi zo nyí tá si kény -
szer: a ko ráb bi idő sza kot sok meg aláz ta tás ban, mél -
tat lan le szo rí tott ság ban meg élt egy ház fel akar ta mu -
tat ni a ma ga fon tos sá gát, szük sé ges sé gét, élet re va ló -
sá gát. Sok sé re lem hal mo zó dott fel, sok bán tást kel -
lett el szen ved ni, mi köz ben még ezek az el nyo mott hely -
ze tek sem vol tak tisz ták. En nél fog va a vál tás sem volt
egy ér tel mű és tisz ta, nem tud tunk a múl ton iga zán túl -
lép ni. Emi att fel gyűlt sok fé le lel ki görcs, én az egy ház -
ban je len leg ta pasz tal ha tó ne ga tív je len sé gek több sé -
gét en nek tu dom be.

Fel tű nő a szá mok hoz és mennyi sé gek hez va ló ra gasz -
ko dás: le gyen sok hí vőnk, le gyen sok temp lo munk, le -
gyen sok in téz mé nyünk. Ezt meg le het ér te ni olyan év -
ti ze dek után, ami kor az in téz mé nye ket be kel lett zár -
ni, a hí vő ket pró bál ták el ide ge ní te ni. A ki lenc ve nes évek -
ben eze ket a ma te ri á lis dol go kat biz tos ala pok nak vél -
ték az egy ház ban, hi szen vég re le he tett kon fe ren ci á kat
tar ta ni, sze re tet in téz mé nye ket mű köd tet ni. Mi u tán
év ti ze de ken át azt hal lot tuk, hogy az egy ház sa já tos mó -
don ki fog hal ni, ter mé sze tes volt az is, hogy a hí vek szá -
má val is el kezd tek fog lal koz ni: még is mennyi en ma rad -
tak meg az el múlt év ti ze dek után? De a kö vek hez és szá -
mok hoz va ló ra gasz ko dás ba az egy ház mint ha be gör -
csölt vol na.

Rá adá sul egy hosszú tá von ép lé lek kel nem tart ha tó
kap cso lat for má ló dott a dön tés ho za tal, a kor mány po li -
ti ka és az egy ház kö zött. A po li ti ká hoz, a nyil vá nos ság -
hoz és a ha ta lom hoz va ló vi szony az ér dek ér vé nye sí tés -
ben, a ja vak vissza ka pá sá ban hasz nos nak mu tat ko zott,
de a ki ala kult rossz komp ro misszu mo kon itt az ide je, hogy
túl lép jünk.
–Hogyanlehetezeketagörcsöketfeloldani?Hogyan

tudnánkmielőbbakövekenésaszámokontúllépni,az
intézményesülésen, állami kapcsolatrendszerhez való
viszonyonváltoztatni?

– Ilyen gör csö kön má sok is át men tek, az egész or szág,
de ép pen az egy ház nak van jó sor sa a leg több tár sa dal -
mi in téz mény hez ké pest, hi szen van mi hez vissza-, de még
in kább elő re nyúl nia. Az igé ben, az Is ten nel va ló ta lál ko -
zás meg élé sé ben, a ke gye lem ben van annyi tar ta lék, moz -
dí tó erő, ami fel old ja a gör csö ket, ami odébb len dí ti az
egy há zat. Lel ki éb re dés csak a Lé lek től jö het. Le het, sőt
kell is re for mo kat, stra té gi át csi nál ni, de min de nek előtt
olyan em be rek kel le nek, akik meg ta lál ják azo kat a lel ki
erő ket, ame lyek a lel ki éb re dést mo ti vál ják.

b Az evan gé li kus pres bi te rek or szá gos ta lál ko zó ja (EPOT) dél előt ti fó rum be szél ge té sé nek két részt ve vő jé -
vel is hosszabb in ter jút ké szí tett a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház köz pon ti in ter ne tes hon lap já nak
szer kesz tő je, Bol la Zsu zsan na. Az aláb bi ak ban e két be szél ge tés ből vett idé zet tel sze ret nénk rá irá nyí ta -
ni ol va só ink fi gyel mét a szep tem ber 12-i ese mény re, il le tő leg an nak te ma ti ká já ra. (Az in ter júk tel jes ter -
je del mük ben a www.evan ge li kus.hu cí men ol vas ha tók.)



A ter ve zés sel SándyGyula épí tészt,
mű egye te mi ta nárt bíz ták meg. Le hel
Fe renc jár ta az or szág evan gé li kus
gyü le ke ze te it, ado má nyo kat gyűj tött.
A ne mes cél ra va ló ada ko zás, az erő -
fe szí té sek ered ményt hoz tak: meg épült
az evan gé li kus temp lom, 1937. má jus
2-án szen tel te fel KapiBéla püs pök. 

A gyü le ke zet szep tem ber 6-án em -
lék nap pal tisz tel gett – szü le té sé nek szá -
za dik év for du ló ja al kal má ból – temp -
lom épí tő lel ké sze előtt. Fel avat ták em -
lék táb lá ját, NagyZoltán sár szent lő -
rin ci né pi fa ze kas mes ter al ko tá sát (ké-
pünkön). A táb lát a né hai lel kész fia, Le-
helLászló–ugyan csak evan gé li kus lel -
ki pász tor, a Ma gyar Öku me ni kus Se -
gély szer ve zet igaz ga tó ja – és FüllerMi-
hály he lyi lel kész lep lez te le. A gyü le -
ke zet ne vé ben MülbertGyörgyné és ifj.
SzingerÁrpád he lye zett el ko szo rút. 

Az em lék ün nep sé gen részt vett – a
te le pü lés ve ze tői, egy há zi elöl já rók, il -

let ve a fa lu ap ra ja-nagy ja mel lett – Le -
hel Fe renc fe le sé ge, a ki lenc ven éves
Hildané ni és csa lád ja is. A dél előt ti is -
ten tisz te le ten a Le hel Fe renc nyom do -
kán ha la dó szom bat he lyi lel kész, Gre-
gersen-LabossaGyörgypré di kált. Dél -
után TemesiÁgnes osz tot ta meg gon -
do la ta it az egy be gyűl tek kel, éne kelt a
Mécses cso port, majd az if jú ság Noé
bárkája cí mű je le ne tén de rül he tett a
hall ga tó ság. 

Sze re te tük és há lá juk je lé ül a Le hel
csa lád tag jai a gyü le ke zet nek aján dé koz -
ták – be ke re tez ve – a temp lom épí tés -
hez ké szí tett ere de ti terv raj zo kat, me -
lyek mind ed dig a bir to kuk ban vol tak. 

A jó han gu la tú, oly kor könnye ket
is elő csa lo ga tó em lék na pot a gyü le -
ke zet ter vei sze rint kö ve ti még egy
sár bo gár di, szé kes fe hér vá ri, il let ve
szom bat he lyi ki rán du lás is – Le hel
Fe renc em lé ké re. 
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Pesthidegkút, II., Ördögárok u. 9. de. fél 10. (úrv.) Sztojanovics András; Csillaghegy–
Békásmegyer, III., Mező u. 12. de. 10. Fülöp Attila; Óbuda, III., Dévai Bíró M. tér
de. 10. Hokker Zsolt; Újpest, IV., Lebstück M. u. 36–38. de. 10.  Solymár Péter Tamás;
Káposztásmegyer, IV. Tóth Aladár út 2–4. de. 9.  Solymár Péter Tamás; V., Deák
tér 4. de. 9. (úrv.) Grendorf-Balogh Melinda; de. 11. (úrv.) Cselovszky Ferencr; du.
6. (asztali beszélgetések) Keveházi László; VII., Városligeti fasor 17. de. háromnegyed
10. (angol, úrv.) Aradi György; de. 11. (úrv., tanévnyitó) Pelikán András; VIII., Üllői
út 24. de. fél 11. Szabó Bertalan; VIII., Rákóczi út 57/a de. 10. (szlovák, kétnyelvű
családi) Gulácsiné Fabulya Hilda; VIII., Karácsony S. u. 31–33. de. 9. Szabó
Bertalan; IX., Gát utcai katolikus templom de. 11. (úrv.) Koczor Tamás; Kőbánya,
X., Kápolna u. 14. de. 10. dr. Fabiny Tamás; Kelenföld, XI., Bocskai út 10. de. 8. (úrv.)
dr. Blázy Árpádné; de. 11. (úrv.) dr. Blázy Árpádné; du. 6. (vespera) dr. Blázy Árpád;
XI., Németvölgyi út 138. de. 9. (vespera) dr. Blázy Árpád; Budagyöngye, XII., Szilágyi
E. fasor 24. de. 9. (úrv.) Balicza Iván; Budahegyvidék, XII., Kék Golyó u. 17. de. 10.
(úrv.) Bencéné Szabó Márta;  XIII., Kassák Lajos u. 22. de. 10. Kendeh György; Zugló,
XIV., Lőcsei út 32. de. 11. (úrv., tanévnyitó) Tamásy Tamásné; XIV. Gyarmat u. 14.
de. fél 10. (úrv.) Tamásy Tamásné; Pestújhely, XV., Templom tér de. 10. (úrv.) dr.  Szabó
Lajos; Rákospalota, XV., Régi Fóti út 73. (nagytemplom) de. 10. Ponicsán
Erzsébet; Rákosszentmihály, XVI., Hősök tere 10–11. de. 10. Börönte Márta;
Cinkota, XVI., Batthyány I. u. de. fél 11.  Vető István; Mátyásföld, XVI., Prodám
u. 24. de. 9.  Vető István; Rákoshegy, XVII., Tessedik tér de. 9. Grendorf Péter;
Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út 111. de. fél 11. Grendorf Péter; Rákoscsaba, XVII.,
Péceli út 146. de. 9.  Nagyné Szeker Éva; Rákosliget, XVII., Gózon Gy. u. de. 11.
Nagyné Szeker Éva; Pestszentlőrinc, XVIII., Kossuth tér 3. de. 10. dr. Korányi András;
Pestszentimre, XVIII., Rákóczi út 83. (református templom) de. 8. dr. Korányi
András; Kispest, XIX., Templom tér 1. de. 10. Széll Bulcsú; XIX., Hungária út 37.
de. 8. Széll Bulcsú; Pesterzsébet, XX., Ady E. u. 89. de. 10. (családi) Győri János Sámuel;
Csepel, XXI., Deák tér de. fél 11.  Zólyomi Mátyás; Budafok, XXII., Játék u. 16. de.
10. (tanévnyitó) dr. Solymár Mónika; Budaörs, Szabadság út 75. de. 10.  Endreffy
Géza; Pilisvörösvár (református templom) de. 2.; Názáret-templom, Mát ra szent -
imre-Bagolyirtás de. 11. Herzog Csaba.

Összeállította: Boda Zsuzsa

istentiszteleti rend • 2009. szeptember 13.

Meghívópapnétalálkozóra
Öröm mel ad juk hí rül, hogy Is ten se gít sé gé vel szep tem ber 25-től 27-ig
is mét meg ren dez het jük Ba la ton szár szón az or szá gos pap né ta lál ko zót,
amely re ez úton is hív juk min den ak tív pap né test vé rün ket.

A ta lál ko zó cí me: Együttazúton.Házasságomtitkai
Ez út tal DöbrenteyIldikóme se író lesz a ven dé günk, aki anya ság ról, em -

be ri kap cso la tok ról, az imád ság ere jé ről oszt ja meg ve lünk gon do la ta -
it. Az áhí ta to kat és az is ten tisz te le tet CserhátinéSzabóIza fó ti lel kész
tart ja.

Ha gyo má nya ink hoz hí ven lesz nép tánc, kre a tív fog lal ko zás, öt let bör -
ze, reg ge li tor na, sza u na, já ték és sok-sok be szél ge tés.

A je lent ke zé se ket e-mail ben szep tem ber 12-ig vár juk. Rész le te sebb
prog ra mot a je lent ke zők nek szep tem ber 20-ig kül dünk.
GáncsPéterné(gancsmarti@vipmail.hu),FabinyKatalin(katalin.fa-

biny@lutheran.hu)

h i r d e t é s

h i r d e t é s

Ez úton tu dat juk, hogy id.ZászkaliczkyPálné el huny ta al kal má ból ko -
szo rú meg vál tás cí mén a Fé bé Evan gé li kus Di a ko nisszaegye sü let Ala pít -
vány nak az evan gé li kus egész ség ügyi köz pont (kór ház) ré szé re el kü lö -
ní tett szám lá já ra 66000 Ft, az az hat van hat ezer fo rint ado mány ér ke zett.
Az ado má nyo kért kö szö ne tet mon dunk. „Boldogok az irgalmasok,
mertőkirgalmasságotnyernek.” (Mt 5,7)

AFébéelnöksége

h i r d e t é s

A Du na Te le ví zió Istenkezében cí mű mű so ra szep tem ber 19-
én 12.05-kor kez dő dő adá sá nak cí me: Evangélikuspresbite-

rekországostalálkozója. A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház el ső al -
ka lom mal szer ve zi meg idén a pres bi te rek or szá gos ta lál ko zó ját (EPOT).
Ez az el ső olyan ta lál ko zó, amely ki mon dot tan gyü le ke ze ti pres bi te rek -
nek szól. A kon fe ren cia cél ja, hogy az evan gé li kus egy ház va ló ban az élő
kö vek egy há za le hes sen. Szer kesz tő-ri por ter: ErhardtÁgoston. Ren de -
ző-ope ra tőr: HorváthTamás.

h i r d e t é s

templomtervrajzajándékba
EmléknapTengelicen

b Több mint száz hat va ni és nagy -
tar csai evan gé li kus gyűlt össze
a hat va ni temp lom ban szep tem -
ber 6-án a Szteh lo Gá bor temp -
lom épí tő lel kész szü le té sé nek
szá za dik év for du ló ján tar tott
ün ne pi meg em lé ke zé sen. Ige -
hir de té sé ben Fa bi ny Ta más, az
Észa ki Egy ház ke rü let püs pö ke a
het ven négy éve Szteh lo Gá bor
re me gő hang ján fel hang zó tex -
tus alap ján hir det te Is ten új ra és
új ra le he tő sé get adó sze re te tét és
ke gyel mét. 

Bár a há rom szo ri „Szeretsz-eengem?”
kér dés – Já nos evan gé lis ta ta nú ság té -
te le sze rint – az idő sö dő Pé ter nek
szólt, az ak kor hu szon öt éves lel kész
még nem sejt het te, mi lyen nagy ter -
vei van nak ve le Meg bí zó já nak, hány -
szor kell majd vé gig tu sa kod nia éle te
so rán en nek a kér dés nek mély sé ge it és
ugyan ak kor meg ta pasz tal nia Is ten
sze re te té nek cso dá ját. 

A püspök által mondottakra rímelt
mindaz, amit D.KeveháziLászló
– magát is Sztehlo-gyermeknek valló –
nyugalmazott esperes, egy ház tör té -
nész, a Sztehlo Gábor által alapított
Gaudiopolis (Örömváros) első mi -
nisz ter elnöke idézett fel személyes
élményeire és kutatásaira ha gyat koz -
va. Olyan emberre emlékezünk –
mondta –, aki önmaga is Jézustól
meg kérdezett volt, és aki a Jézus iránti
szeretetből szerette embertársát is, és
annak segített, még az akkori hatalom
ellenében is, aki éppen rá szo rult.

Az ün nep ség meg hitt sé gét to vább
fo koz ta a hat va ni gyü le ke zet múlt já -
ban – Szteh lo Gá bor szol gá la ta ré vén
– osz to zó nagy tar csai gyü le ke zet
ének ka rá nak szol gá la ta BálintÁgnes
ve zény le té vel. A fin nül is fel hang zó,
Áldjad én lelkem… kez de tű éne -
künk kel a Szteh lo Gá bor ál tal ki épí -
tett és a má ig is élő kül föl di test vér -

kap cso la tok ra em lé kez het tek a je len -
lé vők. Benczúr László, az Észa ki
Egy ház ke rü let fel ügye lő je még in -
kább hang sú lyoz ta: egy más ra épü lő
kö zös ség gé és az épí tést pa nasz nél -
kül vég ző szol gá lók ká kell len nünk.
FatalinHelga, a gyü le ke zet lel ké -

sze rö vi den is mer tet te a temp lom ban
lát ha tó ki ál lí tást, szól va a fo tók ról,
do ku men tu mok ról és a temp lom épí -
tő-lel kész sze mé lyes tár gya i ról. A
már így is tel jes nek tű nő gyűj te -
ményt Gregersen-Labossa György
lel kész, egy há zunk dia kó ni ai bi zott -

sá gá nak el nö ke egé szí tet te ki a hoz -
zá kü lö nös mó don el ju tott ere de ti
temp lom terv rajz zal.

A meg ha tó és sok-sok sze mé lyes
han got meg szó lal ta tó ün ne pi is ten -
tisz te let a temp lom ol da lán lé vő
Szteh lo-em lék táb la meg ko szo rú zá -
sá val zá rult ab ban a re mény ben,
hogy a ma rok nyi kö zös ség mél tón
szí vén vi se li a jö vő ben is azt az
ügyet, me lyet el ső, temp lom épí tő
lel ké sze és utó dai kép vi sel tek Is ten or -
 szá gá nak di cső sé gé re.

g Hor váth-HE gyi Áron

Sztehlo-gyerekek–
deelsősorbanIstengyermekei

Szemtanúkésutódokünnepeahatvanievangélikustemplomban

b A Gind li csa lád ál tal a múlt szá zad ele jén ala pí tott Tol na me gyei Ten -
ge li cen so ká ig nem volt sem temp lom, sem hely ben la kó lel kész. A hit -
tan órá kat az is ko lá ban tar tot ták. Hu szon hat éve sen, a lu the ri–bon -
hoef fe ri hi va tás élet prog ram já val fel vér tez ve ke rült a te le pü lés re 1935-
ben Le hel Fe renc (1909–2002) evan gé li kus lel kész, hogy meg kezd je
szol gá la tát. Ne vé hez fű ző dik a temp lom épí tés öt le te. 
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Meghívó
A ba goly ir tá si Ná zá ret-temp lom ban (Mát ra szent im re-Ba goly ir tás, Jó -
kai u. 7–9.) fel szen te lé sé nek 15. év for du ló ja al kal má ból szep tem ber 20-
án 11 óra kor ün ne pi is ten tisz te le tet tar tunk. Igét hir det: MadocsaiMiklós.
Er re az al ka lom ra és az azt kö ve tő ven dég lá tás ra sze re tet tel hív juk és vár juk.

Elő ze tes je lent ke zé sét, kér jük, szep tem ber 12-ig te gye meg a 20/824-
5536-os flot tás mo bil szá mon HerzogCsabánál.

Azegyesületelnöksége

Budapestről,aNépstadionautóbusz-állomásról7.45-korközvetlenjá-
ratindulaMátrába(Fallóskútra),melyrőlaBagolyirtás,Belker-üdülő
megállónálkellleszállni.
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Többszemtöbbetlát
HitoktatóikonferenciaaParakletosKönyvesházszervezésében

Debrecen,2009.október2–3.

Be mu ta tó, ta pasz ta lat cse re és mű hely mun ka EvertKuijt365bibliaitör-
ténetgyermekeknekéstanítóknak cí mű bib li ai fel adat tá rá hoz kap cso lód -
va, mely hasz nos le het azok nak is, akik már is me rik és hasz nál ják a fel -
adat tá rat, s azok nak is, akik most sze ret né nek meg is mer ked ni ve le.

A kon fe ren ci á hoz kap cso lód va pá lyá za tot írunk ki Énígyhasználom
a365bibliaitörténetet cím mel.

A kon fe ren ci á ra meg je le nik a tel jes Bib li át fel dol go zó 365 bib li ai tör -
té net fel adat tá rá nak DVD-vál to za ta is! A DVD meg vá sá rol ha tó a kon -
fe ren ci án, könyv vá sá ra in kon, vagy meg ren del he tő 3900 Ft-ért + pos ta -
költ ség.

Tel.: 76/463-106 (Pa rak le tos Köny ves ház), 20/552-5673 (Da más di
Dé nes né). E-mail: pa rak le tos@pa rak le tos.hu. 
Hon lap: www.parakletos.hu.
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e vé l&le vé l&le vé l

olvasói levél a tanévkezdéshez
Gyer me ke ink, uno ká ink el in dul tak az új tan év ben. Gon do la ta ink, imád sá -
gunk kí sé ri őket.

A te le ví zió jó vol tá ból au gusz tus 31-én dél előtt sok né ző vel együtt öröm -
mel él het tük át az evan gé li kus tan év nyi tó is ten tisz te le tet a szom bat he lyi evan -
gé li kus temp lom ból. Az ese mény mel lett nem me he tünk el szó nél kül, ezért
ez az ol va sói le vél.

Szom bat hely a szü lő vá ro som, kö zel áll a szí vem hez. Is mer jük jól a gyü -
le ke zet éle tét is. Nyug dí jas ko runk óta sok szor, sok fé le szol gá la tot vé gez tünk
ott fér jem mel. Az is ten tisz te le tek már FehérKároly lel kész szol gá la ta alatt
is lá to ga tot tak vol tak, új lel ké szük, Gregersen-LabossaGyörgy is fá rad ha tat -
la nul dol go zik, nem fél az újí tá sok tól sem.

De tér jünk vissza a tan év kez dő is ten tisz te let hez. Négy esz ten dő vel ez előtt
Szom bat he lyen egy ne héz sé gek kel küz dő is ko lát akar tak be zár ni. A gyü le -
ke zet bát ran je lent ke zett az is ko la át vé te lé re, egy me rő ben új kez det el in dí -
tá sá ra. Nem kis fel ada tot vál lalt, ami kor sok szor rossz in du lat, anya gi ne héz -
sé gek kí sé rik az egy ház ilyen jel le gű szol gá la tát. Ezt a hát te ret lát ni kell, hogy
ér té kel jük a szom bat he lyi gyü le ke zet erő fe szí té sét.

Igaz a lel kész ige hir de tés ben el hang zott meg ál la pí tá sa, hogy egy há zunk -
nak ak kor lesz jö vő je, ha ala po zó mun ká ját ko mo lyan ve szi. Ma gam az al -
föl di pi li si gyü le ke zet ben szol gál tam év ti ze de kig, mun kám fő ré sze a gyer -
mek- és if jú sá gi mun ka volt, több hit tan könyv írá sá ban is részt ve het tem. Hit -
tan be íra tás előtt (ak kor sza bály ta la nul) be jár tuk a fa lut, hogy biz tas suk a szü -
lő ket a be íra tás ra.

Au gusz tus 31-én szí vet me len ge tő, jól fel épí tett, szép sé ges is ten tisz te let -
ben volt ré szünk. Az ige hir de tés erő vel ha tott, nem tit kol ta a ne héz sé ge ket,
de bá to rí tó an be szélt a jö vő ről, ar ról, hogy az ala po zás mun ká já nak Is ten ke -
gyel mé ből van jö vő je. Fi gyel tük a gyer me kek csil lo gó sze mét, a szü lők imád -
sá gát, az ének ka rok szol gá la tát, a ta ná ri kar együtt mű kö dé sét, az igaz ga tó
szép sza va it.

Kö szön jük ezt az él ményt és a lel kész ige hir de té sét is. Kér jük Is tent, ve -
zes se to vább a szom bat he lyi is ko lát és egy há zunk nak ezt a mun ká ját, mi pe -
dig te gyünk meg min dent – ki-ki a ma ga he lyén – fe le lős sze re tet tel, hogy
egy há zi is ko lá in kon ál dás le gyen, és egy új nem ze dék nö ve ked jék és erő söd -
jék a hit ben.

KE vE há zi Lász ló né Czégé nyi Klá ra (Kőszeg)

A Rá kos szent mi há ly–Sashalmi Evan gé li kus Egy ház köz ség (1161 Bu da -
pest, Hő sök te re 10–11.) he lyet adott minden hónap 1. és 3. péntekén es -
te 6 órától a név te len társ- és kap cso la ti füg gők cso port já nak, amely ben
ti zen két lé pé ses ano nim, ön is me re ti prog ra mot le het el sa já tí ta ni, ön te -
vé keny cso port ban. Cél: har mo ni kus pár- és egyéb em be ri kap cso la tok
ki ala kí tá sa. In for má ció: www.tarsfuggok.hu, tel.: 70/454-6434. 

* * *

A Rá kos szent mi há ly–Sashalmi Evan gé li kus Egy ház köz ség ben (1161
Bu da pest, Hő sök te re 10–11.) minden hónap 2. és utolsó péntekén es te
6 óra kor Párbeszéd szívtől szívig – Együttműködő kommunikáció
címmel tartunk tréninget. Ér dek lőd ni: 1/405-4877.

h i r d e t é s

Egyházunkmúltjaa„gyógyítóemlékezés”
jegyében

A Pes ti Evan gé li kus Egy ház – De ák Té ri Egy ház köz ség fó rum so ro za tá -
nak ötö dik al kal mát szep tem ber 28-án, hét főn 18 óra kor tart ják a Bu -
da pest V., De ák tér 4. szám alat ti gyü le ke ze ti te rem ben. Té ma: „Modus
vivendi”.1958–1987:KáldyZoltánpüspökségeésadiakóniaiteológia. Elő -
adók: dr.CserhátiSándor,dr.FabinyTibor,ZászkaliczkyPéter. Kér dé -
sek és hoz zá szó lá sok. Mo de rá tor: dr.HarmatiBéla.A vo nat ko zó évek -
ről tör té ne ti-egy ház tör té ne ti át te kin tést adunk kéz be. Min den ér dek -
lő dőt sze re tet tel vár az egy ház köz ség el nök sé ge.

* * *

Kö vet ke ző al ka lom: ok tó ber 19. hét fő, 18 óra. Fó rum 6.: 1958–1987:„Mo-
dusvivendi”–KáldyZoltánpüspöksége.ALutheránusVilágszövetség
nagygyűlése–Budapest,1984. Elő adók: dr.ReussAndrás,dr.FabinyTa-
más,Tóth-SzöllősMihály.
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–Neisazideiévvelkezdjük,hanem
azelőzményekkel!Miótafoglalkoztat-
jaaMagyarországiEvangélikusEgy-
házat,hogyakörnyezetvédelemvagy
–ateológusokáltalmamárelfoga-
dottáváltszóhasználattal–aterem-
tésvédelemügyétbeillesszeazegyhá-
ziéletbe?

– A Szent írás egy ér tel mű fel ada tot
ad az em ber szá má ra a te rem tett vi -
lá got il le tő en: az Éden kert jé nek őr -
zé se és mű ve lé se – nem pe dig a mai
ér te lem ben hasz nált, ki zsák má nyo ló
ural ko dás –, a szö vet sé ges tár sak kal
va ló együtt mű kö dés mind irány mu -
ta tó kell, hogy le gyen szá munk ra. 

Az egész sé ges tes ti-lel ki élet hez
hoz zá tar to zik a tisz ta, él he tő kör nye -
zet, ez pe dig ma már egy re több em -
ber szám ára el ér he tet len. A 20. szá -
zad kö ze pé től kezd ve a kör nye zet ál -
la po tá nak ri asz tó mér té kű rom lá sa
nyo mán egy re fon to sab bá vált a kör -
nye zet vé de lem ügye. Az 1960-as
évek vé gé től nem zet kö zi szin ten
már a kü lön bö ző egy há zak, egy há zi
szer ve ze tek is re a gál tak az „öko ló gi -
ai ri a dó ra”. 

Ma gyar or szá gon út tö rő mun kát
vég zett – SzécheyBéla ve ze té sé vel –
a kö zel húsz éve te vé keny ke dő Jé zus
Test vé rei Öku me ni kus Dia kó ni ai
Rend. Ezen kí vül több, az el múlt évek -
ben in dult kez de mé nye zés is meg em -
lít he tő: a ter mé szet is me re ti if jú sá gi tá -
bo rok, az öko sze mi ná ri um a teo ló gi -
án, a Szél ró zsán mű kö dő kör nye zet -
vé del mi sá tor, az egész sé ges élet vi tel
ki ala kí tá sá hoz se gít sé get nyúj tó élet -
mód tá bor és az EvangélikusÉletAra-
rát ro va ta is az el in dult mun ka egy-egy
szá la. Ezért te kint he tő fon tos lé pés nek,
hogy ta valy ősszel meg ala kult az Ara -
rát te rem tés vé del mi mun ka cso port,
mely nek GáncsPéterpüs pök úr is tag -
ja, hi szen így ezek a szá lak össze ér tek.
– Ki kezdeményezte a teremtés

heténekmegünneplését?Úgyemlék-
szem,hogyebbentöbbszervezetissze-
repetjátszott.

– Igen, meg pró bá lom rö vi den össze -
fog lal ni. Az Eu ró pai Ke resz tény Kör -
nye zet vé del mi Há ló zat cé lul tűz te ki a
fenn tart ha tó ság gon do la tá nak ér vény -
re jut ta tá sát a gyü le ke ze ti élet ben. A há -
ló zat egyik mun ka cso port já nak fel ada -
ta volt, hogy a te rem tés ün ne pét be ve -
zes se az egy há zi li tur gi kus gya kor lat -
ba. A mun ka cso port az ün nep meg tar -
tá sá ra a szep tem ber el se je és ok tó ber
má so dik va sár nap ja köz ötti idő sza kot
ja va sol ta, a kü lön bö ző fe le ke ze tek ha -
gyo má nya i ra ala poz va, mint az or to -
dox egy há zi esz ten dő kez de te, ara tá si
há la adás a pro tes táns gyü le ke ze tek ben,
AssisiSzentFerenc ün ne pe. 

Az Eu ró pai Egy há zak Kon fe ren ci -
á ja és a Püs pö ki Kon fe ren ci ák Eu ró -
pai Ta ná csa a 2007-ben Nagy sze -
ben ben ren de zett 3. eu ró pai öku me -
ni kus nagy gyű lé sén szin tén el kö te lez -
te ma gát, hogy a fen ti idő sza kot a te -
rem tés vé del mé ért és a fenn tart ha tó
élet stí lus el ter je dé sé ért va ló imád -
ko zás nak szen te li. 2008 de cem be ré -
ben a Ma gyar or szá gi Egy há zak Öku -
me ni kus Ta ná csa (ME ÖT) köz gyű lé -
se a szep tem ber utol só és az ok tó ber
el ső va sár nap ja kö zöt ti idő sza kot ta -
lál ta a leg al kal ma sabb nak a te rem tés -
vé del mi hét meg hir de té sé re. Idén ez
szep tem ber 27. és ok tó ber 4. kö zé esik.
Ez al ka lom ból je lent meg au gusz tus
ele jén Ahétnapcsodája cím mel az a
fü zet, amely az ün nep lé s hez kí ván se -
gít sé get nyúj ta ni.
–Nagyontartalmaskiadvány,és

csakazértnemkérdezemarészletek-
ről,mertazEvan gé li kus Élet augusz-
tus 23–30-i dupla számában már

esettrólaszó.Ténylegnagyonszeren-
csésnektartom,hogyameditációk,
énekekésversekmellettszintemin-
denoldalonottvannakakörnyeze-
tünkállapotátbemutató,elgondol-
kodtató adatok is. Ez azt sugallja,
hogyazimádságésatettekszorosan
összetartoznak.

– Va ló ban ez volt a szán dé kunk.
Azt sze ret nénk, hogy mind azok, akik
részt vesz nek egy ilyen al kal mon, fel -
töl tőd je nek, és rá cso dál koz za nak a te -
rem tett vi lág aján dé ka i ra, de át is
érez zék sa ját fe le lős sé gü ket. Az iro dal -
mi, kép ző mű vé sze ti il luszt rá ci ók ki -
csit más meg vi lá gí tás ba he lye zik azt,

amit nap mint nap ta pasz ta lunk, vagy
a na pi haj szá ban ész re sem ve szünk.

Igye kez tünk olyan egy sze rű prak -
ti ká kat is össze gyűj te ni, ame lyek az
egyé ni és kö zös sé gi élet ben egy -
aránt hasz nál ha tók. A se géd anya got
úgy ál lí tot tuk össze, hogy ne csak az
aján lott te rem tés vé del mi hé ten, ha -
nem más gyü le ke ze ti al kal mak kor is
elő le hes sen ven ni.
–Mennyireleszökumenikusate-

remtéshete?
– Ahogy már ko ráb ban is em lí tet -

tük, a fü ze tet – és az ün nep re fel hí -
vó pla ká tot – a ME ÖT tag egy há za -
i hoz tar to zó gyü le ke ze tek és in téz mé -
nyek kap ták kéz hez. Így meg van a le -
he tő sé ge, hogy a he lyi kö zös sé gek
öku me ni ku san, egy más sal együtt -
mű köd ve hir des sék meg az al kal mat.
Hi szen olyan, mind nyá jun kat érin tő
kö zös ügy ről van szó, amely jó al kal -
mat te remt az öku me né meg élé sé re
is. A ta valy szep tem ber ben a De ák té -
ren ren de zett te rem tés ün ne pi is ten -
tisz te let hez ha son ló lesz idén szep -
tem ber 27-én a zug lói evan gé li kus

temp lom ban, amely re fe le ke ze ti ho -
va tar to zás nél kül vá runk min den kit.
–Mit gondol, hány evangélikus

gyülekezetbenésintézménybenfogják
idénmegünnepelniateremtéshetét?

– Ezt ne héz elő re meg mon da ni.
Tu dom, hogy a lel ké szek re ren ge teg
in for má ció zú dul, de re mé lem, hogy
a több szö ri hír adá sunk és a ki kül dött
– a hon la punk ról is le tölt he tő – ki -
ad vány va ló di se gít sé get nyújt. És bi -
zo nyá ra min den gyü le ke zet ben van -
nak olya nok, akik el kö te le zett sé get
érez nek a te rem tés vé de lem ügye
iránt. Őket ar ra biz tat juk, hogy ve -
gye nek részt en nek az al ka lom nak a
meg szer ve zé sé ben. Ha né hány lel kes
em ber el kezd egy mun kát, ak kor
egy re több fel ada tot ta lál, és köz ben
a kö zös ség is for má ló dik. Jó len ne, ha
a gyü le ke ze tek egy mást is ösz tö -
nöz nék, ezért kér jük, hogy a te rem -
tés he té ben meg va ló sult ese mény ről
küld je nek be szá mo ló kat és ké pe ket
az ararat@lutheran.hu cím re.

–Mittanácsolazoknak,akikcsak
most,eztazinterjútolvasvakaptak
kedvetahhoz,hogymegünnepeljéka
teremtés hetét? Már csak két hét
maradtakitűzöttidőpontig.

– Úgy gon do lom, még nem ké ső be -
le vág ni, hi szen ren ge teg le he tő ség van
ar ra, hogy a he lyi kö zös sé gek meg szer -
vez zék a sa ját ün ne pü ket. Szá mos gyü -
le ke zet ben is ten tisz te let ke re té ben má -
ig meg tart ják az ara tá si há la ün ne pet,
eh hez szer ve sen kap cso lód hat az al ka -
lom. De szer vez het nek kü lön es ti ima -
órát, tart hat nak áhí ta tot a sza bad ban,
be szél get het nek a té má ról bib lia órán,
if jú sá gi órán, hit tan órán. És per sze jól
te szik, ha az össze jö ve tel után el ül tet -
nek egy fát a temp lom kö rü li kert ben. 

A gyü le ke ze tek mel lett sze ret nénk
az in téz mé nyek, az is ko lák, sze re tet -
ott ho nok fi gyel mét is fel hív ni az ün -
nep re, hi szen a kö zös sé gi élet itt is le -
he tő sé get te remt a kö zös imád ko zás -
ra, ének lés re, be szél ge tés re. Ta lán a
kez det ne héz, de re mél jük, egy re
több he lyen lesz foly ta tá sa…

g Ga dó György Pál

Kéthétmúlvakezdődikateremtéshete
BeszélgetésJerabek-CserepesCsillával,

azArarátteremtésvédelmimunkacsoporttagjával

ÜZ eneT aZ ar ar áTról

Rovatgazda:KézdyEdit
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VASÁRNAP

22.15 / m1
Kinekapapné
(amerikairomantikus
vígjáték,1996) (119')
Hen ry Biggs atyá nak van 
mi ért imád koz nia. A temp -
lom, amely ben a nyá ját te rel -
ge ti az er köl csös élet fe lé,
meg le he tő sen ro mos ál la pot -
ban van. Az egy ház kö zös ség -
gel sincs min den rend ben. 
A kör nyék be li ban dák rend -
sze re sen zak lat ják a hí ve ket,
pró bál ják bom lasz ta ni 
hi tü ket. Rá adá sul gyö nyö rű
fe le sé gé vel – a temp lom 
kó rus ve ze tő jé vel – sem ér tik
meg egy mást az utób bi 
idő ben. Imái vé gül meg hall -
ga tás ra ta lál nak. Csak hogy 
a se gít ség, ame lyért kö nyör -
gött, fe ne kes tül fel for dít ja 
az éle tét…

HÉTFŐ

11.00 / PAX
Kerékpártúra egyháztörténeti
utakon (útifilm)
17.25 / Du na Tv
LisztFerenc
(magyartévéfilmsorozat)
XVI/1. rész
18.00 / Bar tók rá dió
200éveszületettFelixMendels-
sohn, 150 éve haltmeg Louis
Spohr
A Liszt Fe renc Ka ma ra ze ne kar
tag jai ját sza nak
19.35 / Bar tók rá dió
A Rastatt énekegyüttes és a
LesFavoriteshangversenye
19.40 / Kos suth rá dió
WeöresSándorverseiSebőFe-
rencmegzenésítésében
20.00 / HBO
Bakancslista
(amerikai filmdráma, 2007)
(97')

KEDD

5.20 / m1
Hajnaligondolatok
12.05 / Bar tók rá dió
KLASSZ–MRFesztivál2009
Az Oszt rák–Ma gyar Haydn
Ze ne kar Haydn-hang ver se nye
14.35 / Kos suth rá dió
Tér-időTö ré keny tá ma szunk, a
csa lád, 1. rész
18.00 / Vi a sat His to ry
Ez a civilizáció (angol doku-
mentumfilm-sorozat,2007)
1. rész: Is te nek vi lá ga
20.30 / Du na Tv
SzászvártemplomokErdélyben
(magyardokumetumfilm-soro-
zat) Szász fe hér egy há za, Me se
22.10 / Du na II. Au to nó mia
Azutolsókántortanító (magyar
dokumentumfilm,2004) (45')
22.40 / m2
Azemigráns (egyiptomi–
franciafilm,1994) (144')

SZERDA

8.00 / Du na Tv
Léptünkkoppanódon
köveken
(magyarismeretterjesztő
filmsorozat,2008)
13.05 / m2
Kínaikancsó
(magyartévéfilm,1973)
(49')
13.30 / Kos suth rá dió
„Tebennedbíztunkeleitől
fogva…”
A re for má tus egy ház fél órá ja
13.55 / m2
Kerekekéslépések
26/26. rész: Be zár tuk a kört
19.35 / Bar tók rá dió
TillFellnerhangversenyeBee-
thovenzongoraszonátáiból
21.30 / Du na Tv
Katyn
(lengyeljátékfilm,2007)
(117')

VASárNAPtóLVASárNAPIG
Ajánlóarádióésatelevízióműsoraibólszeptember13-átólszeptember20-áig

CSÜTÖRTÖK

7.15 / Du na Tv
Megyejáró (magyarismeret-
terjesztőmagazin)
Bé kés me gye
12.05 / Bar tók rá dió
20.budapestiBach-hét2009
h-moll mi se
14.05 / Kos suth rá dió
Arcvonások
Ká sás Zol tán ví zi lab da edző
15.06 / Hír Tv
Megmaradtakmaradéka
(magyardokumentumfilm,
2007)
16.40 / PAX
SchweitzerJózsef (portréfilm)
19.35 / Bar tók rá dió
ASuisseRomandeZenekar
hangversenye
Mah ler: IX. szim fó nia
23.50 / m1
KoncertekazA38hajón
Szín pa don a Har csa Ve ro ni ka
Qu ar tet 

PÉNTEK

7.10 / Du na Tv
Magyarországkincsei:temp-
lomok – Szent Si mon és Jú dás
Tá dé-plé bá nia temp lom,
Si mon tor nya
7.20 / Du na Tv
Istenkezében (26')
11.10 / PAX
Jézusnakzenélek
(zenésfilm) (38')
18.10 / m2
Útonahalállal (magyar
portréfilm,1996) (54')
19.40 / Kos suth rá dió
Esticsendben…
Nem ze tek, né pek al ta tó da la i ból
22.45 / Du na Tv
Száműzöttek (hongkongi
játékfilm,2007) (105')
24.00 / Bar tók rá dió
ElmúltZsámbékJazzOpenek
legjava
Sza bó Dá ni el és ba rá tai 
kon cert je

SZOMBAT

12.05 / Du na Tv
Istenkezében (26')
Evan gé li kus pres bi te rek or -
szá gos ta lál ko zó ja
13.46 / Bar tók rá dió
500éveszületettKálvinJános
A Ká ro li Gás pár Re for má tus
Egye tem Rá day ka ma ra kó ru -
sa és a Pest er zsé bet-Köz pon ti
Re for má tus Egy ház köz ség
ének ka ra éne kel
16.55 / Du na Tv
AVatikántitkai
(lengyeldokumentumfilm-
sorozat,2005) (27')
21.01 / Kos suth rá dió
Azöreghalászésatenger
Hang já ték Ern est He ming -
way kis re gé nyé ből Ott lik Gé -
za for dí tá sa alap ján
24.00 / Bar tók rá dió
Arsacustica
Lend vay Ka mil ló: A mennyei
vá ros 

VASÁRNAP

10.30 / m1
Egyházinaptár
10.45 / m1
Reformátusmagazin
11.10 / m1
Metodistaifjúságiműsor
15.05 / Bar tók rá dió
MusicaSacra
(egyházzeneimagazin)
15.10 / m2
Rekviemegytemplomért
21.45 / Du na Tv
Világsztárokéjszakája
(magyardokumentumfilm,
2009)
(40')
22.06 / Hír Tv
ÚjEldorádó
(magyardokumentumfilm,
2004) (76')
22.20 / Du na Tv
NégyéjszakaAnnával
(lengyeljátékfilm,2007)
(100')
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HÍREK, HIRDETÉSEK Újnap– újkegyelem
va sár nap
Amikoranépvezetőilátták,hogymilyenbátranbeszélPéterésJános,ésfel-
fogták,hogyőkírástudatlanésiskolázatlanemberek,elcsodálkoztak.Felis
ismertékőket,hogyJézussalvoltak.Ap Csel 4,13 (Zsolt 109,31; Lk 17,11–19; Róm
8,/12–13/14–17; Zsolt 119,65–72) Azt szok ták mon da ni, hogy az em ber ru -
há za ta, vi sel ke dé se, ke ze és ar ca sok min dent el árul róla. Min ket, ke resz té -
nye ket pe dig kü lö nö sen is el árul a be szé dünk. Ami a szá jon ki jön, az a szív -
ből jön. Jé zus ról be szél ni nem ta nult ság kér dé se, ha nem a szív kér dé se. In -
dul junk er re a mai nap ra az zal a fo hásszal, hogy sze ret nénk, ha raj tunk és
ben nünk fel is mer nék, hogy Meg vál tónk hoz tar to zunk, és es te tud junk majd
há lát ad ni ér te, ha ezt ma meg él het tük. – Uram, add, hogy fel is mer jék ál -
ta lam a te han go dat, cse le ke de te i det, és hogy hoz zád tar to zom!

Hét fő
Titeket,akikegykorIstentőlelidegenedtetek,ésellenségesgondolkozásúakvol-
tatokgonoszcselekedeteitekmiatt,Krisztusmostmegbékéltetettemberites-
tében,halálaáltal.Kol 1,21–22 (Zsolt 107,3.8; 2Tim 1,1–6/7/; 4Móz 23,13–30)
Saj nos so kan él nek ha rag ban még csa lá don be lül is. Mind ez tü kör ként mu -
tat ja, hogy bé két len ség ural ko dik fe let tünk. Ezt fel ol da ni csak Jé zus ér tünk
adott ha lá lá nak el fo ga dá sá ban le het. Csak az tud meg bo csá ta ni és meg bé kül -
ni, aki már meg ta pasz tal ta, hogy Is ten ne ki is meg bo csá tott. Az ő sze re te te
irán tunk erő sebb volt, mint a ha lál tól va ló fé lel me. Ér tünk ment a ha lál ba, hogy
élet be vi hes sen. – Uram, se gíts meg ér te nem, amit ér tem tet tél, hogy meg -
ért hes sem má sok nyo mo rú sá gát, és tud jak meg bé kél ni ve lük ál ta lad!

kedd
Aminekemnyereségvolt,kárnakítéltemaKrisztusért.Sőtmostiskárnakíté-
lekmindentKrisztusJézus,azénUramismereténekpáratlannagyságáért.
Fil 3,7–8a (2Móz 20,3; Jn 9,24–38/39–41/; 4Móz 24,1–25) A pi ac gaz da ság ko -
rá ban kü lö nö sen is so kat mon do gat juk: nye re ség. Szin te min den er ről szól.
Ki nek mi lyen nye re sé ge volt. Ha nem hoz ta meg a várt nye re sé get a te vé -
keny ség, ak kor kár volt az egé szet csi nál ni. Ha nincs nye re ség, az kár. Pál apos -
tol úgy lett az zá, aki lett, hogy rá döb bent: az iga zi nye re ség Jé zust meg nyer -
ni, és a leg na gyobb kár őt el ve szí te ni. Saj nos mi több nyi re úgy nye rünk, hogy
Jé zust ve szít jük el ér te. Így a kár ból vé gül kár ho zat lesz. – Uram, add, hogy
mu lan dó ja va kért ne ta gad ja lak meg, ha nem tud jam ér ted mind azt kár nak
ítél ni, ami tő led el vá laszt hat na!

Szer da
Haélünk,azÚrnakélünk,hameghalunk,azÚrnakhalunkmeg.Tehátakár
élünk,akármeghalunk,azÚréivagyunk.Róm 14,8 (1Sám 2,6; Fi lem 1–16/17–
22/; 4Móz 27,12–23) Le het, hogy gon dol kod tunk már azon, mi ért csak ak -
kor vesszük ész re, hogy kik is azok, akik min ket sze ret nek, ami kor el ve szít -
jük őket. Ahogy a gye rek is csak ak kor ve szi ész re, hogy mi lyen jó dol ga van
a szü lői ház ban, ami kor on nan el ke rül. Saj nos Is tent is csak ak kor vesszük
ész re, ami kor már min dent el vesz tet tünk. – Uram, add, hogy ma tud jak an -
nak örül ni, hogy a ti éd le he tek!

Csü tör tök
Mivelabölcsekkijelentéstkaptakálomban,hogynemenjenekvisszaHeró-
deshez,másútontértekvisszahazájukba.Mt 2,12 (2Móz 13,18a; 1Krón 29,9–
18; Lk 12,1–12) A Szent írás ele jén ezt ol vas suk: Is ten ki je len té se. Az élet nagy
kér dé se i ben nem kü lön le ges ál mok ban vagy a csil la gok ban kell ke res nünk
Is ten aka ra tát, ha nem ki je len té sé ben, a Bib li á ban. Nem más ez a könyv, mint
út mu ta tó az élet hez, hasz ná la ti út mu ta tás ön ma gunk hoz, Is ten szer el mes
le ve le hoz zánk. – Uram, adj vá gyat, hogy ol vas sam és sze res sem hoz zám in -
té zett sza va dat!

pén tek
PéterésJánosfelmentatemplomba,adélutániimádkozásidejére,délután
háromórára.Ap Csel 3,1 (Zsolt 84,2; Jn 13,31–35; Lk 12,13–21) Az óra a mo -
dern em ber bi lin csé nek is mond ha tó. Be oszt juk a na pun kat órák ra és per -
cek re, hogy mi kor mit kell majd ten nünk. So kan ro han nak a té vé kép er nyő -
je elé, ha a ked venc mű so ruk órá ja kö ze leg. Va jon há nyunk nak van imád -
ko zás ra el kü lö ní tett órá ja na pon ként? Az Úr ral töl tött idő min dig gaz da gon
meg té rül. Aki az idő Urá val meg be szé li a na pi ten ni va ló it, an nak töb bet tar -
to gat az idő és a mai nap. – Uram, éle tem ide je is a ke zed ben van. Se gíts meg -
ten nem azt, ami aka ra tod dal egye zik, és se gíts fel ad nom azt, ami nem ked -
ves előt ted!

Szom bat
Krisztusbűneinketmagavittefeltestébenafára,hogymiutánmeghaltunk
abűnöknek,azigazságnakéljünk. 1Pt 2,24 (Zof 3,14–15; 2Thessz 2,13–17; Lk
12,22–34) A mon dat fordítva min den bi zonnyal könnyeb ben meg él he tő len -
ne, és több nyi re azt is él jük meg. Meg ha lunk az igaz ság nak, de élünk a bűn -
nek. Aki így él, azt egy sze rű en óem ber nek mond ja a Szent írás. Nem is tu -
dunk mást ten ni, er re kény sze rít a ben nünk ha tó bűn. Csak ami kor Jé zus -
ra te kin tünk, és hoz zá ki ál tunk, ak kor vá lik erőt len né és hal el a ke resz ten
a bűn ben nünk tom bo ló ere je, és tá mad fel ben nünk Jé zus ere je és igaz sá -
ga. – Uram, se gíts meg har col nom a hit har cát, és el nyer nem az örök éle tet!

g Sán dor Fri gyEs

Ta ta bá nya bel vá ro sá ban (a fő is ko lá -
tól öt perc re) más fél szo bás, fel újí tott,
el ső eme le ti, táv fű té ses la kás meg bíz -
ha tó al bér lők nek ki adó. Ér dek lőd ni
a 20/824-2018 egy há zi flot tás te le fon -
szá mon le het.
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Ki vá ló ma gyar szak em be rek ál tal ké szí tett,
kül föl dön is el is mert ma gyar ter mé ke ket
gyár tunk a ha ran gok kal kap cso la tos
bár mely mun ká hoz.
Referencia:www.harangontes.hu.
Le vél cím: 2162 Őr bottyán, rá kó czi u. 121.
tel.: 28/360-170; mo bil: 30/948-9575.
e-mail: gom bos mi@ha ran gon tes.hu;
gom bos mi@in vi tel.hu.

A Farkasrétiökumenikusesték kö vet ke ző al kal mán, szep tem ber 14-én, hét -
főn 18.30-kor MékliAttila ró mai ka to li kus káp lán Keresztényidentitásunk,
keresztényhitünkközösalapja cím mel tart elő adást és ve zet be szél ge tést. Min -
den kit sze re tet tel vár nak a szer ve zők! Cím: evan gé li kus–re for má tus temp -
lom, Bu da pest XI., Né met völ gyi út 138.

Ked ves Test vé rem! Szep tem ber től új cso por tok in dul nak Bu da pes ten
(VI II., XI., XVI II., XXII. ker.) és vi dé ken (pl. Szi get szent mik lós) a ke resz -
tény el vál tak fel ka ro lá sa és gon do zá sa cél já ból. A kez de mé nye zés el ne -
ve zé se: Vá ló Há ló. Ha sze ret nél töb bet meg tud ni, hívd a 20/770-3390-
es te le fon szá mon EndreffyJuditot. Áld jon meg az Úr!

h i r d e t é s

Az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem szep tem ber 18-án, pén te ken 14.30-
kor tart ja tan év nyi tó is ten tisz te le tét és ün ne pi ülé sét a bu da pest-zug -
lói evan gé li kus temp lom ban (Bu da pest XIV., Lő csei út 32.). Igét  hir det:
GáncsPéter püs pök. Ün ne pünk re sze re tet tel meg hív juk.

Dr.CsepregiZoltánrektor
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