
„Nem lét fon tos sá gú do ku men tu mok ról
van szó, de ki örül ne an nak, ha évek óta
gyűj tött pré di ká ci ói vagy gyü le ke ze ti nyil -
ván tar tá sok vesz né nek el egy-egy meg hi -
bá so dás mi att?”

Eső előtt felhő f 15. oldal
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„Je ri kón csu pán át akart men -
ni, de gon dol ko dás nél kül ter -
vet vál toz ta tott egy sik kasz tó
fi nánc ked vé ért.”

Elfoglalt papok
vigasztalása f 13. oldal

Bátor engedelmesség f 4. oldal
Kézzel írt Újtestamentum f 5. oldal
Sokak nekrológja f 13. oldal
Fordítás csapatmunkában f 9. oldal
Minden a mennyben végződik f 11. oldal
Egyházi pénzügyek világi megközelítésben f 13. oldal

„Va ló szí nűbb nek tar tom, hogy a meg nyi lat ko zás be -
il lesz ke dik ab ba a sor ba, amely ben egy ön ma gát li -
be rá lis nak tar tó kör a sza bad el vű ség hez tel je sen
mél tat lan, in to le ráns mó don fe je zi ki nem tet szé sét a
val lá sos ság gal szem ben.”

Csali f 3. oldal

Ta valy ün ne pel te a vi lág Charles Dar -
win, az evo lú ció fő ta ní tó ja szü le té sé -
nek két szá za dik és fő mű ve meg je le -
né sé nek száz öt ve ne dik év for du ló ját.
E lap ha sáb ja in is már több ször elő ke -
rült, hogy ta ní tá sát dön tő en a te o di -
cea kér dé se, az Is ten jó sá gá ba, gond -
vi se lé sé be ve tett hit meg kér dő je le zé -
se, majd el ve té se mo ti vál ta.

Asa Gray nek, a Har vard bo ta ni ku -
sá nak írt, 1860. jú li us 3-án kelt
levelé ben ott az örök prob lé ma: Is -
ten min  den tu dá sa aka ra tát is je len -
ti? Vagy mi vel nem fog lal ko zik te -
remt mé nye i nek sor sá val, már nem is
te rem tő? So ha ne is ke res sünk ma -
ga sabb szem pon to kat a ter mé szet
tör té né sei mö gött?

Evan gé li kus ként ön kén te le nül is
Lu ther re mint el len pél dá ra gon do -
lunk. 1505. jú li us 2-án Er furt kö ze lé -
ben a mel let te le csa pó, őt is föld re
dön tő vil lám ha tá sá ra vál lal ta a szer -
ze tes sé get. Az is te ni gond vi se lés -
nek tu laj do ní tot ta meg me ne kü lé -
sét, és el játsz ha tunk a gon do lat tal,
hogy ha nem áll be szer ze tes nek, ak -
kor mi lett vol na a re for má ci ó ból…

Mi re fi gyel mez tet nek a ter mé sze ti
ka taszt ró fák, föld ren gé sek, sze ren -
csét len sé gek, jár vá nyok? Mi ért a sok
ál do zat? Eset leg mi is, ugyan így? Ez
utób bi kér dést írá sa cí méül vá laszt va
osz tot ta meg ví vó dá sa it és re mény sé -
gét la punk múlt he ti szá má ban Itt zés
Já nos püs pök: „Tud juk, ma rad nak
nyi tott, föl di éle tünk ide jén vá laszt nem
nye rő kér dé se ink (…). E sok szor re -
mény te len küz de lem gyöt rel mét csak
az Is ten irán ti fel tét len bi za lom osz lat -
hat ja el ben nünk. Ezt a szí vet-lel ket
gyó gyí tó, bé kes sé get aján dé ko zó bi zal -
mat pe dig csak az evan gé li um te -
remt he ti meg a szí vünk ben.” – Bár tö -
ké le tes vá la szunk nem lesz eb ben az
élet ben, pró bál junk meg leg alább egy-
két mor zsát kap ni be lő le most is az
evan gé li um ál tal.

A Szent írás ban a vi lág mé re tű és a
he lyi ter mé sze ti ka taszt ró fa egy ér tel -
mű en Is ten bün te té se. Az özön víz az
egész bű nös em be ri sé get, a ké nes, tü -
zes eső a bű nös So do mát és Go mo -
rát pusz tí tot ta el. Is ten per sze Nóé és
Lót ál tal gon dos ko dott a foly ta tás ról.
Jób tör té ne te vi szont óv at tól, hogy
min den szen ve dést, pusz tu lást Is ten
konk rét bű nö kért va ló íté le té nek tu -
laj do nít sunk.

Is ten jó ra is for dít hat ja a szen ve -
dést, se gít – mond juk így – a he lyes
arány ér zék ki ala kí tá sá ban. Fel eme lő
volt hal la nom a rá di ó ban nem sok -
kal a je len írás ra va ló fel ké rés előtt
Gu lá csy La jos kár pát al jai nyu gal -
ma zott re for má tus püs pök vissza em -
lé ke zé sét. Nem te kin tet te el ve szett
idő nek a több mint hét éves mun ka -
tá bort, azért sem, mert a kü lön bö ző
fe le ke ze tű lel ké szek kel és a zsi dó
rab bi val olyan „sza bad egye te met”
tar tot tak, ami lyet se hol más hol nem
le he tett vol na.

Mit mond az evan gé li um? „Is tent
so ha sen ki sem lát ta: az egy szü lött Is -
ten, aki az Atya ke be lén van, az je len -
tet te ki őt.” (Jn 1,18) Ki je len té sé ben az
is ben ne van, hogy rossz nak te kin tet -
te a be teg sé ge ket és kö vet kez mé nyü -
ket, a ha lált. Ezért gyó gyí tott meg
min den be te get, aki vel ta lál ko zott,
ezért tá masz tott fel ha lot ta kat, és

ezért tá madt fel. Gyó gyí tá sa i ban,
fel tá masz tá sa i ban is ben ne van, hogy
bűn és szen ve dés/ha lál össze füg gé -
se nem ír ha tó le egy egy sze rű kép let -
tel (lásd Itt zés Já nos em lí tett írá sát).
De a bé na meg gyó gyí tá sá val, min de -
nek fe lett pe dig a sa ját ha lá lá val nyil -
ván va ló vá tet te, hogy van össze füg -
gés (Mt 9,1–8; 26,28). 

Rossz nak te kin tet te a ter mé szet
erő i nek va ló ki szol gál ta tott sá got,
ezért csen de sí tet te le a há bor gó „ten -
gert”. Az em lí tett glo bá lis és lo ká lis
bün te tő ka taszt ró fát sem te kin tet te
jó nak: „És amint Nóé nap ja i ban tör -
tént, úgy lesz az Em ber fia nap ja i ban
is: et tek, it tak, há za sod tak, férj hez
men tek, egé szen ad dig a na pig, amíg
Nóé be nem ment a bár ká ba. Az után
jött az özön víz, és el pusz tí tott min den -
kit. Ép pen úgy lesz, mint ahogy Lót
nap ja i ban tör tént: et tek, it tak, ad tak,
vet tek, ül tet tek, épí tet tek; de amely na -
pon Lót ki ment So do má ból, tűz és
kén kő esett az ég ből, és el pusz tí tott
min den kit.” (Lk 17,26–29) Fáj dal mas
volt, de Is ten úgy lát ta jó nak, hogy az
em be rek bű nei mi att vég hez vi gye
eze ket, és fi gyel mez tes sen ál ta luk.

Az el múlt két év ez red ben sok -
szor gon dol ták a vég kez de té nek a
kü lön bö ző ka taszt ró fá kat. A Meg vál -
tó nem mond ja, hogy mi kor lesz nek
va ló ban a vég je lei a nap ban, a hold -
ban és a csil la gok ban, a föl dön pe dig
mi kor lesz a vég nyi tá nya a ten ger zú -
gá sa és há bor gá sa. Azt azon ban igen,
hogy aki „tré ning ben van”, az idő ben
meg ér zi: „Ami kor pe dig ezek el kez -
dőd nek, egye ne sed je tek fel, és emel jé -
tek fel a fe je te ket, mert kö ze le dik a
meg vál tá so tok.” (Lk 21,28) Fáj dal mas
lesz, de Is ten úgy lát ta és lát ja jó nak,
hogy az em be rek bű nei mi att meg -
tör tén jen mind ez, ad dig azon ban
ál lan dó an fi gyel mez tet. 

Egyéb ként pe dig el tud nánk kép -
zel ni egy olyan vi lá got, ahol az em -
be rek sem mi fé le bűnt nem kö vet né -
nek el, de ter mé sze ti ka taszt ró fák elő -
for dul ná nak? Vagy olyat, ahol az
em be rek min den fé le bűnt el kö vet nek
ugyan, még sem for dul nak elő ter mé -
sze ti ka taszt ró fák?

A szerző egyetemi docens, az Evan -
gélikus Hittudomá nyi Egyetem Val -
lás- és Tár sa da lom tu dományi Tan -
székének vezetője

Hol az össze füg gés?
g Dr. Szent pé tery Pé ter

„Is ten jó ra is for dít hat ja
a szen ve dést, se gít –
mond juk így – a he lyes
arány ér zék ki ala kí tá -
sában.

Aho gyan Lá zár Zsolt igaz ga tó lel kész
be szá mo ló já ból ki de rült, az Ótemp lo -
mi Sze re tet szol gá lat im már ti zen nyolc
éve vég zi mun ká ját Szar va son. Kez det -
ben fő leg az idő sek nek nyúj tot tak se -
gít sé get, ké sőbb a fo gya ték kal élők kel
bő vült az el lá tot tak kö re. 2007-ben a
vá ros ön kor mány za tá val meg kö tött
el lá tá si szer ző dés ke re té ben egé szül he -
tett ki a se gít ség nyúj tás a szen ve dély -
be te gek kö zött vég zett szol gá lat tal.

„Kö rül ve szel a sza ba du lás örö mé vel”
Szen ve dély be te ge ket se gí tő klu bot ad tak át Szar va son

A ma gyar kul tú ra nap ján, ja nu ár 22-én – még az öku me ni kus ima hét ide je alatt – va ló sá gos szak rá lis hellyé vál to -
zott a Pestúj he lyi Kö zös sé gi Ház. Há ló Gyu la bap tis ta lel ki pász tor, köl tő Na pi ada gok – 365 bel ső lé pés cí mű me -
di tá ci ós köny ve alap ján ké szült fest mé nyek ből és plasz ti kák ból nyílt ki ál lí tás 365 bel ső lé pés 100 mé te ren cím mel.

f Bő veb ben a 7. ol da lon
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b „Fan tasz ti kus le he tő ség, ami kor az em ber nem egy sze rű en a kö rül -
mé nyek szo ron ga tá sát ér zi, ha nem azt ta pasz tal hat ja meg, hogy a sza -
ba du lás örö me kö rül ve szi, és be töl ti az éle tét. Azt kí vá nom, hogy akik
eb ben a klub ban ott hon ra ta lál nak, va ló ban ezt az örö möt él jék át,
és su gá roz zák to vább nap ra for gó ként majd má sok fe lé is” – fo gal -
ma zott Gáncs Pé ter püs pök Szar va son, a szen ve dély be te gek meg se -
gí té sé re lét re ho zott Nap ra for gó Má so dik Esély Klub ja nu ár 21-i át -
adá sán és fel szen te lé sén. Az ün nep sé gen a Dé li Egy ház ke rü let lel -
ké szi ve ze tő je mel lett dr. Kiss-Ri gó Lász ló sze ged–csa ná di ró mai ka -
to li kus me gyés püs pök is kö szön töt te az egy be gyűl te ket, és meg ál -
dot ta az új köz pon tot. f Folytatás a 3. oldalon

A Mis kol ci Egye tem dísz au lá já ban
zá rult ja nu ár 24-én az idei öku me ni -
kus ima hét. A vá ros egy ház köz sé ge -
i nek tag jai egy nap pal az ima hét hi -
va ta los kez de te előtt is össze gyűl tek,
így a zá ró al kal mon már ki len ced szer
vol tak együtt, hogy imád ság ban és
test vé ri kö zös ség ben fe jez zék ki egy -
más hoz va ló tar to zá su kat. Az Evan -
gé li kus éne kes könyv 268. éne ké nek
so ra it – „Bár szét sza kad va él az egy -
ház, / Jé zus ban még is egy le het…” –
hit tel val lot ták kö zö sen mint meg ta -
pasz talt igaz sá got. 

A múlt va sár na pi zá ró ren dez vény
ven dé gei és szol gá lat te vői a he lyi
egy ház köz sé gek lel ké szei mel lett a
tör té nel mi egy há zak ve ze tői vol tak,
ki fe jez ve, hogy a hely ben meg élt kö -
zös ség túl nyú lik vá ro sok és fal vak, or -
szág ré szek ha tá ra in. A zá ró al ka lom
hely szí ne és prof. dr. Pat kó Gyu lá nak,
a Mis kol ci Egye tem rek to rá nak kö -

szön té se is ki fe jez te, hogy az öku me -
né nem csu pán az egy há zak egy sé gét
kí ván ja hir det ni. A ke resz tény ér ték -
rend re, a hí vek bi zony ság té te lé re az

egész tár sa da lom nak, az ok ta tás -
nak, ne ve lés nek is szük sé ge van.

Ki lenc nyol cad öku me né Mis kol con
Vé get ért az öku me ni kus ima hét

f Folytatás a 8. oldalon
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„Óvakodj attól, ahogy csak úgy az ige nélkül kalandozva Krisztust Istentől elszakítsd. Mert nem azt parancsolta, hogy
utazz a mennybe megbámulni, mit művel ott az ő angyalaival, hanem a parancsa így szól: »Ez az én szerelmes Fiam,
akiben én gyönyörködöm: őt hallgassátok.« Benne szállok le hozzátok, hogy láthassatok. Kik hozzám vágytok, a bűn-
től szabadulni s üdvözülni szeretnétek, benne – de sehol másutt – mind elérhettek és megtalálhattok. Némuljon el
tüstént minden ellenvetés, s szólj így: Ezt az Isten mondta, ehhez tartom magam. Más beszédre nem hallgatok, s Is-
ten felől egyébre mégcsak kíváncsi sem vagyok. Mert Krisztusban »lakozik az Istenségnek egész teljessége«. Rajta
kívül nincs Isten, hogy megtalálhatnám s hozzá juthatnék. Aki tehát Krisztust hallja és látja, legyen bizonyos, hogy
Istent hallja és látja.”

d Luther Márton: Jer, örvendjünk, keresztyének! (Szabó József fordítása)

2 e 2010. január 31. Evangélikus Életforrás

SE MPER REFOR M ANDA

Mennyei Atyánk, a vi lág vi lá gos sá ga,
min de nek te rem tő je és al ko tó ja, le gyen
ti éd a há lánk, tisz te le tünk és di csé re -
tünk. Te idő nek és tér nek, a múlt nak,
a je len nek és a jö vőnk nek is ura vagy.
Ránk ra gyog tat tad or cád vi lá gos sá gát
egy szü lött Fi ad ban, akit meg vál tó ul
küld tél a vi lág ba, hogy ne künk éle tünk,
üd vös sé günk le gyen. En gedd, hogy tel -
jes szí vünk ből ma gasz tal has sunk.
Egye dül a te ke zed ben érez zük lé tünk
biz ton sá gát. Nincs más raj tad kí vül,
aki ben bíz ha tunk, aki től se gít sé get
vár ha tunk. Eléd visszük kö nyör gé -
sün ket. Hall gass meg min ket szent Fi -
a dért, Jé zus Krisz tu sért!

Kö nyör günk te rem tett vi lá go dért,
jó le ve gő ért, tisz ta ivó ví zért, igaz
szó ért, se gí tő, ne mes szán dé kért.
Óvj meg min ket min den fé le ter mé -
sze ti ka taszt ró fá tól. Te adj ki ve ze tő
utat azok szá má ra, akik a kö zel -
múlt ban ilyen ese mé nyek ká ro sult -
jai let tek!

Kö nyör günk a föl dön min den em -
be rért, hí vő kért és hi tet le ne kért. Kö -
nyör günk azo kért, akik még nem is -
mer nek té ged. Szent lel ked vi lá gos sá -
gá nak me le ge érint se meg őket.

Kö nyör günk nem ze tünk sor sá ért.
Ké rünk té ged, te ve zesd ki né pün ket,
nem ze tün ket a ki lá tás ta lan ság csap -
dá já ból! Te lep lezd le a bű nök sö tét -
sé gét, me lyek or szá gunk el len irá -
nyul nak! Tedd né pünk ve ze tő it szo -
ci á li san ér zé kennyé sok ne héz sor sú,
ín sé ges kö rül mé nyek kö zött élő em -
ber tár sunk iránt! Fedd fel az or szá -
gun kat irá nyí tó, de nem zet től ide gen
ér de ke ket kép vi se lő ve ze tők ügyes -
ke dé se it! De ríts ránk bol do gabb na -
po kat, ame lye ken örül het lel künk.

Kö nyör günk a vi lág ke resz té nye i -
ért, hogy tud junk az zá len ni, ami vé te
ren del tél ben nün ket. Hadd tölt se be
egy há zad a kül de té sét az evan gé li um
hir de té se, a cse lek vő sze re tet és a ke -
reszt hor do zás ál tal. Add, hogy ak kor
se ve szít sük el re mény sé gün ket, ha
ne héz na pok kö szön te nek ránk!

Kö nyör günk gyü le ke ze tünk min -
den tag já ért. En gedd, hogy lel ket
táp lá ló igéd erő sít sen mind nyá jun kat!
Áraszd ki ke gyel me det a be teg sé get
hor do zók ra, adj gyó gyu lást a szen ve -
dők nek! A te vi gasz ta ló je len lé ted le -
gyen a gyá szo lók kal. Ke gyel med pa -
lást ja véd jen és áld jon mind nyá jun -
kat Fi a dért, Jé zus Krisz tu sért. Ámen.

Oratio
œcumenica

Az el ső, ami meg ra gad ja az ige hall -
ga tót, a tex tus ké pi vi lá ga. Min den -
ki előtt is mert, sőt min den ki ál tal át -
élt kis moz za na tok egy más után ja. El -
ső hal lás ra is ért he tő. Azon nal rög -
zül, hogy az után a sza vak ba rej tett
tar ta lom, a ta ní tás, amit a kép hor -
doz, kris tály tisz tán ke rül jön elénk.

Pé ter el ső le ve lé nek fő szö ve ge fel -
te he tő en ke resz te lé si ige hir de tés.
Kü lö nö sen nagy gond dal, sze re tet tel,
em pá ti á val bá to rít ja a ke resz te len dőt
új éle te el ső nap ján, s az ör ven de ző,
be fo ga dó kö zös sé get is erő sí ti. Két
ké pet al kal maz. Az egyik min den
em ber kö zös él mé nye, a cse cse mő -
lét. A má sik, az épít ke zés át vitt ér te -
lem ben hasz nált ké pe, megint csak
hét köz na pi egy sze rű sé ge foly tán
meg ra ga dó.

El ső vers: Aki elő ször ta lál ko zik az
evan gé li um mal mint fris sen meg tért
ta nít vány, de az is, aki éle tét már rég -
óta az Úr nak ad ta, éle té nek egyik leg -
fon to sabb te rü le tén mu tat ész re ve -
he tő vál to zást. Le ve ti ma gá ról –
mint ré gi, rossz ru hát – a go nosz ság,
ál nok ság, irigy ség, kép mu ta tás gú -
nyá ját. Töb bé már nem úgy is mer szik
meg, mint rossz nyel vű, go rom ba,
baj ke ve rő em ber. A le ve tett „ré gi
ru hát” so ha töb bé nem sza bad fel ven -
nie. A ke reszt ség ben, ami kor Krisz -
tus sal egy be forr az éle te (Kol 3,8–
9;12kk), „új ru hát” kap (Gal 3,27; Ef
4,22). Nem az már, aki ko ráb ban
volt. Pál apos tol lal együtt vall ja:
„…töb bé te hát nem én élek, ha nem
Krisz tus él ben nem.” (Gal 2,20) Ez a
vál to zás nem em be ri el ha tá ro zás
ered mé nye, ha nem a hit aján dé ka.
Nincs is ve le di cse ked ni va lónk, mert
nem a mi jó sá gunk bi zo nyí té ka, ha -
nem a ránk ára dó nagy ke gye le mé. 

Rá adá sul az egy szer már le ve tett
rossz ma ka csul ra gasz ko dik hoz zánk.
A bűn el len éle tünk min den nap ján
vív nunk kell har cun kat, s min den
nap kér nünk kell Is ten bo csá na tát, el -

fo gad va a szent sé gek ben (a ke reszt ség -
ben, amely egy sze ri, s az úr va cso rá ban,
ame lyet bár mi kor kér he tünk) adott fel -
ol do zást, kér ve az erőt, hogy ne ad juk
fel, ne buk junk el, hogy mél tó ta núi,
hír vi vői le hes sünk az Úr nak.

Má so dik vers: A tej a cse cse mő nek
az élet, a nö ve ke dés zá lo ga. Ha nem
kap ja meg, el sor vad, meg hal. Le -
gyen a tej iga zi, va ló di, „ha mi sí tat lan”,
hi szen az ár tal mas ele mek ből tur mi -
xolt ital ha lált okoz. A ha mis ta ní tás,
a ha mis „lel ki tej” lé lek ben el sor vaszt,
és vé gül kár ho zat ra visz. És mi még -
is új ra meg új ra meg kí ván juk az
édes, lát szat ra kí vá na tos, ám ha mis,
ár tó te jet is, ame lyet a vi lág kí nál…
Kí ván já tok a ha mi sí tat lant, azon nö -
ve ked je tek! – mond ja az apos tol.
Mert új szü lött hi te tek tö ré keny. De
azok is csak az igaz tej ből, Is ten igé -
jé ből táp lál koz hat nak, akik már „cse -
pe red nek” hi tük ben, s if jú vá ér nek –
mert meg úju lás ra min den ki nek min -
den na pon szük sé ge van.

Ma min den re la tív, la bi lis, vál to -
zé kony. Az ér ték ren d fel bo rul t. Hol
ta lá lok ka pasz ko dót? Az ige ezt ad -
ja. Meg mu tat ja, ki az Is ten, ki az em -
ber. Mi a tör vény, mi a bűn. S meg -
mu tat ja, mi lyen mér he tet le nül nagy
a ke gye lem, a Krisz tus, az evan gé li -
um. Ha nem eb ből táp lál ko zom,
mi vé le szek? El bi za ko dik, Is ten nek
las san há tat for dít, majd el tá vo lo dik,
és vé gül el vész az, aki nem ezt a te -
jet szom jaz za, issza, aki nem a Szent -
lé lek ál tal új já szült gyer me ke Is ten -
nek. Az élet rend je: szü le tés, nö ve -
ke dés, gya ra po dás. Fel té te le: meg fe -
le lő táp lá lék min den nap. Is ten a
gyer me ke i ről tisz ta és jó táp lá lék kal
gon dos ko dik.

Har ma dik vers: Is ten jó sá gá ról ír -
tak már him nu szo kat, fes tet tek fres -
kó kat, alkottak ze ne mű ve ket. Az
em ber, akit Is ten ma gá hoz ölelt, ke -
reszt sé gé ben gyer me ké vé fo ga dott,
be fész kel he ti ma gát az Atya kar jai kö -

zé, ahol sze re tet, gyen géd ség, meg -
hitt ség van. Ezt át él het jük, és ha
íze lí tőt kap tunk be lő le, már su gá roz -
hat juk is to vább. Mint egyén s mint
kö zös ség, az ő gyer me ke i nek gyü le -
ke ze te. Ma gá hoz vonz az Is ten (Jn
12,32). Ez a jó ság nem ki vé te lez,
nem vá lo gat. Meg nem ér de melt,
meg hök ken tő!

Ne gye dik–ötö dik vers: Az épít ke -
zés el vont ké pe azt mu tat ja meg,
hogy mi vég re nö vek szünk, gya rap -
szunk: kö zös ség gé kell épül nünk,
ahol fel ada tunk, szol gá la tunk te szi
tel jes sé azt az örö met, ame lyet na -
pon ként meg élünk a Jé zus ból táp lál -
ko zó hit ben. Egy más hi té be be le si -
mul va, be le kap cso lód va, őt együtt di -
csér ve, együtt le szünk iga zán tel je sek.
Temp lo mot min den ki lá tott már. A
leg szebb kö ve, íve, csip ké je, bol to za -
ta – bár mi lyen ki dol go zott is – ön -
ma gá ban csak rész. De eggyé épül -
ve: le nyű gö ző ka ted rá lis. Vá gyom is
rá, hogy ré sze le gyek, s bol dog gá tesz,
hogy az én he lyem sen ki más sal be
nem tölt he tő! Az a hely ott „ép pen
olyan for má jú, mé re tű”, mint én.
Hogy en nek fel is me ré se há lá val és
cso dá lat tal kell, hogy el tölt sön – bi -
zony, ezt jól érez zük. 

A lel ki épít ke zés alap ja, sa rok kö -
ve Jé zus (Zsolt 118,22–23; Mk 12,10).
Nél kü le szét hul la na a temp lom. Szét -
hul la na az em ber. A kö zös ség. Élő Úr
tart ja és él te ti egy há zát két ezer éve.
Ő tart ja meg éle tün ket, amíg nap ja -
ink tel nek. Ő él te ti kö zös sé ge in ket.
Tá mad jon bár mi lyen kül ső ve szély,
ül dö zés – nem hul lik szét, mert a sa -
rok kő ma ga Krisz tus. Mi, kö vecs kék,
gyen gék és ki kezd he tők, szét gu rul -
nánk, de ő meg tart. Szi lárd. Ma,
teg nap, hol nap ugyan az. 

Ahol ő van, ott va gyunk ott hon.
Ott a mi lel ki há zunk. Ott biz ton ság -
ban va gyunk. Egy más sal össze épül -
ve, rá mint alap ra he lyez ve éle tün ket.
Mé lyen, rejt ve, ott az alap, s ami rá -

épült, ró la pré di kál. A lel ki ház épí -
tő kö vei te hát az igét, az ala pot hir de -
tik. Ez a szent, egye te mes, a ke -
reszt ség ben nyert és min den ki re
egy aránt ér vé nyes pap ság, amely
nem teo ló gi ai ok le vél bir to ká ban
ka pott ki vált ság. Ez mind annyi un kat
ar ra kö te lez, hogy sza va ink kal és
tet te ink kel hir des sük Is ten jó sá gát. 

A pap az Ószö vet ség ben ál do za -
tot mu ta tott be. Krisz tus ál do za ta,
éle tének oda adá sa után nincs már
szük ség en gesz te lő ál do zat ra. A ki -
en gesz te lő dés meg tör tént. De lel ki
ál do zat ra szük ség van. Is ten „ir gal -
mas sá got akar, nem ál do za tot” – ezt
csak éle tünk tel jes oda adá sá val tud -
juk tel je sí te ni. Sze re te tünk Is ten
iránt az em be rek fe lé moz du ló te vé -
keny sze re tet ben mu tat koz hat meg.
Ez az, ami ked ves Is ten előtt.

De nagy fe le lős ség is, mert so kan
a mi sza va ink és tet te ink alap ján for -
mál nak vé le ményt az egy ház ról, a
ke resz té nyek ről. Ha csak ma gunk -
ban épít kez nénk, re mény te len vál -
lal ko zás len ne. A sa rok kő, a Krisz -
tus azon ban győz tes, élő Úr. Ezért
van ér tel me, táv la ta, jö vő je „lel ki ál -
do za ta ink nak”.

g K há ti Dó ra

Imád koz zunk! Mennyei Atyám! Kö -
szö nöm, hogy gyer me ked dé fo gad tál
a ke reszt ség ben. Kö szö nöm, hogy
nem csak új éle tet adsz, ha nem ab ban
nö ve ked nünk, fej lőd nünk is le het: de
csak ál ta lad, igéd táp lá lé ká val. Kö -
szö nöm, hogy kö zös sé get is aján dé ko -
zol ne künk, amely ben lel ki ott ho -
nunk ra le lünk. Ké rünk, őrizz min ket
és építs, for málj, hogy ró lad pré di ká -
ló pap ja id, a vi lág előtt bi zony sá got
te vő, élő lel ki kö vei le gyünk szent
egy há zad nak. A sa rok kő, Krisz tus
le gyen ál dott mind azért, amit ve lünk
és raj tunk cse lek szel! Ámen.

A VA SÁRNAP IG ÉJEHET VE NED VA SÁR NAP JA  1P T 2,15

Is ten sze mé ben ked ves kö vek ről

Ma rad jál mel let tem, Uram,
ne ma rad jak még se ma gam.
Lásd be, mily bo rús az es tém,
Sí rok csil la ga im vesz tén.

Mert szép csil la ga im vol tak.
Előt ted is meg ha jol tak.
A leg szeb bik a re mény volt.
Ki csi volt, de az enyém volt.

Mondd meg, Uram, ho va tet ted,
ad jad vissza, ha el vet ted.
Ne ked van sok más csil la god.
Mit vesz tesz, ha vissza adod?

De én vég képp el es tem,
azt az egyet ha el vesz tem…
Lásd be, Uram: egy vad le gény,
kis csil la gát ké ri sze gény…

(1942)

Sin ka Ist ván

Csil lag vesz tés
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Ho gyan le het a rá dió hul lá mo kon vagy a té vé kép er nyő kön ke resz tül meg szó -
lí ta ni az ér dek lő dő ket, fi gyel mü ket meg ra gad ni, és egy ál ta lán: mi től lesz hi -
te les egy pré di ká ció? Mennyi re be fo lyá sol ja a rá dió köz ve tí tés a be széd tem -
pót? Me lyik éne ke ket vá lasszuk az adott va sár nap ra? Ezek ről, il let ve ha son -
ló el mé le ti és gya kor la ti kér dé sek ről hall hat tak ja nu ár 25-én egy há zunk nak
azok a lel ké szei, akik idén rá di ós vagy te le ví zi ós is ten tisz te leten hir de tik majd
Is ten igé jét.

A már ha gyo má nyos nak szá mí tó össze jö ve tel nek ez al ka lom mal is Fa biny
Ta más mé di á ért fe le lős püs pök és Nagy Lász ló, a köz ve tí té sek szer kesz tő -
je volt a há zi gaz dá ja. A meg hí vott elő adó, Jó nás Ist ván, a Lánc híd Rá dió fő -
szer kesz tő-he lyet te se, a Pro tes táns Új ság írók Szö vet sé gé nek tag ja Meg győ -
zés, be széd tech ni ka, mik ro fon láz cím mel adott út mu ta tást, il let ve tar tott fó -
rum be szél ge tést a lel ké szek nek.

Evan gé li kus te le ví zi ós is ten tisz te le tek 2010-ben
• Már ci us 28., Pest szent lő rinc (Győ ri Gá bor)
• Jú li us 25., Szar vas, Szél ró zsa or szá gos evan gé li kus if jú sá gi ta lál ko zó
• Ok tó ber 31., Ba kony cser nye (Itt zés Já nos)
• De cem ber 25., a hely szín még szer ve zés alatt (dr. Fa bi ny Ta más)

Rá di ós is ten tisz te le tek
Ja nu ár 31., Vác (ifj. Det re Já nos) • már ci us 14., Bé kés csa ba (Kon dor Pé ter) •
áp ri lis 2., Csor na (Tu bán Jó zsef ) • má jus 23., Va ny arc (Sza bó And rás) • jú -
ni us 27., Mo hács (Né meth Pál) • au gusz tus 8., Tab (Szi ge thy Szi lárd) • szep -
tem ber 19., Bu da ke szi (dr. Lack ner né Pus kás Sá ra) • ok tó ber 24., Har ka (dr.
Wag ner Szi lárd) • de cem ber 26., Bu da pest-Cin ko ta (Ve tő Ist ván)

Evangélikus Élet 2010. január 31. f 3evangélikus élet

E mun ka te rü let nek igen ko moly ha -
gyo má nyai van nak az egy ház köz ség -
ben, hi szen a Kö zép hal mi Evan gé li kus
Misszió Ala pít vány szin tén 1992 óta

mű kö dik itt, ha son ló cél ki tű zés sel. Ve -
ze tő je a fá rad ha tat lan dr. Sár kány
An gyal nyu gal ma zott ad dik to ló gus

szak or vos, aki nek ja vas la tá ra vá lasz -
tot ták ma guk nak ve zér igé ül az újon -
nan meg ala kult se gí tő klub mun ka tár -
sai a 32. zsol tár he te dik ver sét: „Te vagy
az ol tal mam, meg óvsz a baj tól, kö rül -
ve szel a sza ba du lás örö mé vel.”

A klub feb ru ár 1-jén kez di meg
mű kö dé sét. Alap ve tő fel ada ta, hogy
a prob lé má ik elől az al ko hol, a drog

vagy ép pen a já ték gé pek rab sá gá ba
me ne kü lő szen ve dély be te gek nek se -
gít sen meg sza ba dul ni füg gő sé ge ik -
ből, ja vít son egész sé gi ál la po tu kon.
Eh hez egy száz öt ven négy zet mé te -
res épü let részt újí tot tak fel és ala kí -

tot tak át a Tes se dik Sá -
mu el Nép fő is ko la épü le -
té ben. Há rom szak em -
ber vár ja majd mind -
azo kat, akik sze ret né -
nek vál toz tat ni az éle tü -
kön, s eh hez el fo gad ják
a se gít sé get.

Az át adá son az egy -
há zi ve ze tő kön kí vül kö -
szön tőt mon dott még
Ba bák Mi hály, Szar vas
vá ros pol gár mes te re, or -
szág gyű lé si kép vi se lő;
Bu da An na má ria, egy -
há zunk or szá gos iro dá -
ja dia kó ni ai osz tá lyá nak
ve ze tő je, va la mint Do -
mo kos Lász ló or szág -
gyű lé si kép vi se lő, a Bé -
kés Me gyei Ön kor -
mány zat el nö ke.

Az ün ne pi fel szó la lá -
so kat kö ve tő en Sza bó
Szil via, a szol gá lat ve ze -

tő je mu tat ta be az fel újí tott épü let -
részt a je len lé vők nek.

g Smidéliusz András

Szen ve dély be te ge ket se gí tő klu bot
ad tak át Szar va son

f Folytatás az 1. oldalról

Buda Annamária, Babák Mihály, Lázár Zsolt, Gáncs Péter, Kiss-Rigó László
és Domokos László

Feb ru ár 5-én, ked den a pen ci evan -
gé li kus temp lom ha rang ja szól az
MR1 – Kos suth rá di ó ban.

Az úr bé ri ren de zés so rán a Fel vi -
dék ről ér ke zett ka to li ku sok és evan -
gé li ku sok né pe sí tet ték be a Na szály

hegy és a Gö döl lői-domb ság kö zöt -
ti te rü le tet. Az 1770-es évek vé gén
szer ve ző dött meg az evan gé li kus
gyü le ke zet. 1822-ben gyűj tést ren dez -
tek a temp lom épí té sé re, ame lyet
1830-ban szen tel tek fel. Ol tár ké pén

Krisz tus menny be me ne te le – Raffa -
el lo egyik fest mé nyé nek má so la ta –
lát ha tó. A pen ci evan gé li kus temp -
lom hu szon há rom mé ter ma gas tor -
nyá ban há rom ha rang ta lál ha tó.

d For rás: Rtv Rész le tes

Déli harangszó Pencről
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„…egy gye rek fej lő dé sét két do log
tud ja dél előtt tönk re ten ni, a ke resz -
tény ség és a por nog rá fia” – Pa ra-Ko -
vács Im ré nek er ről a mon da tá ról
szólt a köz be széd az el múlt hé ten. Mi
is tör tént? Az is mert új ság író ja nu -
ár 19-én a Klub rá dió dél előt ti adá sá -
ban Bak ács Ti bor „Set ten ke dő” be -
szél ge tő tár sa ként fo gal ma zott így.
Egy má sik hoz zá szó ló pe dig ezt pa -
na szol ta: „Az em ber ko ra reg gel ke -
resz té nyek re éb red.” 

Bár mi lyen bán tók és os to bák vol -
tak ezek a meg nyi lat ko zá sok, az egy -
há zak ré szé ről tud tom mal sen ki nem
til ta ko zott el le nük. A jobb ol dal hoz
köt he tő la pok ban és in ter ne tes por -
tá lo kon vi szont azon nal meg je len tek
a fel há bo ro dott kom men tá rok. Alá -
írás gyűj tést in dí tot tak el, és a rá dió
meg bün te té sét szor gal maz ták az Or -
szá gos Rá dió- és Te le ví zió tes tü let nél.
Meg szó lalt Sem jén Zsolt, a Ke resz -
tény de mok ra ta Nép párt el nö ke is,
„al jas pro vo ká ci ó nak, a ke resz té -
nyek, a ke resz tény ség el le ni bot rá -
nyos ki ro ha nás nak” ne vez te a szó ban
for gó mon da tot, és je lez te, hogy
párt já nak kép vi se lői boj kot tál ják a
Klub rá di ót. 

Több se kel lett a bal ol da li-li be rá -
lis pub li cis ták nak. Blog já ban Tó ta W.
Ár pád ezt kér de zi: „Mi a hör gés tár -
gya? Ki vé te le zett, bí rál ha tat lan vi lág -
né zet ta lán a ke resz tény ség?” And ras -
sew Iván a Nép sza vá ban pe dig így
gon dol ja to vább az im már el hí re sült
ál lí tást: „Csak jel zem, hogy évek óta
ahány szent mi sét meg hall ga tok, szin -
te mind egyik ben el hang zik egy
ugyan ilyen mon dat az ate is ták ról, no -
ha nem hi szem, hogy mi, ate is ták a
gye re kek re néz vést bár mi ben ve szé -
lye seb bek len nénk, mint a ke resz té -

nyek. Il le ne egy szer tő lünk is bo csá -
na tot kér ni.” Majd pe dig – mint egy
to vább gon dol va Pa ra-Ko vács ke -
resz tény sé get és a por nog rá fi át egy
la pon em lí tő mon da tát – a ka to li kus
egy ház ban fel tárt pe do fil je len sé -
gek re utal, egye bek mel lett ar ra,
hogy ezer és ezer gyer me ket ron tot -
tak meg pa pok.

Ám nem hin ném, hogy az új ság -
író épü le tes ki je len té se eze ket az
ügye ket akar ta vol na em lé ke zet be
idéz ni. Va ló szí nűbb nek tar tom, hogy
a meg nyi lat ko zás be il lesz ke dik ab ba
a sor ba, amely ben egy ön ma gát li be -
rá lis nak tar tó kör a sza bad el vű ség hez
tel je sen mél tat lan, in to le ráns mó don
fe je zi ki nem tet szé sét a val lá sos ság -
gal szem ben. Mint egy tesz te lik a hí -
vők tü rel mét: mi kor sza kad már el a
cér na? Mert ha va la ki in du la to san vi -
szont vá lasszal él, ak kor le het mon da -
ni: „No lám, mi lyen gyű löl kö dők
ezek a ke resz té nyek! Bort isz nak, és
vi zet pré di kál nak!” 

Ez pe dig va ló ban pro vo ká ció, fő -
leg ha egy-egy egy há zi ün nep re idő -
zí tik a meg nyi lat ko zá so kat. Há rom
pél dát idé zek hir te len jé ben. A fent
már idé zett blog ger né hány éve, ka -
rá csony után Jé zus kö rül me té lé sén
él ce lő dött, mi nő sít he tet len szó hasz -
ná lat tal. Ugyanő pün kösd kor Tá -
vozz, Szent lé lek! cím mel írt har sány
pub li cisz ti kát. Ter mé sze te sen nem
von ha tó két ség be az ő vé le mény nyil -
vá ní tás hoz va ló jo ga, ám a „ki nek az
ér de ke?” klasszi kus kér dé sét ér de mes

eb ben az eset ben is fel ten ni. A har -
ma dik, ün nep re idő zí tett eset a Ti los
Rá di óé volt, ami kor a mű sor ve ze tő
„Ki ir ta nám az összes ke resz tényt”
mon dat tal lep te meg a szent es ti hall -
ga tó sá got.

E Ti los rá di ós eset utó éle tét rend -
kí vül ta nul sá gos nak és a mos ta ni
tör té né sek kap csán fel idé zen dő nek
ér zem. Ak kor ugyan is – ta lán a
pro vo ká to rok leg na gyobb örö mé re
– mind töb ben és mind han go sab -
ban til ta koz tak az ün nep meg gya lá -
zá sa el len. A há bor gók egy re ra di ka -
li zá lód tak, és a vé gén bi zony egy fi -
a tal em ber nyil vá no san el ége tett egy
iz ra e li zász lót a Ti los Rá dió épü le -
te előtt.

Nem sze re tem az össze es kü vés-el -
mé le te ket, de akár lé tez het most is
egy ilyen for ga tó könyv. Sért sük meg
a ke resz té nye ket, szá mít va az ő han -
gos til ta ko zá suk ra. A szo lid val lá so -
sok ér dek kép vi se le té ben majd meg -
szó lal nak a jobb ol da li pár tok, és –
ami még lát vá nyo sabb – fo ga dat lan
pró ká tor ként majd meg je len nek mel -
let tük a ra di ká li sok is. A til ta ko zó
gyű lé se ken majd együtt le het fil -

mez ni a ró zsa fü zért tar tó né ni két a
Ma gyar Gár da egyen ru há ját vi se lő fi -
a tal lal. Így az tán or szág-vi lág lát -
hat ja majd, hogy a ma gyar or szá gi
egy há zak mi lyen in to le rán sak és ki -
re kesz tők, fény évek re a jé zu si esz -
mék től, és töb bé már azt sem lep lez -
he tik, hogy mennyi re össze fo nód tak
a szél ső job bal.

Pa ra-Ko vács Im re mi na pi nyi lat -
ko za ta: csa li, ame lyet az új ság író
be do bott a vá lasz tá sok előt ti Ma -
gyar or szág ta vá ba. A szor gos hor -
gász és a sok kí ván csis ko dó pe dig alig
vár ja, hogy a hal jel ké pé hez amúgy
is kö tő dő egy há zak rá ha rap ja nak
ar ra. Tar tok tő le, hogy a po li ti kai ke -
resz tény ség ne vű hal be is kap ja a
hor got. A par ton vár va vár ják már
ezt a pil la na tot. Ha ez be kö vet ke zik,
ak kor egy erő tel jes rán tás sal ki fog -
ják, majd köz szem lé re te szik ezt a
csú nya hal faj tát.

Ki lé pek a me ta fo ri kus be széd ből,
hogy min den ki szá má ra egy ér tel mű
le gyek. A fent idé zett ot rom ba meg -
nyil vá nu lá sok nem azért ve szé lye -
sek az egy há zak ra néz ve, mint ha
bennük bár mi fé le kárt tud ná nak
ten ni, ha nem azért, mert rosszabb
én jüket hoz hat ják fel szín re. Gő gös
lel kü let tel és bosszú vággyal nem fo -
gunk em be re ket Krisz tus ügyé nek
meg nyer ni. A düh so ha nem jó ta -
nács adó, a „szent ha rag” pe dig
könnyen olyan ba ri ká dok ra vi szi az
egy há zat, ame lyek ide ge nek tő le. 

Kü lönb sé get kell ten nünk azon -

ban po li ti kai és köz éle ti ke resz -
tény ség kö zött. Az előb bi a ha ta -
lom mal függ össze, és elő író, nor -
ma tív jel le gű, az utób bi vi szont
aján lat te vő. A po li ti kai ke resz tény -
ség pár tok vé del mét ke re si, a köz -
éle ti ke resz tény ség fe lül emel ke dik
a rész ér de ke ken.

Egy gye rek fej lő dé sét két do log
tud ja dél előtt tönk re ten ni, a ke resz -
tény ség és a por nog rá fia? El van
ront va az em ber nap ja, ha ko ra reg -
gel ke resz té nyek re éb red? Szel le -
mes nek szánt, va ló já ban bu ta mon -
da tok ezek. De azért még ne be szél -
jünk ke resz tény ül dö zés ről. In kább
idéz zük fel, hogy az egyik leg ré geb -
bi ke reszt áb rá zo lás – egy ró mai fal -
fir ka – a meg fe szí tett Krisz tust sza -
már fej jel áb rá zol ta. Nem hi szem,
hogy az ős ke resz té nyek jog or vos la -
tért for dul tak vol na a sa já tos graffi -
ti al ko tó ja el len. Sok kal in kább vál -
lal ták a ta nít vány sá got, és kül de té sük
hi te les sé gét igye kez tek nö vel ni. Mi is
in kább sa ját szol gá la tun kat he lyez zük
mér leg re. Tu dunk-e úgy hin ni, úgy él -
ni, úgy bi zony sá got ten ni és fő kép pen
úgy sze ret ni, hogy az zal Jé zus Krisz -
tus ta ní tá sát hoz zuk kö zel a ma em -
be ré hez? Nem csak dél előtt vagy
ko ra reg gel.

Csa li
É GTÁJOLÓ

Fabiny Tamás püspök
Északi Egyházkerület

Köz ve tí tés-elő ké szí tés
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4 e 2010. január 31. Evangélikus Életkeresztutak

b Fur csa az Is ten vá lasz tá sa! Úgy
gon dol nánk, egy ne héz misszi -
ói szol gá lat ra olyas va la kit hív el,
aki meg ter mett, erős fi zi ku mú s
le he tő leg fér fi, aki jól vi se li az af -
ri kai hő sé get, az oly kor szél ső -
sé ges idő já rást, a gya ko ri ma -
gányt. Ezért is volt meg le pő,
ami kor ja nu ár 11-én az Evan gé -
li kus Kül misszi ói Egye sü let ren -
dez vé nyé re be lé pett az elő adó,
az élet ben még tö ré ke nyebb -
nek tű nő asszony: dr. Ke szi
Krisz ti na, Zambia or vos-misszi -
o ná ri u sa.

„Hadd mond jam el elöl já ró ban, hogy
én sem erős, sem bá tor nem va -
gyok” – hallhatták a résztvevők már
az al ka lom ele jén. A doktornő pél dá -
ul ir tó zik és fél a kí gyók tól, pe dig a
Mung wi kór ház kör nyé kén, ahol
már négy esz ten de je szol gál, bi zony
sok kal ta lál ko zik. Most még is a leg -
na gyobb ter mé sze tes ség gel me sél te
a hall ga tó ság nak, ho gyan szok ta kés -
sel le szúr ni a ki seb be ket, a na gyobb
kob rá kat pe dig ho gyan te szi ár tal -
mat lan ná kő vel és la pát tal. Mi előtt el -
hang zott vol na a kér dés, hogy hon -
nan gyűjt eh hez bá tor sá got, már vá -
la szolt is: Is ten hív ta el a misszi ói
szol gá lat ra, nem hagy ja ma gá ra,
meg őr zi őt a ve sze del mek kö zött is.

Pe dig ne héz fel ada tot bí zott rá
Is ten. Egye dü li or vos ként lát ja el –
2006 óta – száz ki lo mé te res kör zet -
ben a be teg eket. Több mint öt ven ezer
em ber tar to zik a kli ni ká hoz. Most,
hogy négy éves szol gá la ta után fél évet
itt hon tölt, hogy töl te kez zen, pi hen -
jen – aho gyan ez az őt ki kül dő Li ben -
zel li Misszi ó nál elő írás –, a be te ge it

a kór ház har minc mun ka tár sá ra
hagy ta. Kö zöt tük so kan nő vé rek,
akik re ne he zebb fel ada tok el lá tá sa is
há rul ta lán, mint a ma gyar or szá gi
ápo ló nők re. Krisz ti na dok tor nő höz
így a négy év fo lya mán az iga zán sú -
lyos be te gek, a ne héz ese tek ke rül tek.

S mi köz ben ar ról be szélt, mennyi -
re ke vés mű szer vagy ép pen gyógy -
szer állt a kli ni ka ren del ke zé sé re, a
hall ga tó ság ámult azon, hogy még is
gyó gyul nak a be te gek. A dok tor nő ki
is mond ta: „Cso dá kat élünk át na -

pon ta.” Nem rit ka, hogy a leg sú lyo -
sabb agyi ma lá ri á val hoz nak hoz zá -
juk egy be te get, egy élő ha lot tat.
Két nap múl va pe dig ez a te he tet len
em ber talp ra áll, s si et ha za a csa lád -
já hoz, ahol mér he tet le nül nagy szük -
ség van rá. 

Az af ri kai sze gény sé get dia ké pek -
kel is szem lél tet te az elő adó. A fa lu
egy sze rű kuny hó i tól kezd ve a kli ni -
ka „kór ter mé ig”, ahol a be te gek mel -
lett a föl dön al sza nak a ro ko nok,
akik nek fel ada ta, hogy főz ze nek kór -

ház ba ke rült csa lád tag ja ik ra. Az el -
lá tás ra ne ki és a mun ká ját se gí tő
ápo ló nők nek már nem ma rad ener -
gi á juk – fűz te hoz zá Krisz ti na –, elég,
hogy ma gát a gyó gyí tó mun kát vég -
zik.

Mi cso da fel ada tot vál lalt ma gá ra
ez a tö ré keny asszony! – mond ták a
részt ve vők az al ka lom vé gez té vel.

Ám a doktornő nem en ged te,
hogy őt mél tas sák. Azt sem, hogy ve -
le in ter jú ké szül jön. Meg is mond ta:
Krisz tus ra irá nyul jon az ol va sók fi -

gyel me, Is ten Fi á ra, aki nek fon tos az
em be ri élet, a föld bár me lyik pont -
ján él jen is az az em ber. Ar ra az Úr -
ra, aki al kal mat la no kat al kal mas sá
tesz a szol gá lat ra! De leg fő kép pen ar -
ról a Jé zus ról szól jon a bi zony ság té -
tel, aki ma ga is em ber ré lett, hogy a
vi lág min den la ko sá nak üd vös sé ge,
örök éle te le hes sen.

Ma gá ról csak ennyit mon dott a
dok tor nő: „Én nem bá tor va gyok, ha -
nem en ge del mes.”

g B. Pin tér Már ta

Bá tor en ge del mes ség
Or vos-misszi o ná ri us Zam bi á bólKon fe ren ci át ren de zett az Eöt vös

Lo ránd Tu do mány egye tem Ál lam- és
Jog tu do má nyi Ka ra ja nu ár 22–23-án
Az em ber hez mél tó ha lál cím mel.
Egy há zi sze mé lyi sé gek, or vo sok, jo -
gá szok vol tak a részt ve vők. Az öt let -
gaz da és a kon fe ren ci át elő ké szí tő és
le ve zény lő dr. Fi ló Mi hály nak, az
in téz mény ad junk tus ának te vé keny -
sé gé ben az a fel is me rés tük rö ző -
dött, hogy csak az érin tett szak mák
pár be szé de, össze fo gá sa ré vén re mél -
he tő va la mi lyen kon szen zus az igen
ér zé keny te rü le ten. 

A kon fe ren cia fő véd nö ke dr. Ba -
ka And rás, a Leg fel sőbb Bí ró ság el -
nö ke volt, aki be ve ze tő elő adá sá ban
né hány kö zel múlt be li eset elem zé sé -
vel érez tet te a té ma össze tett sé gét,
ne héz sé ge it. Az egyik konflik tus for -
rás, hogy a hosszú ide je kó má ban lé -
vő em ber élet hez va ló jo ga üt kö zik az
em ber hez mél tó el tá vo zás igé nyé vel.

Né hány elő adás cí me íze lí tő ül: Az
eu ta ná zia a ró mai meg nyi lat ko zá sok
fé nyé ben (dr. Bí ró Lász ló ró mai ka to -
li kus püs pök); Eu ta ná zia a ke resz tény
ant ro po ló gia fé nyé ben (Szűcs Fe renc
re for má tus teo ló gus pro fesszor); A
hos pice és a pal lia tív el lá tás mint az
eu ta ná zia al ter na tí vá ja (dr. He ge dűs
Ka ta lin or vos); Élet vé gi dön té sek az
in ten zív te rá pi á ban (dr. Dó sa Ág nes
tu do má nyos fő mun ka társ); Al kot -
má nyos jog az élet hez és a ha lál hoz
(dr. Hal mai Gá bor jo gász pro fesszor).

Két nap alatt – a meg hí vott kül föl -
di elő adó ké val együtt – hu szon öt elő -
adás hang zott el. Min den blokk (teo -
ló gi ai, or vo si, jo gá szi, nem zet kö zi)
után élénk, ér de mi vi ta zaj lott le. A
ren de ző in téz mény a kon fe ren ci á ról
ki ad ványt ter vez meg je len tet ni.

Ma gam Jog és le he tő ség a ke gyes
ha lál hoz cím mel tar tot tam elő adást.
Be ve ze tőm ben fel idéz tem el ső, ide
vo nat ko zó em lé ke met. Több mint fél
év szá za da a Fe ren ci ek te rén lé vő
temp lom ba men tünk meg hall gat ni
egy hír ne ves ige hir de tőt. Ő be szélt az
eu ta ná zi á ról, gyó gyít ha tat lan be te gek
ha lál ba se gí té sé ről. Fel tet te a kér dést:
bűn-e az eu ta ná zia? És meg ad ta a ke -
mény vá laszt: nem bűn, mert az ál -
lat nak nincs bű ne. Ha kis sé ha tás va -
dász nak ta lál tuk is, nem állt tá vol tő -
lünk ez a fel fo gás. Fő leg, mert ak kor
fő ként a csa lá di, ne tán or vo si vissza -
élé sek kap csán is mer tük a prob lé mát.
Örök ség re mé nyé ben se gí tet ték át az
idős, be teg em bert a más vi lág ra.

Az el múlt fél év szá zad ban az or -
vos tu do mány fej lő dé se ré vén so kat
vál to zott a hely zet. A gyó gyu lás re -
mé nye nél kül szin te kor lát lan ide ig
élet ben tart ha tók – leg alább is a szó
bio ló gi ai ér tel mé ben – a be te gek.
Élet nek te kint he tő-e a mes ter sé ges
táp lá lás sal, lé le gez te tés sel fenn tar tott
ve ge ta tív lét, il let ve van-e jo ga a ke -
ze lés vissza uta sí tá sán túl – ezt már
le he tő vé te szi a tör vény – az egy re je -
len tő sebb szen ve dés nek ki tett be teg -
nek a ha lál ba se gí tést igé nyel ni?

Úgy vé lem, ma is ér vény ben van a
„Ne ölj!”, az ötö dik pa ran cso lat, de ez
azt is je len ti, hogy az élet tel és a ha -
lál lal össze füg gő prob lé má ink csak
együtt ér tel mez he tők, il let ve vá la szol -
ha tók meg. Ne he zen fo gad ha tó el,
hogy akik a ha lál bün te tést he lyes lik,
az eu ta ná zia min den for má ját el uta -
sít ják. De vé le mé nyem sze rint iga zá -
ból a kez det és a vég, az abor tusz és

az eu ta ná zia prob lé má ja kap cso ló dik
össze. 

Min dent meg kell ten nünk a mű -
vi ter hes ség meg sza kí tás el len, a szü -
lők, az anya meg győ zé sé től az örök -
be fo ga dás le he tő sé gé nek az elő se gí -
té sé ig, hogy ne le gye nek abor tu -
szok. De ha vé gül ku dar cot val lunk,
nem uta sít ha tó el – na gyobb bű nök
fe nye ge té se mi att – a be avat ko zás.
Hoz zá te he tő, hogy or vos nem kény -
sze rít he tő a hi té vel el len té tes te en dő
el vég zé sé re. Egy élet esé lye vész el egy
má sik em ber – még ha ez az anya is
– dön té se mi att.

Az eu ta ná zia ese té ben vi szont az
em ber ma ga dönt ön ren del ke zé si
jo ga alap ján sor sá ról. E té ren is min -
dent meg kell ten nünk, hogy az élet
mel lett dönt sön, leg több eset ben
va ló ban ez, a ra gasz ko dás az élet hez
a ter mé sze tes ma ga tar tás, de ha a
gyó gyít ha tat lan be teg a tá vo zás mel -
lett dönt, meggyőződésem szerint eb -
ben is se gí te nünk kell. Ezért is fon -
tos a sza bá lyo zás, mert pél dá ul az in -
ten zív osz tá lyo kon dol go zó or vo -
sok el mond ják, nem min dig egy -
sze rű kü lönb sé get ten ni a passzív és
az ak tív fo lya ma tok kö zött.

Fon tos a jé zu si pél da, a gyó gyí tá -
sok, Ja i rus lá nya, a ka per na u mi szá -
za dos szol gá ja és a töb bi ek, kö zöt tük
Lá zár fel tá masz tá sá nak a tör té ne te.
Jé zus sze re te té nek cso da té vő ere je
meg gyó gyí tot ta őket, eny hült szen -
ve dé sük. Ha lan dók va gyunk, vé gül
mind nyá jan el tá voz tak, de Jé zus pél -
dát adott szá munk ra.

Hi vat koz tam Ke ken And rás mon -
dá sá ra: „Nagy dol gok ban egy ség,
kö zöm bös dol gok ban sza bad ság,
min de nekfe lett sze re tet.” Saj nos ar -
ra nincs re mény – bár mennyi re nagy
do log a lét és nem lét kér dé se –,
hogy eb ben egy ség le gyen, de ami ben
le het, az a min de nekfe let ti sze re tet.
En nek je gyé ben fo gal maz hat juk meg
vá la sza in kat az élet ből tá voz ni ké szü -
lők szá má ra.

Az el ső vá lasz a ná lunk is ör ven -
de te sen ter je dő hos pice-moz ga lom.
Az er re fel ké szült osz tá lyok nem
egy sze rű en gyó gyí ta nak, ha nem a
kor sze rű fáj da lom csil la pí tás, szen ve -
dés eny hí tés min den ob jek tív le he tő -
sé gé től a lel ki gon do zás gaz dag tár há -
zá ig szá mos esz köz zel se gí tik a be te -
ge ket éle tük utol só pe ri ó du sá ban.

A má so dik, ta lán en nél is fon to -
sabb vá lasz a csa lád sze re pe, az ott -
ho ni el tá vo zás le he tő sé ge. Ré gen a
leg töb ben sze ret te ik kö ré ben tá voz -
tak el. A ma ta pasz tal ha tó bán tó el -
ide ge ne dés ré sze a kór há zi ha lál -
ese tek do mi nan ci á ja. Saj nos sok csa -
lád el há rít ja a sze re tet tel jes tö rő -
dést. Pe dig ez ál tal nem csak a hal dok -
ló szá má ra vá lik könnyeb bé a be szál -
lás Kharón la dik já ba, ha nem a csa lád
is gaz da go dik a köl csö nös sze re tet fo -
lya ma tá ban.

És csak eze ket a vá la szo kat kö ve -
tő en, ki vé te les ese tek ben ke rül het sor
a ha lál ba se gí tés fo lya ma tá ra. Sza bá -
lyo zott kö rül mé nyek kö zött.

Min de nekfe lett sze re tet. Ez a leg -
főbb üze net.

g Frenkl Ró bert

A szerző orvos, a Magyarországi
Evan gélikus Egyház volt országos fel -
ügye lője

Az em ber hez mél tó ha lál
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Meg hí vó
A Ma gyar Evan gé li kus Kon fe ren cia (Maek) 2010. már ci us 5–6-án ta nul má nyi kon fe ren ci át ren dez Rév fü lö pön
az Or dass La jos Evan gé li kus Ok ta tá si Köz pont ban A Lu ther-ró zsa szí nei – Anya nyelv – egy ház – nem zet cím -
mel. A kon fe ren cia pén te ken, már ci us 5-én 17 óra kor kez dő dik, és szom ba ton 16 óra kor fe je ző dik be.

A ter ve zett elő adá sok a kö vet ke zők:
• A ma gyar–szlo vák kér dés ke resz tény meg kö ze lí tés ben – Kä fer Ist ván, a Páz mány Pé ter Ka to li kus Egye tem pro -

fesszo ra
• A zsol nai zsi nat (1610) ha tá ro za ta i nak má ig ha tó je len tő sé ge – Ker tész Bo tond tör té nész
• A né pek ki ala ku lá sá nak teo ló gi ai ér té ke lé se az ószö vet sé gi ős tör té net ben – Bándy György, a po zso nyi egye tem teo -

ló gi ai ka rá nak pro fesszo ra 
• Ér tel mi ség ként két kul tú rá ban – Hunčik Pé ter pszi cho ló gus-pszi chi á ter, író (Du na szer da hely)

Az elő adá so kon kí vül áhí ta tok, ke rek asz tal-be szél ge tés, zá ró is ten tisz te let úr va cso ra osz tás sal, Fa bi ny Ta más
püs pök szol gá la tá val.

Rész vé te li díj szál lás sal, há rom szo ri ét ke zés sel: 5100 fo rint. Je lent ke zés feb ru ár 20-ig, ki zá ró lag írás ban, pos -
tai úton (8253 Rév fü löp, Fü re di út 1.) vagy e-mail ben: rev fu lop@lu the ran.hu

Sze re tet tel vár juk a té ma iránt ér dek lő dő Test vé re in ket or szág ha tá ron in nen és túl ról.
A Maek ne vé ben

id. Zász ka licz ky Pál nyu gal ma zott lel kész, tit kár

H I R D E T É S

Dr. Keszi Krisztina az EKME rendezvényén

A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház püs pö ki ta ná csa bi -
za lom mal ké ri a gyü le ke ze te ket, hogy pénz ado mánnyal
tá mo gas sák a ha i ti föld ren gés utá ni men té si és se gé lye -
zé si mun ká la to kat. Ja va sol juk, hogy az egyik kö vet ke ző
va sár nap per sely pén zét a Ma gyar Öku me ni kus Se gély -
szer ve zet szám la szá má ra utal ják át. Hor doz zuk to váb -
bá imád ság ban a szen ve dők ügyét.

Budapest, 2010. január 25.
g Itt zés Já nos el nök-püs pök,

Gáncs Pé ter püs pök, Dr. Fa bi ny Ta más püs pök

* * *

A Ma gyar Öku me ni kus Se gély szer ve zet nem zet kö zi
kö te lék ben már a föld ren gést kö ve tő el ső na pok ban meg -

kezd te a se gít ség nyúj tást –
élel mi szert, ivó vi zet, gyó -
gyá sza ti esz kö zö ket oszt a
baj ba ju tot tak nak. Az ado má nyok cél ba jut ta tá sát ma gyar
mun ka társ ko or di nál ja a hely szí nen.

Se gély szer ve ze tün ket so kan ke res ték meg te le fo non
vagy le vél ben, ar ról ér dek lőd ve, ho gyan le het a ha i ti ká -
ro sul ta kat tá mo gat ni. Az ado má nyoz ni kí vá nó gyü le ke -
ze tek, ma gán sze mé lyek és cé gek fel aján lá sa i kat az aláb -
bi csa tor ná kon jut tat hat ják el hoz zánk.

Csek ken vagy át uta lás sal az OTP 11705008-20464565
szám la szám ra. On-line a www.se gely szer ve zet.hu ol da -
lon le het át utal ni pénz ado mányt. Csek ket az 1/205-3955-
ös te le fon szá mon le het kér ni.

A PÜSP ÖK I TANÁCS FEL HÍ VÁ SA

Gyűj tés Ha i ti meg se gí té sé re

Út mu ta tó – Az egy há zak sze re pe a ma gyar tár sa da lom -
ban cím mel lát ha tunk össze ál lí tást feb ru ár 7-én, va sár -
nap a Ma gyar Te le ví zi ó ban. A mű sor az m1-en 11.05-kor,
az m2-n 14.05-kor kez dő dik. Köz re mű kö dik: Tom ka Mik -

lós, Ka ma rás Ist ván, Fáb ri György és Tő kécz ki Lász ló. Szer kesz tő: Nagy
Lász ló, ren de ző: Ne mes Takách Ág nes.

H I R D E T É S
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Az édes any ját már ko rább ról „is -
mer tem”. A szín pad ról, a Jú lia cí mű
mo no drá má ból. Alak ja – Dér De ni -
sa meg for má lá sá ban – ott állt előt -
tem ak kor is, ami kor ke zem be vet tem
a leg ki sebb fi á val, Vis ky And rás sal ké -
szí tett in ter jú kö te tet. Ma gá ról Vis ky
And rás ról azon ban úgy szól ván sem -
mit nem tud tam – le szá mít va azt,
hogy a Pro tes táns Új ság írók Szö -
vet sé ge 2005-ben el ső íz ben őt
tün tet te ki a Rát Má tyás-élet -
mű díj jal.

Most már – mi u tán rö vid
időn be lül har mad szor ra is vé -
gig ol vas tam a Mint aki lát ja a
han got cí mű köny vet – ta lán el -
mond ha tom: őt is is me rem. S ha
akar nám, so rol hat nám a pusz ta
té nye ket, hogy mi kor mit írt,
mit tett. De nem ezek szá mí ta -
nak. Il let ve ezek is szá mí ta nak –
hi szen ezek az ese mé nyek (is)
for mál ták –, de hogy mi lyen né,
az sok kal, de sok kal fon to sabb,
ér de ke sebb, iz gal ma sabb.

Így gon dol ta ezt Si pos Már ti is,
aki a már em lí tett mo no drá má -
ból ki in dul va (ho gyan él te meg
édes any ja, ami kor az 1956-os kon cep -
ci ós pe rek után re for má tus lel kész
fér jét be bör tö nöz ték, őt pe dig hét kis -
gyer me ké vel a ro mán pusz ta egyik lá -
ger fa lu já ba te le pí tet ték) be szél ge -
tett Vis ky And rás sal. Hang sú lyo -
zom, be szél ge tett. Mert nem egy sze -
rű en kér dé sek zá po rát zú dí tot ta a ve -
le szem ben ülő író-dra ma turg ra, ha -
nem „együtt lé leg zett” ve le; lé pé -
sen ként – időn ként egyet ért ve, más -
kor meg vi tat koz va az el hang zot tak -
kal – „ásott” egy re mé lyebb re és
mé lyebb re.

S hogy ak kor mi lyen em ber is tu -
laj don kép pen a Ko lozs vá ri Ál la mi
Ma gyar Szín ház mű vé sze ti igaz ga tó -
ja, a Bab eș–Bo lyai Tu do mány egye -

tem Szín ház tu do mány és Te le ví zió
Ka rá nak do cen se, aki a kö tet füg ge -
lé ké ben a ti tu lu sai fel so ro lá sá nál azt
is fon tos nak tar tot ta meg em lí te ni,
hogy „férj és apa; hol mes ter, hol ta -
nít vány”?

Pél dá ul olyan em ber, aki sok szor
sok kal job ban ér zi ma gát a szín ház -
ban, mint a temp lom ban… – no ha
előb bit na gyon is „temp lo mi” tu laj -
don sá gok kal jel lem zi: „A szín ház nak,
il let ve a mű al ko tás nak szá mom ra
nem az a fel ada ta, hogy alo é val ke ne -
ges sen. A mű vé szi al ko tás ar ra hi va -
tott, hogy ra di ká lis kér dé se ket te gyen
fel. A jó szín ház cél ja vé gül is az, hogy
egy ho mály ban ma ra dó tü kör be he -
lyez zen en gem, de eb ben a tü kör ben
ne csak azt a ké pet lás sam, aki va -

gyok, ha nem azt a ké pet is, aki va ló -
já ban va gyok. A ka tar zis pil la na tá ban
nem csak azt élem meg, hogy nincs
re mény, ha nem azt is, hogy csak re -
mény van.”

Pél dá ul olyan em ber, aki több re
tart ja „a je len té keny bu kást, ami va -
la mi fé le ra di ká lis ön szem lé let re kész -

tet, sem mint egy langy me leg si kert,
ami a pil la nat nyi, ál sá gos túl élés -
ben se gít”.

Pél dá ul olyan em ber, aki – még
ha gye rek fej jel is, de a sa ját bő rén ta -
pasz tal ta meg, mi lyen rab ság ban él -
ni – így gon dol ko dik fog ság ról és
sza bad ság ról: „A fog ság ar ra kény -
sze rí ti az em bert, hogy alap kér dé -
se ket te gyen fel ön ma ga szá má ra:
Tu laj don kép pen mit is vet tek el
tő lem? Meg kell tud ni vá la szol ni ezt
a kér dést. S ha az a vég ső vá la szod,
hogy az ál tal, hogy min de ne det el -
ko boz ták, min den től meg fosz tot tak,
ak kor tel jes mér ték ben a ha tal mi
játsz mák tár gyá vá vál tál. De ha ar -
ra a vá lasz ra jutsz, hogy van, amit

nem tud nak el ven ni tő led, és az
össze ha son lít ha tat la nul több an -
nál, mint amit el vet tek, ak kor
vissza nyer he ted a vi lág ban va ló lé -
te zé sed örö mét. […] A sza ba dí tás -
nak az a je le, ha az el ve szett ség ben,
az alul ma ra dás ban, a hát ra té tel -
ben, a ku darc ban meg éled a szá -
mon tar tott sá god ke gyel mét.”

Vis ky And rás te hát olyan em ber,
aki… – de in kább ol vas sák el a
köny vet!

g Vi tá lis Ju dit

Mint aki lát ja a han got – Vis ky
And rás sal be szél get Si pos Már ti.
Har mat, Bu da pest, 2009. Ára: 2500
fo rint.

„Azt a jé zu si fel szó lí tást, hogy »Sze res sé tek el len sé ge i te ket!«, min den -
ki is me ri. En nél ke mé nyebb mon dat alig ha van az evan gé li um ban, nem
vé let le nül ke rült fel ez a ke resz tény ség fal vé dő jé re, vé de ke zés ből. Afo -
riz má vá vál toz tat tuk ezt is, hogy ne le gyen dol gunk ve le. […] Nem is él -
jük meg, hi szen nin cse nek el len sé ge ink. Jé zus nem azt mond ja, hogy majd,
ha lesz nek el len sé ge id, ha nem azt a kér dést te szi fel, hogy va jon van nak-e
el len sé ge id. S ha van nak, va jon nem arc ta la nok-e? Ma gyar or szág ket té
van sza kad va, de a két ol da lon nem ar cok te kin te nek ar cok ba. Van nak
ba rá ta im, akik hí vő em be rek nek vall ják ma gu kat, és időn ként meg le pő -
en gyű löl kö dő mon da to kat vág nak a má sik ol da lon le vők fe jé hez.
Ilyen kor azt szok tam ne kik mon da ni: »Rend ben van. Te gyű lö löd azt az
em bert. Na gyon he lyes. Ak kor vég re van egy el len sé ged, jó hely zet ben
vagy. Má tól kezd ve te hát az a fel ada tod, hogy sze resd el len sé ge det, ne
ál ta lá no san, ha nem ke resd meg és ta láld meg azt a konk rét szi tu á ci ót,
ami kor ki fe jez he ted irán ta a sze re te te det. Sze mé lye sen építsd fe lé a sze -
re te tet! A sze mély te len sze re tet a gyű lö let egyik for má ja. Hí vő em ber vagy,
imád kozz ér te ad dig, amíg meg nem szü le tik ben ned a sze re tet irán ta!«
Te hát a »Sze res d az el len sé ged!« fel szó lí tás fel adat, és en nek a tel je sí té -
se az el len sé ged del va ló sze mé lyes vi szony ki ala kí tá sá val kez dő dik. […]
Mert ha nem te szed meg, ak kor te ma gad is az el len sé ges ke dés spi rál -
ját gör ge ted to vább.”

Kö zel kép
Vis ky And rás ról

Visky András: Júlia
A leg utób bi or szá gos evan gé li zá ci ón el hang zott Vis ky And rás Jú lia cí mű mo -
no drá má ja Dér De ni sa elő adá sá ban. So kak ra nagy ha tást gya ko rolt, az óta több
gyü le ke zet is meg hív ta.

A pi lis csa bai Bé thel Evan gé li kus Misszi ói Ott hon ban (Pi lis csa ba, Szé che nyi
u. 8–12.) a kö vet ke ző hó na pok ban há rom kon fe ren cia (Ali ansz teo ló gi ai mű hely,
misszi ói kon zul tá ció, misszi ói kon fe ren cia) ke re té be is be il lesz tet tük az elő adást.
Eze ken sze re tet tel lá tunk min den kit, azo kat is, akik nem vesz nek részt a kon -
fe ren ci á kon. Az elő adá sok feb ru ár 15-én, már ci us 23-án és jú li us 5-én 19 óra kor
kez dőd nek. A be lé pés in gye nes, ado mányt el fo ga dunk.

Sze ve ré nyi Já nos

H I R D E T É S

b Két év vel ez előtt na gyot ál mo -
dott a bu da vá ri gyü le ke zet: az
Új szö vet ség le má so lá sá ra vál -
lal koz tak a hí vek. Az az óta el telt
idő ben nem csak kitették a pon -
tot a Je le né sek köny vét zá ró ámen
után, hanem hasz ná lat ba is vet -
ték a né ger bar na mar ha bőr be
kö tött, csa tok kal dí szí tett kö te -
tet. A kez de mé nye zés és a „ki vi -
te le zés” rész le te i ről Ben ce Im ré -
vel, a gyü le ke zet egyik lel ké szé -
vel és Só lyom Ani kó má sod fel -
ügye lő vel, a De ák Té ri Evan gé -
li kus Gim ná zi um hit ok ta tó já -
val Vi tá lis Ju dit be szél ge tett.

Ben ce Im re: So kat tör tük a fe jün -
ket, hogy mi ként is em lé kez zünk
meg gyü le ke ze tünk ben a Bib lia évé -
ről. Vé gül két öt let va ló sult meg. Az
egyik a „szí vek ven dég köny ve” volt,
amely be tet szés sze rint min den ki
be le ír hat ta a ne vét, a leg ked ve sebb
igé jét vagy épp a bi zony ság té te lét. A
má sik ter vünk pe dig a kéz zel írt
Bib lia, pon to sab ban a kéz zel írt Új -
szö vet ség el ké szí té se volt. 2008-ban
az öku me ni kus ima hé ten kezd tük el
a má so lást.

Só lyom Ani kó: Nem sok kal a Bib -
lia éve meg hir de té se előtt egy egy há -
zi de le gá ci ó val Észak-Raj na–Veszt -
fá li á ban jár tam, ahol a szak mai prog -
ram ke re té ben egy bib lia mú ze um ba
– de ta lán pon to sabb úgy fo gal maz -
ni, hogy bib lia mű hely be – is el ju tot -
tam. A ki ál lí tá son nem csak a Bib lia
ke let ke zé sét mu tat ták be, de pél dá -
ul a pa pi ruszt is meg le he tett ta pin -
ta ni. Az ott lá tott min ta alap ján va -
ló sí tot tuk meg nem csak Bu da vár ban,
ha nem a De ák té ri evan gé li kus gim -

ná zi um ban is a bib lia má so lást. Igaz,
a di á kok kal „csak” Má té evan gé li u -
mát „vet tük vé gig”.

– Hol, mi lyen kö rül mé nyek kö -
zött folyt a mun ka?

S. A.: A temp lom egyik sar ká ban

dra pé ri á val kü lö ní tet tünk el egy kis
zu got, és a kö zép ko ri bib lia má so lók
cel lá i nak han gu la tát pró bál tuk fel -
idéz ni. A le pel re a té má hoz il lő met -
sze tek, raj zok má so la tai, ré gi te ker -
cse ket meg örö kí tő fo tók – és így to -
vább – ke rül tek. A má so ló pul tot
filc te rí tő vel ta kar tuk le, el he lyez tük
raj ta a má so lan dó Bib li át és az ívek -
be fű zött pa pírt, egy csu por ba má so -
ló tol la kat ké szí tet tünk be, és kis mé -
csest is tet tünk az asz tal ra.

– Bár mi kor be le he tett men ni a
temp lom ba má sol ni?

B. I.: Igen, de a fű té si sze zon ban ál -
ta lá ban csak köz vet le nül az is ten tisz -
te le tek előtt vagy után te le ped tek oda
a pult hoz az em be rek, vagy pe dig hi -
va ta li idő ben bent a gyü le ke ze ti te -
rem ben má sol tak. Ami kor a fű té si
sze zon vé get ért, sok kal töb ben jöt -
tek, és érez he tő en fel gyor sult a mun -
ka. Elő for dult, hogy azt lát tuk, nyit -
va van a temp lom, és mind össze
egy szál gyer tya vi lá gít a sa rok ban. Az
il le tő annyi ra be le fe led ke zett a má -
so lás ba, hogy ész re sem vet te, oda -
kint köz ben be sö té te dett.

S. A.: Ta valy év ele jén már nem sok
hi ány zott ah hoz, hogy be fe jez zük a
má so lást. Ek kor már nem a temp -
lom ban folyt a mun ka, ha nem csa lád -
ról csa lád ra járt a kéz irat. Egy idő sebb
hölgy fér je mo so lyog va me sél te, hogy
ami kor a fe le sé ge má solt, nem le he -
tett hoz zá szól ni, és az egész csa lád -
nak láb ujj he gyen kel lett köz le ked nie
a la kás ban.

B. I.: Ami kor el in dí tot tuk a kez de -
mé nye zést, nem egy sze rű en csak a
má so lás nak akar tunk te ret ad ni, ha -
nem az el csen de se dés nek – ez zel
együtt pe dig az Is ten nel va ló kap cso -
lat meg erő sö dé sé nek – is. Hi szen
egé szen más képp ol vas az em ber

egy bib li ai sza kaszt, ami kor utá na be -
tű hí ven pa pír ra kell vet nie. A bib lia -
órá ra já rók kö zül töb ben is el mond -
ták, hogy sok olyan do log ra fi gyel tek
fel a szö veg ben, amit ko ráb ban egy -
ál ta lán nem vet tek ész re.

– Az ol da la kon szál kás és göm bö -
lyű en for mált be tűk, len dü le tes-ha -
tá ro zott és „resz ke tő” írás ké pek vál -
to gat ják egy mást. Le het tud ni, hogy
pon to san há nyan vet tek részt a má -
so lás ban?

B. I.: Nem ve zet tünk lis tát ar ról,
hogy ki kap cso ló dott be a mun ká ba,
és utó lag nagy – ha nem ép pen le he -
tet len – fel adat len ne össze szá mol -
ni, hány fé le kéz írás van az el ké szült
Új szö vet ség ben. De még ha ez si ke rül -
ne is, ak kor sem tud nánk pon to san,
hogy mennyi en dol goz tunk raj ta,
mert van nak olya nok, akik részt vet -
tek ugyan a má so lás ban, de az ív,
amely re ír tak, nem lett be köt ve.

S. A.: Elő for dult pél dá ul, hogy
va la ki vissza la po zott a ki ké szí tett
Bib li á ban, és egy hosszú sza kaszt
két szer is le má sol tunk, egy má sik
al ka lom mal pe dig egy idős né ni
meg for dí tot ta az ívet, és fej jel le fe -
lé írt rá. Ilyen kor a tel jes ívet új ra
kel lett ír ni.

– Ha va la ki be le la poz a könyv be,
nem csak „be tű ten ger rel” ta lál ko zik.
Az il luszt rá ci ók ki nek, kik nek a ke ze
mun ká ját di csé rik?

S. A.: Richly Zsolt gra fi kus, gyü le -
ke ze tünk tag ja az evan gé lis ták szim -
bó lu ma it raj zol ta meg, az if jú sá -
gunk hoz tar to zó Vi da Lé na és a
Czen the lá nyok – An na, Ka ta és Li -
li – pe dig az evan gé li u mok tör té ne -
tei kö zül je le ní tet tek meg né há nyat.

– Ar ról még nem esett szó, hogy
mi ként bol do gul tak a könyv be kö té -
sé vel.

B. I.: Elő ze te sen na gyon sok se gít -
sé get kap tunk az Or szá gos Szé ché -
nyi Könyv tár (OSZK) res ta u rá ló -
mű he lyé nek egyik mun ka tár sá tól.
Ta ná csok kal lá tott el ben nün ket pél -
dá ul a te kin tet ben, hogy mi lyen
szem pon tok alap ján – szál irány, vas -
tag ság és így to vább – vá lasszunk pa -
pírt, vagy hogy mek ko ra mar gót
hagy junk ah hoz, hogy szé pen nyit ha -
tó le gyen a Bib lia. A má so lás be fe jez -
té vel a te le írt íve ket az OSZK egyik
mun ka tár sa kö töt te be.

Az utol só si mí tá sok kal ok tó ber kö -
ze pé re ké szült el; az Új szö vet sé get bib -
lia va sár nap (a re for má ció ün ne pét
meg elő ző va sár nap – a szerk.) he lyez -
tük el az ol tá ron. Az óta is ez az „ol -
tár bib li ánk” – no ha teo ló gi a i lag ez
nem he lyes, mert egy tel jes Szent írás -
nak kel le ne ott len nie. Bib lia va sár nap
egyéb ként eb ből a könyv ből ol vas tuk
fel az az nap ra ki je lölt új szö vet sé gi
ige sza ka szo kat, de a kéz írás ki bo ga -
rá szá sa nem min dig könnyű, ezért
nem ve zet tük be azt a gya kor la tot,
hogy ál lan dó jel leg gel ezt hasz nál juk.

– A tel jes Szent írást em lí tet te. Ter -
ve zik az Ószö vet ség le má so lá sát is?

B. I.: Az Ótes ta men tu mot sok kal
ne he zebb (le het) má sol ni, mert míg,
mond juk, Jé zus pél dá za tai ma guk kal
ra gad ják az em bert, ad dig a nem zet -
ség táb lák kal nem olyan könnyű
„meg bir kóz ni”. Ami kor el ké szül tünk
az Új tes ta men tum le má so lá sá val,
na gyon lel ke sek vol tunk, de most úgy
érez zük, egy elő re nem érett meg
ben nünk az el ha tá ro zás, hogy tény -
leg be le vág junk a do log ba.

Kéz zel írt Új testamentum
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A 2010-es Szent Ja kab-év ben min den
ed di gi nél több, kö zel ne gyed mil lió
em ber jár hat ja vé gig a San ti a go de
Com pos te lá ba ve ze tő za rán dok utat
a ka to li kus egy ház re mé nyei sze rint.

Az 1980-as évek má so dik fe le óta
re ne szán szát élő El Ca mi no egy re
több za rán do kot vonz, kü lö nö sen
azok ban az évek ben, ame lyek ben az

idő sebb Ja kab apos tol szü le tés nap ja,
jú li us 25-e va sár nap ra esik. Az ilyen,
Szent Ja kab-év nek ne ve zett esz ten -
dők ben min dig meg ug rik a za rán do -
kok szá ma: 1993-ban 99 ez ren, 1999-
ben 154 ez ren, 2004-ben pe dig már
180 ez ren tették meg leg alább az
utol só száz ki lo mé tert. Ennyi szük -
sé ges ugyan is a hi va ta los za rán dok -
ok le vél meg szer zé sé hez. Egy ré gi
ha gyo mány sze rint aki ilyen év ben
tel je sí ti az utat, az ok le vél mel lett tel -
jes bűn bo csá na tot is nyer.

2010 új ra Szent Ja kab-év, egé szen
pon to san a 119. a sor ban, mi ó ta 1122-
ben be ve zet ték szá mon tar tá su kat. Ju -
li án Bar rio Bar rio, San ti a go ér se ke de -
cem ber 31-én a vá ros ka ted rá li sá nak
ka pu já ra mért há rom ka la pács ütés sel
ün ne pé lye sen meg nyi tot ta a szent
évet, amely nek fo lya mán az egy ház
nem ke ve sebb mint 240 ezer za rán -
dok ra szá mít az El Ca mi nón. Az óév

utol só nap ján tar tott ce re mó ni án
össze gyűlt több száz za rán do kot XVI.
Be ne dek pá pa le vél ben kö szön töt te.

Az idén vár ha tó „tu mul tus” azon -
ban csak kis rész ben kö szön he tő a
szűk ér te lem ben vett za rán do kok nak.
A 2,7 mil li ós Ga li cia tar to mány és fő -
vá ro sa, az alig száz ez res San ti a go de
Com pos te la 2010-ben tíz mil lió tu ris -

tá ra szá mít. Össze ha son -
lí tás kép pen: ek ko ra lá -
to ga tó szá mot tű zött ki
cé lul a ti zen há rom mil li -
ós Isz tam bul is, amely
idén Eu ró pa egyik kul tu -
rá lis fő vá ro sa.

A vá ros igyek szik fel ké -
szül ni a nagy szá mú lá to -
ga tó ra. San ti a gó ban na pi
öt za rán dok mi sét tar ta -
nak majd, és tíz új szál lás -
hely is nyí lik. A szer ve zők
„mo dern szent évet” sze -
ret né nek, amely nemcsak
a za rán dok lat tör té nel mi
múlt já ra épít, ha nem egy
„új, kor sze rű spi ri tu a li -
tás ra is rá vi lá gít” – mond -
ta Ig na cio San tos, a szer -
ve zé sért fe le lős Xa cobeo
kon zor ci um ve ze tő je.

A Szent Ja kab-út, ame -
lyet spa nyol ne ve (Ca -
mi no de San ti a go) után

gyak ran csak El Ca mi nó ként em le -
get nek, az észak nyu gat-spa nyol or szá -
gi San ti a go de Com pos te lá ba ve ze -
tő, nagy múl tú ke resz tény za rán -
dok út. A le gen da sze rint itt, Ga li ci -
á ban té rí tett hét éven át idő sebb Ja -
kab apos tol, aki nek holt tes tét ta nít -
vá nyai hoz ták vissza ide, mi u tán
Kr.u. 44-ben He ró des Ag rip pa kard -
dal ki vé gez tet te Pa lesz ti ná ban. A
fel té te le zett sírt csak 813-ban ta lál ta
meg egy re me te, akit kü lö nös fény ve -
ze tett el a hely hez. In nen jön a vá ros

ne ve is: San ti a go Szent Ja ka bot, cam -
pus stel lae, az az com pos te la pe dig a
csil la gok föld jét je len ti.

A ha gyo mány sze rin ti sír hely
fö lé ké sőbb ka ted rá list emel tek,
amely az idők fo lya mán Ró ma és Je -
ru zsá lem után a ka to li kus vi lág
har ma dik leg fon to sabb bú csú já ró
he lyé vé vált.

d MTI
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Já nos evan gé li u ma 5. fe je ze té ben Jé -
zus a Be tes da-für dő ben ta lál ko zik
egy har minc nyolc éve bé na em ber rel,
és meg kér dezi tő le: „Akarsz-e meg gyó -
gyul ni?” A be teg azt fe le li: „Uram,
nincs em be rem, hogy amint fel ka va -
ro dik a víz, be emel jen a me den cé be:
amíg én me gyek, más lép be előt tem.”
Mind ezt azért mond ta, mert „be te gek,
va kok, sor va dá so sak tö me ge fe küdt
ezek ben (és vár ták a víz meg moz du -
lá sát. Mert az Úr an gya la időn ként le -
szállt a me den cé re, és fel ka var ta a vi -
zet: aki el ső nek lé pett be le a víz fel ka -
va rá sa után, egész sé ges lett, bár mi lyen
be teg ség ben is szen ve dett). Jé zus azt
mond ta ne ki: »Kelj fel, vedd az ágya -
dat, és járj!« Az em ber azon nal meg -
gyó gyult.”

So ká ig nem tu laj do ní tot tam a
hid ro ló gia szem pont já ból je len tő sé -
get a me den ce idő sza kos fel ka va ro -
dá sa le írá sá nak, de mint a karszt for -
rá sok víz ho zam-vál to zá sá val fog -
lal ko zó geo ló gus, meg is mer tem,
hogy mű köd nek úgy ne ve zett szi -
vor nyás for rá sok. Ki de rült, hogy
Ma gyar or szá gon há rom ilyen for rás
van, me lyek kö zül ket tő Jós va fő kö -
ze lé ben fa kad. Az egyik a na gyon ré -
gen is mert Ló fej-for rás, et től dél re a
Nagy-To ho nya-for rás a fa lu ha tá rá -
ban ta lál ha tó. 

Karsz tos te rü le ten a le hul ló csa pa -
dék nem fel szí ni pa ta ko kat, ha nem
fel szín alat ti víz fo lyá so kat hoz lét re,
me lyek a hegy lá bá nál for rás alak já -
ban je len nek meg. A cső sze rű for rás -
já rat ban a vissza duz zasz tás ha tá sá -
ra te rem kép ződ het, ha a mész kő nél
tíz szer ki sebb mér ték ben ol dó dó
do lo mit tömb ke rül a víz fo lyás út já -
ba. Eb ben az eset ben a te rem után el -
vé ko nyo dó já rat ala kul ki a do lo mit
és a mész kő ha tá rán. Ha a te rem al -
já tól a te te jé ig emel ke dő, majd a te -
rem al só szint jé re vissza té rő le szí vó
cső ke let ke zik, ak kor ezt a je len sé get
a te rem mel együtt szi vor nyá nak ne -
vez zük. Ha a pa tak a ter met fel töl ti
víz zel, ak kor a rend szer ma gá tól le -
szí vó dik a gör be le szí vó ha tás fi zi kai
el ve alap ján. Eb ben az eset ben –
töb bé-ke vés bé sza bá lyos idő kö zön -
ként (né hány órán ként vagy több na -
pon ként) – csa pa dék ha tá sa nél kül is
ára dás je le nik meg a for rá son. A je -
len ség ne ve szi vor nyás ki tö rés.

A Jós va fő kör nyé kén la kó em be rek
ezt az idő sza kos ki tö rést „ter mé -
szet fe let ti” je len ség nek tu laj do ní tot -
ták, ezért Ma gyar or szá gon sár kány -
le gen dák ala kul tak ki e for rá sok vi -
sel ke dé sé nek ma gya rá za tá ra. Ezért ír -
ta meg a kö ze li Ke le mé ren la kó Tom -
pa Mi hály Ló fő cí mű ver sét, amely
na gyon szép köl tői fel dol go zá sa a nép
kö ré ben ki ala kult le gen dá nak. Ezért
hív ják ha zánk har ma dik szi vor nyás
for rá sát a Me csek hegy ség ben, Or fű
kö ze lé ben Sár kány-kút nak.

Egyik ba rá tom mal meg ál la pí tot -
tuk, hogy a Kár pát-me den cé ben
össze sen ki lenc szi vor nyás for rás
mű kö dik. Ezek kö zül az egyik leg hí -
re sebb az Er dély ben fa ka dó úgy ne ve -

zett ka lu gye ri Da ga dó-for rás. Ami -
kor ezt sze mé lye sen meg te kin tet -
tük, mel let te egy or to dox apá ca zár -
dát ta lál tunk. Ki de rült, hogy e for rás
„ter mé szet fe let ti” tu laj don sá gát
gyógy ha tás ként ér té ke lik. Ez az oka
an nak, hogy kü lön bö ző be teg ség ben
szen ve dő em be re ket a Da ga dó-for -
rás hi deg karszt vi zé ben gyó gyí ta -
nak meg. Tud juk, hogy a hit nagy do -
log, ezért bi zo nyá ra egye sek valóban
gyó gyul tan tá voz nak a ke ze lés után.
Nyil ván va ló azon ban, hogy a hi deg
karszt víz nek ál ta lá ban nincs gyó -
gyí tó ha tá sa.

A fen ti ta pasz tal atok után ér tet tem
meg, hogy az ókor ban a Be tes da-for -
rást is gyógy for rás nak te kin tet ték,
mert rend sze re sen csa pa dék nél kü -
li ki tö ré sei vol tak. Azt a fel té te le zést,
hogy a Be tes da-for rás is idő sza kos
for rás ként mű kö dött, a je ru zsá le mi
Föld ta ni In té zet hid ro geo ló gu sa is
iga zol ta, ezt geo ló gus ba rá ta im se gít -
sé gé vel tud tam meg. Iz ra el ben
ugyan is na gyobb ki ter je dé sű karsz -
tos te rü le tek van nak, és a karszt for -
rá sok vi zét már Jé zus ko rá ban fel szín
alat ti alag uta kon a vá ros alá ve zet ték
víz el lá tás és für dés cél já ból.

A val lás el le nes kri ti ka sok év ti zed -
del ez előtt azt ál lí tot ta, hogy Já nos
nem mon dott iga zat, ami kor azt ír -

ta evan gé li u má ban, hogy Jé zus meg -
gyó gyí tot ta a bé na em bert a Be tes -
da-für dő ben. Azt mond ták, hogy
Je ru zsá lem ben se hol sem le het ta lál -
ni Be tes da-für dőt, és a ko ra be li iro -

da lom ban se hol sem em lí tik meg a
für dő ne vét. A leg utób bi idő ben
azon ban ki de rült, hogy a für dő ne -
vét a Kum rá ni-bar lang ban ta lált ira -
tok egy he lyen meg em lí tik. Más -
részt né hány év vel ez előtt a ré gé szek
hu szon öt mé ter mé lyen meg ta lál ták
a Be tes da-für dő ma rad vá nya it.

Aki is me ri Je ru zsá lem tör té ne tét,
az tud ja, hogy a vá rost a ke resz tény
és az isz lám val lás is sa ját já nak te kin -
ti. Ez az oka an nak, hogy a Je ru zsá -
lem szent he lye in épült temp lo mo kat
a tör té ne lem so rán sok al ka lom mal
le rom bol ták és új já épí tet ték. Így tör -
tént 70 kö rül a zsi dók és a ró ma i ak
kö zöt ti há bo rú vé gén is, ami kor a ró -
ma i ak Je ru zsá le met tel je sen el pusz -
tí tot ták, és a ba bi lo ni ak ál tal Kr. e.
580-ban le rom bolt má so dik temp lom
he lyé re is ró mai szen télyt épí tet tek. 

A ré gé szek mun ká ja nyo mán be bi -
zo nyo so dott, hogy a Be tes da-für dő
osz lop csar no ka pon to san olyan volt,
ami lyen nek Já nos le ír ta. A bé na em -
ber vá la szá ban pe dig ben ne volt az is,
hogy a für dőt egy szi vor nyás for rás
lát ta el víz zel.

g Ma u cha Lász ló

A szerző nyugalmazott okleveles geo -
lógus

Hid ro ló gi ai je len ség le írá sa
Já nos evan gé li u má ban

Zarándokok pihennek az útvonalat jelző
kagyló alatt

Egy re nép sze rűbb
az El Ca mi no 

EVÉLETEST

Az Evangélikus Élet
legközelebbi rendezvényén

Zarándokcipőben a Szentföldön
címmel

hetilapunk főszerkesztője,
T. Pintér Károly

tart vetített képes előadást.

Február 4., csütörtök 18 órakor
a Fehér Páva zarándokszálló
éttermének pincehelyiségében
(1091 Budapest, Üllői út 7.,
a Kálvin tértől egy percre;
az épületben van lift)

A részvétel ingyenes.

Fel újít ják a kam al du li
reme te sé get Maj kon
Tu risz ti kai köz pont tá ala kít ják és fel -
újít ják a kam al du li szer ze te sek 275 éve
épült köz pont ját az Orosz lány kö ze -
lé ben fek vő Maj kon. A fő épü let re -
konst ruk ci ó ja után pa ti ka mú ze u mot
ala kí ta nak ki – mivel a kam al du liak sa -
ját pa ti kát mű köd tet tek, és gyógy nö -
vé nyek ter mesz té sé vel fog lal koz tak –,
va la mint könyv tá rat hoz nak lét re.

A kam al du li re me te sé get 1733-
ban kezd ték el épí te ni Maj kon, az el -
ső re me te lak alap kö vét Es ter há zy
Jó zsef tet te le. A re me te ség II. Jó zsef
1782-es ren de le té ig vi rág zott, ami kor
a ren det fel osz lat ták.

d MTI
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A Betesda-fürdő feltárt maradványai Jeruzsálemben
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Útjelző tábla 195 kilométerre Santiago de Compostelától

Nemcsak embert, hanem cipőt is próbál a zarándokút
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A szar va si Ben ka Gyu la Evan gé li kus
Ál ta lá nos Is ko la és Óvo dá ban is
évek óta meg em lé kez nek a ma gyar
kul tú ra nap já ról, idén azon ban az in -
téz mény – a ma gyar nyelv és kul tú -
ra irán ti el kö te le zett sé ge okán – egy
egész hé ten át tar tó prog ram so ro zat -
tal vár ta a di á ko kat.

A tan tes tü let hu mán mun ka kö zös -
sé ge reg ge len te – az is ko la rá di ón
ke resz tül – mű velt sé gi ve tél ke dő re in -
vi tál ta a gye re ke ket. Ben ka Gyu la
élet út ja, Ma gyar or szág ki emel ke dő
kul tu rá lis em lé kei, iro dal mi és nyel -
vé sze ti re kor dok Eu ró pá ból és a ten -
ge ren túl ról – e té mák kö zül vá laszt -

hat tak az ér dek lő dők. Az osz tály kö -
zös sé gek ne mes ve tél ke dé se az is ko -
lai tör té ne lem ver se nyen foly ta tó dott,
ahol év fo lya mon ként mér het ték össze
tu dá su kat a négy fős csa pa tok.

Kel le mes per ce ket sze rez tek egy -
más nak azok a gye re kek is, akik a fel -
ol va só-dél utá non leg ked ve sebb re gé -

nyü ket mu tat ták be tár sa ik nak; sok
kor társ gyer mek iro dal mi al ko tás ele -
ve ne dett meg min den ki örö mé re.
Akik pe dig írói vé ná ju kat sze ret ték
vol na meg csil log tat ni, esszé író ver -
se nyen ve het tek részt, mely nek té má -
ja a ma gyar nyelv szép sé ge volt.

Az is ko lá ban, ha csak te he tik, fel -

idé zik a név adó, Ben ka Gyu la éle tét,
hogy a ben kás di á kok mi nél töb bet
tud ja nak a nagy előd ről. Így idén a jó
kéz ügyes ség gel meg ál dott gye re kek
port ré ké szí tés re vál lal koz hat tak, s
a leg job ban si ke rült mun kák az is ko -
la fa la i ról kö szön nek majd vissza.

A mai fel gyor sult vi lág ban nyi tott -
nak kell len ni a fil mes al ko tá sok
iránt is: a fel ső ta go zat el ső kö te le -
ző ol vas má nyá hoz kedv csi ná ló ként
A Pál ut cai fi úk „rö vid film vál to za -
tát” – Gesz ti Pé ter aján lá sá val –
ve tí tet ték le az ötö di ke sek nek A
nagy könyv cím mel fu tott te le ví zi ós
so ro zat ból.

A leg te het sé ge sebb ben kás di á kok
a te rü le ti Ka zin czy-ver se nyen, il let -
ve az Oros há zi Evan gé li kus Óvo da,
Ál ta lá nos Is ko la és Gim ná zi um ál tal
meg ren de zett Köl csey Fe renc vers -
mon dó, ének- és rajz ver se nyen kép -
vi sel ték is ko lá ju kat, s ki vá ló tel je sít -
mé nyük nek kö szön he tő en egy el ső,
egy má so dik és egy har ma dik he lye -
zés sel tér tek ha za.

A hét mél tó zá rá sa ként a ha to dik
év fo lya mo sok ün ne pi mű sor ral em -
lé kez tek meg a je les nap ról. Fel ele ve -
ní tet ték a Him nusz ke let ke zé sé nek
tör té ne tét, s ma gyar írók, köl tők
gon do la ta it tol má csol ták nyelv ről,
mű vé szet ről, élet ről.

g Ho vor ká né
He ge ds Haj nal ka

A ma gyar kul tú ra he te
a Ben ká ban

b A ma gyar kul tú ra ün ne pén, ja -
nu ár 22-én im már nyol cad szor
gyűl tek össze Oros há zán kis és
nagy di á kok az egész or szág -
ból, hogy meg mu tas sák: él még
a vers, és ben ne él a ma gyar
nyelv ezek nek a ra gyo gó sze mű
fi a ta lok nak a lel ké ben. A Szé -
kács Jó zsef Evan gé li kus Óvo da,
Ál ta lá nos Is ko la és Gim ná zi um
tárt ka rok kal vár ta az or szág
min den pont já ról az evan gé li kus
is ko lák ver seny ző it.

Az el múlt nyolc év ben azon ban
nem csak ke resz tény is ko lák fo gad ták
el a meg hí vást, ha nem a kör nyék más
in téz mé nyei is, ez zel vált egy re ran -
go sab bá a Köl csey-ver seny. A ke resz -

tény em ber azon ban ma gyar sá gát
nem csak nyel vé ben, nem csak a nép -
da lok tisz ta iga zá ban éli meg, ha nem
ab ban is, aho gyan lát, aho gyan al kot.
Ezért eb ben az év ben fo tó- és rajz pá -
lyá za tot is hir det tek, amely nek ke re -
té ben ní vós al ko tá sok ké szül tek.

A ver senyt Jan tos Ist ván né, az in téz -
mény igaz ga tó ja nyi tot ta meg. A zsű -
ri ben ran gos ze ne pe da gó gu sok, ma -
gyar sza kos ta ná rok, az evan gé li kus
egy ház ok ta tá si osz tá lyá nak mun ka -
tár sai, a vá ros is ko lá i nak ve ze tői és a
gyü le ke zet kán to ra kap tak he lyet. A
ver senyt Oláh Ri ta ma gyar ta nár, Dom -
ján né Szó lik Ani kó ének ta nár és Ce lus -
ká né Csep re gi Ali cia rajz ta nár ké szí -
tet te elő és bo nyo lí tot ta le. A ren dez -
vényt meg tisz tel te je len lé té vel Po kor -
ni Zol tán or szág gyű lé si kép vi se lő is. 

g Kopf And rás

Oros há zi Köl csey-ver seny

Re pülj! • Ami kor és ami ért csak le -
het, mondd ki: Kö szö nöm, kö szö -
nöm, kö szö nöm! En gedd, hogy szár -
nya i ra ve gyen az elé ge dett ség an -
gya la!

Aki el lá to gat a fő vá ros XV. ke rü le té -
be, és rá szán va az időt el ol vas sa a
mint egy száz mé ter hosszú ság ban lát -
ha tó tár la ton Há ló Gyu la bap tis ta lel -
ki pász tor nak, köl tő nek, a Bé ke hír nök
cí mű bap tis ta he ti lap felelős szer kesz -
tő jé nek gon do la ta it, majd el mé lyed a
hoz zá juk tar to zó il luszt rá ci ók ban,
va ló ban úgy érez he ti: az elé ge dett ség
an gyal szár nya in kezd el re pül ni. 

Mert ezek ben a me di tá ci ós gon do -
la tok ban el me rül ve ta lál koz ha tunk
ön ma gunk kal, szem be sül he tünk az
élet nagy kér dé se i vel, mi köz ben azt

érez het jük: az is te ni böl cses ség lát -
ha tat lan lep le ölel kör be ben nün ket.
Az esz ten dő min den nap já ra írt üze -
ne te ket jól ki egé szí tik a hoz zá juk
ké szí tett, egy for ma mé re tű kép ző mű -
vé sze ti al ko tá sok – Art ner Ilo na,
Le hel End re, Mi kó F. Lász ló és Vol ker
Schwarz mun kái.

A Pestúj he lyen már ci us vé gé ig
lát ha tó tár lat egy elő re ván dor ki ál lí -
tás ke re té ben te kint he tő meg, de az
al ko tók bíz nak ab ban, hogy egy szer
al bum for má já ban is kézbe vehető
lesz az össze ál lí tás anyaga.

g – Bzs – 

365 bel ső lé pés 100 mé te ren – Pestúj -
he lyi Kö zös sé gi Ház, 1158 Bu da pest,
Szűcs Ist ván u. 45.

Egy-két mon da tos
áhí ta tok

Na pi ada gok – 7. hét
Va sár nap
„…le gye tek mennyei Atyá tok nak fi ai, aki fel hoz za na pját go no szok ra és
jók ra, és esőt ad iga zak nak és ha mi sak nak…” (Mt 5,45)
Így is – úgy is • Ha jók, sze resd azért az em be re ket, mert meg ér dem -
lik! Ha rosszak, azért, hogy jók le hes se nek!

Hét f
Irány mu ta tás • Az is me ret lám pá sa mu tat utat a fé le lem kö dé ben.

Kedd
A jó lét ha mis sá ga • A hosszan tar tó jó lét ki ége ti lel ked ter mő ta la ját.

Szer da
Is merd kin cse id! • Tudd, hogy mi ben vagy kü lönb!

Csü tör tök
Nőj fel! • Ha érett akarsz len ni, tö rődj ön zet le nül má sok kal! Ta nú síts
őszin te ér dek lő dést sor suk iránt!

Pén tek
Sa ját kulccsal • Min den le he tő ség egy aj tó, amit csak az al ka lom kul -
csá val nyit hatsz ki.

Szom bat
A bol dog ság tit ka • Élj a meg győ ző dé sed sze rint!

(Részlet Háló Gyulának a kiállítás alapját képező könyvéből)
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Kassai szereplés
A Ma gyar Örök ség Díj jal ki tün te tett Evan gé li um Szín ház feb ru ár 8-án
es te 7-kor Kas sán, a Thá lia Szín ház ban ad ja elő Ma dách Im re Az em -
ber tra gé di á ja cí mű da rab ját Ud va ros Bé la ren de zé sé ben. A tár su lat az
est tel jes be vé te lét a kas sai szín ház meg se gí té sé re ajánl ja fel. A szí né szek
az elő adás előtt meg ko szo rúz zák II. Rá kó czi Fe renc és any ja, Zrí nyi Ilo -
na sír ját a Szent Er zsé bet-szé kes egy ház ban.
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Fel hí vás • A Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke rü let Püs pö ki Hi va ta la ér -
te sí ti a hat éves kép zés ben ré sze sült, 2008 au gusz tu sa előtt or di nált be -
osz tott lel ké sze ket, hogy a 2010. jú ni us 10-re ter ve zett pa ró ku si al kal -
mas sá gi vizs gá lat ra 2010. feb ru ár 20-ig kell írás ban je lent kez ni a püs pö -
ki hi va tal ban (9001 Győr, Pf. 1639). A püs pö ki hi va tal a je lent ke zé sek be -
ér ke zé se után kül di ki az írás be li fel ada tok és a szó be li té te lek anya gát.

H I R D E T É S

Nagy Edit, a közösségi ház munkatársa, Mikó F. László, Artner Ilona,
Háló Gyula, Lehel Endre és Volker Schwarz a kiállításmegnyitón
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b Az aláb bi ak ban egy há zunk el -
nök-püs pö ké nek, Itt zés Já nos -
nak a 2010-es öku me ni kus ima -
hét zá ró nap ján, ja nu ár 24-én az
ura i új fa lui evan gé li kus temp -
lom ban el mon dott ige hir de té sét
kö zöl jük.

„Hi szen az Is ten or szá ga nem evés és
ivás, ha nem igaz ság, bé kes ség és a
Szent lé lek ben va ló öröm; mert aki eb -
ben szol gál Krisz tus nak, az ked ves az
Is ten előtt, és meg bíz ha tó az em be rek
előtt. Azok ra a dol gok ra tö re ked -
jünk te hát, ame lyek a bé kes sé get és
egy más épí té sét szol gál ják.” (Róm
14,17–19)

Fő tisz te len dő püs pök úr, sze re tett
pap és lel kész  test vé rek, Krisz tus ban
sze re tett test vé re im, ün nep lő gyü le -
ke zet!

Evan gé li kus egy há zunk ezen a va -
sár na pon ün nep li a víz ke reszt ün ne -
pe utá ni utol só va sár na pot. A ré gi
tra dí ció sze rint ezt a va sár na pot a
Má té írá sa sze rin ti evan gé li um egyik
meg ha tá ro zó tör té ne té vel, Jé zus
Urunk meg di cső ü lé sé nek ese mé -
nyé vel ara nyoz za be Is ten Lel ke.
Vagy is Krisz tus di cső sé ge hir det te -
tik ezen a va sár na pon át ütő erő vel,
amely től né me lyek meg ret ten nek,
má sok azon ban há lás szív vel imád -
ják őt. De ho gyan jut hat el az em ber
Krisz tus di cső sé gé nek imá dá sá ra?
Mi osz lat ja el a ve le va ló ta lál ko zás fé -
lel mét a szí vünk ben? Ho gyan jut hat
el az em ber, mint ahogy egy kor a ta -
nít vá nyok, aki ket ta nú vá te rem tett a
Mes ter sze re te te, a fé le lem ből, az ag -
go da lom ból a hit val lás bi zo nyos sá gá -
ig? Ho gyan va ló sul ez meg az em ber
éle té ben? 

Test vé re im nyil ván hal lot ták már,
hogy tu dós ré gé szek, a Szent írás ko -
rát ku ta tó tu dó sok na gyon sok bib -
li ai hely színt be tud tak azo no sí ta ni.
Ta lál tak fel is mer he tő épü let ma rad -
vá nyo kat, ro mo kat, hely szí ne ket,
gáz ló kat a Jor dán fo lyó nál, ame lyek -
hez egész nagy bi zo nyos ság gal hoz -
zá le he tett kap csol ni Jé zus Urunk föl -
di éle té nek egy-egy meg ha tá ro zó
ese mé nyét. Le het, hogy azt is hal lot -
ták már, hogy Em maust vi szont nem
lel ték. Nin csen a Szent föld nek né -
hány hek tár nyi te rü le te, amely re bi -
zo nyo san azt le het ne mon da ni, hogy
ezen a te rü le ten állt a ház, ahol az
em mau si ta nít vá nyok fel is mer ték a
ke nyér meg tö ré sé ről a Mes tert. Azt
sejt jük az evan gé li u mi tu dó sí tás ból,
hogy kö rül be lül 18–19 ki lo mé tert
kel lett gya lo gol ni uk és ugyan ennyit
vissza ro han ni a hír rel. 

Én nagy aján dék nak ér zem sze mé -
lyes ke resz tény hi tem szá má ra, hogy
nem tud juk be azo no sí ta ni Em maust
a föld raj zi tér ké pen. Mert ez kü lö nös -
kép pen is ar ra in dít, ar ra fi gyel mez -
tet, hogy mind annyi unk nak vé gig
kell jár ni az em mau si utat, amely nem
ott van Je ru zsá lem és a szá munk ra is -
me ret len hely kö zött, ha nem ott hú -
zó dik min den, a hit har cát ví vó ke -
resz tény em ber szí vé ben. Há la le gyen
Jé zus nak, hogy ezen a hé ten so ka kat
el in dí tott, s hisszük, vé gig is ve ze tett
a ma guk em mau si út ján. A ha tal mas
gyü le ke ze tet lát va az zal az Is ten
irán ti há lá val te szek er ről a re mény -
sé gem ről bi zony sá got, hogy ma gam
is meg ta pasz tal tam az el múlt hét
al kal ma in is a Jé zus Krisz tus ra te kin -

tő kö zös hi tünk örö mét és bi zo -
nyos sá gát. Ezt kell to vább vin nünk.

És most vé get ér ez a szent hét. Le -
het, hogy so kan az zal a só haj jal tér -
nek most ha za ott ho nuk ba, gyü le ke -
ze tük be, egy ház köz sé gük be, ta lán
egy ma rok nyi kis fa lu si kö zös ség be:
mi lyen kár, hogy vé get ért. Az öku -
me ni kus ima hét al kal mai 2010-ben
ma es te vé get ér nek. De az em mau -
si út min den nap új ra kez dő dik. Mert
nagy ma chi ná tor a sá tán, aki a meg -
szü let ni aka ró vagy ép pen meg szü -
le tett re mény sé get és örö möt, en ge -
del mes sé get és bi zo nyos sá got olyan
könnyen ki tud ja tö röl ni a szí vünk -
ből. Nap ról nap ra kell Jé zus ra te kin -
tő hit tel, a ta núk sza vá ra fi gyel ve, az
Is ten igé jét hall gat va ezt az utat vé -
gig jár ni. Hogy ez mennyi re így van,
ar ra jó pél da a ma es té re ki je lölt epis -
to lai sza kasz, a Ró mai le vél fel ol va -
sott né hány ver se.

Mi lyen nagy len dü let tel in dult a
Lé lek től ve zet ve és ál ta la meg áld va a
né pek apos to la, Pál apos tol a misszi -
ói út ra! Gyü le ke ze tek szü let tek szol -
gá la ta nyo mán élő, él te tő kö zös ség -
ként. El ju tott az evan gé li um im már
a bi ro da lom fő vá ro sá ba is. Együtt él -
tek eb ben a kö zös ség ben po gány és
zsi dó hát te rű ke resz té nyek. S felütöt -
te a fejét kö zöt tük is a bé két len ség.
Je len ték te len dol go kat min den nél
fon to sabb nak ál lí tot tak be, és nem
tud tak bé kes ség ben él ni. Az em -
mau si utat já ró ke resz té nyek küz del -
mé hez hoz zá tar to zik ez a mű vé szet,
ez a tu do mány, amely re em ber nem,
egye dül Jé zus Lel ke ta nít hat meg
ben nün ket: hogy meg tud juk egy -

más tól kü lön böz tet ni a lé nyeg te lent
és a fon to sat. Én is tu dom, az em ber
haj la mos ar ra, hogy bi zo nyos, dol go -
kat, szo ká so kat, rí tu so kat, ese mé nye -
ket, hely szí ne ket, épü le te ket, a sa ját
ha gyo má nyát, eset leg a csa lád já ból
örö költ tra dí ci ó ját min den fö lé he -
lyez ze. És így az aján dék ból a má sik
el len va ló fegy ver lesz a ke zünk ben
és a szí vünk ben.

Ne künk na gyon tá vo li nak tű nik az
ak ko ri ke resz té nyek nek gon dot oko -
zó fe szült ség. Tud ják, test vé re im,
ab ban az idő ben az ókor pi a ca i ra csak

úgy ke rül het tek le vá gott ál la tok fo -
gyasz tás ra szánt da rab jai, hogy va la -
mi lyen po gány rí tus hoz kap cso ló dó -
an ál doz ták fel őket. És a zsi dók ból
lett ke resz té nyek azt mond ták: ez
nem fo gyaszt ha tó, ti los a szá munk -
ra. A po gá nyok ból lett ke resz té nyek
azt mond ták: min den to váb bi nél kül
meg tud juk en ni, hi szen mi tud juk,
hogy a po gány ál do zat sem mit sem
ér, mert a mi ál do za ti bá rá nyunk, Jé -
zus Krisz tus már fel ál doz ta tott.
Egyet len, szent, igaz ál do za tá val ren -
dez te az Is ten nel va ló vi szo nyun kat,
kap cso la tun kat. Sza ba dok va gyunk
Is ten te rem tett aján dé ka i nak el fo ga -
dá sá ra. Is ten ma ga ven dé gel meg
ben nün ket ez zel.

An nak ide jén nagy fe szült sé gek
tá mad tak, és Pál apos tol egy meg -
győ ző gon do lat me net tel in ti a ró mai
ke resz té nye ket, hogy va ló ban ne
ke ver jék össze a lé nyeg te lent a fon -
tos sal. Mert Is ten or szá gá ban hi tük
ál tal né me lyek sza ba dok le het nek ar -
ra, hogy meg egyék azt a húst. Má -
so kat pe dig hi tük nem sza ba dít fel
er re. De et től füg get le nül Jé zus
Krisz tus ban, az ő sze re te té ben egyek
és az Is ten or szá gá nak pol gá rai. És
ek kor fo gal maz za meg az apos tol,
na pi „em mau si út ja ink” fel ada ta ként
az üze ne tet, ame lyet most a vé get
érő ima hét utol só es té jén a szí -
vünk re he lyez. 

Be csül jé tek meg azt – üze ni ez a
sza kasz –, amit kap ta tok, amit a ti -
te ket ta ní tó ta núk tu do má so tok ra
hoz tak, ami ben fel nőt te tek. Be csül -
jé tek meg kö zös sé ge tek ér té ke it. De
ve gyé tek ész re, hogy a má sik kö zös -
ség ben is, ahol ta lán más mó don,
más köny vet, más bib lia for dí tást
hasz nál va gyü le kez nek em be rek Jé -
zus Krisz tus kö ré, ott is je len van az
Is ten or szá ga Jé zus Krisz tus ál tal. Er -
ről ma ga ta nús ko dik: az Is ten or szá -
ga kö zöt te tek van. De ar ra fi gyel je tek,
ami a lé nyeg. Az Is ten or szá ga nem

I M A H É T
Dr. Ter nyák Csa ba eg ri ér sek igei
szol gá la tá ban ki emel te az egy más
fe lé már meg tett hosszú utat és vá -
gyát a kö zös eu cha risz tia (úr va cso -
ra) meg élé sé re. Az imád ság egy
cso dá la tos for má já ra, a di cső í tés re
buz dí tott a 146. zsol tár alap ján Ko -
csis Fü löp gö rög ka to li kus püs pök.
Kö zö sen di cső í te ni az Is tent: ez
az iga zi kö zös ség alap ja – ál la pí tot -
ta meg.

Egy em lé két idéz te föl szem lél te -
tés kép pen dr. Fa bi ny Ta más, az
Észa ki Evan gé li kus Egy ház ke rü let
püs pö ke ab ból az idő ből, ami kor
több nyi re még film re fény ké pez -
tünk. Ke reszt ap ja a lá to ga tá sai al kal -
má val meg örö kí tett két csa lá dot,
de úgy, hogy köz ben el fe lej tet te to -
vább te ker ni a fil met. Két olyan csa -
lá dot fo tó zott le, ahol fe szült sé gek

vol tak a csa lád ta gok kö zött, de a
„tech ni ka an gya lá nak” kö szön he tő -
en úgy mo só dott össze a két kép,
hogy a vég ered mé nyen az egy más -
ra ne hez te lők ép pen át ka rol ták egy -
mást. A Jó is ten cso dá ja – fej tet te ki
a püs pök –, hogy Is ten Szent lel ke a
múlt nyo mo rú sá ga i ból ma új és egy
né pet for mál ma gá nak. En nek az
egy ség nek az az alap ja, hogy Jé zus itt
van köz tünk.

Krisz tus fel tá madt; Is ten or szá ga
éle tünk leg biz to sabb va ló sá ga – ál la -

pí tot ta meg Cso mós Jó zsef, a Ti szán -
 in ne ni Re for má tus Egy ház ke rü let
püs pö ke.

Imád sá gok, éne kek, az egye te mi
lel kész ség kó ru sá nak szol gá la ta és a
kö zel ezer je len le vő test vér imád sá -
ga ál tal az egy be gyűl tek meg él het -
ték a Krisz tus ban hí vők egy sé gé nek
cso dá ját.

g Sán dor Fri gyes

Ki lenc nyol cad
öku me né Mis kol con

f Folytatás az 1. oldalról

Az öku me ni kus ima hét ke re té ben
tar tot tak is ten tisz te le tet ja nu ár 21-én
Szar va son. A kö zel múlt ban fel újí tott
Ótemp lom ban kö zö sen szol gált
Gáncs Pé ter dé li ke rü le ti evan gé li kus
és dr. Kiss-Ri gó Lász ló sze ged–csa ná -
di ka to li kus me gyés püs pök. Az al -
kal mon – me lyen szép szám mal
gyűl tek össze a kü lön bö ző fe le ke ze -
tek ből ér ke zett hí vek – a ka to li kus
egy ház ve ze tő hir det te Is ten igé jét.

g S. A.

Is ten tisz te let Szar va son…

Az öku me ni kus ima hé ten Itt zés Já nos, a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház
el nök-püs pö ke szer dán Esz ter gom ban a re for má tus temp lom ban, csü tör tö -
kön Szé kes fe hér vá ron a bap tis ta ima ház ban, szom ba ton pe dig a veszp ré mi
Szent Mar git-plé bá nia temp lom ban hir det te Is ten igé jét. Az ima hét zá ró nap -
ján, va sár nap es te a Vas me gyei Ura i új fa lu evan gé li kus temp lo ma adott he -
lyet an nak az ün ne pi is ten tisz te let nek (képünkön), me lyen dr. Ve res And rás
szom bat he lyi ró mai ka to li kus me gyés püs pök, va la mint Itt zés Já nos szol gált
ige hir de tés sel a nagy szá mú gyü le ke zet előtt. A tör té nel mi je len tő sé gű al kal -
mon részt vet tek a kör nyék be li egy ház köz sé gek hí vei, lel ki pász to rai, va la -
mint Ros tá né Pi ri Mag da, a Va si Evan gé li kus Egy ház me gye es pe re se.

g Me nyes Gyu la fel vé te le

Az emma

…és Uraiújfaluban
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T Z Á R Á S
b Az öku me ni kus ima hét zá rá sa -

kor a 2010. esz ten dő ta pasz ta la -
ta i nak összeg zé se mel lett ta lán
nem ha szon ta lan fel idéz ni ma -
gá nak az ima hét nek né hány tör -
té ne ti és gya kor la ti vo nat ko zá -
sát sem. Pél dá ul, hogy mi ként
lesz ma gyar nyel vű fü zet az ima -
hét hez ké szült nem zet kö zi se -
géd anyag ból. 

Mint is me re tes, az ima hét év ről év -
re a Szent Pé ter és Szent Pál ün ne pe
kö zöt ti idő szak ban, vagy is ja nu ár
18. és 25. kö zött, il let ve a 25-éhez leg -
kö ze lebb eső na pok -
ban zaj lik. Ezt a dá tu -
mot még Pa ul Watt -
son ka to li kus lel kész
ja va sol ta 1908-ban,
ami kor is kez de mé -
nye zé sé re meg tar tot -
ták az el ső, az egy sé -
gért hir de tett ima -
nyol ca dot. Két év
múl va szer vez ték
meg az edin burgh-i
vi lág misszi ói kon fe -
ren ci át. Ez te kint he tő
a mo dern öku me ni -
kus moz ga lom kez de -
té nek.

Az egész vi lá gon
el ter jedt ima hét 1968-ban új ál lo má -
sá hoz ér ke zett: elő ször ké szí tett kö -
zös hi va ta los do ku men tu mot az Egy -
há zak Vi lág ta ná csá nak Hit és Egy -
ház szer ve zet Bi zott sá ga és a Ke resz -
tény Egy ség Elő moz dí tá sá nak Pá -
pai Ta ná csa. Ezt a ki ad ványt az óta is
min den év ben el ké szí tik, és szá mos
nyelv re for dít va ima fü zet for má já ban
kéz be ve he tő.

Ma gyar or szá gon a Ma gyar or szá -
gi Egy há zak Öku me ni kus Ta ná csa
(ME ÖT) és a Ma gyar Ka to li kus Püs -
pö ki Kon fe ren cia hi va tott ar ra, hogy
a fü zet for dí tá sát, il let ve ki adá sát, az
il le té kes he lyek re va ló el jut ta tá sát
kéz ben tart sa. Az el ső sor ban lel ké szek
és az ima he ti al kal mak szer ve zői szá -
má ra meg je len te tett se géd anyag a
lel ké szi hi va ta lok ban bár ki szá má ra
hoz zá fér he tő, il let ve az in ter net ről le -
tölt he tő. He ti la punk is év ről év re
köz li az össze ál lí tás je len tős ré szét, így
se gít ve a kö zös imád ko zást.

A fü zet nem csak a nyolc nap szent -
írá si tex tu sa it, az ima hét te ma ti kus
be ve ze tő jét tar tal maz za, va la mint
bib li ai gon do la to kat és imád sá go kat
kö zöl, ha nem gya kor la ti út mu ta tó val
is el lát ja a szer ve ző ket. Min tát ad egy
ima he ti öku me ni kus is ten tisz te le ti
rend hez is. Mi vel min den esz ten dő -
ben más-más or szá got kér nek fel a
szer ve zők a fü zet össze ál lí tá sá ra, a ki -
ad vány tar tal maz za az adott or szág
öku me ni kus hely ze té nek elem zé sét is,
il let ve is ten tisz te le ti for rás anyag gal se -
gí ti a töb bi or szág ban meg tar tan dó al -
kal mak szer ve zé sét.

A na gyon hasz nos, 56 ol da las do -
ku men tum ban nin cse nek fel tün tet -
ve a for dí tók ne vei, pe dig ez a fü zet
több hó na pos, iga zi öku me ni kus
szel lem ben zaj ló, jó ízű csa pat mun -
ka gyü möl cse. Evan gé li kus rész ről
Gáncs Pé ter né Ha fen scher Már ta
vesz részt ben ne, őt kér dez tük.

– Az an gol nyel vű kéz irat for dí tá -
sa után a vég ső ma gyar szö veg ki ala -
kí tá sá nál há rom fe le ke zet kép vi se lői
dol goz nak együtt. Sok éven ke resz -
tül dr. Pász tor Já nos re for má tus és dr.

Ha fen scher Ká roly evan gé li kus pro -
fesszor volt a for dí tó. A je len leg fo -
lyó mun kát dr. Bó na Zol tán re for má -
tus lel kész, a ME ÖT fő tit ká ra ve ze -
ti, ka to li kus rész ről dr. Krá nitz Mi -
hály pro fesszor gon doz za a szö ve get,
én pe dig há rom éve ve het tem át a
sta fé ta bo tot.

Már au gusz tus ban meg kap tuk a
kéz ira tot, és szep tem ber kö ze pén
volt az el ső kö zös al ka lom, ahol
egyez tet tük a for dí tást. Én a fü zet be -
ve ze tő ré szét, az is ten tisz te le ti ren -
det, il let ve a Skó ci á ról szó ló fe je ze -
te ket for dí tot tam. A lé nyeg az, hogy
a vég ső vál to zat lét re jöt té hez az
egész anya got együtt ol vas suk, íz lel -

get jük, ér tel mez zük,
ja vít juk. Az el ső al -
kal mat ter mé sze te -
sen még több ba rá ti
han gu la tú, iz gal mas,
ke mény „mű hely -
mun ka” kö vet te. 

A for dí tás so rán
ren ge teg szem pon -
tot kell fi gye lem be
ven ni az el sőd le ges
fon tos sá gú nyel vi hű -
sé gen túl. Nem csak a
teo ló gi ai nyel ve zet,
de ese ten ként pél dá -
ul egy-egy szó fe le ke -
ze tek sze rin ti ér tel -
me zé se is más-más

le het. A ma gam ré szé ről pe dig igyek -
szem la i kus szem pont ból a köz ért he -
tő ség re va ló igényt kép vi sel ni a teo -
ló gi ai pro fesszo rok kö zött.

– Ami kor el ké szül, és ki jön a nyom -
dá ból a fü zet, mi a sor sa a to váb bi -
ak ban?

– A ME ÖT mun ka tár sa i nak a fel -
ada ta, hogy az egy há zak hoz el jut tas -
sák az adott pél dány ban a se géd anya -
got, ame lyet ná lunk rög tön szét osz -
ta nak a há rom egy ház ke rü let kö zött.
A püs pö ki hi va ta lok ból a leg több
eset ben még de cem ber ben meg kap -
ták az es pe re si hi va ta lok, hogy to váb -
bít sák a gyü le ke ze tek pél dá nya it.
Csak re mél ni le het, hogy a ka rá cso -
nyi ün ne pek sok ten ni va ló ja mel lett
nem akad tak el ezek a cso ma gok az
egy ház me gyei hi va ta lok ban…

– És mi a ta pasz ta la tuk, he lyi
szin ten mennyi re hasz nál ják a fü zetet?

– Ez a má sik kér dés, ami re ne héz
vá la szol ni. For dí tó ként ab ban bí zom,
hogy sok lel kész és gyü le ke zet hasz -
nál ja a sok ap ró, ám de na gyon prak -
ti kus öt le tet, va la mint a jól át gon dolt
imád sá go kat, ame lye ket a té ma fel dol -
go zá sá hoz, az is ten tisz te le tek szí ne -
sí té sé hez ad nak az össze ál lí tók, és az
al kal mak szer ve zői be épí tik eze ket az
ele me ket a gya kor la tuk ba.

– Mon da na pél dát?
– Ta valy az ezé ki eli lá to mást fel -

dol goz va egy szét tört fa da rab új ra -
egye sí té se volt a jel ké pes cse le ke det.
Idén Az is ten tisz te le ti for rás anya gok
Skó ci á ból cí mű fe je zet ben olyan jel -
ké pek for dul nak elő, mint pél dá ul egy
kő, egy me se könyv vagy egy föld -
gömb, hogy csak hár mat emel jek
ki. A hoz zá juk tar to zó pár be szé dek -
kel együtt olyan üze ne tet hor doz nak,
ame lyet min den ki ma gá val vi het,
to vább gon dol hat, ké sőbb is em lé kez -
het rá. Re mél jük, hogy az ima he tek
ezen se géd anya gon ke resz tül is meg -
mu tat nak va la mit a vi lág ke resz tény -
ség sok szí nű sé gé ből, a kü lön bö ző
or szá gok, kul tú rák és fe le ke ze tek
gaz dag sá gá ból.

g Bo da Zsu zsa

A MÍG A F Ü Z ET K ÉZ BE K E RÜL

Öku me ni kus
csa pat mun ka

Be szél ge tés Gáncs Pé ter né vel

em be ri szo ká sok ban, tör té nel mi tra -
dí ci ók ban van el rejt ve – Is ten or szá -
ga az igaz ság ban, a bé kes ség ben és a
ta nít vá nyi öröm ben ada tik nek tek. 

De itt az igaz ság szó nem azt az
igaz sá got je len ti, amely né ha meg mo -
so lyog ta tó mó don vi tat ko zó gye re kek
vagy ka ma szok té má ja: ne kem van
iga zam, ne kem van iga zam – mond -
ják, és egy más el len acsar kod nak. Pál
apos tol itt egy olyan szót hasz nál,
ame lyik a Bib lia nyel vé ben a Krisz -
tus ál tal meg iga zult, igaz sá got nyert,
Is ten ál tal bűn bo csá nat ban ré sze sí -
tett em ber igaz sá ga. Lu ther Már ton
egy al ka lom mal gyö nyö rű sé ges, meg -
ren dí tő kép pel fe je zi ki, hogy mi ez
az igaz ság, amely az Is ten or szá ga
pol gá ra i nak kin cse: Uram, Jé zus
Krisz tus, ne ked adom bű ne i met,
add ne kem a te igaz sá go dat! Igen, a
Krisz tus ban nyert, ál do za tá ban ne -
künk osz tály ré szül ada tott, az igé ben
új ra és új ra szí vünk be plán tált aján -
dék a bűn bo csá na tot nyert bű nö sök
igaz sá ga Is ten szí ne előtt. 

Igen, test vé rem, hisszük, hogy a
föl dön küz dő egy ház ván dor né pe –
bár kü lön fé le csa lá dok ban él – még -
is egy le het bé kes ség ben. Van nak kö -
zöt tünk kü lönb sé gek – nem va gyunk
kép mu ta tók és ál szen tek, ezért er ről
is be szé lünk fá jó szív vel. De azt is
tud juk, hogy a konflik tu so kat, kü -
lönb sé ge ket nem sza bad sze kér tá bo -
rok épí té se köz ben mu ní ci ó vá for -
mál ni. Le het be szél ni, igen, oly kor
esz mét cse rél ni, teo ló gi ai vi tát foly -
tat ni, de min dig úgy, hogy kö zé pen
ő áll, aki ta nú ság ra hí vott el ben nün -
ket. Így ér tem ezen az es tén a na gyon
jól is mert, Jé zus Urunk ál tal a bol dog -
ság egyik tit ka ként el mon dott igét:
„Bol do gok, akik bé két te rem te nek,
mert ők Is ten fi a i nak ne vez tet nek.”

Test vé re im, leg szen tebb ügyün ket
sem le het ha rag gal, dúl va-fúl va, gyű -
lö let tel vé de ni. Át ütő ere je a Krisz -
tus bé kes sé gé nek van, amely a ve lünk
egyet nem ér tőt is meg bé kí ti, és a mi
szí vün ket is meg csen de sí ti. Hi szen
hal lot tuk, Já nos evan gé li u má ban új -
ra és új ra fel csen dül, ho gyan szól a

Mes ter fel tá ma dá sa után ta nít vá -
nya i hoz: Bé kes ség nek tek! Ez az Is -
ten or szá gá nak tit ka. A Jé zus ban
va ló bé kes ség. S új ra mon dom: nem
va gyunk sem ál szen tek, sem be kép -
zel tek eb ben, a Krisz tus ban va ló bé -
kes ség ben. Hisszük, hogy még is

egyek va gyunk, és meg élünk és meg -
ér zünk va la mit az el jö ven dő – lát ha -
tó, ta pasz tal ha tó – Is ten or szá ga
vég ső, gyö nyö rű sé ges va ló sá gá ból.

És az öröm. Ez nem ug ra bug rá ló,
ut ca sar kon tán co ló, han da ban dá zó
ma ga tar tás. Ez a ta nít vá nyok csen des
de rű je. Ab ból fa kad, ami ről Pál apos -
tol ta nú ság té te lét a hét egyik es té jén
már hal lot tuk, hogy Is ten sze re te té -
től sem mi nem vá laszt hat el ben nün -
ket. Így szü le tik a még is-öröm, a
még is-de rű. A ha lál ré vén is az élet
győ zel mét bí zó és hí vő szív vel el fo -
ga dó ta nít vány örö me: sze ret te ink
sír ja mel lett is, a ma gunk el me ne te -
lé re ké szül ve is. Ami kor kö rül mé -
nyek, tra gé di ák sú lyos ter he ne he ze -
dik ránk, ezt ak kor sem ve szít jük el.
Bár le het, hogy sí runk, de nem úgy,

mint akik nek nincs re mény sé gük. Bár
le het, hogy szí vünk ben ott az ag go -
da lom, a na pi küz de lem, harc fé lel -
me, de tud juk, hogy az ő ke zé ben, ab -
ban a drá ga, át sze ge zett kéz ben van
még is a győ ze lem, s ez vi gasz tal. 

Test vé re im, ezek azok a kin csek,

ame lye ket nem len ne sza bad so ha -
sem fél re ten ni, má sod ren dű nek tar -
ta ni. Sok min den van, amit hát ra kell
szo rí ta ni, de az Is ten ben nyert igaz -
ság, a Jé zus Krisz tus ban ka pott bé -
kes ség és a Szent lé lek ál tal nap ról
nap ra új já szült öröm azok a kin -
csek, ame lyek el kí sér het nek ben -
nün ket na pon ta a ma gunk em mau -
si út ján. Ezt vi gyék ma guk kal, test vé -
re im, és azt az örö möt, hogy ezen a
hé ten, eb ben a kö zös ség ben más-más
hely szí nen, de min den al ka lom mal
ma ga az Úr Jé zus lá tott ven dé gül
ben nün ket. Így ta ní tott tit ka i nak
meg is me ré sé re, és így ve ze tett el ar -
ra a bi zo nyos ság ra, hogy bé kes sé günk
van a Jé zus Krisz tus ban nyert egy sé -
günk ben. Ta núi va gyunk en nek.
Ámen.

ausi úton
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„Tet szik a cí me. Egy sze rű, lé nyeg re
tö rő.” Ez volt az el ső gon do la tom,
ami kor meg lát tam a Mit ad Is ten? –
Val lo má sok hit ről és élet ről cí mű
in ter jú kö te tet. Mert nem (az a) kér -
dés, hogy ad-e az Is ten. Min dig ad.
Ak kor is, ami kor nem csak hogy nem
egy ér tel mű, hogy mi a cél ja ve le, de
rá adá sul még fáj dal mas nak, ad ab sur -
dum ke gyet len nek is tű nik a do log.
Csak raj tunk mú lik, hogy – leg alább
utó lag – meg lát juk-e ben ne az aján -
dé kot, és meg él jük-e a meg aján dé ko -
zott sá got.

„Há lás va gyok Is ten nek, hogy ezt
rám mér te, és hogy ép pen most
mér te rám. Az em ber éle té ben kel -
le nek pró ba té te lek, ami ket vagy ő ál -
lít fel ma gá nak, vagy a sors hoz za elé -
be őket. És ak kor jobb, ha a sors hoz -
za, mert mi ab ban is té ved he tünk,
hogy mi lyen pró bát ál lí tunk ma -
gunk nak” – fo gal maz a kö tet egyik
in ter jú ala nya, és ta lán mind egy is,
hogy me lyi kük. 

A He ti Vá lasz cí mű he ti lap mun -
ka tár sai egy há zi ak kal és vi lá gi ak kal,
po li ti ku sok kal és ci vi lek kel, jobb ol -
da li ak kal és bal ol da li ak kal, mű vé szek -
kel és tu dó sok kal, nők kel és fér fi ak -
kal, a nagy nyil vá nos ság előtt is jól is -
mert és ke vés bé „szem előtt” lé vő
em be rek kel be szél get tek. Dön tő en
ka to li ku sok kal, né hány pro tes táns sal

és zsi dó val. Ábé cé sor rend ben a kö -
vet ke ző „ne vek kel” ta lál koz ha tunk a
több mint két száz ol da las kö tet ben:
Ab lon czy Lász ló, Ba log Zol tán, Be recz
And rás, Dió sze gi Lász ló, Hack Pé ter,
He gyi Gyu la, Ja kus Ot tó, Kö ves

Slomó, Lack fi Já nos, Le ven te Pé ter,
Mak kai Lil la, Ma gyar Ba lázs, Oberf -
rank Pál, Pál Fe renc, Pet rás Má ria,
Pró szé ky Gá bor, Rá tó ti Zol tán, Ri toók
Zsig mond, Ró na szé ki né Ke resz tes
Mó ni ka, Schan da Ba lázs, Sü ve ges
Ger gő és Te me si Fe renc.

„Hu szon két élet hely zet – ugyan -
annyi val lo más hi va tás ról és kül de -
tés ről, hit ről, egy ház ról, út ke re sés ről,

szen ve dés ről. Az em ber lét cso dá ja,
ahogy mon da ni szo kás: ta buk nél kül;
egye nes kér dé sek és őszin te, oly kor
meg ren dí tő vá la szok” – ír ja az elő -
szó ban Sző nyi Szi lárd, a kö tet szer -
kesz tő je.

Ezek ből az őszin te, oly kor meg ren -
dí tő vá la szok ból tud juk meg, mit
ad(ott) Is ten a meg kér de zet tek nek.
Ter mé sze te sen mind egyi kük nek
mást. Bol dog há zas sá got, nagy csa -
lá dot, ki egyen sú lyo zott sá got a ma -
gán élet ben épp úgy, mint a sze re -
tett, meg be csült, jó kedv vel vég zett
mun ka, hi va tás te rü le tén – és/vagy
var ga be tű ket, „té koz ló” idő sza ko -
kat, al ko ho liz must, kí sér tést, gyászt.
Ki nek-ki nek azt, ami re szük sé ge volt
ah hoz, hogy tel jes szív vel érez ze –
vagy leg alább is „meg sejt se” – a
Gond vi se lő sze re te tét és azt, hogy
van ke gye lem, van sza ba du lás, van
meg vál tás…

És mit ad(hat) Is ten ez zel a könyv -
vel ne künk, ol va sók nak? Pél dá ul azt,
hogy má sok (élet)tör té ne te in ke -
resz tül a sa ját éle tünk ben is ész re ve -
gyük az Úr ke ze mun ká ját…

g – vi tá lis –

Mit ad Is ten? – Val lo má sok hit ről és
élet ről. He ti Vá lasz Ki adó, Bu da -
pest, 2009. Ára: 2900 fo rint.

Mit ad Is ten?

Pró bál tad már va la ha meg ma gya ráz -
ni vagy meg ér te ni, hogy mi ért tör -
tén nek rossz dol gok szem lá to mást
jó em be rek kel? A vál lal ko zá suk
csőd be ke rül, el ve szí tik a mun ká ju -
kat, vá rat lan anya gi ne héz ség me rül
fel, sze ret te ik meg be teg sze nek, sőt
meg is hal nak. Mi vel szol gál tak rá
ezek re a ször nyű sé gek re? – kér -
dez zük ér tet le nül.

Leg töb ben az ok-oko zat el vé nek
alap ján néz zük a vi lá got. Ha csi nálsz
va la mi rosszat, ak kor an nak kö vet kez -
mé nye lesz. De ami kor sem mi rosszat
nem tet tél, mi ért kell rossz dol gok kal
szem be sül ni?

Hosszú évek ta pasz ta la tá ból meg -
ta nul tam, hogy a vé ges em ber sem
meg ér te ni, sem meg ma gya ráz ni nem
tud ja a vég te len Is tent. De amint ezen
az év szá za dos kér dé sen töp ren gek, egy
ha son lat jut eszem be, amely segíthet
ab ban, hogy meg ért sük a tra gé di ák kal
te li, össze za va ro dott vi lá got. 

Em lék szel, ami kor gyer mek ko rod -
ban anyu kád vagy apu kád or vos hoz
vitt kü lön bö ző be teg sé gek el le ni vé dő -
ol tás ra? Mi kor az or vos meg vizs gált,
majd kö ze le dett hoz zád a fecs ken dő -
vel, va ló szí nű leg ret teg ve, fé le lem -
mel, hi tet le nül, össze za va rod va néz tél
apu kád ra, mint akit el árul tak. „Apu,
mi ért en ge ded, hogy ez meg tör tén jen?
Azt gon dol tam, hogy sze retsz.” Igen,
a szü le id sze ret tek té ged, csak te nem
ér tet ted, hogy amit „meg en ged tek”, az
a leg jobb volt a szá mod ra. Te úgy érez -
ted, nem tö rőd nek ve led. 

Az ér zé sek ter mé sze te sek. Is ten
mind annyi un kat ér zé sek kel te rem tett,
de nem hoz ha tok dön tést ér zel mi ala -
pon. A dön té sem nek a vég ér vé nyes
igaz sá gon kell nyu god nia. Ezért ta nul -
má nyo zom na pon ta a Bib li át, Is ten
sza vát, hogy böl cses sé get, ve ze tést és
vá laszt kap jak kér dé se im re. Még ar -
ra a kér dés re is: mi ért tör tén nek
rossz dol gok jó em be rek kel? Itt van
né hány vá lasz, amely re a Bib lia ta ní -
tott en gem eb ben a té má ban. 

A rossz dol gok né ha a kö rü löt tünk
lé vő tönk re ment vi lág kö vet kez mé -
nyei. „Azt pe dig tudd meg, hogy az
utol só na pok ban ne héz idők jön nek.
Az em be rek ugyan is ön zők, pénz só vá -
rak lesz nek, di csek vők, gő gö sek, is ten -
ká rom lók, szü le ik kel szem ben en ge -
det le nek, há lát la nok, szent ség te le -
nek, sze re tet le nek, kér lel he tet le nek, rá -
gal ma zók, mér ték te le nek, fék te le nek,
jó ra nem haj lan dók, áru lók, vak me -
rők, fel fu val ko dot tak, akik in kább
az él ve ze te ket sze re tik, mint az Is tent.

Az ilye nek a ke gyes ség lát sza tát meg -
őr zik ugyan, de an nak az ere jét meg -
ta gad ják. For dulj el te hát ezek től.”
(2Tim 3,1–5)

Is ten még a rossz dol go kat is tud -
ja jó ra hasz nál ni a ter vé ben. „Azt pe -
dig tud juk, hogy azok nak, akik Is tent
sze re tik, azok nak min den ja vuk ra
szol gál, azok nak, aki ket el ha tá ro zá -
sa sze rint el hí vott.” (Róm 8,28)

Is ten igé je időt len erő for rást je lent,
amely se gít sé günk re van, ami kor az
élet kö rül mé nyek kel fog lal ko zunk,
le gye nek akár jók, akár rosszak. „A
tel jes Írás Is ten től ih le tett és hasz nos
a ta ní tás ra, a fed dés re, a meg job bí -
tás ra, az igaz ság ban va ló ne ve lés re;
hogy tö ké le tes le gyen az Is ten em be -
re, min den jó cse le ke det re fel ké szí tett.”
(2Tim 3,16–17)

Mér ges vagy? Félsz? Ké tel kedsz Is -
ten ben? Mondd el ne ki. Mi ezt úgy
hív juk: imád ság. Az tán várj Is ten
vá la szá ra. Be szél ni fog hoz zád „sze -
re tet le ve lén”, a Bib li án ke resz tül. 

Ta lán te is azt mon dod: „Már
meg pró bál tam a val lást – ne kem ez
nem mű kö dik.” Igen, le het, hogy
meg pró bál tad a val lást – vagy is meg -
kí sé rel tél elég jó len ni ah hoz, hogy
tetsszél Is ten nek. Azon ban ha itt
meg áll tál, ak kor so ha nem pró bál tad
meg a sze mé lyes kap cso la tot Is ten -
nel az ő Fi án, Jé zus Krisz tu son ke -
resz tül. Va ló já ban ná la fo god meg ta -
lál ni a vá la szo kat, ame lye ket ke re sel.

g Ken Kor kow
(For rás: Mon day Man na)

Ami kor rossz dol gok tör tén nek
jó em be rek kel

H I R D E T É S

Igaz ga tói pá lyá zat
A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház (MEE) Or szá gos Pres bi té ri u ma
meg bí zá sá ból az ok ta tá si és is ko lai osz tály pá lyá za tot hir det in téz mény -
ve ze tői ál lás be töl té sé re.

Meg hir de tett mun ka hely: a Bu da pest-Fa so ri Evan gé li kus Gim ná zi um
(1071 Bu da pest, Vá ros li ge ti fa sor 17–21.)

Ké pe sí té si és egyéb fel té te lek: egye te mi szin tű pe da gó gus-ok le vél; leg -
alább 5 éves pe da gó gu si vagy egye te mi ok ta tói gya kor lat; vagy evan gé -
li kus lel ké szi vég zett sé get iga zo ló ok le vél és leg alább 5 éves, köz ok ta tá -
si in téz mény ben szer zett ok ta tói, hit ok ta tói gya kor lat; evan gé li kus val -
lás, 5 éve meg fe lel az egy ház köz sé gi tag ság fel té te le i nek; kon fir má ció, lel -
ké szi aján lás.

Jut ta tá sok, il let mény, pót lék, egyéb:
Az ál lás el fog la lá sá nak ide je: au gusz tus 1.
A meg bí zás 6 évi idő tar tam ra szól.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a meg je le nés től szá mí tott 30 nap.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: má jus 31.
Jut ta tá sok: a köz al kal ma zot ti tör vény nek meg fe le lő en.
A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell: a pá lyá zó je len le gi mun ka he lyét, be -

osz tá sát; ön élet raj zát; rész le tes szak mai élet raj zát; az in téz mény ve ze -
té sé re vo nat ko zó szak mai prog ram ját; szak mai hely zet elem zés re épü -
lő fej lesz té si el kép ze lé sét.

A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell: a leg ma ga sabb is ko lai vég zett sé gét iga -
zo ló irat(ok) hi te les má so la tát; ér vé nyes er köl csi bi zo nyít ványt; lel ké szi
aján lást gyü le ke ze ti lel ké szé től, lel kész ese té ben az il le té kes püs pök től;
a kon fir má ci ói em lék lap hi te les má so la tát vagy a kon fir má ció iga zo lá sát.

Fel vi lá go sí tás a rész le tes pá lyá za ti fel té te lek ről: MEE Ok ta tá si és Is -
ko lai Osz tály, 1085 Bu da pest, Ül lői út 24., Ka li na Ka ta lin osz tály ve ze tő,
tel.: 1/429-2035.

A pá lyá zat cím zé se: MEE Or szá gos Iro da Ok ta tá si és Is ko lai Osz tály,
Ka li na Ka ta lin, 1085 Bu da pest, Ül lői út 24. A bo rí ték ra ír ják rá: „Igaz ga -
tói pá lyá zat”, és tüntessék fel az in téz mény ne vét is.

Igaz ga tói pá lyá zat
A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház (MEE) Or szá gos Pres bi té ri u ma
meg bí zá sá ból az ok ta tá si és is ko lai osz tály pá lyá za tot hir det in téz mény -
ve ze tői ál lás be töl té sé re.

Meg hir de tett mun ka hely: Eöt vös Jó zsef Evan gé li kus Gim ná zi um és
Egész ség ügyi Szak kö zép is ko la (9400 Sop ron, De ák tér 51.)

Ké pe sí té si és egyéb fel té te lek: egye te mi szin tű pe da gó gus-ok le vél; leg -
alább 5 éves pe da gó gu si vagy egye te mi ok ta tói gya kor lat; vagy evan gé -
li kus lel ké szi vég zett sé get iga zo ló ok le vél és leg alább 5 éves, köz ok ta tá -
si in téz mény ben szer zett ok ta tói, hit ok ta tói gya kor lat; evan gé li kus val -
lás, 5 éve meg fe lel az egy ház köz sé gi tag ság fel té te le i nek; kon fir má ció, lel -
ké szi aján lás.

Jut ta tá sok, il let mény, pót lék, egyéb:
Az ál lás el fog la lá sá nak ide je: au gusz tus 1.
A meg bí zás 6 évi idő tar tam ra szól.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a meg je le nés től szá mí tott 30 nap.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: má jus 31.
Jut ta tá sok: a köz al kal ma zot ti tör vény nek meg fe le lő en.
A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell: a pá lyá zó je len le gi mun ka he lyét, be -

osz tá sát; ön élet raj zát; rész le tes szak mai élet raj zát; az in téz mény ve ze -
té sé re vo nat ko zó szak mai prog ram ját; szak mai hely zet elem zés re épü -
lő fej lesz té si el kép ze lé sét.

A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell: a leg ma ga sabb is ko lai vég zett sé gét iga -
zo ló irat(ok) hi te les má so la tát; ér vé nyes er köl csi bi zo nyít ványt; lel ké szi
aján lást gyü le ke ze ti lel ké szé től, lel kész ese té ben az il le té kes püs pök től;
a kon fir má ci ói em lék lap hi te les má so la tát vagy a kon fir má ció iga zo lá sát.

Fel vi lá go sí tás a rész le tes pá lyá za ti fel té te lek ről: MEE Ok ta tá si és Is -
ko lai Osz tály, 1085 Bu da pest, Ül lői út 24., Ka li na Ka ta lin osz tály ve ze tő,
tel.: 1/429 2035.

A pá lyá zat cím zé se: MEE Or szá gos Iro da Ok ta tá si és Is ko lai Osz tály,
Ka li na Ka ta lin, 1085 Bu da pest, Ül lői út 24. A bo rí ték ra ír ják rá: „Igaz ga -
tói pá lyá zat”, és tüntessék fel az in téz mény ne vét is.

H I R D E T É S

A hónap könyve – januárban
a Luther Kiadótól 30 kedvezménnyel

Hullámhossz

Vá sá rol ja meg a hó nap köny vét
ked vez mé nye sen! Eredeti ára: 1600 forint.
http://bolt.lu the ran.hu/
E-mail: ki ado@lu the ran.hu
Fax: 1/486-1229 • 1085 Bu da pest, Ül lői út 24.

A 11. oldalon olvasható Minden
a mennyben végződik című írá-
 sunk a Hullámhossz – Evangé-
likus lelkészek igehirdetései az
egyházi esztendő ünnepeire
2003–2004 című könyben talál-
ható.

»»»

Meg hí vó női világimanapi
előkészítő konferenciára

A Ma gyar or szá gi Egy há zak Öku me ni kus Ta ná csa (ME ÖT) Nő bi zott sá -
ga sze re tet tel hív min den ér dek lő dő test vér nőt a feb ru ár 6-án, szom ba -
ton dél előtt 10 és dél után 3 óra kö zött meg ren de zendő női vi lág ima na -
pi elő ké szí tő kon fe ren ci á já ra a ME ÖT szék há zá ba (1117 Bu da pest, Ma -
gyar tu dó sok kör út ja 3.).

A nap fo lya mán ven dé günk lesz Tóth Pi ros ka, a bap tis ta egy ház misszi -
o ná ri u sa, aki szol gált Ka me run ban; be mu tat juk a li tur gia főbb ele me -
it, il let ve Ka me run föld raj zát, tör té nel mét és min den nap ja it; a részt ve -
vők öt le te ket kap hat nak az ima nap meg ren de zé sé hez, va la mint az ige -
sza ka szok fel dol go zá sá hoz.

A rész vé te li szán dé kot feb ru ár 3-ig kér jük je lez ni a ME ÖT szá mán: 1/371-
2690, vagy B. Pin tér Már ta lel kész nél a 20/824-2791-es mo bil szá mon.

H I R D E T É S

A Ke resz tény Öku me ni kus Ba rá ti Tár sa ság (KÖT) kö vet ke ző össze jö -
ve te le feb ru ár 1-jén, hét főn 18 óra kor lesz a Há ló he lyi sé gé ben (1053 Bu -
da pest, Fe ren ci ek te re 7–8., Kár pá tia ud var, III. lh. II. em.). Té má ja Si -
mo nyi Gyu la ka to li kus köz gaz dász-teo ló gus Va jon hány em ber re ter vez -
te a Te rem tő a Föl det? cí mű elő adá sa. Min den kit sze re tet tel vár a tár -
sa ság ve ze tő sé ge.

H I R D E T É S
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„Nem a ma gunk igaz tet te i ben, ha nem
a te nagy ir gal mad ban bíz va visszük
eléd kö nyör gé se in ket.” (Dán 9,18)

Het ve ned he té ben az Út mu ta tó reg -
ge li és he ti igéi fel szó lí ta nak: ké -
szül jünk a nagy böjt re igaz meg té rés -
sel, és jus sunk el az el bi za ko dott ság tól az oda adó is ten tisz te le tig, mely nek
lé nye ge: „Is ten Lé lek, és akik őt imád ják, azok nak lé lek ben és igaz ság ban kell
imád ni uk.” (Jn 4,24; LK) Ti is „him nuszt zeng je tek né künk Sion nak éne ke -
i ből” (GyLK 769)! Ma az egy há zi év má so dik, hús vé ti ün nep kö ré be lép tünk,
s má hoz het ven nap ra lesz fe hér va sár nap. Böjt elő há rom he te az Is ten előt -
ti el csen de se dés, a ma gunk ba szál lás, a bűn bá nat ide je az egy ház ban. Kezd -
jük Dá ni el imád sá gá val: „Uram, hall gass meg! Uram, bo csáss meg! Uram, fi -
gyelj ránk, és cse le kedj (…)! – ön ma ga dért…” (Dán 9,19) Is ten szu ve rén Úr,
ir gal ma meg ha lad ja az em ber ér tel mét; ezt bi zo nyít ja a zú go ló dó sző lő mun -
ká sok pél dá za ta is. Ke gyel mé ből az egy dé ná ros nap szám azo nos sá lett az óra -
bér rel: „Ba rá tom, nem bá nok ve led igaz ság ta la nul. (…) Én pe dig az utol só -
nak is annyit aka rok ad ni, mint ne ked. (…) Így lesz nek az utol sók ból el sők,
és az el sők ből utol sók.” (Mt 20,13.14.16) Hisszük, hogy az örök lét min den ki
szá má ra Is ten in gyen ke gyel me, nem meg ér de melt fi zet ség (lásd Ef 2,8–9).
Lu ther sze rint „en nek az evan gé li um nak a lé nye ge ez: Itt meg szű nik min -
den ér dem, és egye dül Is ten ke gyel me dönt, hogy az el ső ből eset leg utol só,
és az utol só ból el ső le gyen. Le hű ti az ön telt sé get, de meg tilt ja a két ség be -
esést is.” Pál sem a bé rért ver se nyez, ha nem a mennyei ju ta lo mért, a her vad -
ha tat lan ko szo rú ért: „Én te hát úgy fu tok, mint aki előtt nem bi zony ta lan a
cél.” (1Kor 9,26) Zá ke us kí ván csi ság ból ju tott meg té rés re, az Úr Jé zus őt vá -
lasz tot ta szál lás adó já ul: „Mert az Em ber fia azért jött, hogy meg ke res se és meg -
tart sa az el ve szet tet.” (Lk 19,10) Is ten jó sá ga min den kit meg té rés re hív; sen -
ki se tá vo lod jék el in gyen ke gyel mé től! „Ne le gyen sen ki pa ráz na vagy is ten -
te len, mint Ézsau, aki (…) a meg té rés út ját nem ta lál ta meg.” (Zsid 12,16–17)
Jé zus két ezer éve el hív ja s kül di ta nít vá nya it evan gé li u ma hir de té sé re. Ám
nem egye dül men nek – Jé zus azo no sít ja ma gát és Aty ját ve lük: „Aki ti te ket
be fo gad, az en gem fo gad be, és aki en gem fo gad be, az azt fo gad ja be, aki el -
kül dött en gem” (Mt 10,40), s ju tal mat kap! A vi szály ko dás és irigy ség a lel -
ki kis ko rú ság je le, ám Is ten mun ka tár sai szol gák csu pán, „és mind egyik a ma -
ga ju tal mát kap ja fá ra do zá sá hoz mél tó an” (lásd 1Kor 3,4–8). A hús vét ün -
ne pe előtt az Úr Jé zus meg tisz tí tot ta a je ru zsá le mi temp lo mot (lásd Zsolt
69,10). Mi sem jut ha tunk el tes tünk temp lo má nak meg tisz tí tá sa nél kül az
Úr aka ra ta sze rin ti is ten tisz te let re. Kö ves sük ta nít vá nya it, akik „hit tek az Írás -
nak és a be széd nek, ame lyet Jé zus mon dott” (Jn 2,22). A ke reszt igé je Is ten
ha tal ma, ő hí vott el és vá lasz tott ki min ket is: „Az ő mun ká ja az, hogy ti a
Krisz tus Jé zus ban vagy tok.” (1Kor 1,30) Az Úr Krisz tus hű ta nú ja ként „Hir -
desd az Is ten or szá gát / Az ő di cső sé gé re (…) / – Ezt bíz za rád Meg vál tód”
(EÉ 318,6).

g Ga rai And rás

HE TI ÚT RA VA LÓ

„A jú li u si na pon, ami kor el hur col ták
a zsi dó kat, De vor ah az is ko la ud var -
ról tar tott ha za fe lé, ahol a ba rát nő -
jé vel ját szott. Rá cso dál ko zott az ut -
cán par ko ló au tók ra és te her ko csik -
ra, de nem gon dolt ve szély re – négy -
éves volt.

A har ma dik eme le ten lak tak. A ka -
pu alj ban meg nyom ta a lép cső há zi vi -
lá gí tás gomb ját. A fo lyo sók né mák
vol tak és nép te le nek, és ő nem gon -
dolt ve szély re. A la ká suk aj ta ja nyit -
va állt, és a fo lyo só ról lát ta a két
csend őrt meg a két ci vil ru hás fér fit
és a szü le it a nap pa li ban, akik ép pen
bő rön dök be gyö mö szöl ték a hol mi -
kat. Már ki ál ta ni akart, hogy: »Ma -
ma!« – ami kor any ja ész re vet te őt az
aj tó nyí lás ban, és olyan han gon, ami -
től ak ko rát ug rott, mint ha áram ütés
ér te vol na, rá ki ál tott: »Mit csi nálsz te
itt? Mit akarsz? Itt nincs ne ked sem -
mi lát ni va ló! Ez nem cir kusz, vagy ál -
lat kert! Menj ha za a szü le id hez!«

Ener gia fal volt az a hang, annyi
aka rat erő szo rult be lé, amely előtt
meg kel lett ha jol ni. Any ja mér ges arc -
cal né zett rá, ap ja há tat for dí tott ne -
ki, rá sem né zett. A fér fi ak rá pil lan -
tot tak, majd össze néz tek. A kis lány
sar kon for dult, és me ne kült. A sar ki
ház ba me ne kült, ahol Max uno ka -
báty ja la kott. Mi vel félt a las sú lift től,
gya log ro hant fel a ro ko nai la ká sá ba,
ép pen ide jé ben ah hoz, hogy fel nya -
lá bol ják és ma guk kal vi gyék, mi előtt
meg ér kez nek a csend őrök.”

Cha im Po tok As her Lev örök sé ge
cí mű re gé nyé ben így me sé li el a fő -
hős, hogy fe le sé ge gyer mek ko rá ban
ho gyan ke rül te el a kon cent rá ci ós tá -
bor bor zal ma it, és ho gyan ma rad ha -
tott élet ben. Ol vas va a fen ti rész le tet
azon nal ért jük a szü lők vi sel ke dé sét.
A sa ját gyer me két ön ma gá tól el ta szí -
tó anyát, a kis lá nyá nak há tat for dí tó
apát. Nem volt más vá lasz tá suk. Az
egyet len meg ol dás, ami ak kor, ott, ab -
ban a hely zet ben a kis lány nak az éle -
tet je len tet te.

A ma gyar iro da lom ból eh hez ha -
son ló élet hely ze tet mu tat be Sánt a
Fe renc Ötö dik pe csét je. Ott Gyu ri czá -
nak egy vé res re vert, ma ga te he tet len
hal dok lót kell a sza bad sá gért – és az
el búj ta tott gyer me ke kért – egy más
után két szer ar cul üt nie. És el csat tan
a két po fon, mert nincs más mód,
nincs más vá lasz tás. De Gyu ri czá nak
még is csak egy ide gent, egy fel nőtt
fér fit, egy amúgy is ha lál ra ítél tet kel -
lett meg üt nie, De vor ah szü le i nek
azon ban egy négy éves gyer me ket, sa -
ját kis lá nyu kat kel lett a két ség be esés -
be ta szí ta ni uk.

Ami kor eh hez a rész hez ér tem a
re gény ben, le kel lett ten nem né hány
perc re a köny vet. Ez a né hány sor fel -
is me ré sek és kö vet kez te té sek lán co -
la tát in dí tot ta el ben nem. Döb be ne -
tes a tör té net ak kor, ha a négy éves kis -
lány szem szö gé ből néz zük az ese mé -
nye ket. Az egész ből sem mi mást
nem ért, csak a hi deg, dur va el uta sí -
tást, rá adá sul ép pen azok tól, aki ket a
leg job ban sze ret, és akik őt ed dig min -
den és min den ki más nál job ban sze -
ret ték. Nem tu dom, egy négy éves
gyer me ket ér het-e en nél fáj dal ma sabb
csa pás. Még a szü lők ha lá la sem le -
het ennyi re ször nyű, mert ha nin cse -
nek is töb bé mel let te, leg alább sze re -
te tük ben nem kell ké tel ked nie.
Rosszabb ez, mint a pa ra di csom ból
va ló ki űze tés. Rosszabb, mint a fog -
ság ba hur co lás és a temp lom le rom -
bo lá sa. Ta lán en nek a mon dat nak a
ke se rű sé ge kö ze lít hoz zá: Én Is te -
nem, én Is te nem, mi ért hagy tál el en -
ge met? Az em ber ke se rű sé ge, aki nek
sor sa rejt ve van az Úr előtt, és ügye
nem ke rül Is ten elé. Akit el za var az

any ja, és aki nek há tat for dít az ap ja.
Aki ro han le fe le a lép csőn, de mint -
ha a menny or szág ból a po kol ra ro -
han na. És ha mind ez egy négy éves
kis lánnyal tör té nik, ak kor túl zás nél -
kül mond hat juk: ez nem egy sze rű en
po kol, ez a pok lok pok la.

S lám, még a pok lok pok la is tör -
tén het sze re tet ből. A leg ke gyet le -
nebb nek lát szó vi sel ke dés, a leg ri de -
gebb el uta sí tás, a leg drá ma ibb ese -
mény hát te ré ben is áll hat éle tet men -
tő, éle tet meg tar tó sze re tet. Rá jöt tem,
hogy kö rül be lül annyit ér tek Is ten
dol ga i ból, Is ten a vi lág ban és sa ját éle -
tem ben je len lé vő sze re te té ből, mint
amennyit az a négy éves kis lány ért -
he tett ott, ab ban a har ma dik eme le -
ti la kás ban szü lei vi sel ke dé sé ből. Lá -
tom a szen ve dést, az em ber lét ezer -
nyi nyo mo rú sá gát szer te a vi lá gon, és
ben nem is meg fo gal ma zó dik a kér -
dés: hol van az Is ten? Ho gyan néz he -
ti Is ten öl be tett kéz zel em ber mil li -
ók fáj dal mát, nél kü lö zé sét, ér tel -
met len ha lá lát? Mi fé le is te ni terv sze -
rű ség be il lik mind ez be le?

Ahogy De vor ah szá má ra szü lei
vi sel ke dé se nem volt össze egyez tet -
he tő ko ráb bi sze re te tük kel, úgy nem
össze egyez tet he tő az annyit em le ge -
tett is te ni sze re tet a vi lág ban ta -
pasz tal ha tó szen ve dés sel. A szü lők
ke gyet len vi sel ke dé sé re egyet len ma -
gya rá zat, egyet len „ment ség” van:
sze re tet ből tör té nik. Még ak kor is, ha
a kis lány sem mit sem ért be lő le,
még ak kor is, ha ez zel a leg na gyobb
fáj dal mat okoz zák gyer me kük nek.
Úgy gon do lom, így kell ez le gyen a vi -
lág ban je len lé vő szen ve dés sel és Is -
ten nel is. Min den mö gött Is ten sze -
re te te áll, még a leg tra gi ku sabb tör -
té né sek hát te ré ben is. Csak még
nem ért jük. Nem lát juk az össze füg -
gé se ket. Kép te le nek va gyunk olyan
táv la tok ban gon dol kod ni, ame lyek -
ben Is ten gon dol ko dik. Hát nem tu -
dod, hogy örök ké va ló Is ten az Úr, aki -
nek ér tel me ki für kész he tet len?

Haj la mo sak va gyunk a szen ve -
dést egy sze rű en a bűn szám lá já ra ír -
ni. Szen ve dünk, mert bű ne ink bün -
te té sét kap juk, mert azok kö vet kez -
mé nyei ér nek utol ben nün ket, mert
ki va gyunk szol gál tat va sa ját vá gya -
ink nak. Ter mé sze te sen en nek a meg -
kö ze lí tés nek van igaz ság tar tal ma,
de a lét és azon be lül egyes em ber -
sor sok nyo mo rú sá ga nem in téz he tő
el ennyi vel. Ez olyan len ne, mint ha a
szü le i től ro han va me ne kü lő De vo -
rah-t va la ki meg ál lí ta ná a lép csőn, és
két ség be esett sé gét to vább fo koz va ezt
mon da ná ne ki: „Ez azért tör tént ve -
led, mert meg ér de mel ted!”

Min dig a bűn nel pél dá lóz ni, a szen -
ve dést csak és ki zá ró lag a bűn kö vet -
kez mé nyé nek tar ta ni: ha zug és ke gyet -
len. Csak ar ra jó, hogy az em ber le ráz -
za ma gá ról fe le lős sé gét a má sik em -
be rért és a le he tő sé gét an nak, hogy a
má si kat az ő ro ha ná sá ban ma gá hoz
ölel je. Ezért is fon tos, hogy hin ni
tud juk azt, ami ért he tet len: a leg fáj dal -
ma sabb vesz te ség, a leg na gyobb csa -
pás, a leg sö té tebb mély ség is le het Is -
ten irán tunk va ló sze re te té nek meg -
nyil vá nu lá sa. Is ten lé te zé se szá mom -
ra a gond vi se lé sen túl azt is je len ti:
hin ni ab ban, hogy egy kor min den kér -
dés vá laszt ta lál, min den rej tély meg -
ol dó dik, az el len té tek és el lent mon dá -
sok össze fo nód nak, min den kör be ér,
és a tel jes kép – amely re né hány ap -
ró da rab ká ját bir to kol va pró bál tunk
kö vet kez tet ni – vé gül össze áll.

Van nak eh hez ha son ló él mé nye -
ink éle tünk so rán, de nem szok -
tunk ne kik túl zott je len tő sé get tu laj -
do ní ta ni. Mind annyi an el hit tük egy -
kor, hogy az an gya lok hoz zák a ka -

rá csony fát, és csa ló dást érez tünk, ta -
lán még sír tunk is, ami kor ki de rült
az igaz ság, és ha ra gud tunk a szü le -
ink re, mert be csap tak, fél re ve zet tek
min ket. Ma pe dig mi dí szít jük gyer -
me ke ink nek, uno ká ink nak a fe nyőt,
nagy ti tok ban, an gya lok gya nánt,
köz ben há lá val gon dol va gyer mek -
ko ri ka rá cso nya ink ra. Sír tunk, ami -
kor or vos hoz vit tek min ket, ami kor
el vet ték tő lünk a kést, ami kor es te
ágy ba pa ran csol tak, ami kor nem
me het tünk ki ját sza ni, amíg kész
nem volt a lec kénk. Ma pe dig nem
tud juk, ho gyan kö szön het nénk meg
szü le ink nek a te mér dek gon dos ko -
dást. Ha ra gud tunk az is ko lá ra, a
ta ná ra ink ra, az osz tály fő nö künk re,
ma pe dig össze szo rul a tor kunk,
ami kor át lép jük a ré gi tan te rem kü -
szö bét, vagy ha vi szont lát juk egy ko -
ri ta ná ra ink egyi két.

Meg ada tik ne künk, hogy éle tünk
ko ráb bi, ne he zen meg élt, fáj dal mak -
kal, ese ten ként kí nok kal te li idő sza -
ka it ké sőbb más képp lás suk, más -
képp ér té kel jük, és nem is csak egy -
sze rű en más képp, ha nem egye ne sen
el len té tes mó don: ör ven dez ve, há lá -
val, bol do gan. Ha tö re dé kes, mu lan -
dó föl di éle tünk ben meg tör tén het,
hogy bi zo nyos ese mé nyek ennyi re át -
ér té ke lőd nek szá munk ra, va jon nem
fel té te lez he tő-e, hogy Is ten ki für -
kész hetet len ér tel mét egy kor majd
meg ért ve, sa ját sor sunk nak és a vi lág
sor sá nak tör té né se it is te ni táv lat ból
lát va min den egé szen más képp lát szik
majd? Eset leg min den ről ki de rül,
hogy sze re tet ből tör tént?

Az Is ten előt ti alá zat nem csak
térd re bo ru lást je lent, ha nem an nak
a tu da to sí tá sát is ma gunk ban, hogy a
dol gok, a je len sé gek, a tör té né sek akár
sze mé lyes éle tünk ben, akár a vi lág ban
sok kal össze tet teb bek an nál, mint
amennyit mi be lő lük meg tu dunk ér -
te ni, és hogy ta lán sem mi sem ér vé -
get az zal, amit mi a dol gok meg vál -
toz tat ha tat lan vé gé nek szok tunk tar -
ta ni. Hi szen ko por só mel lett is van
bá tor sá gunk fel tá ma dás ról és örök
élet ről szól ni, vagy is el le ne mon da ni
a ha lál hi deg tény sze rű sé gé nek, és
bíz ni egyet len va la ki ben, aki ak kor is
ké pes cse le ked ni, ami kor mi már
tel jes ség gel te he tet le nek va gyunk.

Ha hin ni tu dunk a „leg na gyob ban”,
ha hin ni tud juk azt, ami a leg hi he tet -
le nebb, vagy is ha hin ni tud juk a ha -
lál ban az éle tet, ak kor nem okoz hat
gon dot hin ni az en nél sok kal ki seb -
bet: vagy is azt, hogy Is ten sze re te té -
ben egy kor min den kín, min den
nyo mo rú ság, min den bor za lom és
min den ször nyű ség bol do gí tó, ör ven -
de ző vé get ér. Ahogy az élet nek a ha -
lál lal nincs vé ge, ugyan úgy nin csen
vé ge sem mi nek sem, ami ed dig meg -
tör tént. Min den az Is ten nél ér vé get,
min den az ő tel jes sé gé be ér ke zik, és
hi szem azt, hogy az ő min den el kép -
ze lé sün ket fe lül mú ló tel jes sé ge egy -
sze rű en ké pes a mi tö re de zett lé tünk -
nek min den kín ját, bű nét és min den
fáj dal mát ma gá ba ol vasz ta ni.

Ad dig is, amíg ki de rül, hogy mind -
ez így van-e, ma rad ne künk De vo rah
tör té ne tén, Sánt a Fe renc Ötö dik pe -
csét jén, gyer mek ko runk ka rá cso nya -
in és egy ko ri osz tály ter me in ken kí -
vül a gol go tai ke reszt. Min den más -
nál meg győ zőb ben hir de ti, hogy
nem min den az, ami nek lát szik,
hogy va la mi nek nincs vé ge az zal,
hogy szá munk ra vé get ér, és hogy a
leg gyöt rel me sebb ma gány és szen ve -
dés is, a pok lok pok la is tör tén het éle -
tet men tő, meg tar tó sze re tet ből. Ez
az, ami erőt ad a meg fá radt nak, és az
erőt lent na gyon erős sé te szi.

g Né meth Zol tán

Min den a menny ben vég ző dik
Ézs 40,27–31

Mi az, 
ami meg ment het ne min ket,
ha év ez re dek pró fé tá i nak sza va nem volt elég ah hoz, 
hogy ké rész éle tű föl di ha tal mak szol gá la ta
és ön ma gunk fel ma gasz ta lá sa he lyett
gyen ge sé gün ket be vall juk?
Ami
meg érin te ne ben nün ket, 
hogy a vég íté let ör vény lő sö tét jé ben fo rog va,
fe jünk fö lött csap do só hul lá mok kö zött ful do kol va
az utol só pil la nat ban 
egy gyer mek ter mé sze tes sé gé vel és egy sze rű sé gé vel
még is in kább az éle tet vá lasszuk?
Mi az, 
ami egy el ha mar ko dot tan el sza kí tott 
köl dök zsi nór fáj dal ma után össze köt het ne
ben nün ket a Te rem tő vel,
raj ta ke resz tül egy más sal s az örök lét tel?
Meg hall juk-e 
a ke reszt fa ácso lá sá nak egek be ki ál tó,
üte mes vissza hang zá sá ban az idő sür ge té sét?

Gal gó czy Zsu zsa 

Mot tó

F
O

TÓ
: 

LU
K

Á
C

S
 G

A
B

I



Szerkesztette: Boda Zsuzsa

2.
– Hát, ked ves Pong rác ba rá tom, si -

ke re sen meg ol dot tuk az el ső fel ada -
tot er ről a ré gi te kercs ről! Most me -
lyik „sza ma ras” tör té net kö vet ke zik?

– Ó, az egyik ked ven cem! Ami kor
ezt ol va som, min dig cso dá lom Áb ra -
hám hi tét!

– Ak kor ez biz tos az, ame lyik ben
Is ten meg pa ran csol ta, hogy ál doz -
za fel fi át, Izsá kot – mond ta Al bert
lo vag.

– El ta lál tad! Tu dod, min dig el gon -
do lom, mi lyen szo mo rú le he tett Sá -
ra és Áb ra hám, hogy nem szü le tett
gyer me kük. Utá na jó el kép zel ni az

örö mü ket, ami kor öreg ko ruk ra még -
is lett egy fi uk, Izsák.

– De épp ezért volt ne héz ké rés Is -
ten től, hogy Áb ra hám ál doz za fel őt
égő ál do za tul a ma ga ké szí tet te ol tá -
ron a Mó rij já he gyén – tet te hoz zá
Al bert.

– Így van! Az apá nak még is olyan
nagy volt a hi te, hogy kész volt ezt is
meg ten ni. Tud ta, hogy Is ten bár -
mi kor vissza kér he ti azt, amit adott.
Még az egyet len gyer me ket is. Fel pa -
kol ta hát a fát a sza már há tá ra, fog -
ta a fi át, és az egyik szol gá val el in dult
a hegy fe lé. A he gyen épí tett egy ol -
tárt, meg kö töz te Izsá kot és fel tet te a

ra kás ra. Ak kor egy han got hal lott. Az
Úr szólt hoz zá, és azt mond ta, hogy
ne öl je meg a fi út. Lát ta ugyan is, hogy
mi lyen en ge del mes Áb ra hám. Egy
kost ren delt oda, az lett az ál do zat
Izsák he lyett, Áb ra há mot pe dig gaz -
da gon meg ál dot ta.

– És ho gyan fog juk a tör té net tel
kap cso la tos szót meg kap ni?

– A sza már há tán lát ha tó fa ha sá -
bok be tű i ből kell össze ol vas nunk,
hogy mi volt jel lem ző Áb ra hám ra.

Nek tek si ke rül?
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OVI S OK NAK

Farsangi bál
Az óvo dá ban far san gi bál ra ké szül nek a gye re kek, és az óvó né ni vel sü te ményt ké szí tet tek. Ám egy kis baleset
tör tént: Ani kó el ej tet te a tál cát, és a raj ta le vő fi nom sá gok ket té tör tek. Se baj! Egy kis lek vár ral össze le het
ra gasz ta ni a da ra bo kat, még íz le te sebb is lesz tő le az édes ség. Se gít se tek pá ro sí ta ni a fél sü te mé nye ket!

b Al bert és Pong rác lo vag nak egy hat for du lós fel ada tot kell meg ol da -
nia Sza káll ki rály ké ré sé re. Old já tok meg ti is a fel ada to kat, ame lyek
mind egyi ke egy-egy sza már ral kap cso la tos bib li ai tör té net hez kö tő -
dik, és a meg fej té se ket össze gyűjt ve küld jé tek el a szer kesz tő ség cí -
mé re (Evan gé li kus Élet szer kesz tő sé ge, 1085 Bu da pest, Ül lői út 24.).
A bo rí ték ra ír já tok rá: Gyer mek vár. A vé gén aján dé kot kap tok.

Ked ves Gye re kek!

b A mos ta ni fel adat sor Jé zus meg ke resz te lé sé vel, il let ve Jé zus sal és
Keresz te lő Já nos sal kap cso la tos.

1. Vá lasszá tok szét a két csa lád tag ja it, és osz lo pon ként ír já tok le az egy csa -
lád hoz tar to zó ne ve ket!

Jó zsef, Za ka ri ás, Er zsé bet, Má ria, Já nos, Jé zus

…………………………………… ……………………………………

…………………………………… ……………………………………

…………………………………… ……………………………………

2. Ír já tok az aláb bi ki fe je zé se ket Já nos vagy Jé zus ne ve alá at tól füg gő en, ki -
re vo nat koz nak! Egy szó mind két osz lop ba il lik.

Ná zá ret, te ve szőr ru ha, ga lamb, sás ka, ács mű hely, bőr öv, Jor dán

Já nos Jé zus

…………………………………… ……………………………………

…………………………………… ……………………………………

…………………………………… ……………………………………

…………………………………… ……………………………………

3. Ha he lyes sor rend ben ol vas sá tok össze a szó ke rék ben ta lál ha tó szó ta go -
kat, ak kor meg kap já tok an nak a mon dat nak az el ső fe lét, amely a menny -
ből hang zott Jé zus meg ke resz te lé se kor, és ame lyet Má té evan gé li u má ban ol -
vas ha tunk. Ír já tok a vo nal ra a mon dat má so dik fe lét is!

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

János és Jézus

TETT EZ

AM ÉN

SZE RE

AZ FI
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Te kin té lyes ter je del mű, 1115 ol da las
szak köny vet do bott pi ac ra a múlt év
vé gén a Comp Lex Ki adó A köz pénz -
ügyek nagy ké zi köny ve cím mel. 

A gaz da sá gi szak em be rek fi gyel -
mét jog gal fel kel tő köz pénz ügyi ké -
zi könyv va ló szí nű leg kevéssé keltette
föl a ka rá cso nyi könyv vá sár bő sé gé -
ben aján dék után né ze lő dő egy ház -
ta gok ér dek lő dé sét, hi szen a köz -
pénz ügye ken az át lag em ber mind -
össze az ál la mi költ ség ve tés sel kap -
cso la tos kér dé se ket ér ti. 

Ha a könyv ki zá ró lag az ál la mi
pénz ügye ket tár gyal ná, va ló szí nű leg
fe les le ges is len ne, hogy a ka rá cso nyi
ün nep kör zá rá sát kö ve tő en fel hív juk
rá egy há zi he ti lapunk ol va só i nak fi -
gyel mét. A rend szer vál to zást kö ve -
tő en azon ban az egy há zak is ki lép tek
a szű ken ér tel me zett hit éle ti ka ran -
tén ból, s szá mos, ko ráb ban ki zá ró lag
ál la mi-ön kor mány za ti köz fel adat
meg ol dá sá ból vál lal nak részt, köz -
meg elé ge dés re, és sok szor anya gi-
szel le mi te her bí rá suk ha tá rán is túl.
E köz fel ada tok el lá tá sa so rán szám -
ta lan te rü le ten érint kez nek az ál la mi
és ön kor mány za ti szer vek kel és ha -
tó sá gok kal, így az egy há zak is te kin -
té lyes össze gű köz pénzt hasz nál nak
fel mű kö dé sük so rán. 

Bár ez a tény is mert az is ko lá kat,
sze re tet in téz mé nye ket mű köd te tő
gyü le ke ze tek, fe le ke ze tek fe le lős
tiszt ség vi se lői számára, már az egy -
sze rű egy ház ta gok kö ré ben sem te -
kint he tő köz tu dott nak. Még ke vés -
bé tá jé ko zott er ről az egy sze rű – fe -
le ke ze tek hez nem kö tő dő vagy ezek
te vé keny sé gé ben ak tí van sze re pet
nem vál la ló – ál lam pol gár. Ezért te -
kint he tő ez a mű hi ány pót ló nak,

mi vel a szé les szak mai köz vé le mény
szá má ra mu tat ja be az egy há zak
köz éle ti sze rep vál la lá sá nak anya gi
for rá sa it, fel hasz ná lá si cél ja it.

A kö tet több fe je zet ben át fo gó an
szól az ál la mi és ön kor mány za ti
pénz ügyek for rá sa i ról, az adóz ta tás
rend sze ré ről, a költ ség ve té si ter ve zés,

gaz dál ko dás, be szá mo lás el len őr zé -
si és in for má ci ós rend sze ré ről. A
ha zai gya kor lat is mer te té se mel lett
ki tér az adott té má ban kö ve tett nem -
zet kö zi gya kor lat ra, il let ve be mu tat -
ja az eu ró pai uni ós el já rá so kat is. 

Az egyes fe je ze tek ben meg je len -
nek ki egé szí tő in for má ci ó ként az
egy há zak köz pénz ke ze lé si elő írá sai és
gya kor la ta is. Az ol va só meg is mer -
ked het az egy ház fi nan szí ro zás eu ró -
pai mo dell je i vel és ha zai gya kor la tá -
val, az egy há zak költ ség ve tés-ké szí -
té si és zár szám adá si, va la mint el len -

őr zé si elő írá sa i val. A ha zai el já rá sok
be mu ta tá sa nem csak ál ta lá nos ság -
ban, ha nem a ka to li kus, re for má tus
és evan gé li kus egy há z té te les jo gá nak
is mer te té sé vel is meg tör té nik, ezért
nem csak az ér dek lő dő vi lá gi szak em -
be rek, ha nem az egy más gya kor la ta
iránt ér dek lő dő egy ház ta gok is ha -
szon nal for gat hat ják, il let ve ké zi -
könyv ként hasz nál hat ják. 

A ki ad vány ban az egy há zi gaz dál -
ko dás át te kin té se ter mé sze te sen in -
kább csak ki egé szí tő nek te kint he tő,
ter je del mi leg mind össze há rom-négy
szá za lé kot tesz ki. Fon to sabb a meg -
je le nés té nye. A szak mai köz vé le -
mény szá má ra e ki ad vány se gít sé gé -
vel is tu da to sul hat, hogy a ma gyar -
or szá gi egy há zak ban a köz pén zek kel
fe le lős gaz dál ko dás fo lyik, az egy há -
zak bel ső jo gi elő írá sai, va la mint a
gaz dál ko dá sért fe le lős sze mé lyek el -
kö te le zett te vé keny sé ge ga ran ci át
je lent ar ra, hogy a töb bek kö zött ke -
resz tény kö zös sé gek tag ja i tól be sze -
dett adók ter hé re is meg va ló su ló
köz fel adat-fi nan szí ro zás ren de zett
ke re tek kö zött, az eu ró pai stan dar -
dok sze rint fo lyik.

A ki ad vány egy há zi vo nat ko zá sú
fe je ze te it a Ma gyar or szá gi Evan gé li -
kus Egy ház jo gá sza ként dr. Kő vá ri né
dr. Ben kő Ing rid és az MEE Or szá gos
Szám ve vő szé ké nek el nö ke, dr. Zsu -
gyel Já nos je gyez te. 

g E. É.

A köz pénz ügyek nagy ké zi köny ve.
Szer kesz tő-lek tor: dr. Vig vá ri And rás
és Győrffi De zső, szer kesz tő: dr. Zsu -
gyel Já nos. Comp Lex Ki adó, Bu da -
pest, 2009. Ára 20 895 fo rint.

Egy há zi pénz ügyek –
vi lá gi meg kö ze lí tés ben

„És mon dá nak egy más nak: Avagy
nem ger je de zett-é a mi szí vünk mi
ben nünk, mi kor né künk szó la az
úton…” (Luk 24,32)

Vá ro si lel kész vol tam, ma is az va -
gyok. Ta pasz ta lat ból tu dom, mit je -
lent ez a faj ta pap ság. Azt, hogy
száz fe lé tép nek. Azt, hogy so ha sem
tu dok prog ra mot csi nál ni. Azt, hogy
min den mun ka ter ve met ke resz tül -
húz zák.

Hol nap dél előtt ta nu lok: el ol va sok
hu szon öt ol dalt Sch lat ter tól. Nos,
be ál lít egy öreg asszony, és 11-ig si rán -
ko zik a nya ka mon. Tönk re tet te az
egész dél előt tö met. Dél után vissza -
adom a fő is pán hi va ta los vi zit jét. In -
du ló ban va gyok, s lám, te me -
tést je len te nek. Egy kis szel le -
mi élet is csak kell, tár sa dal mi -
lag sem le het el szi ge te lőd -
nöm. Je gyem van az es ti hang -
ver seny re. Már raj tam a nagy -
ka bát, s lám, úr va cso ráz tat ni
hív nak a kór ház ba.

A vá ro si lel kész éle te csu pa
epi zód. Szol gá la ta szét for gá -
cso ló dik. De hát – s ezt jó
tud ni – Jé zus éle te és szol gá la -
ta is csu pa epi zód volt. Cso dá -
la to san ru gal mas volt a mun -
ka prog ram ja. Elő re ki nem
ter velt, al kal mi szol gá la tok
drá ga mo za ik ja i ból te vő dött
ki az éle te. Hány em ber ka pott
tő le ál dást „csak úgy mel les leg”,
„köz be ve tő leg”, „ka zua li ter”,
„az úton”. Ér de mes vol na egy szer
eb ből a szem pont ból vé gig ven ni az
evan gé li u mo kat.

Nem azért ment Ká ná ba, hogy a
vi zet bor rá vál toz tas sa. Csak az ak -
tu á lis szük ség lát tán vit te ott vég hez
el ső cso dá ját, meg mu tat ta di cső sé gét,
és hit tek ben ne ta nít vá nyai.

Nem azért ment Na in ba, hogy
ott ha lot tat tá masszon, de mi kor a vá -
ros ka pu já hoz kö ze le dett, lá tott egy
sí ró öz vegy asszonyt, meg kö nyö rült
raj ta, és vissza ad ta ha lott fia éle tét.

Ki gon dol ta vol na, hogy Tí rusz és
Szi dón vi dé ke in drá mai epi zód ban
egy po gány asszony lá nyá nak meg -
gyó gyí tá sá ra kell al kal mat ven nie. És
alig hogy on nét to vább ment a Ga li le -
ai-ten ger mel lé, és fel ment a hegy re,
nagy so ka ság jött hoz zá. Hoz tak
sán tá kat, va ko kat, né má kat, cson ká -
kat, és ő meg gyó gyí tot ta őket.

Sa má ri án át me nő ben „az uta zás -
tól el fá rad va, azon mód” csak ép pen
le ült Já kób for rá sá hoz, s eb ből ke re -
ke dett a vi lág egyik leg mé lyebb teo -
ló gi ai és lel ki pász to ri be szél ge té se.
Volt tü rel me az epi zód sze rű vá rat lan -
ság gal elé je ke rült pa ráz na sa má ri ai
asszonyt nem le ráz ni. S lám, meg ér -
te, mert a meg tért asszony bi zony ság -
te vé se nyo mán Jé zus hoz ki men ve
so kan hit tek ben ne a sa ma ri tá nu sok
kö zül. Sőt Já kób kút já tól fut a szál
egye ne sen a sa má ri ai nagy éb re dé sig.
Cse le ke de tek 8-ban ol vas suk, hogy
Sa má ria né pe egy szív vel-lé lek kel
fi gyelt az igé re, és hogy „Sa má ria be -
vet te az Is ten igé jét”.

A ta nít vá nyok in do ko lat lan szi gor -
ral és szük sé ges fi gye lem mel véd ték
fá radt Uruk nyu gal mát. Jé zus azon -
ban azt mond ta – még pe dig ha rag -
ra ger jed ve: „En ged jé tek hoz zám jő -
ni a gyer me ke ket!” Pe dig öt perc cel
az előtt ezek az édes anyák és gyer me -
kek nem vol tak ben ne a ter vé ben.

Je ri kón csu pán át akart men ni, de
gon dol ko dás nél kül ter vet vál toz ta -
tott egy sik kasz tó fi nánc ked vé ért.

Leg cso dá la to sabb ta ní tá sai egyi két
– az ir gal mas sa ma ri tá nus ról szó lót
– nem telt temp lom ez res tö me gé nek
mon dot ta, ha nem csak egy tör vény -
tu dó nak, aki a pil la nat ha tá sá ra fel -
pat tant he lyé ről, hogy meg kí sért se őt.

Lu kács 15. ré sze is epi zód sze rű en
szü le tett. Jé zus Ka per na um egyik
zsú folt szo bá já ban hir det te az igét.
Ak kor vá rat la nul és ot rom ba ta pin -
tat lan ság gal rá tör ték a ház fe de lét, és
le eresz tet tek elé je nyo szo lyán egy
bé nát. Vé ge van a gyü le ke zet fi gyel -
mé nek, és tel jes a bot rány. Jé zus pe -
dig azok nak hi tét lát va így szólt a bé -
ná hoz: „Fi am, meg bo csát tat tak a te
bű ne id.”

Szin te egész szol gá la tá ra jel lem ző
Márk 10,17: „És mi kor út nak in dult

va la, hoz zá fut ván egy em ber és le -
tér del vén előt te, kér de zi va la őt: Jó
Mes ter, mit cse le ked jem, hogy az
örök éle tet el nyer hes sem?” Jé zus pe -
dig nem ker ge ti el ezt az elé je om lott
lel ket. Nem mond ja ne ki, hogy most
más ho vá van utam, gye re más kor,
ha nem ter vé ben meg za var tan is a
leg na gyobb tü re lem mel in té zi el ezt
a köz be jött lel ki pász to ri ese tet. A leg -
ki sebb epi zód is fon tos volt szá má -
ra. Pil la na ton ként nyit va volt a szí ve
min den ki fe lé.

Test vér! Te ma iga zán nem la -
zsál hatsz. Ro ha nó ese mé nyek tor ló -
dott ár já ban, vég ső kig el fog lalt mun -
ka ütem ben és a ro ham ra ve tett ka -
to na iz gal má ban kell szol gál nod. A
mi mun kánk ma fo ko zot tan is rend -
sze res terv sze rű sé get kí ván. Még is ar -
ra van szük ség, hogy szol gá la tunk
szent kö tött sé gé ben is kö tet len ma -
rad jon. A terv te len ség hi ba, a ter vek
ko nok bál vá nyo zá sa azon ban ma lé -
lek vesz tő bűn né vál hat. Tud nod kell,
mit te szel hol nap. De ami kor majd
hol nap mégy az „úton”, le gyen nyit -
va a sze med és tár va a szí ved az Is -
ten ad ta epi zó dok lé lek men tő, drá -
ga al kal ma i nak hű sé ges meg ra ga -
dá sá ra. Nem le he tünk lá tás nél kü li
„perc em ber kék”, s még is ál lan dó an,
jó ér te lem ben vett percem be rek nek
kell len nünk.

Hogy is hang zik a lel ki pász tor
imád sá gá nak szom bat es ti szö ve ge?
„A rám bí zott drá ga idő ben oly so kat
el mu lasz tot tam, oly so kat el ron tot -
tam, oly gyak ran vol tam sze re tet len,
oly gyak ran vol tam vak, mi kor em -
be re ket küld tél hoz zám. Fi gyel men
kí vül hagy tam azt, amit elém ál lí tot -
tál uta mon, ami re ám várt…”

g D. Sza bó Jó zsef

Igaz gyön gyök – D. Sza bó Jó zsef püs -
pök ige hir de té sei és írá sai. Szer kesz -
tet te Zó lyo mi Má tyás. Bu da pest-
Cse pel, 2005.

NE M CSAK LE L K É SZ E K NE K

El fog lalt pa pok
vi gasz ta lá sa

Sze gé nyebb lett a gyü le ke zet: örök re
el tá vo zott kö zü lük Ju ci ka. Gaz da gabb
lett a gyü le ke zet, mert min dig em lé -
kez ni fog nak a mo soly gós Ju ci ká ra, aki
hosszú éve kig ben ne élt a gyü le ke zet -
ben, és Is ten irán ti há lá val vé gez te
vál lalt fel ada tát.

Gyer mek ko rá tól a temp lom volt
má so dik ott ho na. Előbb a va sár na -
pi is ko la, majd a kon fir mál tak
együtt lé te és a fel nőt tek he ti bib lia -
kö re vol tak azok az al kal mak, ahol
Ju ci ka min dig ott volt. Fel nőtt ként
ha mar el vesz tet te csa lád ját, a ro -
kon sá got, így a gyü le ke zet lett a
csa lád ja és a temp lom a má so dik
ott ho na. Idő köz ben sú lyos ge rinc be -
teg sége kö vet kez té ben már csak bot -
tal, két rét ha jol va tu dott jár ni. De
a mo so lya és a hit test vé rek irán ti
sze re te te to vább ra is élt. Min den
gyü le ke ze ti al kal mon ott volt, min -
den kit is mert, és őt is is mer te min -
den gyü le ke ze ti tag.

Szol gá la tot is vál lalt: irat ter jesz tő -
ként árul ta az Evan gé li kus Éle tet és
a töb bi egy há zi ki ad ványt. Min den is -

ten tisz te let kez de te kor a temp lom
be já ra ti aj ta já nál ő vár ta és üd vö zöl -
te a hí ve ket, majd az is ten tisz te let vé -
gez té vel ugyan ott ő kö szönt el min -
den ki től, de ugyan ak kor kö zöl te ve lük,
hogy a gyü le ke ze ti te rem ben to vább -
ra is együtt le het nek egy test vé ri be -
szél ge té sen.

Bib lia kör nem volt nél kü le – oly -
annyi ra, hogy sú lyos bo dó be teg sé ge el -
le né re is részt kí vánt ven ni min den
kö zös sé gi al kal mon, így elő for dult,
hogy a gyü le ke zet lel ké sze au tó val
ment ér te. Él mény és nagy aján dék
volt szá má ra, hogy az öt ven-hat van
év vel ez előtt a gyü le ke zet ben kon fir -
mál tak az utób bi év ti zed ben éven te
két szer össze jöt tek az or szág kü lön bö -
ző ré sze i ből, és együtt töl töt tek egy
egész dél utánt. Ju ci ka nagy öröm mel
ta lál ko zott ve lük, és kö zö sen em lé kez -
tek fi a talkoruk év ti ze dei re.

És el jött az óra, ami kor az Úr
ma gá hoz hív ta. Mi vel a gyü le ke zet
volt a csa lád ja, ki más vál lal hat ta a
te me tés költ sé ge it és a ham vasz tás
utá ni bú csúz ta tás meg szer ve zé sét.

A hét köz nap dél előtt zsú fo lá sig meg -
telt temp lom ban az ol tár előt ti ur ná -
ban Ju ci ka ham vai még egy szer együtt
voltak a nagy csa lád dal, amely meg -
ha tot tan bú csú zott tő le.

A gyász szer tar tás után a temp lom -
aj tó ban – ott, ahol Ju ci ka min dig mo -
soly gó san üd vö zöl te hit test vé re it –
ado má nyo kat gyűj töt tek a te me tés
költ sé ge i re. Mint utó lag ki de rült, an -
nak több szö rö se gyűlt össze az ada -
ko zá s ból.

Ju ci ka ham va it a szom széd vá ros
temp lo má nak krip tá já ban he lyez te
nyu ga lom ra a gyá szo ló gyü le ke zet –
a fel tá ma dás hi té vel.

Sze gé nyebb lett a gyü le ke zet, mert
Ju ci ka el ment kö zü lük.

Gaz da gabb lett a gyü le ke zet, mert
Ju ci ka még is ve lük ma rad. Nem fe lej -
tik el mo soly gós ked ves sé gét, a gyü le -
ke zet ben vég zett fá rad ha tat lan szol -
gá la tát és Jé zus ba ve tett erős hi tét. Ez
a hit erő sít se az élő ket is ab ban a re -
mény ség ben, hogy oda át ta lál koz ni
fog nak egy más sal.

g Dr. Ju hász Gé za

So kak nek ro lóg ja
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Összeállította: Boda Zsuzsa

Di gi tá lis táb la, elekt ro ni kus könyv –
a 20–21. szá zad for du ló já nak kor sze -
rű in for ma ti kai meg ol dá sai. Per sze,
ar ról le het ne vi tat koz ni, hogy ezek
va ló já ban mennyi re moz dít ják ki az
em be ri ség sze ke ré nek sok te kin tet -
ben kö vek kö zé szo rult ke re ke it…
Van nak azon ban olyan kö vek is, me -
lyek a nyi tott sze mű, a vi lág dol ga i -
ra fi gye lő em ber nek tör té nel met és
mű vé szet tör té ne tet ta ní ta nak.

Ilyen kö vek ből rak ták össze a Hu -
nyad vár me gyei Őr al ja bol dog fal va
(San ta ma ria-Or lea) re for má tus erőd -
temp lo mát. A 12–13. szá zad for du ló -
já ról szár ma zó épü let an nak a kor nak
a ta nú ja, ami kor Er dély ha tá ra it még
nem lép te át a nap ja ink ban dön tő
több ség ben lé vő ro mán ság. Ha szem -
ből te kin tünk tor nyá ra, fel jebb még lő -
rés sze rű, ro mán stí lu sú, ket tős, il let -
ve hár mas fél kör íves zá ró dá sú ab la ko -
kat lát ha tunk, lej jebb már mér mű ves,
gó ti kus „nyí lás zá ró ján” süt be a nap.
A ro mán stí lus je gye it vi se lik az ol da -
lán és az ap szi sá ban ta lál ha tó to váb -
bi ab la kok, a tég la lap ala kú tö meg el -
ren de zés, il let ve a bél le tes ka pu is.

A temp lom fal lal erő sí tett ud va -
rá ba sza bad a be já rás. Az épü let kö -
rül ré gi ma gyar nyel vű sír em lé ke ket,
va la mint – he ve nyé szett la pi dá ri -
um ként – fa ra gott kö ve ket ta lá -
lunk. Az egy ko ri lel kész lak ro mok -
ban he ver, ud va rá ból ri asz tó ku tya -
uga tás hal lat szik. Vi szont a ke rí tés
aj ta ján ott az „át té te les kulcs”: a ház -
szám, ahol a va ló di kul csot tart ják.
Itt ro mán nem ze ti sé gű, an go lul jól
be szé lő, ba rát sá gos fi a tal em ber fo -

gad, majd vé gigkí sér min ket az épü -
 le ten. Aki pe dig úgy kí ván ja, a
temp lom ban meg ta lál ja a kör nyé ket
le fe dő ma gyar re for má tus gyü le ke -
zet lel ké szé nek ne vét és el ér he tő sé -
gét, aki ta lán még több ma gyar vo -
nat ko zást em lít ve tud na me sél ni a
lát ni va lók ról.

Be lép ve el ső ként a fres kó tö re dé kek
hív ják fel ma guk ra a fi gyel met. Ezek
kü lön bö ző fe le ke ze ti kor sza kok ból
szár ma zó al ko tá sok, ta lá lunk kö zöt -
tük a pro tes tan tiz mus előt ti ka to li kus
és or to dox idő szak ból is fest mé nye -
ket. Vi szont te gyük hoz zá: a temp lom
tör té ne té vel fog lal ko zó le írá sok egy
ré sze két ség be von ja, hogy va la ha is

gö rög ke le ti kéz ben volt az is ten há za.
A fal fest mé nye ket még a kö zép kor -
ban — ha son ló an a kör nyék más
temp lo ma i hoz — „meg cson kí tot -
ták”, az áb rá zolt szen tek sze me it ki -
szúr ták. Nem tud ni pon to san, hogy
kik: a ba bo nák ra haj la mos fa lu si ak
vagy a tö rök hor dák? A kar zat ra fa -
lép cső ve zet, or go na vi szont nincs, az
is ten tisz te le te ket mí ves fa ra gá sú har -
mó ni um mal kí sér ték.

Rend sze res al kal ma kat már nem
tar ta nak, va sár na pon ként nem
hang zik el ige hir de tés az őr al ja bol -
dog fal vai temp lom szó szé ké ről. A
te le pü lés az Er dé lyi Re for má tus
Egy ház ke rü let Hu nya di Egy ház me -

gyé jé nek hát sze gi gyü le -
ke ze té hez tar to zik mint
misszi ós egy ház köz ség – az
utol só hi va ta los nép szám -
lá lás sze rint har minc egy
fős re for má tus ság gal, mely -
ről az egy ház ke rü le ti sta -
tisz ti ka azt mond ja, hogy
mind össze sen két hí vő vesz
részt ak tí van is a gyü le ke -
zet éle té ben. 

A fa lu föl des ura va la mi -
kor az or to dox ke néz csa lád -
ból ka to li kus sá lett Kend e -
ffy fa mí lia volt. A még ál ló,
pa zar kas té lyuk ról szár ma -
zó fel ira tos cí me ren ko szo -
rú és a ma gyar tri ko lór dí -
sze leg, tu dat va: nem mi va -
gyunk az egyet le nek az
anya or szág ból a dél-er dé lyi
vé ge ken.

g Re zsa bek Nán dor

ERŐS VÁ R AK

Őr al ja bol dog fal va
re for má tus erőd temp lo ma

Száz öt ven év vel ez előtt – 1860. ja nu -
ár 27-én – halt meg a leg zse ni á li sabb
ma gyar tu dós, Bo lyai Já nos.

Nagy ap ja, Bo lyai Gás pár szol ga bí -
ró volt Er dély ben, a Kü kül lő men ti
Bo lyán, ahol ki csiny bir to kán gaz dál -
ko dott. Itt szü le tett fia, Bo lyai Far kas
1775. feb ru ár 9-én. Hat éves ko rá ban,
1781-ben ke rült a nagy enye di kol lé -
gi um ba. Bá ró Ke mény
Si mon fia mel lé fo gad -
ta idő sebb ta nu ló tár sul.
A két fiú 1790-ben Ko -
lozs vár ra ment, a re for -
má tus kol lé gi um ba.
1790-ben fél évet Jé ná -
ban töl töt tek, 1790-ben
át men tek Göt tin gá ba.
Itt is mer ke dett meg
Bo lyai Far kas a két év -
vel fi a ta labb Carl
Fried rich Gauss-szal,
„a ma te ma ti ka fe je del -
mé vel”. Össze ba rát koz -
tak, és egy éle ten át
le ve lez tek.

Ha za té ré se után,
1799-től az anyai bir to -
kon (a Ma ros vá sár hely
mel let ti Do mál don)
gaz dál ko dott. 1801-ben
meg nő sült, Ár ko si Ben -
kő Zsu zsan nát vet te
fe le sé gül. Há zas sá guk ból – Ko lozs -
vá rott – szü le tett Já nos fi uk 1802. de -
cem ber 15-én. Két év vel ké sőbb Bo -
lyai Far kast a ma ros vá sár he lyi re for -
má tus kol lé gi um ma te ma ti ka pro -
fesszo rá vá vá lasz tot ták, itt ta ní tott
negy ven hét éven át, 1851-ig.

Iga zi po li hisz tor volt, hét tan -

köny vet írt, va la mint tag ja volt a
Ma gyar Tu dós Tár sa ság nak is. Fő re -
mény sé ge fia, Bo lyai Já nos volt, akit
ő ta ní tott a ma ros vá sár he lyi kol lé gi -
um ban. Re mél te, hogy fia mind azt el -
éri, amit ő nem tu dott. Ép pen ezért
óri á si csa ló dást je len tett szá má ra,
ami kor nem si ke rült el kül de nie őt

Né met or szág ba, mi vel ké ré sé re
Gauss nem vá la szolt.

Bo lyai Já nos 1818-ban irat ko zott be
a bé csi had mér nö ki aka dé mi á ra, és
1822-ben fe jez te be ta nul má nya it.
Al had na gyi rang ban Te mes vár ra he -
lyez ték, in nen írt le ve let ap já nak
1823. no vem ber 3-án: „A fel té te lem

már áll, hogy mi helyt rend be sze dem,
el ké szí tem, s ha mód lesz, a pa ral el -
lák ról egy mun kát adok ki. (…) Ha
meg lát ja, Édes apám, meg is me ri:
most töb bet nem szól ha tok, csak
annyit: hogy sem mi ből egy új, más
vi lá got te rem tet tem.”

Az édes apa, Bo lyai Far kas 1832-
ben meg je lent Ten ta men cí mű köny -
vé nek a füg ge lé ké ben (Appendix)
je lent meg nyom ta tás ban a fiú, Bo -
lyai Já nos el mé le te: a nem euk li de szi
geo met ria kor szak al ko tó fel fe de zé se.
Egye dül Gauss is mer te fel a fel fe de -
zés lé nye gét, ám ő azt ír ta, hogy ma -
ga is fog lal ko zott a prob lé má val,
mint egy el vi tat va ez zel Bo lyai Já nos
el ső sé gét. Pe dig a Bo lya i ak azt re mél -
ték, hogy Gauss se gít sé gé vel Já nos ki -
emel ked het az is me ret len ség ho má -
lyá ból. Rá adá sul még az apa és fiú
köz ti vi szony is meg rom lott.

Ami kor Bo lyai Já nos fő had na gyi
rang ban Ara don szol gált, ma lá ri át
és ízü le ti gyul la dást ka pott. 1830-ban
Lem berg be he lyez ték, itt ko le rás lett,
Ol mü tz ben pe dig agy ráz kó dást szen -
ve dett. Szol gá la tát nem tud ta el lát ni,
és 1833-ban ka pi tá nyi rang ban nyug -
dí jaz ták. Előbb Ma ros vá sár hely re,
majd 1834-ben Do mál dra köl tö zött, és
meg nő sült. 1846-ban tért vissza Ma -
ros vá sár hely re. Az apa, Bo lyai Far kas
1856. no vem ber 20-án, a fiú, Bo lyai Já -
nos 1860. ja nu ár 27-én halt meg.

A két Bo lya i ról Ma ros vá sár he -
lyen szob rot ál lí tot tak fel, Né meth
Lász ló drá mát írt ró luk, Ko lozs várt
a Bab eș–Bo lyai Tu do mány egye tem
őr zi a ne vü ket.

g Dr. Re mé nyi Mi hály

A Bo lya i ak
Év for du lós gyors je len tés

Evan gé li kus is ten tisz te let a Ma gyar Rádi ó ban
Ja nu ár 31-én, het ve ned va sár nap ján 10.04-től is ten -

tisz te le tet hall ha tunk Vác ról az MR1 – Kos suth rá dió hul lám hosszán. Igét
hir det Det re Já nos lel kész.

Fo ga dó órá mat min den hó nap el ső hét fő jén tar tom. Min den kit sze re -
tet tel vá rok dél után há rom órá tól öt órá ig a Dé li Egy ház ke rü let szék há -
zá ban (1088 Bu da pest, Pus kin u. 12.).

Ra dos né Len gyel An na or szá gos fel ügye lő-he lyet tes, 
a Dé li Egy ház ke rü let fel ügye lője

H I R D E T É S

A lep rá sok vi lág nap já nak köz pon ti ren dez vé nyét ja nu ár 31-én, va sár nap
dél után 4 óra kor az új pest-bel ső vá ro si re for má tus temp lom ban tart ja
a Lep ra misszió. Ez egy ben tiszt újí tó nagy gyű lés is lesz. A mű sor ban ké -
pes össze ál lí tás sal mu tat ják be a Lep ra misszió szol gá la tát. Áhí ta tot tart
Óvári Péter evan gé li kus lel kész (Gyömrő, Mende). Ze ne szá mok kal az
Új pes ti Bap tis ta Ha rang ze ne kar szol gál Si mon Nor bert ve zény le té vel. Min -
den ér dek lő dőt sze re tet tel vár nak. (A temp lom cí me: 1041 Bu da pest, Szent
Ist ván tér 24.; a hár mas met ró új pes ti vég ál lo má sá tól gya log pár perc -
re, vagy 14-es vil la mos sal Ká posz tás me gyer fe lé egy meg ál ló ra, az új pes -
ti vá ros há za mel lett.)

H I R D E T É S
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Szín ház lá to ga tás Bu da pes ten
A pé csi gyü le ke zet lel ké sze, Var sá nyi Fe renc szín ház lá to ga tás ra hív ta hí ve -
it. Egy busz nyi lel kes csa pat in dult el a kö zel múlt ban Bu da pest re. Már az úton
so kan éne kel ve han go lód tak rá az el kö vet ke zen dő él mé nyek re.

El ső utunk Bu da vár ba ve ze tett. A Bé csi ka pu té ri evan gé li kus temp lo mot
te kin tet tük meg. Lel ké szünk a bu da vá ri gyü le ke zet tör té ne té ről be szélt, majd
rö vid áhí tat kö vet ke zett. Tisz ta lé lek kel, szív vel vár juk az Úr ér ke zé sét, ezért
imád koz tunk, és ezért éne kel tünk ad -
ven ti éne ke ket. A temp lom alat ti
me di tá ci ós bar lang ba mé cse sek fé nye
ve ze tett le min ket. Itt szem be sül het -
tünk a föl dön fek vő cé du lák ra fel írt
bű nök so ka sá gá val. „Sza ba dulj meg
tő lük” – vissz hang zott ben nünk. A
fel szín re ér ve a gyü le ke ze ti fi a ta lok
for ralt bor ral ked ves ked tek a „mély -
ből jö vők nek.”

A Má tyás-temp lom és a Ha lász -
bás tya érin té sé vel sé tál tunk má so dik
úti cé lunk hoz. Az Or szá gos Szé ché nyi Könyv tár „Lát já tok fe le im…” – Ma gyar
nyelv em lé kek a kez de tek től a 16. szá zad ele jé ig cí mű ki ál lí tá sát te kin tet tük meg.

Utunk har ma dik ál lo má sa a De ák té ri Evan gé li kus Or szá gos Mú ze um volt.
Lel ké szünk el árul ta, hogy an nak ide jén ő is se géd ke zett a mú ze um anya gá -
nak gyűj té sé ben. Az itt lát ha tó ál lan dó ki ál lí tás – Evan gé li kus ság a ma gyar
kul tú rá ban – az el múlt fél év ez red leg je len tő sebb lutheránus egy ház mű vé -
sze ti és kul tu rá lis em lé ke it mu tat ja be. Kö zü lük a leg ér té ke sebb Lu ther Már -
ton  1542-ben kelt ere de ti vég ren de le te, me lyet a ma gyar evan gé li kus ság őriz.
Meg il le tőd ve áll tunk Pe tő fi Sán dor ke resz te lő me den cé je mel lett is. A lel kes,
min den rész let re ki ter je dő ide gen ve ze tés után a gyü le ke ze ti te rem ben te á -
val, sü te ménnyel ked ves ked tek ne künk.

A ne gye dik úti cél a Du na Pa lo ta volt. Az est fény pont ja kö vet ke zett. Meg -
te kin tet tük Ma dách Im re hal ha tat lan re mek mű vét, Az em ber tra gé di á ját. Út -
ban Bu da pest fe lé Bu zá si né An tal Fran cis ka, aki a szer ve zés ben is se géd ke -
zett, fel ol vas ta az Evan gé li kus Élet ben meg je lent kri ti kát, elő ké szít ve ez zel
az elő adás be fo ga dá sát. A Ma gyar Örök ség Díj jal ki tün te tett Evan gé li um Szín -
ház elő adá sa nem oko zott csa ló dást. Va ló ban a leg főbb új ben ne – a ré gi. Ha -
gyo má nyos, klasszi kus for má ban az ere de ti tar ta lom mal, ért he tő szö veg mon -
dás sal ad ták elő a ma gyar kul tú ra e meg ha tá ro zó alap mű vét. Ma dách gon -
do la ta it a fő sze rep lők: Bán ffy György (az Úr), Lé nárt Lász ló (Ádám), Bu zo -
gány Már ta (Éva) és Kár pá ti Ti bor (Lu ci fer) át él ten, hi te le sen köz ve tí tet ték.
Fe jet kell haj ta nunk az el hi va tott ren de ző, Ud va ros Bé la előtt. Az ő sza vai
fe je zik ki leg mél tób ban a mű ta nul sá gát: „Az örök két ke dés és re mény kö -
zött az em be ri ség csak Is ten ke gyel mé ben bíz va ta lál ja meg az Élet ér tel mét,
ér té két és szép sé gét.”

Til la i né Me rácz Ág nes (Pécs)

Hatvani hírverés
Ked ves Fő szer kesz tő Úr! Öröm mel né zem át hét ről hét re az Evan gé li kus Élet -
ben meg je lent írá so kat, köz lé se ket. Tá jé ko zó dom, ta nu lok, kö szö net ér te. A
75. év fo lyam 4. szá má ban kö zölt, a Magyar Távirati Irodától (MTI) át vett né -
hány sor azon ban mély szo mo rú ság gal töl tött el. Több éve élek Hat van ban,
s ez idő alatt szám ta lan szor ta pasz tal tam Ér sek Zsolt pol gár mes ter és kö re
egy ház el le nes sé gét. 

A cikk ben sze re pel: „Hat van ban egyéb ként szo kás, hogy a he lyi ön kor mány -
zat egy há zi fej lesz té se ket tá mo gat…”. Va ló ban elő for dul egy-egy 50-100 ezer
fo rin tos tá mo ga tás. Ne vez het jük se gít ség nek, de akár oda ve tett ala mizs ná nak
is. Ki-ki dönt se el. A plé bá nos, aki el mer te mon da ni vé le mé nyét a pol gár mes -
ter egy há zak kal kap cso la tos tény ke dé sé ről, két hó nap múl va nyug díj ba he lye -
zé sé ről ér te sült. Az egy há zi kö zös ség, mely temp lo má nak re no vá lá sá hoz kért
se gít sé get, mert rö vid ide ig köz te rü le ten tá rol tak épí tő anya got, nem tá mo ga -
tást, ha nem ko moly bün te tést ka pott. A sort foly tat hat nám, de nem te szem.

Ked ves Fő szer kesz tő Úr! Kam pány van. Né ha ha zug. Úgy ér zem, az MTI-
hír adás ban meg je lent né hány sor tö ké le tes pél dá ja en nek.

Ké rem, ne ha ra gud jon, hogy ezt most nagy hir te len meg osz tot tam Ön nel!
Éle té re, szol gá la ta i ra Urunk ál dá sát ké rem!

N. A. (Hat van)
(A tel jes név és cím a szer kesz tő ség ben)

A gyors in ter net-hoz zá fé rés las san
kez di be ke be lez ni a hor doz ha tó meg -
haj tók pi a cát.

Bi zo nyá ra a leg több ol va só em lék -
szik még a 3,5 hü vely kes flo pi le me -
zek re, ame lye ken 1,44 MB ada tot le -
he tett hoz ni-vin ni. So kan tí zes do bo -
zok kal jár tak, és töb bek kö zött a
RAR ne vű tö mö rí tő prog ram mal
szab ták egy for ma mé re tű re a ter je -
del me sebb ada to kat, ame lyek az tán
pont ki töl töt ték a le me ze ken lé vő te -
rü le tet. A nagy ka pa ci tá sú flo pik
he lyett vé gül az új ra ír ha tó CD-k
ter jesz tet ték ki a mé ret kor lá tot, mos -
ta ná ban pe dig a pend rive-ok kor sza -
kát él jük, ami kor egy kulcs tar tó nyi
mé re tű, flash me mó ri át tar tal ma zó
esz közt kell csak rá dug ni a szá mí tó -
gép USB-csat la ko zó já ra, hogy utá na
1, 2, 4, 8 vagy 16 GB adat tal sé tál jon
to vább az, aki nek er re van szük sé ge.

Mind eköz ben azon ban az adat -
hor do zás alap ja nem vál to zott: egy
kéz zel fog ha tó, elekt ro ni kus kü tyü
kell ah hoz, hogy az ada tok egyik
hely ről a má sik ra jus sa nak. Per sze le -
het trük kök höz is fo lya mod ni: ki sebb
anya go kat el tu dunk kül de ni sa ját
ma gunk nak e-mail ben, ame lyet a
má sik szá mí tó gé pen töl tünk le, de a
ta pasz tal tab bak akár sa ját szer ver ként
is be ál lít hat ják ott ho ni ma si ná ju kat,
ame ly re az tán más hon nan csat la -
koz nak. Min den eset re ez már az
ada tok hor do zá sá nak esz köz men -
tes vál to za ta, az in for má ció ugyan -
is már csak va la hol az in ter ne ten ta -
lál ha tó meg.

Már ré geb ben ke rült a fi gye lem
kö zép pont já ba a clo ud com pu t ing, az -
az a szá mí tá si fel hő. Ez az in for ma -
ti kai ki fe je zés olyan szol gál ta tá so kat
ta kar, ame lyek nél a sa ját szá mí tó gé -
pünk re már csak az a fel adat há rul,
hogy va la me lyik in ter ne tes szer ver -
hez csat la koz zon, a prog ra mok azon
fut nak, és az ada tok is ott tá ro lód nak.

Il let ve azért, hogy biz ton sá gos le gyen,
egy szer re több szer ve ren. És mi en -
nek a leg kéz zel fog ha tóbb elő nye?
Az, hogy egy zseb ben hor do zott
adat tá ro ló bár mi kor el ro mol hat, és
az ada tok el vesz het nek ró la. A fel hő -
ben azon ban egy jó szol gál ta tás
olyan ga ran ci á kat nyújt, ame lyek kel
ki zár ják az adat vesz tést.

Ha a Go og le tény ke dé sét fi gyel jük,
ak kor olyan jö vő tá rul elénk, amely -
ben min den prog ram az in ter net ről
fut, a szá mí tó gép ope rá ci ós rend sze -
ré nek pe dig nincs más fel ada ta, mint
hogy meg te remt se a kap cso la tot a há -
ló zat tal. Ta valy no vem ber óta azon -
ban ez már nem utó pia, ugyan is be -
mu tat ták a Go og le Ch ro me OS-t,
amely lé nye gét te kint ve csak egy
bön gé sző be in teg rált mun ka fe lü le tet
ta kar. Iro dai prog ram cso mag ként az
in gye nes Go og le Docs (http://docs.go -
og le.com/) hasz nál ha tó, így in ter net-
hoz zá fé rés bir to ká ban akár egy ká vé -
zó ban is tö ké le te sen le het mű köd tet -
ni egy vál lal ko zást.

Ja nu ár kö ze pe óta pe dig nem csak
új do ku men tu mo kat le het lét re hoz -
ni a Go og le Docs se gít sé gé vel, de
akár a sa ját szá mí tó gé pen lé vő ada -
to kat is fel le het töl te ni – a Go og le eh -
hez 1 GB in gye nes tár he lyet nyújt. A
20 GB mé re tű tár hely egy év re csak
5 dol lár, és a ka pa ci tás egé szen 1 TB-
ig nő, ame lyért éven te 256 dol lárt kell
fi zet ni.

Ezen a pi a con azon ban nem a
Goog le nyújt ja a leg jobb szol gál ta -
tást, ha nem a Drop box. A
http://drop box.com cím ről Win -

dows hoz, Mac hez és Li nux hoz is
le het le töl te ni kli ens prog ra mot,
amely be épül az ope rá ci ós rend szer -
be. Se gít sé gé vel olyan vir tu á lis map -
pa ke let ke zik a gé pen, amely be elég
csak be má sol ni a fáj lo kat, a rend szer
au to ma ti ku san szink ro ni zál ja azo -
kat a szer ve ren lé vő tar ta lom mal.

A Drop box azon ban nem csak a
leg fon to sabb ada tok biz ton sá gos
meg őr zé sé re hasz nál ha tó, ha nem
a map pá kat meg is le het osz ta ni ve -
le. Alap ér tel me zet ten a Pub lic ne vű
map pa szol gál a do ku men tu ma ink
el éré sé re, míg a Pho tos egy faj ta on-
line kép meg osz tót ta kar, amely au -
to ma ti ku san hoz za lét re a fo tó al bu -
mot az oda má solt fel vé te lek ből.

A szol gál ta tás in gyen el ér he tő vál -
to za ta 2 GB tár he lyet ad, és két fi ze -
tős cso mag is kap ha tó, ame lyek 50 és
100 GB-ra nö ve lik a tá rol ha tó adat -
mennyi sé get.

A Drop box elő nye két ség te le nül
az, hogy is me rős fe lü le ten le het
hasz nál ni, hi szen min den ki a szá má -
ra ked ves fájl ke ze lő vel tud ja ke zel ni
a do ku men tu ma it. A szol gál ta tó
ter mé sze te sen a mai kor igé nye i nek
meg fe le lő en sa ját blog ján kí vül a
Twit te ren és a Fa ce boo kon is kom -
mu ni kál, de a Vote box ne vű sza va zó -
fe lü le ten is le het új funk ci ó kat ja va -
sol ni, és egy kü lön fü lön le is kér dez -
he tők azok, ame lye ket már meg va -
ló sí tot tak.

E so rok író ja a leg fél tet tebb anya -
ga i ról a Drop bo xon tá rol biz ton sá gi
má so la tot, az adat vesz tés ré me így ke -
vés sé fe nye ge ti. Nem lét fon tos sá gú
do ku men tu mok ról van szó, de ki
örül ne an nak, ha évek óta gyűj tött
pré di ká ci ói vagy gyü le ke ze ti nyil ván -
tar tá sok vesz né nek el egy-egy meg hi -
bá so dás mi att? Eső után ha szon ta lan
már a kö pö nyeg, de eső előtt még jó
hasz nát ve het jük a fel hő nek.

g Nagy Ben ce

Eső előtt fel hő
E G YH ÁZ É S VIL ÁG H ÁLÓ

Rovatgazda: Nagy Bence

Hoz zá va lók: 20 dkg pu ha Ra ma
mar ga rin, 15 dkg kris tály cu kor, 1 evő -
ka nál va ní li ás cu kor, csi pet nyi só, 3 to -
jás, 25 dkg liszt, 2 te ás ka nál sü tő por,
1 cit rom, 2 na rancs, 20 dkg por cu kor

A tész ta el ké szí té sé hez a mar ga -
rint a kris tály- és a va ní li ás cu kor ral
jól ki ke ver jük, majd hoz zá ad juk a to -
jás sár gá kat. A masszá hoz ke ver jük a
lisz tet, sót, sü tő port, az egyik na -
rancs és a cit rom le vét, va la mint an -
nak le re szelt hé ját. Leg vé gül hoz zá -

ad juk a ke mény hab bá vert to jás fe -
hér jé ket.

Az így ka pott tész tát egy kö rül be -
lül 35 × 25 cen ti mé te res, sü tő pa pír -
ral ki bé lelt tep si be önt jük, és 160 fok -
ra elő me le gí tett sü tő ben kö rül be lül
húsz perc alatt meg süt jük.

A máz el ké szí té sé hez az át szi tált
por cuk rot jól össze ke ver jük a má sik
na rancs le vé vel. A még me leg sü te -
ményt be ken jük a máz zal, és hagy juk
raj ta meg szá rad ni.

SZ ERETET VENDÉ G SÉ G RE

Na ran csos sze let
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„Az ír éne ke sek kö ré ben van egy szo kás: ha az em -
ber el sze ret ne éne kel ni egy dalt, fel eme li a fe je mö -
gé a ke zét, és vár ja, hogy meg fog ja va la ki. Az én
ke ze met Is ten fog ta meg, és az óta ne ki éne ke lek.”

A Tab hair dom do lámh – Add a ke zed cí mű le -
me zen D. Kiss Il di kó (ének) és ba rá tai (he ge dű,
hár fa, fu ru lya, gi tár, bu zu ki, bodh rán) tra di ci o -

ná lis ír di cső í tő da lo kat ad nak elő ír, ma gyar és an gol nyel ven.
A le mez ma gán ki adás ban je lent meg, ára 2500 fo rint.
Kap ha tó a Hu szár Gál pa pír- és köny ves bolt ban (1054 Bu da pest, De -

ák tér 4.) és a Lu ther Ki adó köny ves bolt já ban (1085 Bu da pest, Ül lői út 24.).
Meg ren del he tő az Evan gé li kus Misszi ói Köz pont nál (1164 Bu da pest,

Bat thyá ny Ilo na u. 38.; ev mis@lu the ran.hu) és a Kér üg ma Ki adó nál (1032
Bu da pest, Bé csi út 189.; 1/436-9868; in fo@ke rug ma.hu), va la mint a ki -
adó nál: D. Kiss Il di kó (20/770-3087; il di ko.d.kiss@gmail.com).

A CD be mu ta tó ja feb ru ár 7-én, va sár nap 18 órá tól lesz a Pi linsz ky Já -
nos iro dal mi ká vé ház ban (1052 Bu da pest, Vá ci ut ca 33.).

H I R D E T É S

Szán dé ko san hi bás egy há zi nap tá ra -
kat ké szít te tett a Szerb Or to dox Egy -
ház er re az év re azért, hogy könnyeb -
bé vál jon a ko moly anya gi kárt oko -
zó jo go su lat lan nap tár gyár tók le -
lep le zé se – de rült ki belg rá di saj tó -
je len té sek ből.

Az or to dox Szer bi á ban igen sok az
egy há zi ün nep, ezért nagy a ke res let
az ezeket pon to san fel tün te tő egy há -
zi nap tá rak iránt. Nem csak a temp -
lo mok ban fogy be lő lük sok, ha nem
az ut cai áru sok nál is, akik nek a zö -
me azon ban nem az egy ház tól kap -
ja a ki ad ványt, így az ér te be fo lyó
pénz sem az egy ház kincs tá rát gaz -
da gít ja.

A leg főbb egy há zi irá nyí tó tes tü -
let, a szent szi nó dus már ré gen vál -
toz tat ni akar ezen az anya gi ér de ke -
ket sér tő ál la po ton, és meg kap ta
hoz zá a szerb bel ügy mi nisz té ri um tá -
mo ga tá sát is, mi vel az egy há zi nap -
tár Szer bi á ban szer zői jo gi vé de lem
alatt áll. Hogy a ha mis nap tá ra kat
könnyeb ben ki le hes sen szűr ni, az
egy há zi ve ze tés úgy dön tött, hogy a
hi va ta los ka len dá ri um ban el he lyez -
nek né hány ap róbb hi bát, ame lyet a
nap tárt fe ke tén le má so ló nyom dák -
ban nyil ván ki ja ví ta nak.

Ar ról egy elő re nincs hír, hogy az
„ami hi bás, az a jó” gon do lat szel le mé -
ben szü le tett újí tás mit ered mé nye zett

ed dig, hány nap tár ha mi sí tó, az egy há -
zat anya gi lag meg ká ro sí tó nyom dát,
ki adót lep lez tek már le. Van vi szont
ar ról, hogy az ap ró nak szánt hi bák kö -
zé be ke rül tek olya nok (pél dá ul ün ne -
pek té ves dá tu mai), ame lyek né mi za -
va ro dott sá got kel tet tek a hí vek ben.

Töb ben rosszal ló an szó vá tet -
ték, hogy az egy ház nem járt el kel -
lő gond dal, mi vel hi bás nap tár
meg je le né sét en ge dé lyez te. Ez le het
az oka an nak, hogy a szent szi nó -
dus – már csak te kin té lye vé del mé -
ben is – hírt adott a szán dé kos, hi -
va ta los hely ről kez de mé nye zett ha -
mi sí tás ról.

d MTI

Hi bás nap tá rak kal küzd
a szerb egy ház a ha mi sí tók el len

A Ma gyar Te le ví zi ó ban ja nu ár 31-én, va sár nap a Mai hit -
val lá sok cí mű mű sor ban meg is mét lik a dr. Csep re gi Gyu -
lá val ké szült be szél ge tést. A mű sor az m1-en 11.05-kor,
az m2-n 14.05-kor kez dő dik.

H I R D E T É S



Hän del Mes si ás cí mű ora tó ri u mát
ad ja elő a pest szent lő rin ci evan gé li -
kus temp lom ban (Bu da pest XVIII.,
Kos suth tér 3.) ja nu ár 31-én, va sár nap
16 órá tól az orosz lá nyi evan gé li kus
gyü le ke zet öt ven két fős ének- és ze -
ne ka ra. A temp lom meg kö ze lít he tő
az Ül lői úton vagy az 50-es vil la mos -
sal. Min den kit sze re tet tel vá runk!

Theo lin gua ál la mi lag el is mert egy há -
zi szak nyel vi nyelv vizs ga an gol és
né met nyelv ből már ci us 6-án a Ká ro -
li Gás pár Re for má tus Egye tem Ide gen
Nyel vi Lek to rá tu sán (1088 Bu da pest,
Re vicz ky u. 4., 1/483-2918, www.theo -
lin gua.hu, theo lin gua@kre.hu). A je -
lent ke zé si ha tár idő a nyelv vizs gá ra
feb ru ár 15., a fel ké szí tő tan fo lyam ra
feb ru ár 8.

HÍREK, HIRDETÉSEK
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VASÁRNAP

22.05 / m2
A bun ker (fran cia–ame ri kai
há bo rús film drá ma, 1981)
(74') 1. rész
A film James P. O’Don nell
azo nos cí mű köny ve alap ján
ké szült. Az író – az ame ri kai
2. pán cé los had osz tály egy ko ri
tag ja, majd 45 után a News -
week ber li ni tu dó sí tó ja – volt
az el ső ame ri kai, aki Ber lin el -
es te után az oro szok ál tal min -
den ki elől el zárt bun ker be be -
ju tott. A szer ző sok olyan, a
Szov jet uni ó ból idő köz ben ha -
za tért ha di fo gollyal tu dott be -
szél ni, akik hosszabb-rö vi debb
idő sza kot töl töt tek a bun ker -
ben, és így ta núi le het tek az
ot ta ni ese mé nyek nek. O’Don -
nell ezen in ter júk ra ala poz va
re konst ru ál ta, hogy mi ként is
halt meg Adolf Hit ler.

HÉTFŐ

8.55 / Du na Tv
Az er dé lyi szász kul tú ra nyo -
má ban (ma gyar is me ret ter -
jesz tő film so ro zat, 2002) (30')
„Erős vár a mi Is te nünk!”
11.34 / M. Ka to li kus Rá dió
Gos pel kró ni ka
13.30 / Kos suth rá dió
Erős vár a mi Is te nünk!
Az evan gé li kus egy ház
félórá ja
21.30 / m1
Part tól par tig
(ame ri kai–ka na dai film drá -
ma, 2004) (108')
23.00 / Rá dió 17 (Bu da pest)
Lel ki szósz
Evan gé li kus fél óra
23.40 / Du na Tv
Múlt idő ’89
(ma gyar do ku men tum film-
so ro zat, 2009) (26')
Rend szer vál tás a kul tú rá ban

KEDD

11.50 / TV2
Ők sem vol tak szen tek
(ka na dai–olasz film drá ma,
2004)
13.50 / m2
Más fél mil lió lé pés
Ma gyar or szá gon
(ma gyar do ku men tum film-
so ro zat, 1980) (45')
A Her nád tól a Sa jó ig
21.30 / m1
Moszk va tér
(ma gyar já ték film, 2001) (88')
22.30 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó. Ed win Fis cher
Bach-mű ve ket zon go rá zik
23.04 / Kos suth rá dió
Hang al bum. Ér té kek, do ku -
men tu mok, rit ka sá gok az
MR hang ar chí vu má ból
23.15 / Du na Tv
Tej út
(ma gyar já ték film, 2007) (75')

SZERDA

5.20 / m1
Haj na li gon do la tok
12.45 / M. Ka to li kus Rá dió
Nép dal for rás. Nép ze nei
együt te sek fel vé te le i ből
13.30 / Kos suth rá dió
„Te ben ned bíz tunk ele i től
fog va…”
A re for má tus egy ház fél órá ja
14.00 / Bar tók rá dió
A hét ze ne szer ző je:
Doh ná nyi Er nő. Ben ne:
Szege di mi se Op. 35. – Glo ria
14.34 / Kos suth rá dió
Tér-idő. Ki va gyok én?
20.00 / Du na Tv
„Ha ran gok zúg nak ben nem”
(ma gyar do ku men tum film,
2010) (56')
Egy óra Cso ó ri Sán dor ral
22.15 / Du na Tv
Tíz ezer nap (fe ke te-fe hér ma -
gyar film drá ma, 1967) (103')

CSÜTÖRTÖK

7.30 / Du na II. Au to nó mia
Élő egy ház (val lá si hír adó)
13.38 / Bar tók rá dió
XX. mis kol ci nem zet kö zi ka -
ma ra kó rus-fesz ti vál. A Hass -
ler ének együt tes Jo sef Rhe in -
ber ger-mo tet tá kat éne kel
13.45 / m2
A hét mű tár gya. Adolph von
Men zel: Pré di ká ció a sza bad ban
14.00 / PAX
Ne ked sza bott fe hér ru ha – A
föl ru há zott em ber
A Zá ke us Mé dia cent rum
evan gé li zá ci ós mű so ra
18.00 / Bar tók rá dió
A ze né ről
Szü le tés na pi be szél ge tés
Dob szay Lász ló val
19.40 / Kos suth rá dió
Da lo ló vi zek
21.10 / Du na Tv
Bol dog új élet
(ma gyar já ték film, 2006) (80')

PÉNTEK

19.34 / PAX
Pi lá tus
Re mé nyik Sán dor Pi lá tus cí -
mű ver sé nek ze nés fel dol go -
zá sa a Po é zis együt tes elő -
adá sá ban
20.00 / Du na Tv
Nap ra for gók
(ma gyar do ku men tum film,
2008) (30')
21.15 / Du na II. Au to nó mia
4 nap (ka na dai film drá ma,
1999) (85')
22.00 / m2
A bol dog ság szí ne
(ma gyar film drá ma, 2003)
(86')
22.00 / Du na Tv
Friss le ve gő
(ma gyar film drá ma, 2006)
(109')
22.25 / Kos suth rá dió
Es ti be szél ge tés
a tu do mány ról

SZOMBAT

5.20 / Du na Tv
Tö re dé kek – Fe je ze tek a ma -
gyar mű ve lő dés tör té ne té ből
Re for má tus kol lé gi u mok
12.05 / Du na Tv
Is ten ke zé ben
Misszió és egy ség
13.35 / m2
A könyv ügy nök (ma gyar
doku men tum film, 2008) (55')
16.40 / Bar tók rá dió
Leg szebb stú dió hang ver se nye -
ink ből
Haydn bil len tyűs mu zsi ká ja
18.00 / PAX
Hét ima. Ká kay Ist ván ze nés
vers fel dol go zá sai a Po é zis
együt tes elő adá sá ban
21.00 / Du na Tv
Máz li (ma gyar–né met–
francia víg já ték, 2008) (88')
23.06 / Hír Tv
Má sik boly gó (ma gyar
dokumen tum film, 2008) (45')

VASÁRNAP

7.00 / Rá dió C (Bu da pest)
Lel ki szósz
Evan gé li kus fél óra
9.00 / Lánc híd Rá dió
Hit vi lág. A tör té nel mi
egy há zak ma ga zin ja
10.30 / m1
Re for má tus ma ga zin
10.55 / m1
Re for má tus if jú sá gi mű sor
12.05 / Bar tók rá dió
A mi lá nói Gi u sep pe Ver di
Szim fo ni kus Ze ne kar és
Ének kar hang ver se nye a Va ti -
kán ban
15.00 / Ci vil Rá dió
Bach-ta lál ka
15.05 / Bar tók rá dió
Mu si ca Sac ra
(egy ház ze nei ma ga zin)
22.25 / Du na Tv
Isz ka uta zá sa
(ma gyar film drá ma, 2007)
(93')
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50 ÉVE HA RANG ÖN TÉS
ŐR BOTTYÁN BAN
GOM BOS MIK LÓS
arany ko szo rús
ha rang ön tő mes ter

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.

Re fe ren cia: www.ha ran gon tes.hu.

Le vél cím: 2162 Őr bottyán, Rá kó czi u. 121.
Mo bil: 30/948-9575, fax: 28/361-770.
E-mail: gom bos mi@ha ran gon tes.hu.

VASÁRNAPTÓL VASÁRNAPIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból január 31-étől február 7-éig

Va sár nap
Hit ál tal ért jük meg, hogy a vi lá go kat Is ten sza va al kot ta, úgy hogy a nem lát -
ha tók ból állt elő a lát ha tó. Zsid 11,3 (Zsolt 33,6; Mt 20,1–16; Jer 9, 22–23) Há -
rom, ket tő, egy… A nagy vissza szám lá lás ide je ez az egy há zi esz ten dő ben böjt
előtt há rom va sár na pon át. Ne künk, akik ta nít vá nya i ként ve le in du lunk, elő -
ször is „el bi za ko dott ság ból oda adó is ten tisz te let re” kell meg tér nünk. Eb ben se -
gí te nek min ket az e he ti ige ver sek. A mai az zal szem be sít, hogy egye dül Is ten
– mint a lé te zés for rá sa – ké pes sem mi ből lét re hoz ni va la mit, ezért vég ső so -
ron min den lé te ző tel jes füg gés ben van tő le. Ami kor mi, em be rek al ko tunk, va -
ló já ban csak a tő le köl csön ka pott va la mi ből ho zunk lét re más va la mit. Ez szá -
munk ra – kor lá tolt em be ri tu dat tal – fel fog ha tat lan, de hit tel meg ra gad ha tó.

Hét fő
Volt ott egy em ber, aki har minc nyolc éve szen ve dett be teg sé gé ben. Jé zus azt
mond ta ne ki: „Kelj fel, vedd az ágya dat és járj!” És azon nal egész sé ges lett ez
az em ber, fel vet te az ágyát, és járt. Jn 5,5.8–9a (Zsolt 30,2a; Lk 19,1–10; 5Móz
9,1–6) Egy fél em ber élet, 13 879 nyo mo rult nap, 333 096 ván szor gó óra,
19 985 760 kí nos perc. Mennyi pró bál ko zást rejt 38 év szen ve dé se! Ki tud ja,
mi min dent meg pró bált már ez az em ber is, hogy vég re sza ba dul has son a fo -
gya ték fog sá gá ból, hogy ne kell jen má sok ra szo ru ló ki szol gál ta tott sá gá ban szé -
gyen kez nie! Most is itt fek szik a gyó gyu lás re mélt for rá sá nál. Hány szor va -
gyunk mi is így: el me gyünk a hé vi zek hez, mert az or vos is aján lot ta, és re -
mél jük, hogy hasz nál majd a fe lü le ti ke ze lés! Jé zus jön és kér dez, a nyo mo -
rult em ber pe dig csak egy kis kül ső se gít ség re szá mí ta na: „…nincs em be rem,
aki be emel jen a me den cé be…” Mi kor ért jük meg vég re, hogy ne künk nem egy
kis tes ti job bu lás kel le ne, nem né hány bol dog év re van va ló já ban szük sé günk,
ha nem ar ra, hogy a sza ba dí tó Úr kéz be ve gyen, és kí vül-be lül új já te remt sen!

Kedd
Pi lá tus így szólt a zsi dók hoz: „Íme, a ti ki rá lyo tok!” Azok pe dig fel ki ál tot tak:
„Vidd el, vidd el, fe szítsd meg!” Jn 19,14–15 (Zak 12,10; Zsid 12,12–17; 5Móz
9,7–21) Ami kor a zsi dók meg ta gad ták, hogy Jé zus a ki rá lyuk, sőt a fő pa pok
azt ál lí tot ták, hogy nincs ki rá lyuk, csak csá szá ruk, va ló já ban sa ját ha gyo má -
nyos hit val lá su kat ad ták fel Is ten ki rály sá gá ról, és árul ták el a re mény sé get
a meg ígért Mes si ás ban. Is ten min den ígé re tét el dob ták föld höz ra gadt ér de -
ke ik ér vé nye sü lé sé ért, em be ri cél ja i kért. Hány szor te szünk mi is így, s le szünk
lát vá nyo san vagy csak tit kon, bent a szí vünk ben hi te ha gyók és hit ta ga dók
ké nye lem ből vagy fé le lem ből. Ért he tet len ke gye lem, hogy a meg fe szít te tést
ép pen az az Is ten vál lal ja he lyet tünk, akit le köp ve meg ta gad tunk.

Szer da
Hol van nak is te ne id, ame lye ket csi nál tál? Kel je nek föl, se gít se nek raj tad ba -
jod ban, ha tud nak! Jer 2,28 (1Jn 5,20; Mt 10,40–42; 5Móz 9,22–29) Se gíts ma -
ga don, és az Is ten is meg se gít! – tart ja a mon dás. Ez azt su gall ja, mint ha a
lé nye ges az len ne, mi mit te szünk, mi mit tu dunk ten ni a baj ban. Lát szó lag
ez mű kö dik is. Aki azon ban meg is me ri a va ló di Is tent, az tud ja, hogy a sor -
rend tu laj don kép pen for dí tott: csak ha előbb ő se gít, ak kor tu dunk ta lán mi
is se gí te ni va la mit. Mert az iga zi nagy ba jo kat mi ma gunk kép te le nek va gyunk
or vo sol ni. Há la min den mély krí zi sért, ami kor rá éb red he tünk er re!

Csü tör tök
Meg bün tet lek ti te ket, aho gyan meg ér dem li tek – így szól az Úr. Jer 21,14 (Gal 6,9;
1Kor 3/1–3/; 5Móz 10,1–9) Mi cso da?!? Mi min dig is azt hit tük, hogy mi for mál -
hat juk Is tent a sa ját igé nye ink nek meg fe le lő en. Bün te tő Is ten nem szim pa ti kus.
Ő még is szólt egy kor Jeremiás által a ki rá lyi ház hoz: hi á ba a ter mé sze tes vé de -
lem, a ha tal mi elő jo gok, sem mi sem vé di őket ak kor, ha Is ten szá mon ké ri, hogy
mit cse le ked tek ezek ál tal. Ta lán mi is sze ret nénk – hoz zájuk hasonlóan – ran -
got, hír ne vet fe le lős ség nél kül, de ezek csak együtt jár nak. Aho gyan a ki rá lyi ház
tag jai szá má ra is el jött a szám adás ide je, előbb-utóbb el ér ke zik a mi éle tünk ben
is, bár mi lyen sze líd is ten kép pel nyug tat gat juk is lel ki is me re tün ket. 

Pén tek
Pál ír ja: Mind nyá jan Is ten fi ai vagy tok a Krisz tus Jé zus ban va ló hit ál tal. Gal
3,26 (Zsolt 22,11; Jn 2,13–22; 5Móz 10,10–22) Az anya méh ben Is ten for mált
ben nün ket is ten ként. Meg szü let ve és fel nö ve ked ve a leg na gyobb em be ri fel -
is me ré sünk az le het, ha Is tent fo gad juk el is ten nek. Ez azon ban az üd vös -
ség hez ke vés: a te remt mény szá má ra ugyan is nincs örök ség. De ő ko mo lyabb
kap cso lat ra vá gyik ve lünk, Krisz tus ban Atyánk le het az Is ten. Bár mi lyen ren -
dű, ran gú, ké pes sé gű és mi nő sé gű föl di és tes ti apát tud ha tunk ma gun ké -
nak, Is ten apánk ká kész len ni, és gyer me ké vé kész fo gad ni. Így le het Krisz -
tus ban mi énk az örök ség is, mely össze ha son lít ha tat lan az zal, amit egy föl -
di apa hagy hat ránk.

Szom bat
Pál ír ja: Akik Krisz tus ba ke resz tel ked te tek meg, Krisz tust öl töt té tek ma ga tok -
ra. Gal 3,27 (Ézs 61,10; 1Kor 1,26–31; 5Móz 11,1–12) Mu tasd meg a ru hád, és
meg mon dom, hogy ki vagy! Bár nem a ru ha te szi az em bert, meg fe le lő öl -
tö zék nél kül még Ha mu pi pő ke sem me het a bál ba. Az új te rem tés ben meg -
ígért föld re pe dig csak egy öl tö zet ad be lé pé si jo got: Krisz tus. Egye dül ő az
a ru ha, aki nem csak kül ső leg ta kar ja el az eset le ges fo gya té kos sá go kat, de
azt, aki ma gá ra öl ti, be lül ről is át for mál ja.

g Gy ri Ta más Jó zsef

Új nap – új kegyelem

FIZESSEN ELŐ
LAPUNKRA!

APRÓHIRDETÉS

Met ró hoz kö ze li, kü lön be já ra tú, 2 +
2 fél szo bás la kás ki adó di á kok nak. Es -
te: 20/473-1716 vagy 1/630-0368.

Ha tá ron tú li ma gyar gyü le ke zet szá -
má ra ke re sek hasz nált, el fek vő ré gi
éne kes köny vet (Du nán tú li éne kes -
könyv). Na gyobb pél dány szá mért
hely szín re me gyek; egy-két pél dány
is ér de kel, mely nek pos ta költ sé gét ki -
fi ze tem. Te le fo non (20/824-9884) és
e-mail ben (zi zsogy ope@t-on line.hu)
vá rom a fel aján lá so kat. – Ga rá di Pé ter

Templomok, templomtornyok fel-
újítása, villámvédelem kiépítése.
26 év referenciával. Bede László,
30/943-5089.W W W . M Y L U T H E R . H U


