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„Mert nem igaz, hogy nem le het fü lig
sze rel mes nek len ni ab ba, aki nek majd -
nem min den hi bá ját is mer jük. Nem
igaz, hogy a kö zös múlt csak fal lehet
közöttünk, és nem lehet híd.”
A megújuló szerelem nevében f 7. oldal

Egy há zunk in ter ne tes le ve le ző lis tá -
ján, a Fra ter ne ten az el múlt na pok -
ban – több más té ma mel lett – elő -
ke rült az utób bi év ti ze dek és nap ja -
ink egyik leg fáj dal ma sabb, leg ko -
mo lyabb kér dé se: mi ért fo gyunk?
Mi ért van az, hogy a leg jobb szán dék
mel lett is csök ken egy há zunk lét szá -
ma, mi ért nem tud ki lép ni a gyü le -
ke zet a temp lom ba nem já rók kö zé,
mi ért nem ké pes meg szó lí ta ni őket
az evan gé li um mal? 

Töb ben hoz zá szól tak a kér dés -
hez. Szo kás sze rint min den ki más -
ként lát ja a hely ze tet. Nem baj, sok -
fé lék va gyunk, más he lyen szol gá -
lunk, kü lön fé lék a ta pasz ta la ta ink.
Lát ha tó, ér zé kel he tő, az ak tu á lis dis -
pu tán kí vül is, hogy több irány zat,
szán dék, el kép ze lés je le nik meg egy -
há zunk fó ru ma in, gyü le ke ze tei ben,
tes tü le te i ben. Lássunk ezek kö zül
né hányat! 

Van nak, akik a jobb me ne dzse lés -
től, PR-mun ká tól vár ják a fel len dü -
lést. Má sok az egy ház li tur gi ai meg -
úju lá sá ban, lel ki sé gé nek, bib li kus -
sá gá nak el mé lyü lé sé ben bíz nak. Töb -
ben po li ti kai for du lat tól re mé lik a
dol gok jobb ra for du lá sát; egy új Ist -
ván ki rályt sze ret né nek, aki ke resz -
ténnyé te szi or szá gun kat. 

Egy ki sebb ség sze ret né le cse rél ni
vagy el fe lej te ni a „ré gi, ma már al kal -
maz ha tat lan”, sze rin tük ért he tet len
bib li ai nyel ve ze tet, mint pél dá ul
bűn, bűn bo csá nat, meg té rés, sze mé -
lyes go nosz, Jé zus Krisz tus meg vál tó
ha lá la, íté let, kár ho zat… So kan van -
nak, akik dia kó ni ai, ok ta tá si mun -
kánk ban lát ják a misszió ha tá sos
esz kö zét.

Foly tat hat nám a fel so ro lást, szí ne -
sek, kre a tí vak va gyunk. Most nem
sze ret ném ér té kel ni a fen ti e ket,
nincs is rá mó dom egy ilyen cikk ke -
re té ben. Annyit meg ál la pít ha tunk,
hogy ha nem ér tünk is min den nel
egyet, van igaz ság egyes gon do la tok -
ban, szán dé kok ban; és be szél get ni
kell, fon tos. 

Írás ra – a fő szer kesz tő ké ré sén kí -
vül – az kész te tett, hogy han got, te -
ret kap új ra az a vé le mény, lá tás,
mint ha az ala pok kal is gond len ne.
Né me lyek nem tud ják el fo gad ni a
Szent írás és a két ezer éves egy ház vi -
lá gos, imá ban, a Szent lé lek ve ze té sé -
ben és a misszi ói ta pasz ta la tok ban ki -
kris tá lyo so dott ta ní tá sát. Pe dig ta nul -
hat nánk az egy kor bib li ai ala pok ra
épí tett Ame ri kai Egye sült Ál la mok
pél dá já ból. Ma tö me gek tér nek el a
Szent írás ta ní tá sá tól, mi vel az or szág
(il let ve egyes ál la mai) és né mely
egy ház ve ze tői tör vé nye sí tik a bib li -
ai ér te lem ben vett bűnt. Össze om lás
előt ti tán tor gá suk ki hat az egész vi -
lág ra. Az on nan ér ke ző li ber ti niz mus,
anya gi as ság, ha mis val lá sos ság, fals
teo ló gi ai rend sze rek meg ront ják a

Nyu gat és bi zo nyos ér te lem ben az
egész em be ri ség éle tét.

Az evi den ci ák ka te gó ri á já ba tar to -
zik, hogy em be ri leg min dent meg kell
ten nünk egy há zun kért. Szük sé ges a
szo cio ló gi ai fel mé rés, a stra té gia ké -
szí té se, li tur gi ánk kö ze lí té se az új szö -
vet sé gi teo ló gi á hoz, gya kor lat hoz.
(Nem egy sze rű en pél dá ul Lu ther
mi sé jé hez, hi szen mi ak kor va gyunk
iga zán a re for má tor kö ve tői, ha
Krisz tus hoz, a Szent írás hoz, a ke gye -
lem hez, a bib li ai hit hez iga zo dunk,
nem pe dig egy ház tör té ne ti sze mé -
lyek hez, kor sza kok hoz.) Örü lünk,
ha nem egy ház el le nes ve ze tői van nak
az or szág nak, és azt is fon tos nak tart -
juk, ha a bib li ai üze ne tet ko runk
nyel vén is el tud juk mon da ni. De…

Test vé rek, a meg úju lás for rá sa
egye dül a te rem tő és új já te rem tő
Is ten, aki meg je lent Jé zus ban, és ki -
je len tet te és ki je len ti ma gát a Szent -
lé lek ál tal! Az evan gé li um ma is mű -
kö dő ké pes, az Úr él és cse lek szik! Ő
nem ment nyug díj ba, nem lett sze -
ni lis, nem szük sé ges le cse rél ni, nem
kell ki ja ví ta ni. Teg nap, ma, mind -
örök ké ugyan az, és az ő egy há zán
nem vesz ha tal mat a po kol sem.
Sza vá nak „so ha nincs szük sé ge fris -
sí tés re; tö ké le tes, és nem fej leszt he -
tő to vább”. 

A vi lág ban so ha ennyi en – na pon -
ta tíz ez rek! – nem tér tek meg, mint
ma nap ság. (Éven te két száz ezer a
már tí rok szá ma is!) Fá radt, be teg,
pusz tu ló ha zánk ban is a rend szer vál -
tás óta mint egy öt száz új ke resz tény
gyü le ke zet szü le tett a leg kü lön bö -
zőbb fe le ke ze ti hát tér rel. (Saj nos
épül tek is le, és szűn tek is meg egy -
ház köz sé gek.)

Egy há zunk ban ön ál ló sod tak, meg -
erő söd tek gyü le ke ze tek, szá zak ju tot -
tak hit re,  kö te le ződ tek el a szol gá lat
mel lett. Ahol a lel ké szek, gyü le ke ze ti
ta gok a Szent lé lek ál tal meg tér nek és
új já szü let nek, il let ve meg újul nak,
ott van mun ka, szol gá lat, „lá tás”,
misszió és sok eset ben gyü mölcs is.
Ez utób bi nincs a ke zünk ben, ha tal -
munk ban.

A lé nyeg a lé nyeg: meg té rés, Szent -
lé lek ál ta li tűz ke reszt ség (Mt 3,11), és
ak kor az aj tók meg nyíl nak, „ut cá ra
ke rül” az evan gé li um (Ap Csel 2),
meg va ló sul az Is ten or szá ga akár a
volt pros ti tu ált szí vé ben is (Mt 21,31)
vagy ép pen a vá ci fegy ház ban. „Nem
az Úr ke ze rö vid…, ha nem a ti bű ne -
i tek vá lasz tot tak el ti te ket Is te ne tek -
től…” (Ézs 59,1–2)

A cell dö möl ki temp lom egyik ka -
pu ja fö lött (ahol a gyü le ke zet ve ze tői
lép nek be) ol vas ha tó a jé zu si fel hí vás:
„Tér je tek meg!” Más hol még nem
lát tam ilyen fel ira tot temp lo mon.
Lel ki, szív bé li meg úju lás nél kül nincs
misszió, és így nincs jö vő sem.

A szer ző egy há zunk or szá gos misszi -
ói lel ké sze

„Mi ért fo gyunk?”
Gon do la tok a misszi ó ról

g Sze ve ré nyi Já nos

Isten radírja f 2. oldal
Történet – metafora – párbeszéd f 6. oldal
Kenyai képeslapok f 8–9. oldal
Hétköznapi teológia f 11. oldal
VII. evangélikus diákszínjátszó-találkozó f 12. oldal
Avatar Erdélyben f 15. oldal

b „Ál modj egy jobb vi lá got, mint
a mos ta ni! S az tán építsd föl, mi -
alatt má sok csak a je lent sza pul -
ják!” – ez az idé zet ju tott eszé be
a tu dó sí tó nak a Mi ért hi szek?
könyv so ro zat Cser mely Pé ter
bio ké mi kus sal, há ló zat ku ta tó -
val, egye te mi ta nár ral ké szült, A
há ló za tok bű vö le té ben cí mű in -
ter jú kö te té nek már ci us 10-ei
be mu ta tó ján.

A bu da pes ti Pi linsz ky Já nos iro dal -
mi ká vé ház ban zaj lott be mu ta tó ke -
rek asz tal-be szél ge té sén a pro fesszor
mel lett M. Tóth Ka ta lin, a Ka i rosz Ki -
adó so ro zat szer kesz tő je, Ka pi tány
Ka ta lin, a Ter mé szet Vi lá ga szer kesz -
tő je, egy ben az in ter jú kö tet ké szí tő -
je és Fa bi ny Ta más evan gé li kus püs -
pök volt Gó zon Ákos nak, az Élet és
Tu do mány című hetilap fő szer kesz -
tő jé nek, az est mo de rá to rá nak a be -
szél ge tő tár sa.

A szá mos ha zai és nem zet kö zi
díj jal el is mert fe hér je ku ta tó bio ké mi -
kus, a Só lyom Lász ló köz tár sa sá gi el -
nök ál tal 2008-ban lét re ho zott négy -
fős Böl csek Ta ná csá nak tag ja a
könyv be mu ta tón is – akár csak a kö -
tet ben – őszin tén el mond ta, hogy bár
csa lád já nak erő sek az evan gé li kus
gyö ke rei, hi te nem annyi ra tra dí ci ók -

ra épü lő és kö zös ség ben meg élt hit,
ha nem in kább sze mé lyes is ten él mé -
nye ken, sok szor na gyon is meg küz -
dött har co kon ala pul.

Hi té nek egyik fon tos ele mét ké pe -
zik az „an gya li kö rök”: ha az em be -
rek sze re tet tel, bi za lom mal for dul nak
egy más hoz – vall ja a pro fesszor –, ez
is mét bi zal mat és sze re te tet ger -
jeszt, amely most már fe lénk fog
su gá roz ni. Ahogy új ra és új ra for dul
az „an gya li kör”, po zi tív vál to zás áll
be a vi lág ban, amely az an gya li kö rök
tel jes sé gé hez ve zet, és amely tel jes -
ség Is ten ben és a Szent lé lek ere jé ben
ta pasz tal ha tó meg leg fel ső szin ten.

Cser mely Pé ter nem csak ál mo dik
az an gya li kö rök ről, de igyek szik ten -
ni is a lét re jöt tü kért. Kez de mé nye zé -
sei ál tal – pél dá ul az 1996-ban el in dí -

tott ku ta tó di ák moz ga lom mal vagy a
négy év vel ez előtt meg szer ve zett, az
egész Kár pát-me den cé re ki ter je dő
Nem ze ti Te het ség se gí tő Ta náccsal, a
kö zép is ko lák ban tar tott elő adá sa i val
– egy-egy lé pést tesz a jobb vi lág fe -
lé, „míg má sok csak a je lent sza pul ják”.

g – Bo dazs – 

A kö tet ről bő veb ben la punk 5. ol da -
lán

Hit, há ló za tok és az an gya li kö rök 
In ter jú kö tet-be mu ta tó a Pi linsz kyben

b „A gaz dag múlt tal ren del ke ző
győ ri Pé ter fy Sán dor Evan gé li -
kus Ok ta tá si Köz pont a rend -
szer vál tás óta, ti zen ki lenc éve
szol gál ja a ta nu lók ke resz tyén
ne ve lé sét és igé nyes ok ta tá sát.
Az is ko la ta nul má nyi át la ga a
kü lön bö ző rang so rok ban, össze -
ha son lí tó sta tisz ti kák ban évek
óta el is me rést vált ki. Az ok ta tá -
si köz pont szí ve sen és szín vo na -
la san tesz ele get azok nak a fel -
ké ré sek nek, ame lyek je len tős
ün ne pe ink mű so rá nak össze ál -
lí tá sá ra irá nyul nak. Biz to san el -
mond ha tó, hogy a Pé ter fy Sán -
dor Evan gé li kus Ok ta tá si Köz -
pont mun ká já val nem csak a
fenn tar tó egy ház jó hí rét öreg -
bí ti, ha nem vá ro sunk és ha zánk
ja vát is mun kál ja, ami kor hi va -
tá sa ma gas la tán áll va vég zi a
fel nö vek vő ge ne rá ci ó kat for má -
ló ok ta tó, ne ve lő szol gá la tát”–
áll ab ban az aján ló le vél ben,
amely ben Itt zés Já nos, a Nyu ga -
ti (Du nán tú li) Egy ház ke rü let
püs pö ke Pro Ur be Győr díj ra
ter jesz tet te fel az ok ta tá si köz -
pont pe da gó gus kol lek tí vá ját.
Győr me gyei jo gú vá ros köz -
gyű lé se egy han gú sza va zás sal
ítél te oda a dí jat az evangélikus
ok ta tá si in téz mény nek. 

Pro Ur be Győr díj
a Pé ter fy nek

f Folytatás a 3. oldalon
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Már ci us 15-én Győ rött, a Hon véd li get ben idén – a he lyi ze ne is ko la ütős -
együt te sé nek köz re mű kö dé sé vel – a Pro Ur be díj jal ki tün te tett Pé ter fy Sán -
dor Evan gé li kus Ok ta tá si Köz pont di ák jai aján dé koz ták meg mű sor ral az ün -
nep ség több ezer részt ve vő jét. 

g Me nyes Gyu la fel vé te le

„És ha mi nem de monst  rál juk, hogy a csa -
lá dot tel jes egé szé ben akar juk tá mo gat ni,
ak kor mi ért vár juk el, hogy ben nün ket
egy há zon kí vül ről tá mo gas sa nak?”

Törvénymódosítás a lelkész
kismamákért f 4. oldal

„A té ma és az elő adás egy aránt meg moz gat ta
a je len lé vők ér tel mét, szí vét és bi zony in du la -
ta it is. Nem vé let len: Krisz tus ke reszt ha lá lá -
nak ér tel me zé se alap ja i ban ha tá roz za meg
hit be li lá tá sun kat.”

Áldozat volt-e Krisztus halála? f 3. oldal



Sze re tő mennyei Atyánk! Há lát
adunk ne ked, hogy Atyánk nak szó -
lít ha tunk té ged, és hogy te atyai sze -
re tet tel hall ga tod meg ké ré se in ket.
Ké rünk, hall gasd meg most is kö -
nyör gé sün ket, és add meg böl cses -
ség gel azt, ami leg na gyobb aján dé kod
az em ber szá má ra, Fi ad ban az éle tet.
Hall gass meg min ket ak kor is, ha el -
té ko zol juk, nem be csül jük, nem ért -
jük aján dé kod lé nye gét.

Urunk, Is te nünk! Lá tod, mi lye nek
va gyunk. El ve szünk, ha nem jó za ní -
tasz ki, ha nem érin tesz meg. El ve -
szünk, ha nem rá zol fel és nem
emelsz fel. El ve szünk, ha nem ma -
radsz kö zöt tünk.

Urunk, Is te nünk! Lá tod, mi lyen
éle tet, mi lyen vi lá got ala kí tot tunk ki
ma gunk kö rül. Lá tod em be ri kap cso -
la ta in kat. Lá tod a nem ze tek, az or szá -
gok hely ze tét. Iga zad van, szé gyen -
kez nünk kell, mert nem va gyunk
iga zán a te né ped. Félt jük csu pasz éle -
tün ket, még is szám ta lan szor be le ker -
get jük ma gun kat a bor zal mak ba.
Ter ror, erő szak, el sze gé nye dés, min -
den fé le vál sá gok, lel ki el si va ta go so dás,
kö zöny. So sem szűn nek, so sem múl -
nak. Fáj dal mas, még is be le me gyünk
a já ték ba.

Urunk, Is te nünk! Min dig van örö -
münk is. Min dig meg ta lál ha tó ak a
hét köz na pi cso dák a csa lád ban, a
mun ka he lyen, a gyü le ke zet ben, szer -
te a vi lág ban és lel künk leg mé lyén is.
Ezért há lánk sza va is han goz zék fe -
léd és a kö szö net, hogy éle tünk szí -
nek ből áll, dal la mok ból, mű vé szet ből,
moz gás ból, ér zel mek ből.

Urunk, Is te nünk! Hisszük, hogy
meg hall gatsz min den kit, aki hoz -
zád ki ált, és be le látsz an nak a szí vé -
be is, aki hall gat. Add bé kes sé ge det
ne künk, és erő síts min ket hi tünk ben
Szent lel ked ál tal. Té ged ké rünk, aki -
nek sze re te té től nem vá laszt hat el
sen ki és sem mi, és aki a mi meg fe szí -
tett és fel tá ma dott Jé zu sunk ban
egyet len Urunk ként ha jolsz le hoz -
zánk. Ámen.

Oratio
œcumenica

2 e 2010. március 21. Evangélikus Életforrás
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Mó zes, Is ten szol gá ja szim pa ti kus
em ber. Együtt érez, sőt a szó ere de ti
ér tel mé ben együtt szen ved né pé vel,
egész kül de tés tu da ta meg ren dül né -
pe bű ne mi att. Ott áll kö zé pen, két
vi lág kö zött, köz ve tí tő ként: egy aránt
el kö te le zett Is ten iránt és Iz rá el iránt.
Mit is te het ne mást az arany bor jú-
eset után? Né pe irán ti szo li da ri tás -
ból Is ten fe lé for dul. Ta lán meg kö -
nyö rül a Ma gas sá gos, ta lán si ke rül le -
csil la pí ta ni ha rag ját…

Mó zes szim pa ti kus em ber. Ko -
moly és őszin te. Né ven ne ve zi a
bűnt, nem hall gat ja el, nem ba ga tel -
li zál ja, nem tesz úgy, mint ha ez az
egész ügy őt nem is érin te né. Va la -
ki egy szer azt mond ta: két em ber kö -
zött a leg rö vi debb út az egye nes
be széd. Ilyen egye nes, őszin te meg -
nyi lat ko zás Mó zes Iz rá el hez in té zett
be szé de is. Ugyan ak kor azon ban
Mó zes a meg ol dá sok em be re is:
nem ra gad le a di ag nó zis nál, ha nem
a te rá pia le he tő sé ge it fon tol gat ja.
Úgy ér zi, nem te he ti meg, hogy
cser ben hagy ja, sor sá ra hagy ja övé -
it, a rá bí zot ta kat, bár mennyi re ezt
ér de mel nék is.

Mó zes szim pa ti kus em ber. Mér le -
gel, az tán tett re ké szen el in dul.
Vissza tér Is ten hez: meg te szi még
egy szer az utat a Sí nai-hegy re, és
meg pró bál ja el ren dez ni a dol got a
Ma gas sá gos sal. Oda áll az Úr elé, és
kö nyö rög né pé ért. Tud ja, hogy meg -
ma rad ni vég ső so ron annyit je lent:
kap cso lat ban ma rad ni Is ten nel. Tud -
ja azt is, hogy Is ten nek em be rek re
van szük sé ge ah hoz, hogy meg va ló -
sít sa a mű vét, az em be rek nek azon -
ban in kább ido lok ra van szük sé gük,
akik hez iga zod hat nak. Lát ha tó is te -
ne ket kí ván nak a Lát ha tat lan he -

lyett: kéz zel fog ha tó biz to sí té ko kat,
ké pe ket, tár gya kat, ka pasz ko dó kat. 

Még is bo csásd meg bű nü ket! – kö -
nyö rög Mó zes a Ma gas sá gos hoz. Ha
ők nem kap nak ke gyel met, ak kor én
sem aka rok meg me ne kül ni. Ak kor
en gem is tö rölj ki a köny ved ből,
ame lyet ír tál! Hi szen mit ér így a kül -
de té sem, szol gá la tom? Ha nincs,
aki ket pász to rol jak, nem ma rad kö -
zös ség mel let tem, meg nyu god ha -
tok-e, hogy lám, én men te sül tem a
bün te tés alól, meg úsz tam az íté le tet?

Is ten köny vet ír. Éle tek, sor sok,
utak és tév utak le nyo ma ta, őr iző je e
könyv. A Biblia ez zel a ré ges-ré gi kép -
pel, „em ber sza bá sú” mó don fe je zi ki
Is ten szí ve ket vizs gá ló, em ber ér té ke -
lő mun ká ját. Meg annyi kér dő jel so -
ra ko zik: va jon ki nek a ne ve ma rad
ben ne, és ki az, aki ki ma rad? Is ten ra -
dírt is hasz nál?

Ugyan eb ben a fe je zet ben, né hány
vers sel előbb ar ról ol va sunk, hogy az
arany bor júügy sta tá ri á lis íté let tel
vég ző dött. A nagy vé tek után jo gos
és meg ér de melt bün te tés várt Iz rá -
el re. Ezt az el ke rül he tet len kö vet kez -
ményt – mint kí mé let len igaz sá got –
tár ja elénk 2Móz 32,25–29. Az Is ten
szá má ra el kü lö ní tett em be rek, Lévi
fi ai kard dal az ol da lu kon be jár ták a
tá bort: azon a na pon há rom ezer
em ber ve szett el a nép ből. Ez hát a
ne vek ki ra dí ro zá sa? A bosszú, a bün -
te tés? 

Az egyik ha gyo mány te hát ar ról
be szél, hogy az íté let mint meg má -
sít ha tat lan dön tés azon na li és el ke -
rül he tet len. A kö vet ke ző ver sek ben,
va sár na pi alap igénk ben ugyan ak kor
tel je sen más hang szó lal meg: van
még út to vább a pusz tá ban. Nincs
azon na li, vég ér vé nyes íté let. Mó zes

dol ga az, hogy ve zes se a né pet. To -
vább, elő re a szám adás nap ja fe lé. De
most még van re mény. Van jö vő.
Nem hull tak por ba az ígé re tek. Vár
még egy or szág, va la hol, az út vé gén,
ahol majd iga zi ott hon ra ta lál nak a
gyer me kek, utó dok. A ke gye lem ere -
den dőbb, mint a bűn.

Per sze, va la mi vég ér vé nye sen meg -
vál to zik. Már nem le het olyan, mint
ko ráb ban volt. A tö rés pont után –
úgy vi lág lik ki a tör té net ből – Is ten
ezen túl már nem köz vet le nül, ha nem
an gya la ál tal ve ze ti majd né pét a
pusz tá ban, az ígé ret föld je fe lé. Ez zel
vég ső so ron azt nyil vá nít ja ki, hogy
még sem má sít ja meg ígé re tét. Igaz,
Iz rá el ke ménynya kú nép, en ge det len,
és ma gá tól nem ké pes rá, hogy Is ten -
re emel je a te kin te tét. Ám Is ten úgy
ha tá roz: ke gyel mes te kin te tét nem
for dít ja el ró luk. 

Íté let és ke gye lem. A va sár nap
zsol tá rá ban e két lel ki ta pasz ta lat fe -
szült sé ge fo gal ma zó dik meg: „Ítélj
meg, Is te nem, és ments meg en -
gem, mert te vagy ol tal ma zó Is te -
nem.” Együtt van je len az igaz ság és
az ir ga lom, a vég és a kez det. Az
imád ko zó nem vi tat ja bű nös sé gét.
Nem akar jobb nak lát sza ni, de ah hoz
az egye dü li bí ró hoz me ne kül, aki az
ir ga lom for rá sa is. 

Hi szem, hogy Is ten ve zet egy má -
sik köny vet is: a „Meg bo csá tá sok
köny vét”. Vas tag könyv ez, az ő bo csá -
na tai, ir gal mas tet tei so ra koz nak
ben ne. Ar ról ol vas ha tunk, hogy ki
min den ki nek adott új kez de tet úgy,
hogy el tö röl te, ki ra dí roz ta vét ke it. Vé -
ge lát ha tat lan név sor ral ta lál juk szem -
be ma gun kat – és ben ne va la hol ott
ol vashat juk sa ját ne vün ket is. Mert
a ke gye lem ere den dőbb, mint a bűn.

Is ten szim pa ti kus Is ten. Mé lyen
meg ren dül tév út ja ink, ta ga dá sa ink,
vét ke ink lát tán. Együtt érez, együtt
szen ved ve lünk, ár va né pé vel. Né ven
ne ve zi a bűnt: nem ba ga tel li zál ja,
nem tesz úgy, mint ha ez az egész ügy
őt nem is érin te né. Ugyan ak kor
azon ban ő a meg ol dá sok Is te ne: a di -
ag nó zi son túl meg mu tat ja a te rá pia
út ját. Nem hagy ja cser ben, nem
hagy ja sor sá ra az em bert, aki egye -
dül rá szá mít hat. Tett re ké szen el in -
dul. Út ra kel új ra és új ra az em be rért.
S vé gül meg te szi azt az utat föl a
hegy re. Nincs más vá lasz tá sa. A ná -
zá re ti Jé zus kö nyö rög né pé ért. Tud -
ja, hogy meg ma rad ni vég ső so ron
annyit je lent: kap cso lat ban ma rad ni
Is ten nel. 

Jé zus em be rei tud ják: éle tünk föld -
del pár hu za mos mí nusz vo na lát egy
pon ton át szel te a fe lül ről hoz zánk ér -
ke ző ke gye lem. A mí nusz vo nal ból
plusz jel lett: ez zel a több let tel, meg -
aján dé ko zot tan in dul ha tunk to vább.
A „Meg bo csá tá sok köny ve” ki nyí lik. És
föl fe dez het jük, hogy mi, mind nyá jan
ben ne va gyunk. A ke reszt tel meg je -
lölt és meg gaz da gí tott ta nít vány vi -
szi to vább a hírt – a plusz jel evan gé -
li u mát: ő meg ál dott ben nün ket a
ke reszt je lé vel; a ke resz té vel, ame lyet
szá má ra ké szí tet tünk, hogy éle tünk
le gyen mind örök ké.

g Var ga Gyön gyi

Imád koz zunk! Élet Is te ne! Érj el új ra
szí vünk kö ze pé ig, hogy igaz hit tel
vall juk: A sze re tet tő led ere dő vég te -
len erő, a re ményt, amely ott hon ra ta -
lál ben nünk, te tel je sí ted be. A vi lá -
got, ame lyért el jöt tél meg hal ni és él -
ni, te vo nod egé szen ma gad hoz, amíg
egy szer majd te le szel Min den min de -
nek ben.

A VA SÁRNAP IG ÉJEB ÖJ T ÖTÖ DIK VA SÁR NAP JA  JU DI C A  2M ÓZ 32,3034 

Is ten ra dír ja –
avagy a Meg bo csá tá sok köny ve

SE MPER REFOR M ANDA

„Hatalmas egy szó a »pap«. Nincs
ná la kedvesebb, nyájasabb. Sokkal
jobb hallani, hogy Krisztus pap,
mint azt, hogy Úr vagy más egyéb.
A papság lelki hatalom. Azt jelenti,
hogy valaki közbelép, magára veszi
a nép minden fogyatkozását, mint -
ha csak a magáé volna, s könyörög
érte. Átveszi Istentől az igét, amely-
lyel mindeneket vigasztal és segít.
Ez a név még az atya és anya ne vé -
nél is kedvesebb, vigasztalóbb. Igen,
ez a név mindent magába foglal.”

d Luther Márton:
Jer, örvendjünk, keresztyének!

(Szabó József fordítása)

„Han goz zék el fe léd most ez a kér dés: Mit gon dolsz, ki nek kel lett vol -
na el vesz ni, és ezen a va sár na pon, Ju di ca va sár nap ján, az az az íté let
va sár nap ján, ítéld meg, ket tő tök kö zül ki ér de mel te meg a ke resz tet,
Jé zus vagy ta lán te? Is me red Jé zust, is me red őt az evan gé li u mok ból,
is me red a ta ní tá sa it, a tet te it, is me red a pas si ót, de is me red ma ga dat
is, test vé rem. Is me red na gyon jól, tu dod, mi van a szí ved ben, te tu -
dod, mi lye nek a te cse le ke de te id, mi lyen a te élet utad. Nos hát, vesd
össze ezt a ket tőt, Krisz tust és ma ga dat, és ítéld meg, ki ér de mel te meg
ket tő tök kö zül a ke resz tet? Én tu dom, hogy ne ked sem mond hat mást
a szí ved, csak azt, amit az enyém mond: Amit, Uram, te szen ved tél
he lyet tem, én ér de mel tem.”

(Rész let dr. Ke ken And rás püs pök 1949. áp ri lis 3-án,
a De ák té ri evan gé li kus temp lom ban el hang zott pré di ká ci ó já ból)
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Kö ze le dik a nagy hét, itt van már az
aj tónk előtt. Még egy hét, és cél egye -
nes be for dul a pas sió tör té net. A böj ti
he tek ben, de kü lö nös kép pen is az
előt tünk lé vő na pok ban a ná zá re ti Jé -
zus nak, Is ten és Má ria Fi á nak, a vi -
lág Meg vál tó já nak szen ve dé sé re és
ke reszt ha lá lá ra em lé kez nek a ke -
resz té nyek. De nem csak em lé kez -
nek, mert ez az ese mény – bár egy -
szer tör tént – ma is, most is él ben -
nünk. Va ló ban „ve lünk élő tör té ne -
lem”, amely örök ér vénnyel hir de ti: Is -
ten ha lá lo san sze ret ben nün ket. 

Eszem be jut a pár év vel ez előtt oly
nagy port fel ve rő film, A pas sió.
Egy más tól na gyon el té rő vé le mé -
nyek és oly kor nyil ván va ló elő íté le -
tek csap tak össze mi at ta és kö rü löt -
te. Okos, hig gadt szak ér tők fej tet ték
ki ve le kap cso la tos ál lás pont ju kat,
más kor meg pat ta ná sig fe szült in du -
lat tal fo gal maz tak a meg szó la lók.
Én is lát tam. Volt, ami vel nem ér tet -
tem egyet, de alap já ban vé ve nem
volt el le nem re. 

Most még sem va la mi lyen ké sőn
szü le tett film kri ti kát írok, ha nem
ta nús kod ni sze ret nék. Er re is egy pár
év vel ez előt ti él mé nyem kész tet. Egy,
a Krisz tus Urunk ke reszt ha lá lát és
hús vé ti di a da lát kö zép pont ba ál lí tó
rá di ós meg szó la lá som után le ve let
kap tam egy hit test vé rünk től. Ha
eszem be jut ez a le vél, az óta is min -
dig el szo mo ro dom. Nem ta gad ha -
tom, eh hez az is hoz zá já rul, hogy tu -
dós, a fel ső ok ta tás ban dol go zó, gyü -

le ke ze ti tiszt ség vi se lő test vé rünk ír -
ta. Nem ke ve seb bet kö zölt ve lem,
mint azt, hogy Jé zus Krisz tus ha lá lá -
nak és fel tá ma dá sá nak az össze füg -
gé sé ben ő tud ja a meg ol dást. Hús vét
ma gya rá za ta ugyan is sze rin te az,
hogy Jé zus Krisz tus a ke resz ten va -
ló já ban nem is halt meg a szó iga zi ér -
tel mé ben. Tetsz ha lott volt csu pán.
Így hát min den ért he tő! A ke reszt
bot rá nya im már nem bot rány, hús -
vét meg az em be ri ér te lem szá má ra
is meg fejt he tő ese mény. 

Ami kor a le ve let ol vas tam, föld be
gyö ke re zett a lá bam. Az óta is két ség
mar dos: jól tet tem-e, hogy nem vá -
la szol tam a le vél re? De az a ma ga biz -
tos ság, amely so ra i ból áradt, meg bé -
ní tott. An nak, hogy most ez és így
szü le tik meg az ak tu á lis Ég tá jo ló ban,
ez a né hány év óta nyug ta la ní tó em -
lék az egyik fő in dí té ka. És a fé le lem
– csak nem gon dol kod nak még szá -
mo san így hit test vé re ink kö zött?

Az 1980-as évek vé ge fe lé ná lunk
Ma gyar or szá gon is so kan úgy ol vas -
ták és ter jesz tet ték az egyik ame ri kai
or vo si he ti lap ban 1987. már ci us 15-
én nap vi lá got lá tott je len tést, hogy ez
a vég ső és iga zán ütős bi zo nyí ték az
evan gé li u mok tu dó sí tá sá nak iga zo -
lá sá ra. Ez zel meg ol dó dott a prob lé -
ma, hi szen ez az or vo sok ál tal ké szí -
tett je len tés – sze rin tük – vég ér vé -
nye sen iga zol ja hi tün ket. Eb ből a
je len tés ből idé zek né hány mon da tot:

„A ró mai ki vég zé sek tör vé nyes
be ve ze té se rend sze rint kor bá cso lás -

sal tör tént. A szo ká sos esz köz a rö -
vid kor bács volt, amely több bőr szíj -
ból állt, a szí jak ra pe dig vas go lyó kat
vagy he gyes bir ka csont da rab ká kat
kö töz tek. A zsi dó tör vé nyek leg fel -
jebb har minc ki lenc ütést en ged tek
meg, a ró mai tör vé nyek ilyen kor lá -
to zást nem is mer tek. A kor bá cso lás
sú lyos sá ga az azt vég re haj tó ka to nák -
tól füg gött. Ered mé nye az ál do zat le -
gyen gí té se vagy akár ha lá la is le he -
tett. Or vo si szem pont ból a kor bá cso -
lás igen fáj dal mas, te kin té lyes vér -
vesz te ség gel já ró fel té pett seb zé se ket
oko zott, kö vet kez mé nye ként sok -
kos ál la pot tal. A vér vesz te ség mér té -
ke meg szab ta, hogy med dig élt az ál -
do zat a ke resz ten. Jé zust – a for rá sok
sze rint – sú lyo san meg kor bá csol ták,
így ál la po ta a ke reszt re fe szí tés előtt
min den kép pen rossz, de le het, hogy
kri ti kus volt. […]

A ke reszt re fe szí tés után a ha lál -
tu sa az ál do zat ál la po tá tól, a kor bá -
cso lás és a vér vesz te ség sú lyos sá gá -
tól füg gő en há rom-négy órá tól há -
rom-négy na pig tar tott. […]

Jé zus arány lag rö vid – há rom-hat
órás – szen ve dés után, hir te len fel -

ki ált va halt meg a ke resz ten. Mi kor
a ró mai ka to na lán dzsá já val a mell -
ka sá ba szúrt, on nan vér és »víz«
folyt ki. A rö vid ide ig tar tó ha lál tu -
sa az erős kor bá cso lás okoz ta nagy
vér vesz te ség kö vet kez mé nye le he tett.
A lán dzsa ütöt te seb ből ki fo lyó »víz«
szár maz ha tott hir te len ki ala kult,
mell hár tya vagy szív bu rok kö rü li fo -
lya dék gyü lem ből, a vér pe dig a jobb
szív pit var ból vagy kam rá ból.”

Az or vo si je len tés szer zői vé gül le -
szö ge zik, hogy a tör té nel mi és az or -
vo si ada tok azt bi zo nyít ják, hogy Jé -
zus biz to san meg halt a ke resz ten.

Csak az a bök ke nő, hogy ezt a je -
len tést is idéz tem az em lí tett rá di ós
meg szó la lá som ban, és er re ér ke zett
az em lí tett le vél! Hi á ba a je len tés ben
ol vas ha tó meg ál la pí tá sok, de hi á ba
Mel Gib son fé lel me sen re a lisz ti kus
film je, A pas sió is! Vi szoly gást kelt -
het, rész vé tet éb reszt het a szen ve dés -
nek ez a bru tá lis áb rá zo lá sa, de az
evan gé li um igaz sá gát ilyen ér ve lés -
sel nem le het győ ze lem re vin ni! 

Aki meg győ ze tett, vagy ez után
lesz meg győ zött, azt min dig Is ten igé -
je győz te és győ zi meg, amely élő vé
és ha tó vá le het em be rek szí vé ben –
ahol és ami kor Is ten nek tet szik.
Nincs, nem is len ne te hát más dol -
gunk ne künk sem, mint egy sze rű en
ta nús kod ni ar ról, ami meg íra tott,
és ami ről ő ma ga is olyan nyo ma té -
ko san be szélt már elő re ta nít vá nya -
i nak: „Most fel me gyünk Je ru zsá lem -
be, és az Em ber fi án be tel je se dik

mind az, amit a pró fé ták meg ír tak. A
po gá nyok ke zé be ad ják, ki gú nyol -
ják, meg gya láz zák, le kö pik, és mi u -
tán meg os to roz ták, meg ölik, de a
har ma dik na pon fel tá mad.” (Lk
18,31–33)

Ked ves Ol va só! Csak né hány mon -
dat még. Az el ső ket tőt Pál apos tol -
tól idé zem; jó len ne, ha el gon dol kod -
nánk raj tuk. A ko rinthu si ak nak így ír:
„Mert a ke reszt ről szó ló be széd bo -
lond ság ugyan azok nak, akik el vesz -
nek, de ne künk, akik üd vö zü lünk, Is -
ten nek ere je.” (1Kor 1,18) A gala ták nak
pe dig ezt mond ja: „Ó, esz te len gala -
ták, ki igé zett meg ti te ket, akik nek sze -
me előtt úgy ír tuk le Jé zus Krisz tust,
mint ha kö zöt te tek fe szí tet ték vol na
meg!” (Gal 3,1)

Vé gül egy ének vers: „De ne csak
kí nod tud jam, / Okát is meg ért sem,
/ Hogy te gúnyt, ha lált, Uram, /
Szen ved tél énér tem. / Oka an nak én
va gyok, / Én és ten ger vét kem, / Kín -
ja id ezért na gyok. / Cé lod üd vös sé -
gem.” (EÉ 204,3)

Ta nú ság té tel Jé zus Krisz tus ha lá la ügyé ben
É GTÁJOLÓ

Ittzés János püspök
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület

b Az Evan gé li kus Bel misszi ói Ba -
rá ti Egye sü let már ci us 11-i al kal -
mán Vég he lyi An tal lel kész, az
Evangélikus Élet rovatvezetője
tar tott elő adást az Ál do zat volt-e
Krisz tus ha lá la? té ma alap ján.
Az elő adást kö ve tő be szél ge tés -
ben szo kat la nul élénk, mar kán -
san kü lön bö ző vé le mé nye ket
meg fo gal ma zó hoz zá szó lá sok
hang zot tak el. Ez is jel zi, hogy a
té ma és az elő adás egy aránt meg -
moz gat ta a je len lé vők ér tel mét,
szí vét és bi zony in du la ta it is.
Nem vé let len: Krisz tus ke reszt -
ha lá lá nak ér tel me zé se alap ja i ban
ha tá roz za meg hit be li lá tá sun kat.

Az áhí ta tot Széll Bul csú kis pes ti lel -
kész tar tot ta az 1Kor 1,30 alap ján. Az
egy be gyűl tek szí vé re he lyez te, hogy
Is ten ak kor is cse lek szik, mun kál ko -
dik, ami kor azt mi nem lát juk, aho -
gyan a szá mí tó gép is a hát tér ben dol -
go zik, mi előtt a mo ni to ron meg je len -
ne az ered mény. Oly kor vi szont sze -
münk lát tá ra cse lek szik, ez zel erő sít -
ve hi tün ket. Leg főbb mun ká ja az,
hogy éle tün ket Krisz tus Jé zus ban
él het jük. 

Az elő adó, Vég he lyi An tal a tő le
meg szo kott pre cíz és lo gi kus fo gal -
ma zás sal be szélt, gon do la ta i ból sza -
bad in terp re tá ció he lyett cél sze rű
csok rot gyűj te nünk. 

Az ószö vet sé gi né pet kö rül ve vő vi -
lág ban a kul ti kus ál do zat a má gia esz -
kö ze volt. Az ál do zat be mu ta tó ja az
is ten ség re akart hat ni. A kul ti kus ál -
do zat ezért nem egyéb, mint üz le ti ak -
tus, az ál do zat ho zó elő re „be fi zet
va la mi re”, vagy utó lag „meg fi zet va -
la mi ért”. A kul ti kus ál do zat így az is -
te ni erő em be ri cé lok sze ke ré be tör -
té nő be fo gá sá nak esz kö ze. Az ál do -
zat ho zó cél ja, hogy kont roll ra te -

gyen szert az is ten ség aka ra ta és ere -
je fö lött. 

Az Ószö vet ség ben a va ló ban Is ten
ál tal el ren delt kul ti kus ál do za tok nak
nincs kö zük a má gi á hoz, mert cél juk
nem az, hogy az ál do za tot be mu ta -
tó has son Is ten re, jó in du lat ra han gol -
ja ma ga iránt, rá ve gye ké ré se tel je sí -
té sé re vagy ar ra, hogy huny jon sze -
met bű ne fö lött. El len ke ző leg: az ál -
do zat tal Is ten akar hat ni an nak be -
mu ta tó já ra. Az ál do za ti ál lat vé re
egy szer re kell hogy em lé kez tes se az
ál do zót a ma ga bű né re és Is ten irán -
ta va ló ir gal má ra, aki most az ő vé -
ré nek ki on tá sá tól el te kint.

Is ten nek nem azért van szük sé ge
Krisz tus ha lá lá ra mint ál do zat ra,
hogy az em ber bű nét az ár tat la non
to rol ja meg, és így ve gyen elég té telt
azért a sér té sért, amely az em ber bű -
ne mi att őt, a szent Is tent ér te. Nem,
szó sincs elég té tel adás ról. Krisz tus, a
má so dik is te ni sze mély azért vet te
ma gá ra az em be ri lé tet, hogy a bűn -
be esett em be ri ne met a sá tán fog sá -
gá ból ki sza ba dít sa és Is ten szá má ra
vissza hó dít sa. Eb ben az Atyá tól ka -
pott kül de té sé ben az em ber ré lett Jé -
zus a leg vég ső kig kész volt el men ni,
egé szen éle te oda adá sá ig a ke resz ten.

Bi zony sú lyos té ve dés az Ans el mus
nyo mán a 11. szá zad ban ki ala kult egy -
há zi ta ní tás, amely sze rint Is ten gyö -
nyör kö dik egy szü lött Fi á nak mint ál -
do za ti Bá rány nak a szen ve dé sé ben.
Szó sincs er ről. Is ten nek atyai szí ve
sza kad meg, ami kor az ár tat lan Jé zust
szen ved ni és meg hal ni lát ja. Is ten
szá má ra igen is ál do zat volt ki ten ni a
Fi út mind an nak, ami szü le té se pil la -
na tá tól itt, a föl dön várt rá. És Jé zus
szá má ra is ál do zat volt vál lal ni ezt a
kül de tést. Nem en gesz te lő ál do zat,
ha nem a Jé zus ban – te hát nem csak
ha lá la ér de mé ben – bí zók va ló sá gos
új já te rem té sé nek a kez de te.

A bű nök el tör lé sé vel bi zony Is ten
szol gál az em ber nek! Már az ószö vet -
sé gi nép nek is szol gált ve le, de az em -
ber ré lett Is ten Krisz tus ban töl töt te
be ma ra dék ta la nul ezt a szol gá la tot.
Is ten a bű nért nem fo gad el sem mi -
fé le ál do za tot és elég té telt! Ilyen
össze füg gés ben és ilyen ér te lem ben
Jé zus ha lá lá ra ne ki nem volt szük sé -
ge. Is ten nem ál do za ti ha lá lért, ha -
nem ön ma gá ért bo csát meg, mert
sze ret. De mit hasz nál na ne künk,
hogy meg bo csá tot ta és el tö röl te bű -
ne in ket, ha to vább ra is ott kel le ne
ver gőd nünk rab tar tónk, az ör dög
lán cán! Krisz tus nak azért kel lett
meg hal nia, mert ezt a lán cot más ként
nem ve het te le ró lunk.

So kan ép pen Krisz tus ke reszt ha -
lá lá nak ér de mé re hi vat koz va akar nak
ki búj ni a min den na pi ke reszt hor do -
zás ból fa ka dó szen ve dé sek alól; míg
má sok ra tesz nek el vi sel he tet le nül
ne héz igát, ál do zat sors vál la lá sá ra
kény sze rít ve őket, ad dig a Krisz tus
éle tét és ha lá lát sza ba dí tó mű ként fel -
fo gó hí vőt az jel lem zi, hogy mi köz -
ben Krisz tus nyom do kán jár va na -
pon ként fel ve szi a ma ga ke reszt jét,
Ézs 58 szel le mé ben le old ja a má sok -
ra bű nö sen rá tett igát.

g Ko vács Lász ló

Ál do zat volt-e Krisz tus ha lá la?

A díj át adá sá ra az 1848-as for ra da -
lom és sza bad ság harc kitörésének
év for du ló ján tar tott ün ne pi dísz -
köz gyű lé sen ke rült sor. A díj át adás
előtt a Hon véd li get ben ál ló 48-as
em lék mű nél meg ren de zett vá ro si
ün nep sé gen ad tak mű sort a Pé ter fy-
is ko lá sok. A díj át adás után kér tük rö -
vid be szél ge tés re az is ko la igaz ga tó -
nő jét, Hall ga tó né
Haj nal Ju di tot.

– Meg lep te a ki -
tün te tés?

– A leg tel je sebb
mér ték ben. A köz -
gyű lés után vá ro -
sunk al pol gár mes -
te re hí vott fel, és
mond ta el, hogy a
dí jat egy han gú sza -
va zás sal ítél ték oda
pe da gó gus kol lek tí -
vánk nak. A leg na -
gyobb örö möt szá -
mom ra az je len tet te, ami kor meg tud -
tam, hogy a fel ter jesz tő Itt zés Já nos
püs pök úr volt. Is mer jük őt, hogy mi -
lyen igé nyes ön ma gá val és kör nye ze -
té vel szem ben is. Az, hogy ő er re a
díj ra mél tó nak ta lál ta a tan tes tü le tet
és az is ko lát, nagy meg tisz tel te tés.

– Ho gyan gon dol most a tan tes tü -
let tag ja i ra?

– Nem sze ret nék itt most nagy
sza va kat meg fo gal maz ni, de egy jó is -
ko lá ban csen des cso dák tör tén nek
ak kor, ami kor be csu kó dik egy osz -
tály te rem aj ta ja, ami kor egy pe da gó -
gus egye dül van a gyer me kek kel.
Ilyen kor és ott kell meg szü let ni ük
azok nak az ér té kek nek, ame lye ket az -
tán a gyer me kek be épí te nek sa ját éle -
tük be, hogy azok ál tal ne csak is ko -

lá juk nak és csa lád juk nak, ha nem
vá ro sunk nak és nem ze tünk nek is
hasz ná ra vál ja nak. Az a meg győ ző -
dé sem, hogy pe da gó gus kol lé gá im el -
kö te le zet ten és hi va tás tu dat tal pró -
bál ják ezt a célt el ér ni. Úgy gon do lok
a tan tes tü let re, hogy öröm nap mint
nap be lép ni az is ko la ka pu ján, öröm
ve lük min den nap ta lál koz ni. Az is ko -
la egyik fő ere je az, hogy iga zi kö zös -
sé get al kot a tan tes tü let.

– Ez a díj kö te le zi az is ko lát a to -
váb bi ní vós ok ta tó-ne ve lő mun ká ra…

– Pon to san így van. Nagy ösz tön -
ző erőt je lent szá munk ra ez a ki tün -
te tés, de elég kre a tív és in no va tív a
tan tes tü let ah hoz, hogy en nek a most
már va ló ban ma gas ra ál lí tott mér cé -
nek meg tud jon fe lel ni. Hosszú egyéb -
ként a lel tár, sok min den jár még a fe -
jünk ben, amit sze ret nénk el ér ni, meg -
va ló sí ta ni. Vé gig kell gon dol nunk,
hogy me lyek azok a to váb bi kap cso -
ló dá si pon tok, ame lyek eh hez a vá ros -
hoz köt nek ben nün ket. Most azon ban
még az öröm és a há la pil la na ta it él -
jük, ám hol nap ta ní tá si nap kö vet ke -
zik. Új ra be csen get nek az is ko lá ban,
és mi to vább vé gez zük szol gá la tun kat.

g Kiss Mik lós

Pro Ur be Győr díj
a Pé ter fy nek

f Folytatás az 1. oldalról
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Ta valy au gusz tus ban – a ma gyar nyelv éve al kal má ból – nyá ri di ák egye tem
meg ren de zé sé vel adó zott nagy hí rű egy ko ri di ák ja, Lotz Já nos nyel vész em -
lé ké nek a Bony há di Pe tő fi Sán dor Evan gé li kus Gim ná zi um és Kol lé gi um. Az
ott el hang zott elő adá so kat, va la mint a részt ve vő di á kok írá sa it az in téz mény
szak ta ná ra, a Lotz Já nos mun kás sá gát szá mos más mó don is ápo ló Lencz -
né Vr bovsz ki Ju dit szer kesz tet te kö tet té. 

A Bony há di Evan gé li kus Fü ze tek har ma dik számaként meg je lent ki ad vány
be mu ta tó já ra már ci us 11-én a De ák Té ri Evan gé li kus Gim ná zi um dísz te rmé -
ben ke rült sor, így az ese mény re az or szág tá vo lab bi szeg le te i ből is el tud -
tak jön ni né há nyan a meg hí vot tak kö zül. Szá muk ra – a szer kesz tő (ké pün -
kön) kö szön tő je után – dr. Si mon csics Pé ter nyel vész fed te fel Lotz Já nos ki -
vé te les te het sé gét, mint egy ked vet csi nál va az idén nyá ron is mét meg ren -
dez ni ter ve zett di ák egye tem hez.

Az au gusz tus 2–8. kö zött tar tan dó prog ram so ro zat fő véd nö ki tisz tét ezúttal
is a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház or szá gos fel ügye lő-he lyet te se, Len -
gyel An na vál lal ta el.

g Ur bán Ág nes fel vé te le

4 e 2010. március 21. Evangélikus Életevangélikus élet

– Na gyon nagy do log nak tar -
tom, hogy a zsi nat el fo gad ta ezt a ja -
vas la tot. Ha er ről a té má ról be szé -
lek, min dig egy ti zen nyolc év vel ez -
előt ti tör ténet jut eszem be. Egy
evan gé li kus lel kész nő, meg szül vén
az ötö dik gyer me két, be ment a pol -
gár mes te ri hi va tal ba, hogy el in téz -
ze az ilyen kor szo ká sos ad mi niszt -
rá ci ót. Azon ban nem vol tak meg a
szük sé ges pa pír jai, az ügy in té ző
pe dig egy re in kább úgy be szélt ve -
le, mint egy haj lék ta lan nal. Ami kor
vé gül dü hö sen rá kér de zett ügy fe le
fog lal ko zá sá ra, nem akar ta el hin ni,
hogy az egy ház ennyi re nem se gí ti
dip lo más em be re it, vagy is sem mi -
fé le anya gi tá mo ga tást nem nyújt,
nem tud nyúj ta ni. Már szol gá la tom
leg ele jén, 2006-ban – mi u tán fel -
ügye lő vé vá lasz tot tak, de még nem
vol tam be ik tat va – min den olyan
lel kész nő meg ke re sett, aki ko rá nál
fog va érin tett volt a kér dés ben…

– Nem csak a dé li ke rü let ből?
– Nem, sőt! Eb ben a kér dés ben is

nagy se gít ség volt, hogy en gem an -
nak ide jén a zsi nat or szá gos fel ügye -
lő-he lyet tes sé is meg vá lasz tott, mert
így tel jes kö rű en tud tam nem csak tá -
jé ko zód ni, de – fel mér ve a le he tő sé -
ge ket – in téz ked ni is. A Ma gyar or -
szá gi Evan gé li kus Egy ház tör té ne té -
ben elő ször vá lasz tot tak er re a szol -
gá lat ra női ve ze tőt a sze mé lyem -
ben, és ez zel a dön tés sel azt is de -
monst rál ta egy há zunk, hogy ezen a
szin ten is szük sé ge van a női lá tás -
mód ra és prob lé ma fel ve tés re. Na -
gyon örü lök an nak, hogy a lel kész nők
ezt rög tön meg érez ték, és bi za lom -
mal ke res tek meg ké ré se ik kel, prob -
lé má ik kal, ja vas la ta ik kal.

– Ho gyan in dult el fel ügye lő
asszony a kér dé ses ügy in té zé sé ben?

– Elő ször is meg ke res tem Csor ba
Gá bort, aki nem csak egy há zunk gaz -
da sá gi osz tály ve ze tő je, ha nem négy -
gyer me kes édes apa is. Ő tel jes mér -
ték ben az ügy mel lé állt, és jo gos nak
ítél te a ké rést: emel jük meg a lel kész -

nők szü lé si sza bad sá gát hat ról ti zen -
két hó nap ra. Hi szen gon dol juk csak
meg! Ho gyan le het pél dá ul úgy meg -
tar ta ni egy is ten tisz te le tet, hogy köz -
ben az órát né zem, mert el jött a

szop ta tás ide je?! És ha mi, egy ház nem
de monst  rál juk, hogy a csa lá dot tel jes
egé szé ben akar juk tá mo gat ni, ak kor
mi ért vár juk el, hogy ben nün ket egy -
há zon kí vül ről tá mo gas sa nak?

– Kik se gí tet tek még a tör vény mó -
do sí tó in dít vány elő ké szí té sé ben?

– Gá bor ral szá mos al ka lom mal ül -
tünk le tü ze te sen meg vizs gál ni a le -
he tő sé ge ket. De az Evan gé li kus Élet -
nek is so kat kö szön he tek. Ugyan is
2008 ele jén meg je lent ve lünk, ke rü -
le ti fel ügye lők kel egy-egy in ter jú,
amely ben töb bek kö zött ezt a cé lo -
mat is em lí tet tem. A cik ket ol vas va
ke re sett meg egy győ ri – egyéb ként
re for má tus – jo gász nő, Gön dör Éva.
Ő is, fér je, Boka Zsolt is mun ka jo -
gász, mind ket ten jo gi egye te men
ta ní ta nak. Na gyon ked ve sen fel aján -
lot ták a se gít sé gü ket sa ját mun ká juk
és – ak kor még – két pi ci gyer me kük
mel lett. Ren ge teg tá mo ga tást kap -
tunk tő lük, na gyon sok do log nak
utá na jár tak, és még úti költ ség-té rí -
tést sem kér tek so ha, pe dig több ször
ta lál koz tunk sze mé lye sen is!

Ezen kí vül meg kell em lí te nem
egy há zunk két jo gász nő jét is – Kő vá -
ri né Ben kő Ing ri det és Me kis Vik tó -
ri át –, akik a szö ve ge zés ben se gí tet -
tek. Na gyon há lás va gyok en nek a kis
csa pat nak!

– Az el ké szí tett tör vény mó do sí tó
in dít ványt fel ügye lő asszony és Csor -
ba Gá bor négy év nyi elő ké szí tő mun -
ka után nyúj tot ta be. Ho gyan fo gad -
ták a zsi na ti tagok? Mert hogy zá ró -
jel ben azért je gyez zük meg, hogy
több sé gük ben fér fi ak ül nek egy há -
zunk tör vény ho zó tes tü le té ben…

– Ami kor elő ter jesz tet tem a ja vas -
la tot, azt ta pasz tal tam, hogy min den -
ki na gyon nagy ér dek lő dés sel fi gye -
li, és tá mo ga tó an áll az ügy höz. A té -
má val kap cso la tos kér dé sek lé nyeg -
re tö rő ek vol tak, és vé gül egy han gú -
lag el fo gad ták a tör vény mó do sí tást.

– Em lí te ne né hány kér dést, amely
el hang zott?

– Pél dá ul: ha egy lel kész nő örök -
be akar fo gad ni egy gyer me ket,
ugyan úgy meg il le tik-e őt ezek a jo -
gok? Egy má sik eset ben az ve tő dött
fel, hogy a most hét hó na pos ba ba
mel lett vissza me het-e még szü lé si
sza bad ság ra a fenn ma ra dó há rom
hó nap ra a kis ma ma? Mind két eset -
ben igen lő volt a vá lasz.

– Van-e a kér dést il le tő en kü lönb -
ség a lel kész nők kö zött? Vagy is van-e
va la mi lyen kü lön le ges kri té ri u ma a
tör vény ad ta jo go sult ság nak?

– Egyet len egy: fel szen telt lel kész -
nő nek kell len nie az il le tő nek. Hogy
már vá laszt ha tó vagy még be osz tott
lel kész, a szol gá la ti he lye gyü le ke zet -
ben, is ko lá ban vagy kór ház ban van-e,
az tel je sen lé nyeg te len.

– Hon nan lesz er re anya gi fe de zet,
és egy há zunk ban je len leg hány kis ma -
ma örül het a zsi nat most feb ru ár ban
meg ho zott dön té sé nek?

– Tör vény mó do sí tó in dít vá nyun kat
ele ve úgy ad tuk be, hogy kér tük, a
2010-es esz ten dő költ ség ve té sé ben
kü lö nít se nek el egy bi zo nyos össze get
a fent em lí tett el lá tá sok ki fi ze té sé re.
A sza va zás so rán er re is igent mond -
tak a zsi na ti atyák. Azt tud juk, hogy
a tör vény mó do sí tás 2007-es el fo ga dá -
sa óta éven te há rom-öt lel kész nő
vet te igény be a szü lé si sza bad sá got. Je -
len leg hár man kap ják ezt az el lá tást.
De a szá mok tól füg get le nül na gyon
fon tos nak tar tom, hogy – fel is mer ve
egy há zunk nak a lel kész csa lá dok irán ti
fe le lős sé gét – mind er köl csi leg, mind
anya gi lag vál lal juk ezt a több let ter het.
Míg az ál lam le rö vi dí tet te a kis ma -
mák nak ad ha tó el lá tá sok idő tar ta -
mát, egy há zunk fel emel te – sze rin tem
ez a kö ve ten dő út. 

g Bo da Zsu zsa

Tör vény mó do sí tás
a lel kész kis ma má kért

Be szél ge tés Len gyel An na or szá gos fel ügye lő-he lyet tes sel

b Egy há zunk zsi na ta csu pán 2005-ben al kot ta meg az egy há zi szol gá -
lat ról és az egy há zi szol gá la tot vég zők ről szó ló III. tör vény 56. pa rag -
ra fu sát, mely nek el ső be kez dé se így szól: „Az ál dott ál la pot ban lé vő
lel kész nőt hat hó nap szü lé si sza bad ság il le ti meg. A szü lé si sza bad -
ság ide je alatt a lel ké szi mi ni mál bér össze gét kap ja az or szá gos egy -
ház tól.” Ezt két év múl va annyi ban mó do sí tot ták, hogy az érin tet tek
vá laszt hat tak: a tör vény ben fog lalt össze get vá laszt ják, vagy az ál lam
ál tal nyúj tott el lá tást, a gyest ve szik igény be. Tör vény al ko tó gré mi -
u munk ez év feb ru ár 26-án egy han gú lag el fo gad ta azt a tör vény mó -
do sí tó in dít ványt, amely a szü lé si sza bad ság ed di gi hat hó na pos idő -
tar ta mát ti zen két hó nap ra nö vel te. A ja vas lat hát te ré ről Len gyel An -
na or szá gos fel ügye lő-he lyet test, dé li egy ház ke rü le ti fel ügye lőt, a tör -
vény mó do sí tó ja vas lat öt let adó ját és egyik be nyúj tó ját kér dez tük.

b Kö zel har minc jo gász gyűlt össze
már ci us 10-én az Észa ki Egy ház -
ke rü let Püs pö ki Hi va ta lá ban. Im -
már ha gyo mánnyá vált az utób -
bi évek ben, hogy az egy ház ke rü -
let ve ze té se egy-egy szak ma evan -
gé li kus kép vi se lő it hív ja meg a
püs pö ki hi va tal ba. A ta lál ko zók
cél ja új kap cso la tok ki épí té se, a
meg lé vők ápo lá sa, il let ve a szak -
ma be li ek és az egy ház együtt -
mű kö dé sé nek meg ala po zá sa. 

A jo gi pá lyán dol go zók (ügy vé dek,
ügyé szek, bí rók, jog ta ná cso sok) szak -
mai tu dá sá ra min dig szük sé gük van
a gyü le ke ze tek nek és az in téz mé -

nyek nek. A cé lok meg va ló sí tá sa pe -
dig még gör dü lé ke nyebb le het, ha
evan gé li kus gyü le ke ze te ink éle té -
ben is részt ve vő hí vek ről van szó. 

Az együtt lét Ben czúr Lász ló ke rü -
le ti fel ügye lő kö szön tő jé vel kez dő -
dött, majd dr. Fa bi ny Ta más püs pök
tar tot ta meg áhí ta tát Mt 5,17–20
alap ján. A He gyi be széd ből vá lasz tott
tex tus an nak a „tör vény gyűj te mény -
nek” a ré sze, mely a ke resz tény em -
ber szá má ra olyan ké zi könyv, mint a
jo gá szok nak a jo gi köny vek. Em be -
ri és is te ni tör vény azon ban me rő ben
más. Az egy ház ban is fon tos a jog és
az igaz ság ke re sé se, de el ső sor ban
nem vi lá gi mó don és a ma gunk iga -
zát be bi zo nyít va, ha nem min dig
krisz tu si lel kü let tel és az egy há zért
vég zett szol gá lat je gyé ben – mond -
ta a püs pök.

Dr. Bo le ratz ky Ló ránd nyu gal ma -
zott egye te mi ma gán ta nár Az evan -
gé li kus egy ház jog mai ak tu a li tá sa
cím mel tar tott elő adást, mely ben
rész le te sen szólt az egy ház jog és az
ok ta tás kap cso la tá ról. Töb bek kö zött

meg ál la pí tot ta: az egy ház jog el en ged -
he tet len az egy ház mint szer ve zet
szá má ra. Ezért kel le ne még in kább
szor gal maz ni és erő sí te ni az ok ta tá -
sát, ki vált képp a lel kész kép zés ben.

A ki lenc ven éves, nagy szak te kin -
tély nek szá mí tó jo gász után dr. Szé -
kács György ügy véd, a Ma gyar or szá -
gi Evan gé li kus Egy ház or szá gos ügyé -
sze Jo gi kér dé sek egy há zunk és gyü -
le ke ze te ink min den nap ja i ban cím mel
tar tot ta meg – konk rét ese tek em lí -
té sé vel – gon do lat éb resz tő re fe rá tu -
mát. Meg le pő, mek ko ra az érint ke -
zé si fe lü let kö zös sé ge ink éle te és a jog
kö zött: fe gyel mi kér dé sek; gaz dál ko -
dás, épít ke zé sek; in téz mé nyek fenn -
tar tá sa; in téz mény ve ze tők vá lasz tá -
sa, és még so rol hat nánk. Az ügy véd

is mét hang sú lyoz ta, mennyi re kö rül -
te kin tő en kell el kez de ni és ki vi te lez -
ni bár mi lyen vál lal ko zást. 

Az együtt lét hát ra lé vő két órá já ban
pó di um be szél ge tés ke re té ben vi tat -
ták meg a je len le vők – dr. Lász ló Vir -
gil jo gász-teo ló gus mo de rá lá sá val –
az elő adá sok ban érin tett prob lé má -
kat. A be szél ge tés ben a két elő adó,
va la mint dr. Pő cze Ti bor ügy véd és dr.
Kő vá ri né dr. Ben kő Ing rid, egy há zunk
or szá gos iro dá já nak jog ta ná cso sa
vett részt. 

A jo gi szak ér tők nagy kész sé get és
nyi tott sá got mu tat tak az együtt mű -
kö dés re, és töb ben is fel aján lot ták se -
gít sé gü ket jo gi kér dé se ket érin tő
egy há zi ügyek ben. Az sem ti tok,
hogy az egy ház jo gi struk tú rá ját
érin tő vál toz ta tá sok kö rül is he ves
volt a dis pu ta, azon ban ko rai len ne
még konk rét lé pé sek ről be szél ni.
Min den eset re re mény sé günk le het
az, hogy a szak ma, az egy há zi ve ze -
tés és a la i kus ele mek ta lál ko zá sá ban
nagy le he tő sé gek rej le nek.

g Hor váth-He gyi Áron

Jo gos ta lál ko zó

A hónap
könyve –
márciusban
a Luther
Kiadótól 30
kedvezménnyel

Philip
Melanchthon: Levelek
Európának

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

http://bolt.lu the ran.hu/
E-mail: ki ado@lu the ran.hu
Fax: 1/486-1229
1085 Bu da pest, Ül lői út 24.
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Érez tük-e már macs ka do rom bo lá sát szin te a gyom runk ban, ahogy ka ri ká -
ba fon va haj lé kony tes tét ölünk ben, át hat ja őt a nyu ga lom? Hal lot tuk-e nem
csak fü lünk kel, de bő rünk min den pó ru sá val új szü löt tünk tej il la tú szu szo -
gá sát nya ki ve rő erünk is me rős biz ton sá got nyúj tó kö zel sé gé ben? Vágy tunk-e
sze rel mes öle lés után, min den ről meg fe led kez ve a má sik au rá já ban „fe lej -
tőd ni”, ve le eggyé ma rad ni? 

Sza vak, ki nem mon dott val lo má sok a vac ko ló dá sa ink. A kis macs káé, az
új szü löt té, a sze rel me sé. Ott fe lej tőd ni sze ret nénk, ott ra gad ni, eggyé vál ni
ész re vét le nül. Ré sze len ni an nak, akit sze re tünk, és sze re te té nek örök ré sze -
sé vé len ni vá gyunk. A Sanc tus he lyett a vac ko ló dás egy sze rű sze re tet nyel -
vén szól:

vagy rá ra gad nék – ezüst hal pénz
fel tá madt fi ad kis kör mé re
mi előtt a ha lat oszt ja

nem én, uram
csak ez a sza vak nél kü li
vac ko ló dás ma gasz tal té ged 

Ker tész Esz ter új kö te te zöld. Az Ég -
gel bé lelt ház cso da kék je és a Ró zsa -
lám pa bá to rí tó-ra gyo gó ró zsa szín je
után két láb bal áll szer ző és ol va só a
föl dön. Hi szen – egy elő re – min den
itt tör té nik ve lünk! Itt szü le tünk és
mú lunk el, itt van le he tő sé günk sze -
ret ni és sze ret ve len ni, itt van esé -
lyünk a bűn bo csá nat ra és a meg bo -
csá tás ra, itt és csak itt érez zük az
anyag és a lé lek iszony ta tó és bol do -
gí tó ket tős sé gét. Er re a föld re te rem -
tet tünk, er re a föl di élet re bí zat nak
ránk fáj da lom mal-gyö nyö rű ség gel gyer me ke ink. 

Az egyet len élet a min den ség re vá gyó és ál mo kat ál mo dó asszo nyok bün -
te té se és ju tal ma: tölt sük meg bár mennyi tet tel, imá val, sze re tet tel, min dig
ma rad a fá jó hi ány ér zet. De a tel jes ség re va ló igye ke zet, a hit, hogy nem ma -
rad sem mi ki hasz ná lat la nul, be töl tet le nül, meg könnyí ti majd az utol só lé pést.

Egy szer re él ni há rom éle tet
vagy har minc hár mat, tu dom, nem le het.
Egy ada tott: eb be gyö mö szö lök
min den vá gyat, szen ve délyt, örö möt.
(Egyet len)

A kö tet da lai, epig ram ma tö mör sé gű üze ne tei, rügy fa kasz tó an lük te tő idő mér -
té kes ver sei egy asszony ról be szél nek, aki vég ér vé nye sen fel nőtt, le szá mol az
if jú ság gal: el sza kadt a hin ta lán ca, el szállt a bo dza és a ku ko ri ca vi rág po ra, és
el ro bo gott már az a vo nat is… Hir te len fel tá rul előt te a kö nyör te len idő: „A
hó na pok vissza tér nek. / Az évek so ha.” (Spi rál) S míg „A ré gi nya rak lomb ja
hu mu sza a má nak”, ő új meg új kö te lé kek be lép. Fi gyel mez tet, hogy a min den -
től va ló meg sza ba du lás nem sza bad sá got, de nincs te len sé get hoz.

A „tisz ta anyag” – Pi linsz ky sze rint – Is ten in tel lek tu sá nak, sze mé lyes je -
len lé té nek és te rem tő ere jé nek ál lan dó jel ké pe. „[Az anyag] fel mu tat ja a Te -
rem tő sze rel mét és a Fiú tes tét. Nincs két vi lág” – így szer zőnk. Va jon le -
het-e bol dog az anyag? Vagy az em ber le het bol dog – anyag ban? Bol dog a
föl dön? A ver sek köl tői ké pei szin te tel jes szám ban a leg egy sze rűbb, mind -
nyá junk szá má ra nyil ván va ló ter mé sze ti cso dák ra épül nek: az arany szín nyír -
fa, a gyö ke rek, az ágon csör gő fe ke te dió hé jak, a fény, a szél, a lomb, a bo -
ga rak, a csor du ló méz, a víz tel nek meg em be ri ér zel mek kel, él mé nyek kel.
Író és ol va só eze ken át szem be sül anya gi lé té nek ha tá ra i val és ha tár ta lan -
sá gá val: bol dog sá gá val.

Az anyag nem ön ma gá ban vagy ön ma gá ért bol dog. Em ber lé tünk kel köl -
csö nös, ál dott vi szony ez: cso da. Az anyag bol dog sá ga: is te ni tör vé nyek sze -
rin ti mű kö dé se. A Te rem tő irán ti há la – alig ész lel he tő en, fi no man – vissza-
vissza kö szön a leg bol do gabb so rok ban is, de föl di lé tünk leg na gyobb tit ká -
tól, az el mú lás ér ze té től sem sza ba du lunk.

Em be ri mó don, asszony szív vel fo gal maz a vég ső me nyeg ző ről:

Tu dom, el kép zel he tet len:
asz tal, mely nél nem csak ket ten,
de szá zan vagy akár há nyan
ül nek egy szer majd mel let tem

(még is ilyet pró bá lok el gon dol ni
mert só vár gá som el vi sel he tet len
mind azok után, utá na tok)

ki ket vég leg meg sze ret tem.
(Asz tal)

A köl tő tud ja: test és lé lek, vér és szív örö mei nem vá laszt ha tók el egy más -
tól. Tud ja: min de nün ket oda ad juk a ránk bí zot tak nak, s még is, egy szer csak
tá vo lo dó há tu kat lát juk majd. Tud ja, ter hel ten, te le kéz zel le he tet len lesz a
vég ső kap ta tón fel ka pasz kod ni (Bo csáss meg). Tud ja, a ha za el ső sor ban nem
hely, ha nem kö te lék: a szü lő, a gyer mek, a ba rát, a hit ves. És ta lán a test vér…

g Zász ka licz ky Zsu zsan na

Ker tész Esz ter: Bol dog anyag ban. Ka i rosz Ki adó, Bu da pest, 2009. Ára 1500
fo rint.

Tel jes ség re vá gyó
vac ko ló dás

Ker tész Esz ter új kö te té ről
Kö zép is ko lás ko rom ban nem sze ret -
tem a ké mi át, sem a bio ló gi át. Va ló -
szí nű leg egyi ket sem tar tot tam elég
iz gal mas nak, vagy egyi ket sem ta ní -
tot ták elég iz gal ma san. Csak ak kor
ér de kelt – át me ne ti leg – a do log,
ami kor a bio ké mia te rü le té re „ka lan -
doz tunk”. No ha a stressz fe hér jék ről
nem esett szó, Cser mely Pé ter ne vét
még is is mer tük. A ki lenc ve nes évek
vé gén ugyan is tu do má nyos di ák kö -
ri na pok nak adott ott hont a gim ná -
zi u munk, és a prog ra mon ter mé sze -
te sen ő is je len volt.

Leg kö ze lebb ak kor „ta lál koz tam”
az újab ban há ló zat ku ta tás sal fog lal -
ko zó bio ké mi kus-pro fesszor ral, ami -
kor 2008 ok tó be ré ben a pro tes táns
kul tu rá lis es ten ő tar tot ta az ün ne pi
elő adást. „Lám, egy tu dós is be szél -
het (köz)ért he tő en” – sum máz tam
ma gam ban a be nyo má sa i mat, ki -
egé szít ve az zal a meg jegy zés sel, hogy
mi lyen ro kon szen ves.

Vé le mé nyem most, a ve le ké szült,
Há ló za tok bű vö le té ben cí mű in ter jú -
kö tet el ol va sá sa után sem vál to zott,
sőt in kább meg erő sö dött. Hogy hi -
te les, jó szán dé kú és tett re kész em -
ber, az két ség te len. Mint aho gyan az
is, hogy még a tu dó sok közt is „nagy
ko po nya”. Tisz tá ban van a ké pes sé ge -

i vel, és ka ma toz tat ni is sze ret né őket
– nem a ma ga, ha nem a köz ér de ké -
ben. Nem di csek szik, de nem is
(ál)sze rény ke dik, ami kor az ered -
mé nye i ről be szél – le gyen szó akár a

te het ség gon do zás ról, akár a sa ját
ku ta tá sa i ról.

De hon nan ez az el szánt ság, ez a
ki tar tás, ez a kre a ti vi tás? Ki zá ró lag
csa lá di örök ség len ne? Vagy más ból
(is) táp lál ko zik? „Hi tem vég te le nül
mély és sze mé lyes ta pasz ta lás. Ta lán

ezért is be szé lek ró la rit kán – vall ja
meg Cser mely Pé ter rög tön a kö tet
ele jén az őt fag ga tó Ka pi tány Ka ta -
lin nak. – Annyi ra ter mé sze tes ve le -
já ró ja éle tem nek, hogy sem rej te ge -
tés re, sem mu to ga tás ra nem ad okot.
Az em be rek ben rej lő leg bel ső tar ta -
lom, a hit cse le ke de te ik össz hang já -
ban mu tat ko zik meg. Az in teg ri tás,
ami az em ber élet fo na lát meg szab ja,
vagy van, vagy ki ala kul az évek so rán,
és ak kor a hit lát ha tó vá vá lik.”

Lát ha tó vá vá lik, ami kor pél dá ul a
sej ten be lül le zaj ló fo lya ma to kat
vizs gál ja, ami kor örök be fo gad egy fé -
lig ro ma szár ma zá sú fi a tal em bert,
vagy ami kor – a Böl csek Ta ná csa tag -
ja ként – Só lyom Lász ló köz tár sa sá gi
el nök nek ad ta ná csot.

Hogy mi lyen még ez a hit, és hogy
egy ál ta lán mi lyen mó don ér te el,
érin tet te meg őt az Is ten? Töb bek kö -
zött ez is ki de rül a Ka i rosz Ki adó Mi -
ért hi szek? cí mű so ro za tá nak hat van -
he te dik kö te té ből.

g – vi tá lis –

Há ló za tok bű vö le té ben – Cser mely
Pé ter pro fesszor ral be szél get Ka pi tány
Ka ta lin. Ka i rosz Ki adó, 2010. Ára
1500 fo rint.

In teg ri tás és hit
In ter jú kö tet Cser mely Pé ter pro fesszor ral

Dr. Boyt ha György volt fa so ri di ák,
cím ze tes egye te mi ta nár, a Páz mány
Pé ter Ka to li kus Egye tem Eu ró pa-jo -
gi Tan szé ké nek volt ve ze tő je, nyu gal -
ma zott nagy kö vet ez év feb ru ár 7-én,
éle té nek 81. esz ten de jé ben hunyt el, rö -
vid, sú lyos be teg ség után. Utol só út -
já ra már ci us 5-én kí sér ték a rá kos ke -
reszt úri új köz te me tő ben.

Az evan gé li kus Boyt ha György
1929-ben szü le tett Bu da pes ten. Jo gi
ta nul má nya it az Eöt vös Lo ránd Tu -
do mány egye te men (EL TE) vé gez te,
1957-ben avat ták az ál lam- és jog tu -
do má nyok dok to rá vá.

1961-től osz tály ve ze tő ként, majd
fő osz tály ve ze tő ként dol go zott a Szer -
zői Jog vé dő Hi va tal ban (a mai Ar tis -
jus előd jé ben), ké sőbb a szer zői ügy -
nök ség igaz ga tó ja ként mű kö dött.
1979-ben a ENSZ Szel le mi Tu laj -
don Vi lág szer ve ze té nek (World In tel -
lec tu al Property Or ga ni za ti on) osz -
tály ve ze tő jé vé, ké sőbb igaz ga tó já vá
ne vez ték ki. 1985-ben már a Szer zői
Jog vé dő Hi va tal fő igaz ga tó ja. 1993-tól
Genf ben a nem zet kö zi szer ve ze tek hez
ren delt Ma gyar Ál lan dó Kép vi se let
ve ze tő je.

1961 óta ok ta tott az EL TE Ál lam-
és Jog tu do má nyi Ka rán, 1995-től a
Kö zép-eu ró pai Egye tem ven dég ta ná -
ra volt. A Páz mány Pé ter Ka to li kus
Egye tem Jog- és Ál lam tu do má nyi
Ka rán az Eu ró pa-jo gi Tan szék tan -
szék ve ze tő egye te mi do cen se ként dol -
go zott 2000 és 2003 kö zött. Szá mos
kül föl di egye tem re hív ták meg ven -
dég elő adó ként. Több jo gi té má jú
könyv, jegy zet és szám ta lan ta nul -
mány szer ző je. Tag ja volt a Szer zői
Jo gi Szak ér tő Tes tü let nek és a Pol gá -
ri Jo gi Ko di fi ká ci ós Szer kesz tő bi zott -
ság nak is.

Az ok ta tás irán ti el kö te le zett sé ge,
szak má ja irán ti alá za ta pél da ér té kű
volt; amint egyik di ák ja mond ta ró -
la: „Nem pusz tán szak em ber volt, de
ki fo gás ta lan pe da gó gus is, aki nem -
csak cso dá lat ra  mél tó szak mai múlt -
já val, de em be ri nagy sá gá val is ma -
ra dan dót al ko tott.”

Emlékezésként az em ber ket tős meg -
ha tá ro zott sá gá ról, er kölcs ről és em -
ber ség ről írott sorait idézzük. 

„Ta lán Kant val lo má sa tük rö zi
leg tö mö reb ben sze mé lyes vi szo nyo -
mat a min den ség hez és ben ne em -
ber tár sa im hoz. Több mint két év szá -
za da ezt ír ta A gya kor la ti ész kri ti ká -
ja cí mű mű ve zár sza vá ban: »Ke dé lye -
met két do log töl ti el egy re újabb és
fo ko zó dó cso dá lat tal s tisz te let tel, mi -
nél gyak rab ban és ki tar tób ban gon -
do lok rá juk: a csil la gos ég fö löt tem és
az er köl csi tör vény ben nem. (…)
ma gam előtt lá tom, s köz vet le nül lé -
te zé sem tu da tá hoz kap cso lom őket.«

Ezt az em be ri mi vol tun kat kí vül -
ről és be lül ről meg ha tá ro zó, ket tős
adott sá got, a vi lág egye tem mel va ló
be lát ha tat lan kap cso la tunk és bel ső
er köl csi kész te té sünk egy más sal
össze füg gő át ér zé sét csak alá tá maszt -
ják az is me ret len be ha to ló és egy re
bő vü lő koz mo ló gi ai és ant ro po ló gi -
ai is me re te ink. Kö rül te kint ve és ma -
gunk ba néz ve, a tu do má nyos fel is me -
ré sek fé nyé ben to vább erő sö dik ben -
nünk az ösz tö nös bi zo nyos ság, hogy
éle tünk a min den ség szer ves ré sze,
fej lő dé sé nek tu da tos ele me. Sze mé -
lyes kö zünk van mind a ter mé sze tes
kör nye ze tünk , mind pe dig em ber tár -
sa ink kal va ló kap cso la ta ink ala ku lá -
sá hoz. Kant nyo mán mond hat nám
úgy is, hogy ben nünk is, mint min -

den lé te ző ben, ön ma gát nyil vá nít ja az
ön tör vé nyű, ésszel fel nem ér he tő Is -
ten. A min den ség gel va ló össze füg -
gés tu da ta és a ben nünk ki fej lő dött
er köl csi tör vény fel is me ré se azon ban
még nem em ber ség. An nak meg va -
ló su lá sá hoz egy sor to váb bi célt kell
ma gunk elé ál lí ta nunk. 

Há rom is mert és egy mást fel té te -
le ző sze mé lyes kö ve tel ményt he -
lyez nék az em ber sé ges élet vi tel vo -
ná sai elé. A ré gi gö rö gök már a Kr. e.
6. szá zad ele je óta vál lal ták Thá lész
fel szó lí tá sát, amit Szók ra tész is ma -
gá é vá tett, és amit Delp hi ben az
Apol ló-szen tély fa lá ra is fel vés tek:
»Is merd meg ön ma ga dat.« Nem
könnyű do log, ezt ma ga Thá lész is el -
is mer te; Goe the pe dig egye ne sen
meg kér dő je lez te le he tő sé gét. Még is,
tö re ked nünk kell rá. Ön ma gunk egy -
re kö ze lí tő meg is me ré se nél kül nem
tisz táz hat juk sem a min den ség hez,
sem má sok hoz va ló sze mé lyes vi szo -
nyun kat, sem pe dig in dít ta tá sa in kat
em ber hez mél tó élet ki ala kí tá sá ra. E
nél kül nem tu dunk ele get ten ni Jé zus
Lu kács evan gé lis ta ál tal idé zett ma -
xi má já nak sem: »Sze resd (…) fe le ba -
rá to dat, mint ten ma ga dat.«

Ez a pa rancs a ter mé sze tes em be -
ri jo gok köl csö nös el is me ré sé nek a
sze re tet és be lá tás fe lő li meg kö ze lí té -
se. Ha nem tu dom, mi sér ti em be ri
mél tó sá go mat, mi ként él het ném be -
le ma gam má sok hely ze té be, és mi -
ként lát nám be sa ját sza bad sá ga im
kor lá ta it má sok ha son ló jo ga i ra te kin -
tet tel? S vé gül Shakes peare-t idéz ném,
aki a Ham let ben ez zel zár ja Po lo ni us
atyai in tel me it: »Min de nek fö lött légy
hű ön ma gad hoz, így oly biz tos, mint
ahogy nap ra éj kö vet ke zik, hogy
más sal szem ben sem le hetsz ál nok.«

Az em ber ség meg kí ván ja, hogy
ön ma gunk ról se ál tas suk sem ön ma -
gun kat, sem má so kat: a ben nünk rej -
lő er köl csi kész te tés nek csak hi te le -
sen le het meg fe lel ni.”

(Egy csepp em ber ség es ték;
szerkesz tet te Ra dos Pé ter,

Lu ther Ki adó, Bu da pest, 2007)

In me mo riam dr. Boyt ha György
(1929–2010)
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A Kál vin Ki adó a múlt év őszén je len -
tet te meg a Je se ni us Köz pont má so -
dik kö te tét a ko ráb bi évek kon fe ren -
ci á i nak és ke rek asz tal-be szél ge té se -
i nek anya gá ból, Bé res Ta más nak, az
Evan gé li kus Hit tu do -
má nyi Egye tem Rend -
sze res Teo ló gi ai Tan -
szé ke ve ze tő jé nek szer -
kesz té sé ben. 

A ki ad vány ban be ve -
ze té sül Ko dá csy-Si mon
Esz ter ír az evan gé li kus
név adó ról.

Nagy je sze ni Je szensz -
ky Já nos 1566. de cem ber
27-én szü le tett Bo rosz -
ló ban (a mai Wroc law -
ban). Gim ná zi u mi ta -
nul má nyai után Wit -
ten berg ben, Lip csé ben
és Pá du á ban or vos tu -
do mányt ta nult, 1593-
ban a drez dai fe je del mi
ud var or vo sa lett, 1594-
ben a wit ten ber gi egye -
tem pro fesszo ra, majd
rek to ra. 1602-ben Prá -
gá ban prak ti zál, majd
1608-tól II. Má tyás ud -
va ri or vo sa Bécs ben. 1617-ben a prá -
gai egye tem rek to ra. Mi vel a cseh
füg get len ség mel lé állt, fel ség áru lás
vád já val 1621-ben ki vé gez ték. Utol -
só éve i ben fő leg teo ló gi ai és tár sa dal -
mi kér dé sek kel, töb bek kö zött hit és
tu dás vi szo nyá val fog lal ko zott.

A kö tet el ső, Tör té net cí met vi se lő ré -
sze Boly ki Já nos nak, a Ká ro li Gás pár
Re for má tus Egye tem nyu gal ma zott
pro fesszo rá nak, a köz pont ala pí tó el -
nö ké nek ta nul má nya it tar tal maz za az
1970-es, 80-as évek ből, ter mé szet tu -
do má nyok és teo ló gia vi szo nyá ról.
Na gyon ol vas má nyo sak, in for ma tí -
vak és bát rak ezek az írá sok, hi szen
ak ko ri ban a mar xis ta–le ni nis ta szem -
lé let szá mí tott „tu do má nyos nak”. A
re ne szánsz, a re for má ció, New ton,
Dar win, Barth, Teil hard de Char din,
Carl Fried rich von We izsä c ker szem -
lé le tét a ter je de lem hez ké pest ala po -
san tár gyal ja. Kár, hogy itt rész le te -
seb ben nem tu dunk ki tér ni rá juk.

A má so dik, Me ta fo ra cí mű rész ben
Ha vass Mik lós in for ma ti kus (Szám -
alk Hol ding) Me ta fo ra és tu do mány
cím mel az előb bi fo gal má ról ír ja:
is me ret len szót, je len sé get va la mely
más ha son ló val szem lél te tünk, mi -
köz ben a kü lönb sé ge ket sem fe lejt -
jük. A tu do mány alap ja is egy faj ta,
me ta fo rá kon ala pu ló hit. Zemp lén
Gá bor tu do mány fi lo zó fus (Bu da -
pes ti Mű sza ki és Gaz da ság tu do má -
nyi Egye tem) a fel fe de zés me ta fo rá -
já tól az iga zo lás me ta fo rá já ig vizs gál -
ja a me ta fo rák sze re pét.

Ma gyar Im re geo ló gus (Mol Nyrt.)
írá sa, A vi ta nem tu do má nyos ér te -
ke zés, ha nem a ho lo kauszt ku ta tó és
a Ho lo kauszt vagy…? cím mel elő adó
kül föl di ven dég – me ta fo ri kus –
össze csa pá sá nak el be szé lé se.

A Pár be széd cí mű har ma dik rész a
meg va ló sult pár be szé dek kel fog lal ko -
zik. Az el ső há rom ta nul mány ban
(Me zei Ba lázs fi lo zó fus, Páz mány
Pé ter Ka to li kus Egye tem; Ko dá csy Ta -
más re for má tus teo ló gus-lel kész,
prog ra mo zó ma te ma ti kus, Ká ro li
Gás pár Re for má tus Egye tem; Sza lai
Mik lós tudományos főmunkatárs,
MTA Tör té net tu do má nyi In té zet)
pro és kont ra ol vas ha tunk az „is ten -
bi zo nyí tás” le he tő sé ge i ről és va ló -

szí nű sé gi ered mé nye i ről Swinburne
és a Ba yes-té tel nyo mán.

Kü lö nö sen ér de kes a be szél ge tés az
agy ku ta tás és a hit kap cso la tá ról Há -
mo ri Jó zsef agy ku ta tó (Pé csi Tu do -

mány egye tem) és Ros ka Ta más in for -
ma ti kus pro fesszor ral (Páz mány Pé -
ter Ka to li kus Egye tem). Sum má ja A
kis her ceg nyo mán: jól csak a szí vé vel
lát az em ber. 

Egy ki vá ló ka to li kus és egy ki vá ló
pro tes táns teo ló gus ról ol vas ha tunk
ez után: Cza kó Kál mán ok ta tás ku ta -
tó (Pan non Egye tem, Veszp rém) tol -
lá ból a ka na dai Ber nard Lon er gan ról
(1904–1984), il let ve Pász tor Já nos tól
(1925–2007, Ká ro li Gás pár Re for má -
tus Egye tem) a skót Tho mas F. Tor -
rance-ről (1913–2007).

Sü le Fe renc, az egy ko ri Or szá gos
Pszi chi át ri ai és Ne u ro ló gi ai In té zet
Val lás lé lek ta ni Osz tá lyá nak ve ze tő fő -
or vo sa Hit és egész ség cím mel a pszi -
chi át ria fo ga lom rend sze ré nek a teo -
ló gi á hoz va ló vi szo nyá val és vi szo nyí -
tá sá val fog lal ko zik. 

Ka ma rás Ist ván val lás szo cio ló gus
(Pan non Egye tem) Egész ség kép és
em ber kép cí mű ta nul má nyá nak vé -
gén az ál ta lá nos em ber is me ret mint
tan tárgy fon tos sá gát a hit tan nak
va ló „alá dol go zás sal” is in do kol ja. 

Vis ky S. Bé la (Bab eș–Bo lyai Tu -
do mány egye tem, Ko lozs vár) Teo ló -
gi ai szem pon tok a kre á ció-evo lú ció
vi tá hoz cí mű ta nul má nya a leg ter -
je del me sebb a könyv ben. Amel lett
ér vel, hogy a Szent írás nak az ere det -
tel kap cso la tos ta ní tá sa it a mai
több sé gi vi lág mo dell hez iga zít va
kell ér tel mez ni, az em ber szár ma -
zá sát is be le ért ve. Vé gül Vi czi án Ist -
ván geo ló gus (Ma gyar Ál la mi Föld -
ta ni In té zet) ad bib li og rá fi át a te -
rem tés hit és a ter mé szet tu do mány
vi szo nyá val fog lal ko zó, 2007-ig
meg je lent ma gyar nyel vű iro da -
lom ból.

A köny vet mind azok ha szon nal
for gat hat ják, akik sze ret né nek el -
mé lyül ni a tu do má nyos gon dol ko dás
és val lá sos hit, il let ve a val lá sos gon -
dol ko dás és tu do má nyos gon dol ko -
dás alap ja it ké pe ző hit, vagy is elő fel -
te vé sek, axi ó mák vi szo nyá nak vizs -
gá la tá ban.

g Szent pé tery Pé ter

Tör té net – me ta fo ra – pár be széd. Elő -
adá sok, írá sok és be szél ge té sek a tu -
do mány, hit és val lás kap cso la tá ról.
Szerk. Bé res Ta más. Kál vin Ki adó,
Bu da pest, 2009. Ára 2500 fo rint.

Tör té net – me ta fo ra –
pár be széd

A Je se ni us Köz pont má so dik kö te te

„Nem Ádá mot és Bé lát”

Mi előtt a kér dés re vá la szol nánk,
néz zünk be egy re for má tus óvo dá -
ba! Az egyik kis fiú büsz kén mu tat -
ja, hogy ép pen rend őr sé get épí te nek
le gó ból. A fi úk leg ked ve sebb já té ka
most az épít ke zés. Mi kor ar ról ér -
dek lő dünk, ho gyan kell vi sel ked ni a
fi úk nak a lá nyok kal, azon nal fúj ják,
mi ként ad ják meg a tisz te le tet: „A lá -
nyo kat elő re kell en ged ni az aj tó ban,
és ud va rol ni kell ne kik!” – hang zik
az öt éve sek böl cses sé ge. Köz ben a
lá nyok meg erő sí tik, hogy eb ben az
ovi ban ud va ri a sak a fi úk. 

A Mis kolc-Di ós győ ri Re for má tus
Óvo da Gör gey úti in téz mé nyé ben
Saj tos Ist ván né óvo da ve ze tő ar ról
be szél, hogy a ne mi sze re pe ket nem
gyen gí te ni, ha nem el len ke ző leg,
erő sí te ni kell. 

– Ak kor va gyunk iga zán bol do -
gok, ha egy kis fiú fiú sze re pet és
maj dan apa sze re pet ját szik, egy kis -
lány pe dig lány sze re pet, és ké szül az
anya ság ra. A mi óvo dánk ban és
min den egy há zi in téz mény ben fon -
tos a Szent írás. Az Úr is ten meg te -
rem tet te Ádá mot és Évát. Nem
Ádá mot és Bé lát! Ez vi lá gos! 

Az óvo da ve ze tő sze rint kis gyer -
mek kor ban még nem ta pasz tal ha tó
mar kán san, hogy lá gyul nak a fi úk,
és ke mé nyed nek a lá nyok.

Ha túl so kat ba bá zik a kis lány

Va jon be tart ják majd a re for má tus
óvo dák ban a ne mi szte reo tí pi ák
erő sí té sét til tó kor mány ren de le tet?
Rá szól nak a kis lány ra, ha túl so kat
ba bá zik, és ki sze dik a kis fi úk ke zé -
ből a döm pert? 

– Szó sincs ró la. Ez egy kor mány -
ren de let, de nem sza bad na a po li ti -
ka szín te ré vé ten ni az in téz mé nye -
ket. Az óvo dák nak fel kell vál lal ni -
uk, hogy ne met mon da nak a gen -
der re. Úgy gon do lom, hogy mi, re -
for má tu sok ezt meg tesszük. 

Saj tos Ist ván né azt mond ja, hogy
a gye re kek nek az óvo da az utol só
tér, ahol még sza ba don, őszin tén
játsz hat nak. Sar ko san fo gal maz,
ami kor azt ál lít ja, hogy ci vi li zá ci -
ónk nak a gen der kö te le ző vé té te le
lesz a vé ge. 

– En nél mé lyebb re már nem
süllyed he tünk. Gaz da sá gi vál ság
van, de az er köl csi vál ság érin ti iga -
zán mé lyen az egyént, a csa lá dot és
ez ál tal az egész tár sa dal mat.

Egy mon dat, ame lyet egy elő re

sen ki nem vál lal

A kon zer va tív gon dol ko dá sú ak sze -
rint a kö zel múlt ban meg je lent
255/2009. (XI. 20.) kor mány ren de -
let, amely mó do sí tot ta az óvo dai ne -
ve lés or szá gos alap prog ram já nak
ki adá sá ról szó ló ren de le tet, jog sza -
bá lyi szint re emel te a de vi an ci át. 

A szö veg be utó lag egy olyan mon -
dat rész ke rült (dőlt be tű vel szed ve),
ame lyet az óta sem vál lalt fel kor -

mány ol dal ról sen ki, vagy is nem tud -
ni, ho gyan ke rült oda: „Az óvo dai ne -
ve lés gyer mek köz pon tú, be fo ga dó,
en nek meg fe le lő en a gyer me ki sze mé -
lyi ség ki bon ta koz ta tá sá ra tö rek szik,
biz to sít va min den gyer mek szá má ra
az egyen lő hoz zá fé rést, tu da to san ke -
rü li a ne mi szte reo tí pi ák erő sí té sét,
elő se gí ti a ne mek tár sa dal mi egyen -
lő sé gé vel kap cso la tos elő íté le tek le -
bon tá sát.”

A re for má tu sok rá kér dez tek az
idé zett mon dat ra a Köz ok ta tás-po -
li ti kai Ta nács feb ru ár 9-i ülé sén,
azon ban a kor mány zat nem tu dott
vá laszt ad ni. Ígé re tük sze rint har -
minc na pon be lül írás ban re a gál nak
a kér dés re.

Két ne mű he lyett hat ne mű

tár sa da lom

El ső ol va sat ra ta lán sem mi kü lö nö -
set nem fe de zünk fel a so rok kö zött,
azon ban Papp Kor nél, a Ma gyar or -
szá gi Re for má tus Egy ház Zsi na ta
Ok ta tá si Iro dá já nak ve ze tő je azt
mond ja: 

– Ne héz nem ész re ven ni, hogy
nem vé let len szö veg tol dás ról van
szó, ha nem a gen der ideo ló gia ki ter -
jesz té sé ről. 

Papp Kor nél sze rint az ideo ló gia
be ve ze té sét a po zi tív ol dal lal szok -
ták kez de ni. Azt hang sú lyoz zák,
hogy ne met mon dunk a tár sa dal mi
ki re kesz tés re, ami va ló ban min den
ke resz tény em ber szá má ra egy ér tel -
mű. Ne met mon dunk a ki sebb sé gek,
a nők hát rá nyos meg kü lön böz te té -
sé re, ami szin tén he lyes. 

– Igen ám, csak hogy a gen der
ideo ló gia már a ne mek kö zöt ti ha tá -
ro kat is fe sze ge ti. Vég cél ja ként nem
csu pán fér fi ak ra és nők re oszt ják fel
a tár sa dal mat, ha nem akár öt kü lön -
bö ző ne met is meg kü lön böz tet nek,
úgy mint a he te ro sze xu á lis nő ket, a
ho mo sze xu á lis nő ket, a he te ro sze xu -
á lis fér fi a kat, a ho mo sze xu á lis fér fi -
a kat, ötö dik ként pe dig a bi sze xu á li -
so kat. Van nak, akik egy ha to dik
nem ként a transz vesz ti tá kat is el kép -
zel he tő nek tart ják kü lön ne ve sí te ni.
Ezt így nyil ván egyet len óvo dai prog -
ram ba sem tud nák be épí te ni. 

Azt sem tud nák el fo gad tat ni a
szü lők kel, hogy a kis fi úk nak vál tó -
ru ha ként ne csak nad rá got, ha nem
szok nyát is vi gye nek be az óvo dá ba.
Jö het te hát a kö dö sí tés.

Az el ső vál tó ál lí tás

az óvo dá ban

Az ok ta tá si szak ér tő egy vas úti ha -
son la tot hoz: 

–Az el ső vál tó ál lí tás az óvo dá ban
tör té nik. A vál tót át ál lít ják, és ez zel
a vo nat sze rel vény el in dul egy má sik
irány ba. Min dig csak egy ki csit tá -
vo lo dik a fő irány vo nal tól, és vé gül
tel je sen más hol köt ki, mint ahol kel -
le ne. A gen der ideo ló gia sze rint az,
hogy mi fér fi ak és nők va gyunk, nem
bio ló gi ai adott ság, ha nem a ne ve lés -

nek az ered mé nye, és ezen le het fi -
no mí ta ni, vál toz tat ni.

Vég re hajt ha tó a ren de let?

– Va la ki min dig vég re hajt ja a ba -
dar sá go kat is, ezt a gya kor la ti élet -
ből ta pasz tal tuk – mond ja Papp
Kor nél. – Va ló szí nű leg nem a gye re -
ke ket fog ják fi gyel ni, hogy mit ját sza -
nak, de az már szá mon kér he tő,
hogy mi lyen me sé ket, tör té ne te ket
hall gat nak. Na gyon ve szé lyes a moz -
ga lom nak ez az ol da la, hi szen a lá -
nyok sok eset ben már most sem tud -
nak anya min tát ta lál ni ott hon,
ugyan is az édes anya sok szor csa lád -
fenn tar tó, éjt nap pal lá té ve dol go zik.
A cson ka csa lá dok ban a fér fi sze re -
pét vet te át az édes anya. A gyer mek -
szü lés nek, az anyá vá vá lás nak a po -
zi tív ké pe nem biz tos, hogy kis -
gyer mek kor ban ki ala kul. Ha azt su -
gall ják már az óvo dá ban is, hogy
anyá nak len ni te her, az anya ság rab -
szol gá vá te szi a lá nyo kat, ak kor ezek
a kis lá nyok fel nőtt ko ruk ban ne he -
zeb ben vá laszt ják az anya sá got. 

A fi úk ese té ben is je len tős tor zu -
lást okoz hat a gen der ideo ló gia.
Már most az a gya kor la ti ta pasz ta -
lat, hogy is ko lás gyer me ke ink nek
mint egy a fe le cson ka csa lád ból ke -
rül ki. Nincs apa ké pük. Sok eset ben
az édes anya part ne rei gyak ran vál -
toz nak. Az anya az egyet len biz tos
pont, de a gyer mek ben nem ala kul
ki az, hogy mi lyen apá nak len ni, mi -
lyen fe le lős sé get vál lal ni az egész
csa lád anya gi és lel ki gya ra po dá sá -
ért. Eb ben az óvo da nagy mér ték ben
se gít he ti a csa lá dot, a fi út, hogy
ké sőbb, ami kor fel nőtt lesz, re pro -
du kál ni tud jon egy ide á lis csa lá -
dot. Ha az óvo da ke zé ből ki ve szik
eze ket az esz kö zö ket, meg tilt ják
jog sza bá lyi lag, hogy ezt a kom pen -
zá ci ót el vé gez ze, ak kor elég sú lyos
tár sa dal mi prob lé mák jelentkezhet -
nek – vall ja Papp Kor nél.

Gaz da sá gi kér dés a gen der?

Egyen ként töb bet fo gyasz tunk, mint
csa lá don ként. Csa nády Már ton szo -
cio ló gus, fő is ko lai ta nár sze rint fel
kell ten ni a kér dést, hogy mi fe lel
meg job ban a mul ti na ci o ná lis cé gek -
nek. Az egy sze mé lyes ház tar tás
vagy a csa lád? 

–Az egy sze mé lyes ház tar tás ban
sok kal több a fo gyasz tás. Ha két em -
ber együtt él, csak egy mo só gép
kell és egy mik ro hul lá mú sü tő. Egye -
dül pe dig min den re kü lön-kü lön
szük ség van – ad ja meg a vá laszt a
szo cio ló gus. – A gen der szem lé let -
mód ból és a fe mi niz mus ból, mely
ere de ti leg a fér fi-női egyen jo gú ság
kér dé sé re fo ku szált, ki ala kult egy sa -
já tos irány zat, amely be hoz za a ho -
mo sze xu a li tás kér dé sét.

A hat va nas évek től ideo ló gi ai szin -
ten je le nik meg a ho mo sze xu a li tás,
ami nem azt je len ti, hogy egyes em -
be rek nek ho mo sze xu á lis haj la maik
van nak, ha nem azt, hogy ez egy vá -
laszt ha tó ma ga tar tás mód. Több gaz -
da sá gi ér dek cso port is pre fe rál ja a ho -
mo sze xu a li tást. A me le gek jö ve del me
ma ga sabb, na gyobb vá sár ló erőt kép -
vi sel nek, és fon tos vá sár ló ré teg gé
vál nak. Csa nády Már ton sze rint nem
sza bad ítél kez ni a ho mo sze xu á li sok
fe lett, de fon tos szem előtt tar ta ni,
hogy egy adott tár sa da lom nak, kö zös -
ség nek a cél ja ma ga a lé te. 

– A lé te zés pe dig nem megy más -
ként, mint re pro duk ci ó val.

Eh hez pe dig fér fi és nő szük sé gel -
te tik.

g Fe ke te Zsu zsa
For rás: re for matus.hu

A hat ne mű tár sa da lom szü löt tei:
har cos nők és szép sé ges fér fi ak

b Már óvo dás kor ban meg kez dik a tár sa da lom tor zí tá sát, és mind -
ezt tör vé nyi szint re is eme lik itt hon a gen der ideo ló gia be ve ze té -
sé vel – ag gód nak a ke resz té nyek. Az em ber ről ed dig mint fér fi -
ról és nő ről be szél tünk. Ki nyi tot tuk a Bib li át, és egy ér tel mű volt,
hogy mi a he lyes. „Te rem té te hát az Is ten az em bert az ő ké pé re,
Is ten ké pé re te rem té őt: fér fi ú vá és asszonnyá te rem té őket.”
(1Móz 1,27) Új idők dö röm böl nek. Egyes ideo ló gi ák már hat ne -
met kü lön böz tet nek meg a bi sze xu á li sok tól kezd ve a ho mo sze xu -
á li so kon át a transz vesz ti tá kig. Va jon ho vá ve zet az az út, ame lyen
gye re ke ink, uno ká ink, akik Bor bá la ként vagy Pé ter ként szü let tek,
ké sőbb ked vük sze rint dönt het nek majd ar ról, hogy nő ként, fér -
fi ként vagy egyéb ne mi ka te gó ri á ba ta go zód va sze ret nék él ni az
éle tü ket? Ki nek az ér de ke, hogy vad haj tá sok nö ve ked je nek a
tár sa da lom ban? 
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Ha er ről a té má ról va la ki cik ket ír,
da rázs fé szek be te szi a ke zét, s utá -
na mér ges csí pé sek től szen ved het. A
min den na pok ál tal fel ve tett kér dé -
se ket azon ban nem le het meg ke rül -
ni. Oly kor a csí pést is vál lal ni kell. Ez -
zel a gon do lat tal írom e so ro kat. Sza -
bad ve lük egyet nem ér te ni. De ér -
de mes-e?

Fi zi ko te rá pi ás ke ze lé sen vol tam, s
köz ben a füg göny mö gött hal lot tam,
amint egy nő vér – az ar cát sem lát -
tam – han go san pa nasz ko dott. „Bú -
csú le ve let ha gyott az asz ta lo mon az
élet tár sam. Tu dat ta ve lem, hogy a tá -
vol lé tem ben el köl tö zött. Hat évi
együtt élés után ar ra sem mél ta tott,
hogy a sze mem be néz zen, és el kö -
szön jön tő lem. Most mi hez kezd jek?”
S az tán sí rás ban tört ki…

Egyik is me rő söm szo mo rú an
mond ta el, hogy part ne re ki ad ta az
út ját. Hu szon négy órán be lül el kel -
lett köl töz nie a la kás ból, amely ben
évek óta bol do gan él tek, leg alább is a
szen ve dő fél vé le mé nye sze rint.

A két eset kö zött nem telt el két
hét. Nem tu dom, mi lyen gya ko ri
ma nap ság tár sa dal munk ban az élet -
tár si kap cso lat és az együtt élé sek
meg sza kí tá sa. Vé lem, nem le het ki -
vé te les a két eset. A meg szo kás, a
kap cso lat el szür kü lé se, a glo bá lis
vál ság gal együtt já ró na pi gon dok nö -
ve ke dé se, a sér tő dé sek gya ko ri sá ga,
ne tán a han gos szó vál tás is mét lő dé -
se mind-mind in dok le het a fáj dal -
mas dön tés re: ves sünk vé get a kö zös
élet nek. 

Vagy ta lán el sem kel lett vol na
kez de ni az együtt élést? A dön tés
bi zo nyo san a köl csö nös von zó dás
kö vet kez té ben, sze rel me sen, fel fo ko -
zott ér zel mi ál la pot ban szü le tett.
Fel kell ten nünk, mind ket ten őszin -

tén gon dol ták, hogy ez a leg jobb
meg ol dás. Ta lán még fe le lő sen is,
egy más bol dog sá gá ért. Le het, hogy
a szü lők egyet ér té sé vel? Egyéb ként
is, most ez a trend, az együtt élés a
szo kás, ez a mo dern… Mi ért ne? Va -
ló já ban a tár sa da lom is tu do má sul
vet te ezt a kap cso la ti for mát. Tör -
vény be is kí ván ják fog lal ni?! Vagy
már meg is tet ték?

De most mi hez kezd je nek a ma -
guk ra ma rad tak, akár el űz ték a kö zös
haj lék ból, akár ma guk ra hagy ták
őket? Lel kük mé lyén se be ket ütött a
má sik. Jó vá te he tet le nül. Le het, hogy
so ha be sem gyó gyul nak ezek a lát -
ha tat lan sé rü lé sek? El kí sé ri őket csa -
ló dá suk egy éle ten át? Nem mer nek
töb bé sen kit bi zal muk kal meg aján -
dé koz ni? Ta lál nak-e újabb tár sat?
Meg annyi kér dés, ame lyek meg sem
szü let tek vol na, ha ez a kap cso lat, ez
a majd nem há zas ság lét re sem jön. 

Le het, hogy még sem kel lett vol na
össze köl töz ni?! Mit mond jak a szü -
le im nek? Meg aláz tak, be csap tak!
Higgyek én még egy ál ta lán va la ki -
nek? Ki volt a hi bás? Le het, hogy én,
le het, hogy a má sik? Vagy mind ket -
ten? – ezek jár hat nak az érin tet tek fe -
jé ben. 

Le het, hogy mi, az idő sebb nem ze -
dék is rossz min tát ad tunk a há zas ság -
ra, s ezért fél nek a fi a ta lok az el kö te -
le zett kö tő dés től, a há zas ság tól? 

Két em ber együtt élé sét nem az
anya könyv ve ze tő hi te le sí ti. De a jó
rend ér de ké ben nyil ván tart ja, hogy
ők ket ten fe le lő sen együtt akar nak él -
ni, jó ban, rossz ban. Jó han gu lat ban
és rossz ked vük ben. Egy más sor sá -
nak for má ló i vá, egy más nak tár sa i vá
vál nak ab ban a re mény ben, hogy
eb ben a szo ros, in tim kö zös ség ben
meg ta lál ják bol dog sá gu kat. En nek tu -

da tá ban el in dul ni egy kö zös ös vé nyen
ta lán több, mint a fel lán go lás okoz -
ta ér zel mi túl fű tött ség ben össze köl -
töz ni?!

Ha pe dig ke resz tény gon dol ko dá -
sunk is erő sí ti dön té sün ket, ak kor
nem ma rad hat el a má si kért vál lalt,
Is ten előt ti fe le lős sé günk bel ső mo -
tí vu ma. Ha tény leg ar ra a szent el ha -
tá ro zás ra ju tunk, hogy tár sunk kal
együtt vál lal juk a kö zös élet min den
szép sé gét és ne héz sé gét, mi ért ne
kér het nénk er re a min den ha tó Is ten
ál dá sát és fe lül ről jö vő ere jét azok kal
együtt, akik szí vünk höz kö zel áll nak,
ba rá tok és ro ko nok, test vé rek és jó
szom szé dok? Ta lán né mi vá ra ko -
zás sal meg le het ne spó rol ni ke se rű
órá kat, a lé lek se be i nek hosszan tar -
tó gyó gyu lá sát és azt a ki nem mon -
dott bi zony ta lan sá got, hogy vé gül mi -
kor ma ra dok egye dül.

Tud juk mind nyá jan, hogy a meg kö -
tött há zas sá gok és a temp lom ban
meg ál dott es kü vő után is ér het bár -
kit csa ló dás. De ta lán ha a hoz zánk il -
lő társ sal és egy éle ten át köl csö nös il -
lesz ke dés re, al kal maz ko dás ra kész
el szánt ság gal kez dünk hoz zá a há zas -
élet sok meg le pe tést tar to ga tó, rö gös
út ján va ló já rás hoz, ak kor nagy esé -
lyünk le het a ki tar tó bol dog ság ra és az
egy más mel lett va ló meg ma ra dás ra.

Nem ítél ke zünk sen ki sze mé lyes
dön té se és egyé ni sors vál la lá sa fö -
lött. Ez a né hány sor csu pán bel ső me -
di tá lás ra, dön té sünk meg ho za ta la
előt ti imád sá gos csend re kí ván mind -
nyá jun kat biz tat ni, akár ben ne élünk
egy élet tár si kap cso lat ban, akár már
há zas tár sak va gyunk, akár egye dül
élünk. Se gít sen Is ten ben nün ket bölcs
dön tés re, hogy bol do gok le hes sünk az
ő aján dé ka sze rint.

g D. Sze bik Im re

Fi a ta lok tar tós (?) együtt élé se

Ősi igaz ság, hogy a sze re lem a há zas -
ság évei alatt szép las san meg kell,
hogy fa kul jon, hogy a szür ke hét köz -
na pok a ra gasz ko dást is el szür kí tik.
Sok lel kész fi gyel mez te ti is er re a sza -
bály ra az es kü vőn a há za su lan dó kat,
ne hogy maj dan csa ló dás ér je őket.

Ter mé sze tes szá munk ra, hogy há -
za sok ként szép las san hoz zá szo kunk
a má sik hoz, ri go lyá i hoz, ha már
meg vál toz tat ni nem tud juk őket.
Tu do má sul vesszük a fen ti ősi igaz -
sá got. Ki-ki a ma ga bás tyái mö gé me -
ne kül, egyik a Hely szí ne lő ket, a má -
sik a szá mí tó gép kép er nyő jét bá -
mul va, és csak né ha fo gal ma zó dik
meg szí vünk ben a kér dés: er ről ál -
mod tam an nak ide jén?

Ha in nen néz zük, a ka to li kus hát -
té ren szü le tett Há zas Hét vé ge lel ki -
sé gi moz gal mat iga zi tör vény sze -
gés re ta lál ták ki: ab ból a meg győ ző -
dés ből szü le tett ugyan is, hogy egy -
ál ta lán nem ter mé sze tes, hogy a
kez de ti lán go ló együtt-lé tet szép las -
san fel vált ja a ké nyel mes egy más
mel lett lét. E moz ga lom hí vei vall ják,
hogy Is ten tud annyi ra tör vény bon -
tó len ni, hogy ké pes a leg ál ta lá no sabb
tör vényt, az el szür kü lést ha tá lyon kí -
vül he lyez ni – ha mi is akar juk.

Mi is egy ilyen há zas pár tól, jó ba -
rá ta ink tól kap tunk meg hí vást egy há -
zas hét vé gé re. Bár az öt let kez det től
fog va tet szett ne künk, a meg va ló sí tás
ne héz sé gek be üt kö zött: négy kis srác,
rá adá sul lel kész ként a va sár na pi is ten -
tisz te le tek ter he, a nagy ma mák te kin -
té lyes tá vol ság ban… Nem könnyű
ilyen hely zet ben két és fél nap ra el sza -
kad ni és csak egy más ra fi gyel ni.

De az Is ten sze re te te le le mé nyes, és
feb ru ár 19-től 21-ig el ju tot tunk egy

ilyen, el ső sor ban evan gé li ku sok szá má -
ra szer ve zett hét vé gé re Győr új ba rát ra. 

Most nem az a fon tos, hogy ott mi
tör tént, ha nem az, hogy be lül mi tör -
tént: ho gyan gon dol tunk vé gig kö zös
kér dé se ket, ho gyan ér tet tük meg a
má sik mo ti vá ci ó it, ho gyan könnyez -
tünk az új egy más ra ta lá lás mi att. 

Mert nem igaz, hogy nem le het fü -
lig sze rel mes nek len ni ab ba, aki nek

majd nem min den hi bá ját is mer jük.
Nem igaz, hogy a kö zös múlt csak fal
lehet közöttünk, és nem lehet híd.

Nagy ka land egy is me ret len nek a
szí vét meg hó dí ta ni. De sok kal na -
gyobb an nak a szép sé gé re rá cso dál -
koz ni, aki vel eset leg év ti ze de ket vé -
gig küz döt tünk: együtt, egy má sért,
oly kor akár egy más el len is.

Nagy él mény volt szá munk ra a fel -
is me rés, hogy a mi új egy más ra ta lá -
lá sunk nem ma radt a ma gán ügyünk.
Ter mé sze te sen sen ki nem szólt be -
le, hogy négy szem közt mi ről be -
szél get tünk, az elő adá so kon el hang -

zot tak sem vol tak kö te le ző en el fo ga -
dan dó té te lek: annyit és azt hasz nál -
tunk be lő lük, amennyi és ami ne künk
ket tőnk nek fon tos volt. De döb be ne -
tes volt hal la ni, hogy ezen a va sár na -
pon több is ten tisz te le ten, mi sén is
gon dol nak ránk, egy egész ima lánc
szá má ra va gyunk fon to sak mi ket ten.

Mert a há zas ság nem csak ma gán -
ügy: ha van hon nan el in dul ni és van
ho vá ha za men ni, a mun ká mat, hi va -
tá so mat is más képp élem meg, mint
a pá ros ma gány iszo nya tá ban, ami kor
– Pi linsz ky sza vá val él ve – az ágy kö -
zös, a pár na nem. Épp ezért utó lag
kis sé saj nál juk, hogy a gyü le ke zet tel
nem tu dat tuk, ho vá me gyünk, ma -
gán ügyünk ként ke zel tük ezt a hét vé -
gét. Pap csa lá dok ver gő dé sét lát va rá
kel le ne vég re döb ben ni: nem igaz,
hogy a lel kész há zas sá gok kér dé se
csak az ő ügyük, old ják meg, ahogy
tud ják… Biz ta tó, hogy mind az elő -
adók, mind a részt ve vők kö zött vol -
tak evan gé li kus lel kész  há zas pá rok,
köz tük egy püs pök és a fe le sé ge is.

Kik nek ajánl juk ezt a hét vé gét? Ke -
mé nyen hang zik, de azok nak nem,
akik nek a há zas sá ga ro mok ban he ver.
Ne kik más uta kat kell ta lál ni, hogy új -
ra épít sék kap cso la tu kat. Va la ki au tós -
nyel ven azt mond ta: ez nem bal ese ti
szer viz, in kább száz ez res fe lül vizs gá -
lat és olaj cse re. 

Fon tos, hogy akik er re rá szán ják
ma gu kat, azok va ló ban le gye nek je -
len tel je sen – nem csak idő ben, ha -
nem lé lek ben is, min den kül ső kö rül -
ményt ki kap csol va. És vé gül: akik el -
jön nek, higgye nek ab ban, hogy há -
zas sá guk nem csak az ő szá muk ra, ha -
nem Is ten szá má ra is fon tos.

g He ge ds At ti la és Tün de

A meg úju ló sze re lem ne vé ben

A vá lás ról írt köny vé ben Lin da Mint -
le csa lád te ra pe u ta sor ra ve szi a tíz
leg gya ko ribb ön ámí tást, amely vég -
ső so ron a há zas ság fel bom lá sá hoz
ve zet. Az aláb bi ak ban eze ket is mer -
tet jük rö vi den, a Cbn.com össze fog -
la ló ja alap ján.

1. A há zas ság – szer ző dés • Igen, a
há zas ság jo gi egyez ség, Is ten sze mé -
ben azon ban en nél sok kal több. A há -
zas ság va ló já ban szö vet ség, meg -
szeg he tet len ígé ret, élet re szó ló el kö -
te le ző dés „jó ban-rossz ban”, jó lét ben
és sze gény ség ben, egész ség ben és
be teg ség ben. Azt je len ti, hogy ak kor
is sze re ted a má si kat, ha ép pen nincs
hoz zá ked ved; hű sé ges ma radsz, és
meg bir kó zol a ne héz sé gek kel.

2. Ve led kö töt tem há zas sá got, nem
a csa lá dod dal • Az igaz ság az, hogy
nem csak a há zas tár sad dal kö töt ted
össze az éle te det: a csa lád ja is hoz zá -
tar to zik a ho zo mány hoz. Ne ál tasd
ma gad az zal, hogy a csa lád ját fél re -
te he ted! Kö zöt tük nőtt fel, ők ne vel -
ték olyan ná, ami lyen nek meg is mer -
ted. Igen, van nak más ha tá sok is, és
az em ber so kat vál to zik, de a fej lő dést
alap ve tő en a csa lád ha tá roz za meg. 

3. Meg tu dom vál toz tat ni a há -
zas tár sa mat • Té ve dés! Nem va ló szí -
nű, hogy múl ha tat lan sze re te ted ha -
tá sá ra meg fog vál toz ni az, hogy
min dig el ké sik, vagy hogy ren det len -
ség van a szo bá já ban. Az együtt já -
rás ide jén vedd ész re az ef fé le fi gyel -
mez te tő je le ket, fő leg a sú lyo sab ba -
kat, pél dá ul ha so kat iszik, ha erő sza -
kos a ter mé sze te, vagy ha nem tart -
ja meg az ígé re te it. A nász út után
ezek a dol gok nagy va ló szí nű ség gel
nem fog nak ja vul ni, csak rom la nak.
Az igaz ság az, hogy egyet len dol got
tudsz be fo lyá sol ni: azt, hogy mi ként
re a gálsz a vi sel ke dé sé re. Egye dül
ezen vál toz tat hatsz. 

4. Túl sok min den ben kü lön bö -
zünk • A kü lönb sé gek nem je len te -
nek ko moly prob lé mát, csak ak kor, ha
az ér ték rend és az er köl csök te rén
mu tat koz nak. At tól, hogy nem vagy -
tok iga zán össze il lők, még nem megy
tönk re a kap cso lat. Az iga zi kér dés
az, ho gyan ke ze li tek a kü lön bö ző sé -
get. Meg kell ta nul no tok úgy al kal -
maz kod ni, hogy az mind ket tő tök
szá má ra el fo gad ha tó le gyen. Van nak
fel old ha tat lan kü lönb sé gek is; eze ket
meg kell ta nul no tok el fo gad ni. A
konflik tus ke ze lés krisz tu si mód já ra
vo nat ko zó an pe dig vi lá gos út mu ta -
tást ta lál tok a Szent írás ban.

5. Nem ér zem töb bé azt a lán go ló
sze rel met – el múlt, vé ge! • A szen -
ve dé lyes sze re lem nem tart örök ké, a
sze re tet azon ban egy éle ten át meg -
ma rad hat. Az em ber időn ként nem
ér zi, hogy sze re ti a má si kat, ezért el
kell ha tá roz nia, hogy min dig úgy fog -
ja sze ret ni, mint ön ma gát. A kri ti ka
pél dá ul erő sen csök ken ti a sze re tet ér -
zé sét; egyik ol da lon le né zést, a má si -
kon vé de ke zést idéz elő, ami ér zel mi -
leg el tá vo lít ja egy más tól a há zas tár sa -
kat. Az igaz ság az, hogy a sze re tet ér -
zé sét sok fé le kép pen fel le het erő sí te -
ni. Pél dá ul úgy, hogy az em ber min -
den ne ga tív meg jegy zé sét öt po zi tív -
val el len sú lyoz za. So kat je lent, ha
ba rá ti an el be szél get tek és se gí te tek
egy más nak. Nem szok tam két ség be
von ni, ami kor egy-egy férj el mond ja,
hogy már nem érez lán go ló sze re te -
tet a fe le sé ge iránt. Csak azt pró bá lom
meg ér tet ni ve lük, hogy a sze re tet, a
sze re lem ér zé sét új ra fel le het szí ta ni. 

6. A ha gyo má nyo sabb há zas ság a
meg ol dás • Ki áb rán dult sá gá ban
sok fér fi úgy ér zi, bol do gabb len ne,
ha olyan kap cso lat ban él ne, ahol a
fér fi az úr. So kan el bi zony ta la nod -
nak a fér fi-női sze re pek kel, fel ada -
tok kal kap cso lat ban. Az en ge dé -
keny ség fo gal mát gyak ran rosszul
ér tel me zik, és sok szor vissza él nek
ve le. Is ten a há zas ság ban egyen -
ran gú nak akar ta a fér fit és a nőt.
Két szer nyi lat koz tat ta ki a ne mek -
re vo nat ko zó aka ra tát: a pa ra di -
csom ban és Krisz tus éle té ben. Ez le -
gyen előt te tek a pél da, ami kor fér fi
és nő kap cso la tá ról gon dol kod tok.
Meg lát já tok: akár ho gyan ala kít já tok
kap cso la to to kat, a köl csö nös en ge -
dé keny ség, tisz te let, biz ta tás és em -
pá tia el en ged he tet len.

7. Ilyen va gyok, nem tu dok meg vál -
toz ni: kel lek vagy nem kel lek? • Aki
nem haj lan dó vál toz ni, az vol ta kép -
pen Is ten el len lá zad: más ként akar -
ja be ren dez ni éle tét, mint ő. Az zal,
hogy azt mond ja, nem tud meg vál -
toz ni, el uta sít ja a meg vál tás és a
meg té rés ke resz tény él mé nyét. Az
em ber min dig tö rek szik a tö ké le tes -
ség re, de ez a va ló ság ban fo lya ma tos
küz del met je lent. Azt je len ti, hogy
min dig kész vagy fe lül vizs gál ni a vi -
sel ke dé se det, és igyek szel Krisz tus -
hoz egy re ha son lób bá vál ni. Ha a há -
zas tár sak így él né nek, ke ve sebb vol -
na a vá lás. Az em ber nem vál to zik
meg ma gá tól, csak ha akar. A vál to -
zás le het sé ges, de há rom do log kell
hoz zá: aka rás, en ge del mes ség és a
Szent lé lek ere je. 

8. Volt egy há zas sá gon kí vü li kap -
cso la tom – el kell vál nunk • A há -
zas sá gon kí vü li kap cso lat sú lyos és
rom bo ló, de nem hely re hoz ha tat lan,
ha mind két há zas társ akar ja. A vi -
szonyt fel kell szá mol ni, bűn bá na tot
kell tar ta ni, bo csá na tot kér ni és meg -
bo csá ta ni, majd új já épí te ni a há zas -
tár si kap cso la tot. Az egyik fél meg -
szeg te a szö vet sé get, de ha mind ket -
ten akar ják, hely re ál lít hat ják. Nem
könnyű, de le het sé ges.

9. Mind egy, mit te szek, Is ten úgy -
is meg bo csát • Is ten va ló ban meg -
bo csát, ha meg bá nod a bű ne i det, de
et től még igen is szá mít, hogy mit te -
szel. Tet te id ter mé sze tes és lel ki kö -
vet kez mé nyek kel jár nak, ne vedd
hát olyan ma gá tól ér te tő dő nek Is ten
ke gyel mét!

10. Ment he tet len a hely zet • Ha fel -
ad tad, ha a jö vő re mény te len nek tű -
nik, ha el tá vo lod ta tok egy más tól,
ha nem tud já tok ke zel ni a konflik tu -
so kat, ha hi báz tál, vagy bár mi le gyen
is a prob lé ma, higgy ab ban, hogy Is -
ten ak kor is tud cse le ked ni, ami kor
te már nem. Meg tud ja vál toz tat ni az
em be ri szí vet, ké pes cso dát ten ni, a
leg ne he zebb kö rül mé nyek kö zött is
bár mit el tud ér ni. Ő a le he tő sé gek Is -
te ne. Kö ze ledj hoz zá, imád kozz a há -
zas sá go dért, küzdj iga zi el len sé ged -
del, a sá tán nal, és re mény ked ve várd,
hogy Is ten meg se gít sen! 

Ha há zas tár sad dal együtt ben ső -
sé ges kap cso lat ban ma rad tok Is ten -
nel, há zas sá go tok su gá roz ni fog ja ezt
a meg hitt kap cso la tot. A vá lás el ke -
rül he tő! Ve gyé tek ész re a mai kul tú -
ra ha zug sá ga it, és a Szent írás igaz -
sá gá hoz ra gasz kod va száll ja tok
szem be ve lük! Nincs há zas ság, ame -
lyet ne fe nye get ne a vá lás, de ke ze -
tek ben van a le he tő ség, hogy meg -
előz zé tek!

d Ma gyar Ku rír

Tíz tév esz me, amely
szét zi lál ja a há zas sá got
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b La punk ban már több ször hírt
ad tunk ar ról, hogy a Bá lint há -
zas pár 2005 óta Nai ro bi ban él;
a víz mér nök Zol tán egy ENSZ-
pro jekt ve ze tő je, míg fe le sé ge,
Bea a he lyi evan gé li kus gyü le ke -
zet ön kén te se. Af ri ká ban na -
gyon sok ár va gyer mek és öz -
vegy asszony él na gyon rossz
kö rül mé nyek kö zött. A Heart to
Heart (az az „szív től szí vig”)
Ala pít vány nem csak a fi zi kai
prob lé má kon – be teg sé gek, sze -
gény ség, az ok ta tás hi á nya stb.
– igyek szik se gí te ni, ha nem ke -
resz tény em be rek lé vén az igei
üze ne tet is köz ve tí tik az ot ta ni
em be rek szá má ra. Be át az in ter -
net se gít sé gé vel, e-mail ben ke -
res tük meg kér dé se ink kel.

– Ol va só ink nem csak la pun kon ke -
resz tül, ha nem az Evan gé li kus Kül -
misszi ói Egye sü let (EK ME) ré vén is ér -
te sül het tek ko ráb ban a párt fo gó szol -
gá lat ról. Áll még ez az „örök be fo ga -
dá si” le he tő ség?

– A párt fo gói szol gá lat, hogy úgy
mond jam, „vég te le nít ve” mű kö dik.
Lé nye ge, hogy Ma gyar or szág ról egy
sze mély, csa lád vagy más kö zös ség
ha vi há rom ezer fo rint tal tá mo gat egy
it te ni ár va gyer me ket. Így min den
párt fo gó nak sze mély sze rint van
párt fo golt ja. A párt fo gók nak le he tő -
ség sze rint rend sze re sen kül dünk tá -
jé koz ta tást. Öröm mel je lent he tem,
hogy már kö rül be lül öt ve nen vesz -
nek részt eb ben a szol gá lat ban!

– Ha nem is túl sű rűn, de éven te
azért több ször is ha za lá to gat

hosszabb-rö vi debb idő re. Ilyen kor
te le van a bő rönd je gyö nyö rű, kéz zel
ké szí tett dísz- és hasz ná la ti tár gyak -
kal. Az eze kért cse ré be össze gyűj tött
ado mány szin tén fon tos ügyet szol gál.

– Eze ket a kismé re tű tár gya kat –
kulcs tar tó kat, ék sze re ket – na gyon
sze gény em be rek, fő leg öz vegy asszo -

nyok ké szí tik, akik nek sem mi más
meg él he té sük nincs. Te hát aki ezek -
ből vá sá rol, nem csak kü lön le ges, af -
ri kai dísz- vagy aján dék tárgy hoz jut,
ha nem köz vet le nül se gít egy szük ség -
ben lé vő csa lá dot. Mi vel eze ket fo lya -
ma to san szál lít juk ha za sa ját poggyá -

szunk ban, gya kor la ti lag min dig kap -
ha tók.

– Ho gyan le het hoz zá juk jut ni?
– Ha va la kit – gyü le ke ze te ket, is -

ko lá kat, egyéb kö zös sé ge ket – ér de -
kel, ír jon ne kem e-mailt a ba lint.nai -
ro bi@ya hoo.com cím re, vagy hív ja fel
Ma gyar or szá gon Bá lint Ani kót a 20/

824-5143-as te -
le fon szá mon.
A két év vel ez -
előt ti hez ha -
son ló an az idei
Szél ró zsa if jú -
sá gi ta lál ko zón
is ter ve zünk
ke nyai vá sárt.
Ér de mes lesz
fel ke res ni az
EK ME sát rát!

– Kö ze le dik
a hús vét. Ho -
gyan ké szül nek
az ün nep re?

– Ke nyá ban
a hús vét és a
ka rá csony ün -
nep lé se na gyon

kü lön bö zik az ott ho ni tól. Nem csak
azért, mert itt az Egyen lí tőn ilyen kor
nyár van és hő ség, és min den har so -
gó zöld, ha nem az em be rek élet mód -
ja mi att is. Ren ge te gen jár nak Nai ro -
bi ba dol goz ni vagy is ko lá ba vi dék ről,
tá vo li fal vak ból. Ők az ün ne pek előt ti
he tek ben út ra kel nek, ha za men nek

a szü lők höz, ro ko nok hoz. „Me gyünk
kecs két en ni” – így fo gal maz zák
meg uta zá suk cél ját. Ilyen kor las san
ki ürül a vá ros, az üz le tek, és a for ga -
lom le csen de se dik. Nai ro bi kel le -
me sen lak ha tó vá ros sá vá lik…

Mind ez a gyü le ke zet ben is na -
gyon érez he tő. Egy hó nap is ko lai
szü net van mind két ün nep kö rül, te -
hát a ke nyai ta gok vi dék re utaz nak,
a kül föl di ek pe dig sa ját or szá guk ba.
Ezért az ün ne pi is ten tisz te le te ken jó -
val ke ve seb ben vesz nek részt, mint
más kor. De azért mél tó az ün nep lés,

ka rá csony kor pél dá ul sok-sok ének -
kel, kü lön prog ra mok kal tet tük kü -
lön le ges sé az al kal mat. Mi vel két
gyer me künk, Ani kó és Mar ci is itt
volt ve lünk, csa lá dunk kis négy ta gú
„kó ru sa” is adott elő ha gyo má nyos
ma gyar ka rá cso nyi éne ke ket.

A gyü le ke zet ben már ké szü lő -
dünk a hús vét ra; is mét meg kér tek,
hogy ír jak egy szín da ra bot, amit az
if jú ság hu szon öt tag ja ad majd elő.
Idén a hús vé tot mi is ott hon tölt jük,
de előt te még be ta ní tom a sze rep lő -
ket. Örü lünk, hogy ott hon, Ma gyar -
or szá gon ün ne pel het ünk, de be kell
val la nom: gon do la ta ink és szí vünk
egy ré szét „itt hon”, Nai ro bi ban hagy -
juk it te ni ked ves ba rá ta ink kal, lel ki
test vé re ink kel.

g BZs

Nai ro bi hí rek
In ter jú Bá lint né Kis Be á tá val

b Az aláb bi ak ban rö vi dít ve kö -
zöl jük Bá lint né Kis Be á ta le ve -
lét, ame lyet a tá mo ga tói szol gá -
lat ma gyar or szá gi párt fo gó i nak
írt ez év feb ru ár já ban.

Ked ves Párt fo gók!
Is mét el kez dő dött egy új év, és ide -

je, hogy be szá mol jak az it te ni mun -
kánk ról.

Min de nek előtt sze ret ném meg -
kö szön ni a ki tar tó tá mo ga tást min -
den ki nek; azok nak, akik tud ják to -
vább foly tat ni 2010-ben is, és azok -
nak is, akik ki lép tek a tá mo ga tók so -
rá ból. Öröm mel ír ha tom, hogy na -
gyon cse kély a le mor zso ló dás, sok -
kal több az új je lent ke ző. Míg 2008
már ci u sá ban 18 párt fo gó volt, 2009
de cem be rét ép pen a dup lá já val, vagy -
is 36 fő vel zár tuk. Ez a 36 fő 28 gye -
rek nek te szi le he tő vé, hogy ne az ut -
cán csa tan gol jon egész nap, ha nem
vi szony lag ren de zett éle tet él jen, és
is ko lá ba jár jon.

A tá mo ga tott gyer me ke ket há -
rom cso port ba so rol hat juk.

1. Ál ta lá nos is ko lá sok. Több sé gük
Ka wang wa ré ban jár is ko lá ba, vi -
szony lag könnyű szá mon tar ta ni
őket, mert egy cso por tot al kot nak.
Éle tük elég egy han gú, ne héz új -
don sá got ír ni ró luk. Ha prob lé ma,
be teg ség, egyéb ne héz ség adó dik, ta -
ná ra ik rög tön jel zik. Pél dá ul ami kor
hal lot tuk, hogy az egyik ár va test vér -
párt rend sze re sen meg ve ri a mos to -
ha any juk, utá na néz tünk, és be szél -
tünk az asszonnyal. Gyak ran elő for -
dul, hogy egy-egy gyer mek meg be -
teg szik, ilyen kor se gí tünk or vos -
hoz vin ni, és a ke ze lés költ sé ge i hez
is hoz zá já ru lunk, ha szük sé ges. Ke -
nyá ban na gyon sok em ber nek nincs
biz to sí tá sa.

Ezek nek a gye re kek nek egy ál ta lán

nincs le he tő sé gük ki rán dul ni vagy
nya ral ni men ni, így az év leg na -
gyobb ese mé nye az évi há rom is ko -
lai ki rán du lás. Ezek egy na pos, na -
gyon egy sze rű ki rán du lá sok, de óri -
á si él ményt je len te nek szá muk ra.
Dí juk négy száz shil ling (kö rül be lül
ezer fo rint), de az ár vák ne ve lő szü -
lei ezt sem tud ják ki fi zet ni. Te hát aki
plusz aján dé kot kül dött párt fo golt já -
nak az év fo lya mán vagy ka rá csony -
ra, azt a ki rán du lás ra for dí tot tuk, a
töb bi ek nek pe dig más for rás ból fe -
dez tük. Így egyet len tá mo ga tott kis
ár vá nak sem kel lett könnyes szem mel
vé gig néz nie, ho gyan ké szü lőd nek a
töb bi ek a ki rán du lás ra…

2. Kö zép is ko lá sok. Ők is két cso -
por tot al kot nak.

– Ko ruk sze rint kö zép is ko lá sok. Ez
kö rül be lül meg fe lel az ott hon meg -
szo kott, 14–19 éves kor osz tály nak,
akik nyol ca dik után el kez dik a kö zép -
is ko lát. Ke nyá ban na gyon sok bent -
la ká sos is ko la van. Ez az uta zás tól is
meg kí mé li a gye re ke ket, amel lett az
ott ho ni nál nyu god tabb kö rül mé nye -
ket és na gyobb fe gyel met biz to sít a
ta nu lás hoz. Az ő tan dí ju kat és kol lé -
gi u mi dí ju kat kis pót lás sal fe de zi a
párt fo gói díj. Ha csak mód van rá,
úgy in téz zük, hogy a tan köny ve ket és
az egyen ru hát a gond vi se lők ve gyék
meg, hogy ők is hoz zá já rul ja nak a ta -
nít ta tás hoz. 

Ez az a cso port, amellyel na gyon
ne héz kap cso la tot tar ta ni, az is ko lák
gyak ran Nai ro bin kí vül van nak, de
olyan is elő for dul, hogy a gye rek
több száz ki lo mé ter re Nai ro bi tól
kol lé gis ta. A har mad évek vé gén ki -
adott bi zo nyít vá nyo kat azon ban min -
den eset ben kér jük – és előbb-utóbb
meg is kap juk tő lük.

– Idő sebb kö zép is ko lá sok. Saj nos
sok gye rek ki ma rad az is ko lá ból kü -
lön bö ző okok mi att, a leg gya ko ribb
a tan díj és más költ sé gek fe de ze té nek
hi á nya. De sok eset ben azért nem
tud nak is ko lá ba jár ni, mert a be te vő
fa lat ju kért kell kó bo rol ni uk az ut cá -
kon, ké re get ni, lop ni, ku káz ni nap -
hosszat. Ha egy gye rek tel je sen ár ván
ma rad Nai ro bi ban, gyak ran vá lik
be lő le ut ca gye rek, és ak kor meg in dul
a lej tőn le fe lé. 

Is ten nek há la, több pél da is van ar -
ra, hogy is ko lá ból ki ma radt, ut ca gye -
rek ké vált fi a ta lok le he tő sé get kap tak,
és él tek is ve le. Ők hu szon éve sen
nem ül nek vissza a gim na zis ták kö -
zé, egy faj ta es ti is ko la rend szer ben
foly tat ják ta nul má nya i kat. Ilyen eset -
ben nem elég csak a tan dí ju kat ki fi -
zet ni, va la mi egy sze rű szál lást és
élel met is kell ne kik biz to sí ta ni. Ezért
több párt fo gót kell ki je löl ni szá muk -
ra, akik nek az együt tes se gít sé ge te -
szi le he tő vé szá muk ra a ta nu lást.
Eze ket a fi ú kat sze mé lye sen szá mon
tart juk, be szél ge tünk ve lük éle tük ről,
prob lé má ik ról, is ko lai elő me ne te -
lük ről.

3. Fel ső ok ta tás. Akad nak párt fo gók,
akik azt ké rik, ne kik idő sebb, a cél hoz
kö ze lebb ál ló fi a talt je löl jünk ki, mert
sze ret nék tud ni, hogy va la kit gya kor -
la ti lag el in dí tot tak egy pá lyán. 

Ez tel je sen meg egye zik az it te ni el -
kép ze lé se ink kel, hi szen ki bír ha tat la -
nul ne héz lát ni az éhe ző, el kal ló dó ban
lé vő, ki ta szí tott kis gyer me ke ket, de
nem ke vés bé szo mo rú, ha egy húsz -
éves, te het sé ges fi a tal nem tud ja foly -
tat ni ta nul má nya it, és re mény te le nül,
cél ta la nul rossz tár sa ság ba ke rül,
vagy rossz út ra kény sze rül. Ezért
egy re több ilyen fi a talt ka ro lunk fel. 

Ve lük kö zö sen vá laszt juk ki a fel -
ső fo kú tan fo lya mot (egye tem re ter -
mé sze te sen nem gon dol ha tunk),
amit el sze ret né nek vé gez ni. Ma -
gam is rend sze re sen ta lál ko zom,
hossza san be szél ge tek ve lük éle tük -
ről, cél ja ik ról. Már több vég zett gye -
re künk is van; akad, aki ál lást is ta -
lált, van, aki most ke res. Az ő ese tük -
ben a tan díj je len tős összeg, ezért ré -
szük re há rom-négy párt fo gó tá mo -
ga tá sa szük sé ges.

A töb bi prog ra munk ról rö vi den:
– A ka rá cso nyi ün nep ség na gyon

jól si ke rült, iga zi szép kö zös ün nep -
lé se volt Jé zus szü le té sé nek.

– Az ebé del te té si prog ram na -
gyon jól ha lad, a gye re kek kis ének -
kart ala kí tot tak, feb ru ár 7-én meg hív -
tuk őket az Uhu ru út ra, a gyü le ke ze -
tünk be éne kel ni és be mu tat koz ni.
Na gyon szép al ka lom volt. Az össze -
gyűj tött ado mány ból edé nye ket, tá -
nyé ro kat és ka na la kat tu dunk vá sá -
rol ni az ét ke zé si prog ram hoz (ed dig
köl csön esz kö zö ket hasz nál tunk). 

Mint tud juk, a tá mo ga tás ban és ét -
kez te tés ben részt ve vő gye re kek nem
 csak evan gé li ku sok, leg töb ben sem -
mi lyen egy ház hoz nem tar toz tak,
töb ben kö zü lük isz lám val lá sú ak.
Ezért nagy öröm mel írom, hogy
mos tan ra mind annyi an jár nak a va -
sár na pi is ko lá ba, a hu szon öt ből hár -
man ta valy kon fir mál tak, idén tí -
zen jár nak ok ta tás ra. Szom ba ton ként
se gí te nek a temp lom és kör nyé ke ta -
ka rí tá sá ban. So kak test vé rei, szü lei is
el kezd tek is ten tisz te let re jár ni. 

– Az ut ca gye re kek ré szé re el ké -
szült a zu hany zó, he ti két al ka lom mal
men nek negy ven öten tisz tál kod ni,
ru há ju kat ki mos ni. Mi vel a szá rí tás -
hoz idő kell, be ren dez tek egy kis

he lyi sé get rak tár nak, ahol tar ta lék öl -
tö zé kek áll nak, ezt ve he tik fel a ki mo -
sott he lyett. Er re a cél ra igyek szünk
mi nél több hasz nált fér fi ru hát gyűj -
te ni (ott hon ról kül de ni nem ér de -
mes!). A tisz tál ko dás és ét ke zés után
áhí tat és ok ta tás van a fi úk nak, töb -
ben is ko la-elő ké szí té sen vesz nek
részt. A gon dos ko dás már is lát szik a
kis csa pa ton, re mél jük, mi nél töb ben
jár hat nak majd kö zü lük is ko lá ba.

Ter mé sze te sen ennyi csa lád, gye -
rek, is ko la és ügy szá mon tar tá sá val
na gyon sok a te en dő. A he lyi em be -
rek nek nem erős sé gük a dol gok pre -
cíz nyil ván tar tá sa, ezért ál lan dó irá -
nyí tás ra, szer ve zés re van szük sé gük.
A gye re kek lá to ga tá sát a nyo mor ne -
gye dek ben nagy részt he lyi ön kén tes
mun ká sok vég zik, eb ben és a nyil ván -
tar tá si rend szer to vább fej lesz té sé -
ben nagy se gít sé günk re volt Ben ce
Zsó fia, aki ön kén tes ként hat hó na pig
mun kál ko dott a Heart to Heart pro -
jek te ken Nai ro bi ban és má sutt.

Hisszük, hogy Is ten meg áld ja
mind annyi unk erő fe szí té sét és se gí -
tő szán dé kát itt, Ke nyá ban és ott hon,
Ma gyar or szá gon is, amint így együtt
igyek szünk ezek nek az el esett gyer -
me kek nek a tes ti-lel ki épü lé sét szol -
gál ni. És kér jük, hogy áld ja meg azok
éle tét is, akik sze mé lyes ál do za tot is
ké szek vál lal ni ezért a mun ká ért.

Nai ro bi, 2010. feb ru ár 19.
Sze re tet tel

g Bea

Levél a pártfogóknak

K E N Y A I  K É P E S L A P O K ,

Aki csat la koz ni sze ret ne a párt -
fo gói ak ci ó hoz, ke res se meg az
Evan gé li kus Kül misszi ói Egye sü -
le tet le vél ben a 1085 Bu da pest,
Ül lői út 24. pos ta cí men vagy a
mar ta.pin ter@lu the ran.hu e-mail
cí men.
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b Min den ki nek van egy ké pe Af -
ri ká ról – van, aki az ál lat- és nö -
vény vi lá got lát ja ma ga előtt, ha
rá gon dol, van, aki egy-egy fil -
met, má sok az éhe ző af ri kai
gye re kek ké pét tet ték el ma -
guk nak élet re szó ló an. Ke ve -
seb ben van nak, akik vá gya koz -
va gon dol nak er re a föld rész re,
és még ke ve seb ben, akik va ló ban
min dent meg is tesz nek, hogy el -
jut has sa nak oda. Ben ce Zsó fi
Anna gyógy tor nász úgy érez te,
min den kép pen Af ri ká ba kell
men nie se gí te ni.

– Mi haj tott?
– Ta lán va la mi ma gasz to sabb gon -

do la tot kel le ne most ke res nem, de azt
kell mon da nom, hogy egy sze rű en
meg tet szett a misszi o ná ri us sze rep!
Nagy ma mám (Ben c ze Im ré né, Ág nes
né ni – a szerk.) ré vén már gye rek ként
ben ne vol tam ki csit a kül misszi ós
mun ká ban, és egy sze rű en tet szett az
a gon do lat, hogy ke resz tény ként,
egy há zi ke re te ken be lül el me het nék
va la ho va messzi re jót ten ni. És mind -
ezt az Úr is ten ben bíz va, az ő ter vé -
be be le si mul va – ha le het.

– Misszi o ná ri us akar tál hát len ni?
– Nem amo lyan hit té rí tő misszi -

o ná ri us, ar ra ott nincs szük ség. Sőt
in kább az én hi tem újult meg és
fris sült fel, lát va azt az ele mi bi zal mat
és de rűt, aho gyan az ot ta ni ke resz -
té nyek fo gad ják a meg pró bál ta tá so -
kat. Lát va, hogy le pusz tult kö rül mé -
nyek kö zött ho gyan küz de nek temp -
lo mi kö zös sé gek el szánt – és mun ka
nél kü li – fi a tal jai, hogy fel ka rol ják a
ná luk is jó val rá szo ru lób ba kat. Olyan
af ri kai em be re ket is mer tem meg,
akik nek ég a tett vágy a szí vé ben!
De er ről majd ké sőbb. Te hát in kább
mi va gyunk azok, akik re rá fér ne egy
kis af ri kai stí lu sú hit éb resz tés. Vi -
szont a szak mai tu dás – az én ese -
tem ben a gyógy tor ná szi és re ha bi li -
tá ci ós le he tő sé gek –, a ter ve zés, a
rend szer ben gon dol ko dás, a mo -
dern tech ni kai esz kö zök hasz ná la ta,
az idő be osz tás és kü lö nö sen a pénz
ke ze lé se: mind eb ben erő sen se gít ség -

re szo rul nak. Per sze ezt így nem
tud tam elő re.

– Sze ren csés élet hely zet ben is vol -
tál: friss dip lo más ként még nem volt
ál lá sod. Mi volt a konk rét mun kád vé -
gül is? Ho va men tél egy ál ta lán?

– Gyógy tor nász ként sze ret tem
vol na hasz ná ra len ni az af ri ka i ak nak,
de ott a be teg el lá tás annyi val ala cso -
nyabb szin ten van, mint ná lunk,
hogy a leg töb ben azt sem tud ják, mi
az a gyógy tor nász. Mind ez, amit
mon dok, ter mé sze te sen a tár sa da lom
al ján élők re igaz. Van nak gaz dag af -
ri ka i ak is, meg gaz dag fe hé rek is, akik
biz to san masszí roz tat ták vol na ma -
gu kat sok pén zért, de ah hoz nem volt

ked vem. Az Evan gé li kus Kül misszi -
ói Egye sü let és Bá lint né Kis Bea se -
gít sé gé vel vé gül Ke nyá ban, Nai ro bi -
ban kö töt tem ki a „Heart to Heart”
szer ve zet iro dá já ban, ahol négy mun -
ka társ sal együtt ren dez tük a kar to ték -
rend szert, és szá mí tó gép re vit tük,
már ami kor volt áram.. Én ma gam
ön kén tes ala pon vé gez tem a mun -
kám, per sze.

– Nem volt te hát fi ze té sed?
– Nem, de hogy, ar ra nem is gon -

dol tam, hogy pén zért tud nék vagy
akar nék dol goz ni. Leg alább is ele in -
te nem, mert na i van azt hit tem,
hogy ha én fel aján lom az ön kén tes
mun ká mat Af ri ká nak, ak kor bol -
do gan fo gad nak, és ad nak szál lást
meg egy kis el lá tást eset leg, hogy
nyu god tan se gít hes sek. De az uta zá -
som elő ké szí té se köz ben rá kel lett
jön nöm, hogy mi lyen sok ba ke rül, ha
az em ber in gyen akar dol goz ni!
Ezért is vol tam na gyon há lás az
EKME-nek, az Észa ki Egy ház kerü -
let nek, a ke len föl di gyü le ke zet nek és
a sok jó aka róm nak, akik anya gi lag

tá mo gat tak, hogy ne csak ki jut ni tud -
jak, ha nem ott is tud jak ma rad ni né -
hány hó nap ra.

– Ami ből az tán fél év lett…
– Igen, há la Is ten nek, vé gül is az

ere de ti ter ve im hez ké pest meg tol dot -
tam egy hó nap pal, mert jól erez tem
ma gam, és sze ret tem vol na be fe jez -
ni az el kez dett mun kát. Kel lett ne kem
az a fél év, mert az „Afri can ti me” –
az az af ri kai idő szá mí tás – sze rint
min den két szer (vagy több ször) annyi
idő, mint amennyire mi, eu ró pa i ak
ter vez nénk. Kezd tem az iro dá ban,
ahol ha mar rá jöt tem, hogy va ló ban
ér de mes a nyil ván tar tá si rend szer be
be vitt ada tok kö zött ren det rak ni, de

még fon to sabb volt, hogy a kol lé gá -
i mat meg győz zem ar ról, hogy mi
ér tel me van a ren de zett nyil ván tar -
tás nak, mi hasz nuk lesz be lő le, és
hogy nem is ak ko ra ör dön gös ség. 

Mind er re azért volt szük ség, mert
ez a szer ve zet gon dos ko dik ar ról,
hogy a Ma gyar or szág ról kül dött ha -
vi há rom ezer fo rin tok egy részt va ló -
ban cél ba ér je nek, más részt meg pró -
bál vissza jel zést ad ni az ado má nyo -
zó nak az ado má nyo zott ról. Ez így ki -
csit tu do má nyo san hang zik, de a lé -
nyeg, hogy itt hon örök be le het fo gad -
ni az EK ME-n ke resz tül egy kis af ri -
kai gye re ket ezért az össze gért, ami
ren ge teg min dent fe dez: kap na pi egy
ét ke zést, tud is ko lá ba jár ni, tan -
köny ve ket ven ni… Ha mű kö dik a
szá mí tó gé pes rend szer, ak kor le -
het(ne) ha von ta, de leg alább fél -
éven te kül de ni egy jel zést az itt ho ni
ado má nyo zó nak – akár egy csa tolt
fény kép pel –, hogy mi re ment a
pén ze. Ez köz is mer ten fenn tart ja az
ada ko zó ked vet, és ez az, amit na gyon
ne he zen ér tet tek meg a ke nyai kol -
lé gá im! De ta lán…

– Úgy tu dom, nyo mor ne gye dek ben
is jár tál. Ez ré sze volt a mun kád nak?
Vagy ön szán tadból in dul tál el?

– Ön szán tam ból, mert ne kem az
iro da nem volt elég, nem va gyok az
a tí pus, bár az iro dai mun ka fon tos
volt ah hoz, hogy meg is mer jem az af -
ri ka i ak mun ka stí lu sát, tem pó ját.
Két szer is el utaz tam – hi he tet len kö -
rül mé nyek kö zött, er ről ír tam a blo -
gom ban is – Ma ral al ba, hal lot tam,
hogy ott mű kö dik egy ár va ház, ami
lé nye gé ben el fek vő fo gya té kos gye -
re kek nek. A fo gya té kos gye rek a
sam bu ru törzs sze mé ben nem em -
ber, lé nye gé ben nem kell „el szá mol -
ni” ve lük. 

Két szer négy he tet töl töt tem ott
sze rény kö rül mé nyek kö zött 135 gye -
rek kel, aki ket épp hogy etet nek, és
mos nak rá juk. Az ke mény volt: egye -
dül, esz kö zök hí ján, be lát va, hogy a

leg rosszabb, hogy nincs kit ta ní ta -
nom ar ra, hogy ha el me gyek, ho gyan
ül tes se nek fel egy-egy gye re ket, ho -
gyan moz gas sák át a kis kó kadt, de -
for mált tes te ket. Ez nem ér de kelt ott
sen kit, és ta lán ez volt a leg rosszabb.
A leg jobb pe dig ter mé sze te sen meg -
ta pasz tal ni a gye re kek ra gasz ko dá sát,
há lá ját, örö mét! Szer vez tem is ne kik
nagy lel ke sen min den fé le gyűj tő ak -
ci ót, hogy leg alább né hány tárgy én -
utá nam is ma rad jon ne kik! (Lásd ke -
re tes írá sun kat. – A szerk.) Ma ra lal
olyan hely, aho va egy kis szak mai csa -
pat tal len ne ér de mes vissza men ni,
egye dül te he tet len az em ber.

– Az iro da Nai ro bi ban, ár va ház
Ma ral al ban: volt más szín te re is a
mun kál ko dá sod nak?

– Igen, kö szön he tő en an nak, hogy
de cem ber re meg ta nul tam egye dül
köz le ked ni. Ez ott elég nagy ku ri ó -
zum nak szá mí tott, mert min den kit
az zal ijeszt get nek, hogy fe hér em ber
kí sé ret nél kül ne koc káz tas son az ut -
cá kon! Ezt be is tar tot tam ele in te,
csak az tán rá un tam a ked ves ba rá ta -
im ra, akik „Afri can ti me” sze rint
jöt tek ér tem, te hát egy-két órát min -
dig vár ni kel lett rá juk. In kább el in dul -
tam ma gam, és no ha kel lett né mi bá -
tor ság és el szánt ság hoz zá, ha cél irá -

nyo san ha lad tam, ak kor nem bán tot -
tak. Leg fel jebb a gye re kek nyag gat -
tak – és biz tos ra vet ték, hogy ame -
ri kai va gyok. Per sze csak nap pal!
Sö té te dés után va ló ban szó sem le -
he tett sem mi féle sétáról. Nemhogy
kí sé ret nél kül, de av val együtt sem
volt aján la tos kint len ni.

– Ho va men tél te hát nagy bát ran,
kí sé ret nél kül?

– Ka wang wa ré ban áll a he lyi evan -
gé li kus gyü le ke zet temp lo mi épü let -
együt te se, ide jár tam töl te kez ni. És itt
is mer tem meg az ut ca gye rek prog ra -
mot is, ami nek né hány he lyi fi a tal a
mo tor ja. Ők ma guk so sem vol tak ut -
ca gye re kek, csak lát ják a le csú szás -
sal, is ko la ke rü lés sel, mély sze gény ség -
gel já ró ször nyű ve szé lye ket: nar kó -
zás, ke mény bű nö zés, ti zen éves gye -
re kek már gyil kol nak… 

Az ut ca gye re ke ket he ten te több -
ször be te re lik a temp lom kert be,
meg ete tik őket, majd bib lia óra, ének -
lés. A bib lia órát ők ma guk tart ják, er -
re ha von ta egy lel kes di a kó nus nő és
egy bra zil lel kész ké szí ti fel őket.
Ezen kí vül öt fi a talt ki is vá lasz tot tak,
be köl töz tet ték őket a temp lom mel -
lett be ren de zett új szo bá ba, és meg -
ta nít ják őket vi sel ked ni, hogy az tán
me hes se nek a bent la ká sos is ko lá ba. 

Az egy ház tá mo gat ja a prog ra mot,
és azért annyi ra si ke res, mert meg -
ta lál ták azt a né hány he lyi em bert, aki
ké pes meg szó lí ta ni a se gít ség re szo -
ru ló kat, és aki tud ja, mi vel le het
meg fog ni a fi a ta lo kat. Az ál la mi tá -
mo ga tás hoz még az kel le ne, hogy leg -
alább az egyik fi a tal mun kás nak le -
gyen szak irá nyú vég zett sé ge. És akár -
min dol goz nak is, a „mot tó juk” min -
dig az Úr is ten! Min dig mond ják:
„Hé, ne ne kem le gyél há lás, ha nem
ne ki! Hé, ne ne kem dol gozz, ne ne -
kem éne kelj, ha nem ne ki!”

– Ho gyan to vább?
– Hát, nem tu dom, most lé lek ben

még ott va gyok, még af ri kai va gyok.
Sze ret ném őket se gí te ni is, sze ret nék
me sél ni ró luk, szí ve sen el me gyek
gyü le ke ze tek be át ad ni az él mé nye i -
met. Ta lán van, aki nek az itt ho ni
mun ká já hoz ad nak ih le tet az ot ta ni
ta pasz ta la ta im…

g Itt zés Szil via

Ben ce Zsó fi blog ja a gyt kenya ban.free -
b log.hu cí men ér he tő el.

„Afri can ti me” és ut ca gye rek prog ram
Fél év Ke nyá ban • Be szél ge tés Ben ce Zsó fi val 

Pó ló ak ció – két száz fo rin tért
pólót egy af ri kai gye rek nek!
Kö szö net a ma gyar ado má nyo kért

Sam bu ru Han di cap Edu ca ti on & Re ha bi li ta ti on Prog ramme – eb ben a
rend kí vül sze gény in té zet ben dol goz tam né hány hé tig mint gyógy tor -
nász fi zi ká li san, men tá li san és hal mo zot tan sé rült gye re kek kö zött. Ki -
vá lasz tot tam ki lenc gye re ket, akik kel na pi rend sze res ség gel fog lal koz -
tam. Úgy lát tam, hogy ők a leg in kább fej leszt he tő ek az adott kö rül mé -
nyek kö zött az én tu dá som mal. El is ér tünk ered mé nye ket.

Ho gyan se gí tet tek ne kik a ma gyar evan gé li ku sok? A „pó ló ak ció” ke -
re té ben össze gyűj tött pénz ből ren ge teg min dent kap tak. Vit tem ne kik
több mint húsz lab dát, na po kig csak azok kal ját szot tak. Ezek a mun kám -
ban is nagy se gít sé gem re vol tak, mert könnyebb rá ven ni egy négy-öt éves
kis ma nót, hogy tíz szer emel je ma gas ba a kar ját, ha egy lab da vár ja oda -
fenn. Ka pott min den ki va la mi lyen új ru hát is: pó lót, szok nyács kát. Hi -
he tet len öröm volt ne kik! Hat gye rek ci pőt is ka pott – ne kik volt leg in -
kább szük sé gük rá a já rás kor rek ció mi att (amúgy me zít láb jár nak).

A ma gyar evan gé li ku sok tá mo ga tá sá ból tud tam fi zet ni egy au tó sze -
re lő-ta nonc ba rá tom úti költ sé gét, aki egy dél után alatt meg ra gasz tot ta
a ke re kes  szé kek összes ki lyu kadt ke re két. Vet tem még négy pár tö mör -
gu mi ke re ket és egy tel je sen új gye rek- ke re kes szé ket is.

„Gyer me ke im” ne vé ben is na gyon kö szö nöm az ál do zat kész, ön zet -
len ada ko zást!

g Ben ce Zsó fi

avagy pártfogók és pártfogoltak
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Az Evan gé li kus Kül misszi ói
Egye sü let leg kö ze leb bi kül misszi -
ói est jén már ci us 22-én, hét főn
dél után fél 6-tól az or szá gos iro -
da (Bu da pest VI II., Ül lői út 24.)
ut cai elő adó ter mé ben Ben ce
Zsófi An na gyógy tor nász, fi zi ko -
te ra pe u ta tart ve tí tett ké pes be -
szá mo lót Nai ro bi ban vég zett ön -
kén tes misszi ói mun ká já ról.



Konfliktusok kezeléséről konzultáltak
a kórházmissziós lelkigondozók…

10 e 2010. március 21. Evangélikus Életfókusz

Há la telt szív vel gon do lok vissza az
Evan gé li kus Kórházi Lel ki gon do zói
Szol gá lat Le ány fa lun ren de zett kon -
fe ren ci á já ra, ahol az öku me ni kus
együtt lét biz ton sá gát is meg érez -
het tem. Aka rat la nul is fel idé ződ tek
ben nem Jó zsef At ti la sza vai: „Hi á ba
fü rösz töd ön ma gad ban, / Csak más -
ban mos ha tod meg ar co dat.”

Ami kor egy kö zös ség be ké szü -
lök, min dig az a ve zér el vem, hogy
nyi tott szív vel és lé lek kel tud jam be -

fo gad ni az em ber tár sa im sze mé lyi -
sé ge nyúj tot ta kin cse ket, ame lye ket
ön ma guk ban hor doz nak. Így csa ló -
dás még nem ért! Tho mas Gor don

hit val lá sát, ame lyet pe da gó gu si múl -
tam ból jól is mer tem, a kon fe ren ci án
Ba logh Éva evan gé li kus kór ház lel -
kész től hal lot tam, s új ra szí ven ütött,
hi szen egy ne héz kül ső konflik tu som -
ban eszem ben sem ju tott, de a meg -
ol dá sok ke re sé se köz ben au to ma ti -
ku san hasz nál tam. Az ért he tő, tö mör
elő adás után le he tő sé günk nyílt,
hogy ön ma gunk ban fel dol goz has -
sunk egy konflik tus hely ze tet meg -
adott szem pon tok alap ján. 

Bu da An na má ria, a Ma gyar or szá -
gi Evan gé li kus Egy ház Or szá gos Iro -
dá ja Dia kó ni ai Osz tá lyá nak ve ze tő -
je egy kis já ték kal, moz gás sal tet te szí -

nes sé szol gá la tunk mi ben lé tét. Sza -
va i val él ve: „Min den em ber több,
mint amennyi nek lát szik!”

Gre ger sen-La bos sa György evan gé -
li kus lel kész től, az egy ház zsi na ta dia -
kó ni ai bi zott sá gá nak el nö ké től egy
alap ve tő és fon tos igaz sá got vit tem
ha za ma gam mal: „Is ten di cső sé gét
szol gál juk, ezért szük sé ges, hogy az
ol tár tól el in dul va em ber tár sa ink fe -
lé a szol gá lat után az ol tár hoz tér jünk
vissza!” A kö zös imád ság ban az ott -
ho nos ság ér zé se töl tött el, és meg le -
pőd tem, hogy fá radt sá gom el le né re
ak tív tud tam ma rad ni eb ben a Jé zus -
sal el töl tött idő ben. 

A kö vet ke ző elő adó, Hei ne mann
Il di kó evan gé li kus kór ház lel kész gya -
kor lat ra, szim bó lu mok ke re sé sé re
épí tet te elő adá sát, ami szá mom ra
igen ked ves volt, és ar ra ins pi rált,
hogy az ön kén tes be teg lá to ga tó im -
mal is meg osszam, fel dol goz zam a
szim bó lu mok kal va ló élést. 

Hon ti Irén evan gé li kus kór ház lel -
kész a bel ső konflik tu sa ink kap csán
egy konk rét eset se gít sé gé vel tet te vi -
lá gos sá előt tünk, hogy 96-ban azt
sze ret nénk, hogy a má sik sze mély
vagy a kör nye zet vál toz zon meg, és rit -
kán gon do lunk ar ra, mi lyen moz -
gás te rünk le het ne az ál tal, ha sa ját
be ál lí tott sá gun kon tud nánk vál toz tat -

ni. „Óri á si le he tő ség van eb ben! Ami -
kor úgy érez zük, nincs meg ol dás egy
konflik tus ra, ak kor be fe lé fi gyel ve, a
füg gő le ges kap cso la tot meg ta lál va
Jé zus sal át ad hat juk ne ki ter he in ket, ér -
zé se in ket! Ne ki van ha tal ma el ven ni
eze ket, hi szen ő a Sza ba dí tó!”  Eh hez
a cél hoz se gí te nek az ön refle xi ó ink: el -
foj tott ér zel me ink fel is me ré se és al kal -
mas he lyen, idő ben tör té nő fel sza ba -
dí tá sa, ál ma ink meg ér té se és ön ma -
gunk fel té tel nél kü li el fo ga dá sa, mely
a bel ső épít ke zé sünk alap ja.

Kul csár Zsu zsa kór ház lel kész
csen des je len lé té vel és Is ten-sze re tet -
tel át ita tott sza va i val zá rult a kon fe -
ren cia: „A re mé nyünk az, hogy
konflik tu sa ink nin cse nek Is ten nél -
kül, s tud juk, hogy a ke reszt konflik -
tu sa volt a leg na gyobb itt a föl dön, s
még most is mennyi en él nek be lő le!”

Há lá san kö szö nöm a le he tő sé get,
hogy a Vá ci Egy ház me gye lel ki gon -
do zó ja ként részt ve het tem fel ada ta -
ink, ne héz sé ge ink meg be szé lé sé ben,
és meg erő söd ve, egy más tól ka pott
kin csek kel tér het tem ha za, be tölt ve
ez zel is a szol gá lat ra szánt sze re pe -
met: „Légy egy fű szá lon a pi ci él…”
(Jó zsef At ti la)

g Hor váth Gá bor né Mag di
ró mai ka to li kus lel ki gon do zó

a hat va ni kór ház ban

Konferencia-vissz hang

A már ci us 5–6-án Le ány fa lun tar tott kór ház -
misszi ós hét vé ge fő té má ja a konflik tus ke ze lés volt.
Hal lot tunk kü lön bö ző me to di kák ról, és le is raj -
zol tuk a konflik tu sa in kat, né há nyan el is ját szot -
ták. Utá na né hány részt ve vő ben – ben nem is – fel -
me rült a két ség: va jon a misszi ó hoz, az az az
öröm hír to vább adá sá hoz szük sé ges-e ilyen konflik -
tus ke ze lő me to di ká kat meg ta nul ni, el ját sza ni
stb.? Hi szen Jé zus csak annyit mon dott, hogy „men -
je tek el, te gye tek ta nít vánnyá min den né pet…”

Pén tek es te a cso port az zal a meg ál la pí tás sal zár -
ta a konflik tu sok ról szó ló be szél ge tést, hogy a leg -
jobb konflik tus ke ze lő Jé zus volt. Ezért ha konflik -
tu sunk van, el ső sor ban azt a kér dést kell fel ten -
nünk: mit ten ne Jé zus eb ben a hely zet ben? Meg -
fo gal ma zó dott az is, hogy Is ten Szent lel ke min den
me to di kát fe lül ír hat. 

Szó esett ar ról is, hogy a ha lál kö ze lé ben le vő
em be rek kel csak ak kor sza bad fog lal koz nunk, ha

már tisz tá ban va gyunk az zal, ho gyan vi szo nyu lunk
a sa ját ha lá lunk hoz. Va la ki öröm mel mond ta, hogy
ne künk, hí vő em be rek nek nem kell fél nünk a ha -
lál tól, hi szen a ha lál csak át me net Is ten hez. El -
mond tam a test vé rek nek, hogy a ha lál té nyé től én
sem fé lek, de na gyon fé lek a ha lál előt ti idő szak -
tól. Rész ben or vos ként, rész ben csa lád tag ként vé -
gig kö vet tem már né hány em ber hal dok lá sát, és lát -
tam, hogy mennyi szen ve dés sel jár. A cso port ban
va la ki azt mond ta er re, hogy Jé zus a ke resz ten a
tes ti szen ve dé se in ket is ma gá ra vet te, és ezért bi -
za lom mal kér het jük imá ban a jó ha lál ke gyel mét.
Ha még sem ad ná meg az Úr, ak kor pe dig erőt fog
ad ni ab ban az idő szak ban a szen ve dés el vi se lé sé -
hez. Ez en gem na gyon meg nyug ta tott, és új ra há -
lá val töl tött el Jé zus iránt az ér tünk vál lalt szen -
ve dé sé ért.

Szom ba ton dél előtt na gyon tet szett az az elő -
adás, amely ar ról szólt, hogy az em ber há rom rész -

ből áll: test, lé lek és szel lem. Ezek kö zül a test és
a lé lek meg sé rül het és meg be te ged het, a szel lem
nem, mert az a te rem tés után ben nünk ma radt is -
te ni rész. Ez a szel lem, ha hagy juk, fe lül emel ked -
het az énün kön, és kor ri gál hat ja a rossz dön té se -
in ket, ame lyek egyéb ként pszi cho ló gi a i lag ért he -
tő ek és ma gya ráz ha tó ak len né nek. 

Döb be net tel hall gat tam, ami kor a gyer mek kli -
ni kán dol go zó kór ház lel kész nő ha lá lo san be teg
gyer me kek ről és a szü le ik ről be szélt, il let ve en nek
a te her nek a vi se lé sé ről. Új ra meg ta nul tam job ban
ér té kel ni, hogy egész sé ges gye re ke im van nak. 

Min den fog lal ko zást imá val kezd tünk és zár tunk. 
Összes sé gé ben jó volt ke resz tény test vé rek kel

együtt gon dol koz ni, együtt imád koz ni; lel ki leg fel -
töl te kez tem ezen a hét vé gén.

g Kra usz né dr. Wag ner Er zsé bet
bé ké si ne u ro ló gus fő or vos, evan gé li kus ön kén tes

se gí tő a bé kés csa bai kór ház misszi ó ban

Mit ten ne Jé zus?…

„Ta nács ta lan va gyok, nem tu dom,
mit te gyek.” „Ezt mér te rám az Is ten!”
„Nem aka rom ezt így to vább…” Az
ilyen mon da tok bel ső konflik tu sa ink -
ról árul kod nak.

A la tin confli go szó, amely ből a
konflik tus szár ma zik, azt je len ti:
„össze csap, üt kö zik, vi tá zik”. Össze -
csa pás ben nünk, a lel künk ben is le -
het. Az ér zé se ink árul kod nak er ről:
ha rag, düh, ke se rű ség… 

Sok szor van úgy, hogy üt kö zik
ben nünk az ér te lem és az ér ze lem, és
kér dés, me lyik re hall gas sunk. Elő for -

dul, hogy ép pen az je lent konflik tust,
hogy meg kell fe lel ni egy tár sa dal mi
el vá rás nak, amely el len lá zad em be -
ri ter mé sze tünk. Ha pe dig el nyom -
juk ér zé se in ket, bel ső vá gya in kat, a
tu dat ta lan fog üt köz ni és „lá zad ni”
ben nünk. Nem be szél ve ar ról, hogy
Is ten nel is per le ke dünk, mert „nem
így gon dol tuk”, és ne héz el fo gad ni azt,
ami van.

Mit te gyünk, mit te he tünk? A
prob lé ma min dig sze mé lyes és össze -
tett, még is két gon do lat, amely so kat
se gít het. 

Kór ház lel kész ként gyak ran mon -
dom (én ma gam nak is): „Add to vább
Jé zus nak!” „Mondd el, pa na szold el Is -
ten nek, mint a zsol tá ros!” Mind azt, ami
bánt, ami sért, a ha ra go dat… Ő el tud -
ja ven ni eze ket az ér zé se ket, mert ha -
tal ma van hozzá, és sze re te te van hoz -
zánk. A kér dés az, hogy ezt el hisszük-e.
Ő ma is Sza ba dí tó, él, és ma is ezt
mond ja: „Le gyen a te hi ted sze rint.”

Is ten úgy te rem tett ben nün ket,
em be re ket, hogy reá han go lód va, a
Szent lé lek ál tal ké pe sek va gyunk rá -
lát ni ön ma gunk ra és más kép pen hoz -

zá áll ni egy hely zet hez, a sor sunk -
hoz, kö rül mé nye ink hez. Sok szor ez az
egyet len esé lyünk, és ez min den hely -
zet ben meg él he tő, és ezt a le he tő sé -
get sen ki nem ve he ti el tő lünk. A nagy
pél da eb ben is Jé zus, aho gyan hoz zá -
állt sor sá hoz, a ke reszt hez: Is ten től
kért, ka pott erő vel, bel ső tar tás sal. 

Már ez a ket tő is sok bel ső konflik -
tust ki si mít ben nünk, és na gyon
szép át él ni, ami kor a vi har le csen de -
se dik, és a lé lek ben nünk nyu gal mat,
bel ső bé két ta lál. 

g Hon ti Irén kór ház lel kész

Ki út ke re sés bel ső konflik tu sa ink ból

Igaz ga tói pá lyá zat
Az Oros há zi Evan gé li kus Egy -
ház köz ség (5900 Oros há za, Thék
End re u. 2.) pá lyá za tot hir det a
Szé kács Jó zsef Evan gé li kus Óvo -
da, Ál ta lá nos Is ko la és Gim ná zi -
um (5900 Oros há za, Bajcsy-Zsi -
linsz ky u. 1.) igaz ga tói mun ka kö -
ré nek be töl té sé re.

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 öt éves pe da gó -
gu si vagy egye te mi ok ta tói gya -
kor lat; pe da gó gus-szak vizs ga;
evan gé li kus val lás, a pá lyá zó öt
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
hat évi idő tar tam ra szól. A pá lyá -
zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je:
áp ri lis 7. A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
ha tár ide je: má jus 31. A 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; a kon fir má ci ói
em lék lap hi te les má so la tát vagy
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: Oros há zi
Evan gé li kus Egy ház köz ség,
5900 Oros há za, Thék End re u.
2., De ák Lász ló igaz ga tó lel -
kész (20/366-5790), Jan tos Ist -
ván egy ház köz sé gi fel ügye lő
(20/824-5779).

A pá lyá zat cím zé se: Oros -
há zi Evan gé li kus Egy ház köz -
ség, 5900 Oros há za, Thék End -
re u. 2. A bo rí ték ra, kér jük, ír -
ják rá: „Igaz ga tói pá lyá zat” –
Szé kács Evan gé li kus Köz ok ta tá -
si In téz mény.

H I R D E T É S

b „A leg jobb konflik tus ke ze lő Jé zus volt” – hang zott el az Evan gé li kus Kór há zi Lel ki gon do zói Szol gá lat idei ta va szi kon fe ren ci á ján. Az elő adá -
sok, cso port fog lal ko zá sok ez út tal az em ber kül ső-bel ső konflik tu sa i ra, il let ve a konflik tus ke ze lés le he tő sé ge i re irá nyí tot ták az egy be gyűl tek
fi gyel mét. A mint egy húsz, kü lön bö ző fe le ke ze tű ön kén tes se gí tő rész vé te lé vel zaj lott ren dez vény nek már ci us 5–6-án a le ány fa lui Szent Gel -
lért Lel ki gya kor la tos Ház adott ott hont.

A Csil lag he gyi Evan gé li kus Egy -
ház köz ség sze re tet tel hív ja hí ve it
és ba rá ta it 2010. már ci us 21-ére,
össze gyü le ke zé sé nek nap jára a
bé kás me gye ri temp lom ba.

Dél előtt 10 óra kor az is ten tisz -
te le ten Jut ta Ha us mann, az
Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye -
tem Ószö vet sé gi Tan szé ké nek
pro fesszo ra pré di kál.

Dél ben ebéd re vár juk ven dé -
ge in ket. Dél után 14 óra kor Nők
és Ószö vet ség – egy kor és ma
cím mel be szél ge tünk ven dé ge -
ink kel, Ta kács né Ko vács há zi Zel -
má val, Jut ta Ha us man n-nal és
Var ga Gyön gyi vel.

A temp lom ban már ci us vé gé -
ig te kint he tő meg Rác And rás
tár la ta.

Az egy ház köz ség min den al -
kal ma in gye nes, ön kén tes ado -
má nya i kat jó szív vel fo gad juk.
Cím: 1038 Bu da pest, Me ző u. 12.,
tel.: 1/368-6118.

H I R D E T É S

Úti tár sak misszi ói bib lia óra lesz
már ci us 25-én, csü tör tö kön 18
órá tól az or szá gos iro da (Bu da -
pest VI II., Ül lői út 24.) föld szin ti
elő adó ter mé ben. Há zi gaz da: Sze -
ve ré nyi Já nos.

H I R D E T É S

Gregersen-Labossa György előadásán
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„Az Em ber fia nem azért jött, hogy ne -
ki szol gál ja nak, ha nem hogy ő szol -
gál jon, és éle tét ad ja vált sá gul so ka -
kért.” (Mt 20,28)

Böjt ötö dik he té ben az Út mu ta tó reg -
ge li és he ti igé i ben az iga zi Fő pap sze -
mé lye s szol gá la ta ke rül elénk. Az Úr „Jé zus Krisz tus az en gesz te lés a mi bű -
ne in kért, de nem csak a mi e in kért, ha nem az egész vi lág bű ne i ért is” (1Jn 2,2;
LK). Fe ke te va sár nap (más né ven pas sió va sár nap) mai üze ne te há rom – fel -
szó lí tó, ki je len tő módban és kérdésként meg fo gal ma zott – tő mon dat ban így
szól: „Ítélj meg en gem, Is te nem (…)! Te vagy ol tal ma zó Is te nem (…). Mi ért
kell gyász ban jár nom (…)?” (GyLK 705,1–3) Ze be de us fi a i nak ké ré sé re adott,
ve zér igé vé lett vá la szát Jé zus így in do kol ja: „…ki ül jön jobb vagy bal ke zem
fe lől, azt nem az én dol gom meg ad ni, mert azo ké lesz az, akik nek el ké szít te -
tett. …és aki el ső akar len ni kö zöt te tek, az le gyen min den ki rab szol gá ja.” (Mk
10,40.44) Az Is ten szen ve dő Szol gá já ról szó ló ének ben (lásd Ézs 53,10–12)
elő re hall hat juk fő pa pi szol gá la tá nak lé nye gét, ame lyet a szá munk ra is me -
ret len szent író így fog lalt össze: A Fiú „örök üd vös ség szer ző jé vé lett mind -
azok szá má ra, akik en ge del mes ked nek ne ki” (Zsid 5,9). A Mes si ás örök Fő -
pap, ki rály és pró fé ta egy sze mély ben. Dá vid ki je len ti (lásd Zsolt 110,4): „Te
pap vagy örök ké, Mel ki sé dek rend je sze rint.” Jé zus át ru ház ha tat la nul vi se li ezt
a pap sá got, s „ezért üd vö zí te ni tud ja örök re azo kat, akik ál ta la já rul nak Is -
ten hez, hi szen ő min den kor él, hogy ese dez zék ér tük” (Zsid 7,17.25). Lu ther
sze rint „Krisz tus az zal, hogy pap, Is tent Atyá vá te szi, ma gát pe dig Urunk -
ká. Csak egy szer ál doz ta fel ma gát. Ol tá ra pe dig a ke reszt. Drá gább ál do za -
tot nem ad ha tott Is ten, mint mi kor ma gát oda ad ta, s el emész ti ma gát a sze -
re tet tü zé ben.” Jób is hi szi, hogy meg vál tó Ura él. Meg tud juk-e ezt ve le val -
la ni? „Mert én tu dom, hogy az én meg vál tóm él, és utol já ra meg áll a por fö -
lött, s (…) tes tem ben lá tom meg az Is tent. Sa ját ma gam lá tom meg őt…” (Jób
19,25–27) Krisz tus, a jö ven dő ja vak Fő pap ja, örök vált sá got szer zett a ke resz -
ten ki on tott, tu laj don vé ré vel, s így új szö vet ség köz ben já ró ja lett; „mert meg -
halt az el ső szö vet ség alatt el kö ve tett bű nök vált sá gá ért, hogy az el hí vot tak
el nyer jék az örök ké va ló örök ség ígé re tét” (Zsid 9,15). Pál csak a meg fe szí tett
Krisz tust – Is ten tit kát – hir de ti ne künk, „a Lé lek bi zo nyí tó ere jé vel; hogy hi -
te tek ne em be rek böl cses sé gén, ha nem Is ten ere jén nyu god jék” (1Kor 2,4–5).
Nem is le het elég gé hang sú lyoz ni, hogy az iga zi Fő pap egyet len ke reszt ál -
do za ta meg is mé tel he tet len, egy szer s min den kor ra ér vé nyes, mert „ahol pe -
dig a bűn bo csá nat ról van szó, ott nincs töb bé bű nért be mu ta tott ál do zat” (Zsid
10,18). Já nos a mennyei je le né sek ben lát ta az ál do zat tá lett fő pa pot, aki a Krisz -
tus: „…íme, a Bá rány ott állt a Si on he gyén, és ve le száz negy ven né gyez ren (…).
És új éne ket éne kel nek a tró nus előtt, a négy élő lény és a vé nek előtt…” (Jel 14,1.3)
„Őt, Is ten Bá rá nyát zen gi új éne kem, / Őt áld ja meg vál tott éle tem.” (EÉ 386,3)
Ő szol gált ne kem! Is ten Bá rá nya, aki el ve szed a vi lág bű nét, ir gal mazz ne -
künk, s hall gass meg min ket! 

g Ga rai And rás

HE TI ÚT RA VA LÓ

él víz

Éle tünk min den nap ja it ész re vét le -
nül át szö vik a kü lön fé le tu do má -
nyok. Egy egy sze rű ebéd el ké szí té -
se so rán is töb bek kö zött a fi zi ka, a

ké mia, a bio ló gia, a ma te ma ti ka, a
geo ló gia, az esz té ti ka is me re te i re tá -
masz ko dunk anél kül, hogy a tu do -
má nyos te vé keny ség gon do la ta akár
csak meg for dul na a fe jünk ben. Ta -
lán nem is hin nénk, hogy a teo ló gia
ugyan ilyen ész re vét le nül és nem

ke vés bé sű rűn át szö vi hét köz nap ja -
in kat. Éle tünk szer ves ré sze ként
szám ta lan hely zet ben al kal maz zuk,
mi köz ben le het, hogy a kü lön fé le
teo ló gi ai fo gal mak kal csak rész ben,
vagy egy ál ta lán nem is va gyunk
tisz tá ban…

Hét köz na pi teo ló gia
g Zsí ros And rás Van egy jé zu si mon dat, amely mos -

ta ná ban sok szor eszem be jut: „Lá -
zár meg halt, és örü lök, hogy nem
vol tam ott: ti ér te tek, hogy higgye tek.”
(Jn 11,15)

Van nak cso dák, me lyek a leg mé -
lyebb em be ri ha tár hely ze te ket érin -
tik, élet és ha lál mezs gyé jét. Va la ki,
akit Jé zus na gyon sze ret, hi á ba vár a
gyó gyu lás ra. El száll min den re mé nye,
a sír be zá rul mö göt te. Jé zus nem jött,
hi á ba hív ták. El ké sett? Nem akar ta őt
meg gyó gyí ta ni? Ér dek te len szá má ra
a sor sa? De hogy is! Csak a ta nít vá -
nyok nak szük sé gük van ar ra, hogy
szem ta núi le gye nek an nak a cso dá -
nak, hogy az ő sza vá ra ki jön a sír ból
egy ne gyed na pos ha lott! Ah hoz,
hogy higgye nek, ta pasz tal ni uk kell:
Krisz tus va ló ban Úr élet és ha lál fe -
lett, és sem mi sem tör té nik az ő
tud ta nél kül…

Bi zony így van ez ma is. Sú lyos be -
teg ség, mér he tet len szen ve dés, ha lál -
eset, ve lünk vagy sze ret te ink kel tör -

té nő nagy ba jok ide jén sok szor te le
va gyunk mi ér tek kel. Mi ért nem se -
gít az Úr? Hi á ba imád ko zunk? Mi vel
ér de mel tük ki mind ezt? Mit te gyünk,
ha nincs erőnk el vi sel ni a ter het, s ha
nem bír juk to vább néz ni a má sik fáj -
dal mát? Mi ért? Mi cél ból? Med dig?
Hol ké sik már az Úr?

Sok szor ezek re a kér dé sek re nem
ta lá lunk meg nyug ta tó vá la szo kat,
oly kor azon ban meg ért jük: ja vunk -
ra vált a nyo mo rú ság. Mert köz ben
so kat for má lód tunk lel ki leg, kö ze lebb
ke rül tünk az Úr hoz, fel is mer tünk
va la mit az ő lé nyé ből, job ban meg -
ér tet tük ér tünk ho zott ál do za tát, és
erő sö dött a hi tünk.

Ta lán ezek ben a he tek ben is tar to -
gat ne künk va la mit az élet, amit
most még nem sej tünk, nem ér -
tünk, de ami re ugyan az a vá lasz,
mint amit egy kor Jé zus mon dott a ta -
nít vá nya i nak: Ami tör tént, ti ér te tek
tör tént, azért, hogy higgye tek…

g Hu lej Eni k

Ti ér te tek tör tént…

– Na, ki van itt? – fog ta be a sze mem
há tul ról va la ki. Egy ked ves is me rős.
Ő, aki nek vá rat lan érin té se és hang -
já nak jól is mert csi lin ge lé se hir te len
öröm mel és bé kes ség gel szállt meg,
és ta lál gat nom sem kel lett: egy sze rű -
en csak meg for dul tam, és át ölel tem
a ked ve se met, aki jöt té vel meg le pett.

Ami kor hol na punk ra gon do lunk,
azt kí ván nánk, ne tör tén jen ve lünk
sem mi vá rat lan. Pe dig a vá rat lan
ugyan úgy je lent he ti azt is, hogy va -
la mi jó tör té nik ve lünk. Az em be ri
gon dol ko dást ős idők óta jel lem zi az
elő re nem lát ha tó tól, az is me ret len -
től va ló fé le lem, amely nek le küz dé -

sé hez egyet len do log ra van szük sé -
günk: hit re.

„Ne nyug ta lan kod jék a ti szí ve tek:
higgye tek Is ten ben, és higgye tek én ben -
nem” – mond ja Jé zus az év igé jé ben,
biz tat va ez zel ben nün ket, hogy bár
nem tud hat juk, mit tar to gat szá -
munk ra még ez az év, még sem kell ag -
gód nunk. Hi szen Is ten sze mé lyé ben
olyas va la ki áll mö göt tünk, aki ré gi is -
me rős, aki még ná lunk is job ban is me -
ri szí vünk leg rej tet tebb gon do la ta it is.

A hit nem más, mint a be lé ve tett
bi za lom. Bi za lom ab ban az Is ten ben,
aki szem mel nem lát ha tó, fi zi ka i lag
nem bi zo nyít ha tó, ép pen ezért az ér -

tel münk szá má ra éssze rűt len lé pés
len ne rá ha gyat koz ni. A hit tel te li szív
még is ké pes ar ra, hogy ak kor se
nyug ta lan kod jon, ha nem tud ha tó,
mit hoz a hol nap – mert is me ri a hol -
nap Urát, s tud ja, hogy bár mi vá rat -
lan szár maz zon is tő le, az csak jó ra
vég ződ het.

Mi sem nagy sze rűbb, mint a hit -
nek ez zel az aján dé ká val in dul ni elő -
re az is me ret len be. Egye dül így vál -
hat a vá rat lan meg nyug ta tó vá, a fel -
fog ha tat lan el fo gad ha tó vá, s a pil la -
nat, ami kor el ta kar ja Va la ki a sze -
mün ket, a lá tás és meg is me rés kez -
de té vé.

Hit

Egy két bal ke zes szak mun kás ta nu lót,
aki foly ton ki ej tet te a ke zé ből a szer -
szá mo kat, mes te re egy nap egy épü -
lő fel hő kar co ló te te jé re vitt ma gá val
dol goz ni. A fi a tal em ber nek per sze re -
me gett a lá ba, resz ke tő ke zek kel ka -
pasz ko dott a vas ru dak ba, és va la -
hány szor ma ga alá pil lan tott, a szé -
dí tő mély ség lát vá nyá tól a rosszul lét
ke rül get te.

Ne ki lá tott ugyan a mun ká nak, de
alig ha ladt: min den szer szá mát olyan
gör csö sen szo ron gat ta, hogy egy -
sze rű en kép te len volt a fel ada tá ra
kon cent rál ni. Foly ton csak az járt a
fe jé ben, hogy ha most le ejt va la mit,
azt örök re el ve szí ti.

Töb bet nem dol goz tak a fel hő kar -
co lón. A mes ter azon ban így is el ér -
te cél ját. Mert a ta nu ló a kö vet ke ző
nap tól kezd ve so ha töb bé nem ej tett
el sem mit. Nyu godt volt, mert szi lárd
ta laj volt a lá ba alatt, és tud ta, hogy

ha le ej te ne bár mit, az ak kor sem
vesz ne el. De ép pen ez a tu dat adott
ne ki nyu gal mat, bé kes sé get és ké pes -
sé get ar ra, hogy hi ba nél kül vé gez ze
a fel ada tát.

Ez a kü lönb ség a re ménnyel és a
re mény nél kül élő em ber kö zött. A
re mény te len élet szá má ra nincs szi -
lárd ka pasz ko dó, min den vesz te ség
vég ér vé nyes és örök re szó ló, s még
csak esély sem lát szik ar ra, hogy ez
meg vál toz zon. A re mény tel jes élet
ez zel szem ben ab ban a nyu ga lom ban
le het tel jes, hogy bár mi ne héz ség, ku -
darc vagy vesz te ség ér je is, sem mi
sem tart örök ké. Szi lárd ta la jon áll az
ilyen élet: azon a re mé nyen, hogy ha
va la mit „le ejt” is, az nem ve szik el.
Tá masz és ka pasz ko dó ez, me ne dék
és vi szo nyí tá si pont, amely hez ké pest
könnyen ma gá ra és a he lyes út ra ta -
lál az em ber – egyik sem vész el.

A Krisz tus ban hí vő em ber szá -

má ra ezt a re ményt nyújt ja a meg -
vál tás és az örök élet ígé re te. Bíz ha -
tunk ab ban, hogy nem va la mi vég -
te len, sö tét sem mi be zu ha nunk, ha
föl di éle tün ket el ve szít jük, ha nem
ránk vá ró öle lő ka rok ba hul lunk be -
le, az örök lét biz ton sá gá ba és bol -
dog sá gá ba.

Ez azon ban még sem jo go sít fel fe -
le lőt len és he be hur gya élet re, mint -
ha nyu god tan el do bál hat nánk a szer -
szá ma in kat, mond ván: csak a ta la jig
es nek. Tö re ked nünk kell ar ra, hogy
Krisz tus kö ve tői ma rad junk, s így ő
le hes sen az a szi lárd ta laj a lá bunk
alatt, az a re mény, amely bé kes ség -
gel aján dé koz meg ben nün ket, és
messzi re űz min den fé lel met az éle -
tünk ből. Ke rül jünk bár mi lyen el ke -
se rí tő hely zet be, a fel hő kar co ló te te -
jén egyen sú lyo zó, ret te gő re mény te -
len ség so ha sem kell, hogy is me rős
ér zés le gyen szá munk ra.

Re mény

Bát rab bak könnye dén ki tud ják je len -
te ni ma guk ról, hogy sze ret nek va la kit,
eset leg va la mit. A meg fon tol tab bak
már nem te szik ezt meg olyan könnyen,
van, hogy a szi no ni mák se gít sé gét ve -
szik igény be, és a „ked vel lek”, „szim pa -
ti kus vagy ne kem” vagy az „iga zán jól
ki jö vünk egy más sal” ki fe je zé sek kel
pró bál nak meg el fut ni az elől, hogy ki
kell jen mon da ni uk: „sze ret lek”.

Kér dés, hogy ki mond hat juk-e ezt
egy ál ta lán va la ha is. Sze re tet-e az, amit
mi ér zünk, vagy csak va la mi ah hoz ha -
son ló, eny hébb vál to zat?

Já nos apos tol azt ír ja: „…nem az a
sze re tet, ahogy mi sze ret jük Is tent, ha -
nem az, hogy ő sze re tett min ket, és el -
küld te a Fi át en gesz te lő ál do za tul bű -
ne in kért.” (1Jn 4,10) Eb ben az össze -
ha son lí tás ban a mi sze re te tünk ter -
mé sze te sen kö szö nő vi szony ban sincs
Is ten sze re te té vel. Hi szen ő meg -
mu tat ta, hogy az iga zi sze re tet ha lá -
los oda adás, min den re ké pes ál do zat
és so ha fel nem adó ra gasz ko dás
irán tunk, rá adá sul meg elő le gez ve és
akár vi szon zás nél kül is.

Ez a sze re tet, nem pe dig az, ami -
re mi mond juk, hogy sze re tünk.
Mert a mi sze re te tünk so hasem ér -
dek nél kü li, min dig vi szon zást és
kö szö ne tet vár, és csak ak kor va ló sul
meg, ha köz ben mi ma gunk nem
szen ve dünk hát rányt. A mi sze re te -
tünk a leg jobb eset ben is in kább
mond ha tó ked ves ke dés nek, ud va -
ri as ság nak, eset leg tet szel gés nek, hí -
zel gés nek vagy akár kép mu ta tás -
nak, ár mány ko dás nak.

Az iga zi sze re tet re ma gunk tól so -
hasem len nénk ké pe sek. Az egyet len,
ami re a mi erőnk ből tel het, leg fel jebb
en nek a sze re tet nek a vi szon zá sa. De
a ha tal mas Is ten nek, aki egyet len Fi -
át meg vál tó ul ad ta ne künk, ugyan mi -

kép pen vi szo noz hat nánk ezt a sze re -
te tet? Ad ha tunk mi ne ki bár mit is?

Ter mé sze te sen nem. Nincs sem mi,
ami re kor lá to zott te remt mény lé -
tünk ből a Te rem tő nek szük sé ge len -
ne. Még ránk sincs szük sé ge, még is
sze ret ben nün ket. Ezt pe dig csak
egyet len irány ba vi szo noz hat juk: ha
a Te rem tő fe lé nem, ak kor a töb bi te -
remt mény, em ber tár sa ink fe lé.

Adó sai va gyunk Is ten nek a sze re -
tet ben, ame lyet egy más fe lé kell tör -

lesz te nünk. Tar to zunk Urunk nak
az zal, hogy sze re tet tel for dul unk
egy más fe lé, még hoz zá az zal a sze re -
tet tel, ame lyet a Meg vál tón ke resz -
tül kap tunk tő le. Egy sze rű en nem
gyű löl het jük azt az em ber tár sun -

kat, aki ért Jé zus ugyan úgy ál do za tot
ho zott, és meg halt, mint ér tünk.

A sze re tet te hát Is ten nél kez dő -
dik, tő le in dul, és csak az zal tud juk
meg há lál ni, ha nem áll meg ná -
lunk, ha nem a Krisz tus tól aján dék -
ba ka pott sze re tet tel sze ret jük mi is
egy mást. 

A szer ző az Evan gé li kus Hit tu do má -
 nyi Egye tem lel késze

Sze re tet
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A szí ni elő adá sok Ma gyar or szág
múlt já nak egy-egy sze le tét idéz ték fel
– vagy egy olasz ha lász fa lu ba, vagy
ép pen Me se or szág tá ja i ra vit ték el a

né zőt. Oros há za, Nyír egy há za és
Sop ron vissza té rő gim na zis ta cso -
port jai mel lett újak is ér kez tek: ál ta -
lá nos is ko lás csa pa tok Szom bat hely -
ről és Szar vas ról.

A ta lál ko zó csü tör tö kön dél után
Si mon At ti la is ko la lel kész áhí ta tá val
vet te kez de tét. A lel kész fel hív ta a di -
á kok fi gyel mét ar ra, hogy Is ten sok
sze re pet kí nál szá munk ra, ame lye ket
szé pen és jól meg le het töl te ni tar ta -
lom mal. Azt kí ván ta a je len lé vők nek,
hogy erő söd je nek meg sze re pe ik -

ben, és le gye nek az élet jó szí né szei.
Az aszó di gim ná zi um ne vé ben Koncz
Ist ván igaz ga tó he lyet tes kö szön töt -
te a részt ve vő ket. Hang sú lyoz ta,

hogy a zsű ri nem sor ren det fog fel -
ál lí ta ni, ha nem sze mé lyes ér té ke -
lést, se gí tő  ta ná cso kat fog ad ni a
csa pa tok nak.

El ső ként a hely be li ek, a Spon tán
di ák szín pad tag jai mu tat ták be –
nagy si ker rel – Ion Lu ca Ca ra gi ale
ro mán drá ma író Far san g cí mű víg -
já té ka alap ján ké szült da rab ju kat. A
Ge de on bá csi, a nők bál vá nya cí mű
elő adást Lá nyi Er zsé bet ren dez te,
aki egy ben a ren dez vény fő szer ve ző -
je volt. A dísz le tek és a sze rep lők ru -

hái, va la mint a ze nei be té tek a 60-as,
70-es évek vi lá gát idéz ték fel.

E vi dám in dí tás után az oros há zi
Szé kács Jó zsef Evan gé li kus Óvo da,
Ál ta lá nos Is ko la és Gim ná zi um Co -
me dio tár su la ta lé pett szín pad ra,
Ba ra nya i né Im re Ju li an na ve ze té sé -
vel. A di ák szí né szek Szen zá ci ós Oros -
há za, 1930 cím mel ko ra be li bul vár jel -
le gű új ság hí re ket ol vas tak fel. A ká -
vé há zi han gu lat meg te rem té sé hez
nagy ban hoz zá já rul tak az el hang -
zott ma gyar slá ge rek és a mál na szörp
is, amellyel a kö zön sé get meg ven dé -
gel ték.

A csü tör tök es ti prog ram kö zös já -
ték kal zá rult. Eb ben össze ke ve red tek
a kü lön bö ző is ko lák ból jött ta nu lók, és
a stí lus- és hely zet gya kor la tok, imp ro -
vi zá ci ók elő adá sa köz ben le he tő ség
nyílt egy más jobb meg is me ré sé re.

Pén te ken reg gel a Pe tő fi-nap hi va -
ta los meg nyi tó ja után foly ta tód tak a
szí ni elő adá sok. A szom bat he lyi Re -
mé nyik Sán dor Evan gé li kus Ál ta lá -
nos Is ko la Su li szín há za em lék mű sort
adott elő Szteh lo Gá bor tisz te le té re,
Né meth Gyön gyi ren de zé sé ben. A
Ga u dio po lis – az öröm vá ro sa cí mű
da rab gyer mek szí né szei meg döb -
ben tő érett ség gel ele ve ní tet ték fel a
má so dik vi lág há bo rús Ma gyar or -
szág nak a Va la hol Eu ró pá ban című
film ből is is mert meg rá zó va ló sá gát.
Mű so ru kat a nap so rán még egy szer
meg is mé tel ték.

Car lo Gol do ni A chi og gi ai cse te pa -
té cí mű ko mé di á ját mu tat ták be a
sop ro ni Ber zse nyi Dá ni el Evan gé li -
kus Gim ná zi um (Lí ce um) és Kol lé -
gi um és az Eöt vös Jó zsef Evan gé li kus
Gim ná zi um és Egész ség ügyi Szak kö -
zép is ko la kö zös szín tár su la tá nak
tag jai. A da rab, ame lyet Hor váth Er -
nő ren de zett, egy olasz ha lász fa lu ban
ját szó dik, ahol „negy ven ezer ből har -
minc ezer a nő”. Ért he tő, hogy új ra
meg új ra ki tör a ve sze ke dés, de a vé -
gén per sze min den el ren de ző dik.

A Nyír egy há zi Evan gé li kus Kos -
suth La jos Gim ná zi um Non-ni hil
ne vű cso port ja két elő adást is ho zott
Aszód ra. El ső ként ze nés per for man -
szu kat lát hat ta a kö zön ség, „Mind

egyek le gye nek” (Jn 17,21) cím mel. Eb -
ben sza vak nél kül, a moz du la tok
ere jé vel je le ní tet ték meg a gö rög ka -
to li kus, ró mai ka to li kus, re for má tus
és evan gé li kus fe le ke ze tek har cát,

mely nek vé gén mind nyá jan a ke -
reszt szim bó lu ma alatt egye sül nek.

A prog ram ban ez után a Rom há nyi
Jó zsef ál tal írt Mi si me séi cí mű ze nés
me se já ték kö vet ke zett, ame lyet a
szar va si Ben ka Gyu la Evan gé li kus Ál -
ta lá nos Is ko la és Óvo da Szi vár vány
tár su la ta mu ta tott be. Fel ké szí tő jük
Hi mer né Du ló Eri ka volt.

A fesz ti vált a nyír egy há zi ak má so -
dik pro duk ci ó ja zár ta, Sze re tet Nyu -
gat ról cím mel. A ren de ző, Ta más
Me lin da ta nár nő be ve ze tés ként el -
mond ta: „Mi min dig mu to gat ni szok -
tunk, de most meg mu tat juk, hogy tu -
dunk be szél ni is.” Az iro dal mi össze -
ál lí tás ban nyu ga tos köl tők olyan írá -
sa i ból vá lo gat tak, ame lyek va la mi lyen
for má ban a sze re tet ről szól nak: a szü -
lő és gyer mek kö zöt ti, a sze rel me sek

kö zöt ti, a ha za irán ti vagy ép pen az
Is ten irán ti sze re tet ről.

A zsű ri tag jai, Ká kay Ist ván, a Ma -
gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Or -
szá gos Iro dá já nak igaz ga tó ja és Ka -

li na Ka ta lin, az or szá gos iro da ok -
ta tá si és is ko lai osz tá lyá nak ve ze tő -
je, volt aszó di ta nár  egyé ni leg ér té -
kel ték a cso por to kat, ki emel ték eré -
nye i ket, és ta ná csot ad tak a hi bák el -
ke rü lé sé re. Mind ket ten hang sú lyoz -
ták, hogy a szín da ra bok leg alább
annyi ra rep re zen tál ják egy is ko la ok -
ta tó-ne ve lő mun ká ját, mint a kó ru -
sok vagy a rajz ver se nyek. 

Az aszó di ta lál ko zó részt ve vői
nem csak él mé nyek kel, ta pasz ta la tok -
kal, ha nem job bí tó öt le tek kel is gaz -
da god va tér het tek ha za. Ta lán a szí -
vük ben és gon do la ta ik ban ma radt az
utol só elő adás több ször, jel mon dat -
sze rű en fel hang zó részlete is: „Ide új -
ra a sze re tet jön s min den ki nek fa -
kad bo csá nat…”(Jó zsef At ti la)

g Adá mi Má ria

„Ide új ra a sze re tet jön”
VII. or szá gos evan gé li kus di ák szín ját szó-ta lál ko zó

b Más ko rok ba és más vi dé kek re utaz hat tak kép ze let ben mind azok, akik
el lá to gat tak az Aszó don már he ted szer re meg ren de zett or szá gos evan -
gé li kus di ák szín ját szó-ta lál ko zó ra. A fesz ti vál ra már ci us 11-én és 12-
én ke rült sor, pár hu za mo san a ha gyo má nyos Pe tő fi-nap pal, amely az
is ko la min den ta nu ló ja szá má ra vál to za tos prog ra mo kat kí nált: a szín -
da ra bok meg te kin té se mel lett elő adá so kat hall gat hat tak di ák tár sa -
ik tól, öreg di á kok tól, ta ná ra ik tól; részt ve het tek sza va ló ver se nyen és
já té kos ve tél ke dő kön, il let ve mú ze um- és kas tély lá to ga tá son is. Be -
né pe sült az Evan gé li kus Egy ház Aszó di Pe tő fi Gim ná zi u ma, Szak kép -
ző Is ko lá ja és Kol lé gi u ma: sa ját ta nu ló ikon kí vül még száz har minc ven -
dé get fo gad tak.

– Van-e kü lön le ges sé ge en nek az
év nek?

– Ed dig iga zá ból mi, aszó di ak
ját szot tunk csak komp lett da ra bot.
Az is ko lák jel lem ző en stí lus gya kor -
la tok kal, rö vi debb je le ne tek kel ér -
kez tek, rit ka volt, hogy raj tunk kí vül
bár ki tel jes szín da ra bot ját szott vol -
na. Az idei év nem csak a lét szám ban
ho zott vál to zást – hi szen majd nem
két szer annyi an va gyunk, mint ko -
ráb ban –, ha nem ab ban is, hogy tel -
jes da ra bo kat lá tunk. Te hát ezen a
ta lál ko zón – úgy mond – min den te -
kin tet ben elő re lép tünk. 

– Mit le het el mon da ni az evan gé -
li kus di ák szín ját szók ról?

– Ez zel kap cso lat ban na gyon friss
él mé nye im van nak, mert most no -
vem ber ben vol tunk egy re gi o ná lis
di ák szín ját szó-ta lál ko zón Gö döl -
lőn. Ezen hét-nyolc is ko la vett részt,
jel lem ző en pes ti in téz mé nyek, és na -
gyon cso dál koz tunk azon a kö ze gen,
amellyel ott ta lál koz tunk. Ne héz
meg fo gal maz ni a kü lönb sé get, de
igyek szem. Na gyon erős sze xu a li tás
jött le a szín pad ról. Gya kor la ti lag az -
zal igye kez tek va la mi na gyot és újat
ad ni azok a cso por tok, hogy kép zett
szí né sze ket meg szé gye ní tő nyílt -

ság gal ját szot tak egé szen ne héz da -
ra bo kat. A gyer me ke ink csak pis log -
tak. Kér dez tem is utá na, hogy sze -
ret né nek-e így ját sza ni. Ennyi re kö -
tet le nül, ennyi re a fér fi-nő kö zöt ti
gá ta kat át lép ve? Mind annyi an azt
mond ták, hogy nem. Ezek a gye re -
kek más vi lág ban él nek, így, hogy
evan gé li kus is ko lá ba jár nak. Szá -
munk ra az volt a ta pasz ta lat, hogy
ez jó!

– Mi vel a szí né szet egy ben ki tá rul -
ko zás is, ta lán szük sé gük van a di -
á kok nak egy faj ta rej tett ség re, vé -
dett ség re, ame lyet egy evan gé li kus is -
ko la ad ni tud?

– Így van. Azok a cso por tok va -
la mi na gyon újat, for ma bon tót akar -
tak csi nál ni. Ne künk jól esett, hogy
mi va la mi klasszi kus sal pró bál ko -
zunk. Az ot ta ni zsű ri is meg je gyez -
te, hogy rit kán lát ni ilyet. Ta lán
pon to san azért, mert mi egy há zi is -
ko la va gyunk, nem a for ma bon tás,
nem a ha tár át lé pé sé nek irá nyá ba
moz gunk, ha nem egy sze rű en ját -
szat ni akar juk őket. Ad ni ne kik,
hogy min den te kin tet ben fej lőd ni
tud ja nak. 

Az el múlt ki lenc év alatt, mi ó ta a
szín ját szó kö rünk lé te zik, ket ten

pró bál koz tak meg a szí ni ta no dá -
val. Nem töb ben. De nem is ez a cé -
lunk. A cé lunk egy részt nyit ni őket,
más részt, ami ta lán még en nél is
fon to sabb, kö zös sé gi él ményt ad ni

ne kik. Na gyon rit kán élik meg a mai
gye re kek a kö zös sé gi él ményt. Itt ki -
csit kö tet le neb bül va gyunk együtt,
és ná lunk az a jel lem ző, hogy ötö di -
kes től ti zen ket te di ke sig jár nak a di -
á kok a szín ját szó cso port ba. Azt
gon dol nánk, hogy ez ne he zen áll

össze kö zös ség gé, mert annyi ra kü -
lön bö ző kor osz tály okból van nak.
Még is va la hogy évek óta mű kö dik
va la mi kö zös sé gi szel lem, ami meg -
tart ja őket. 

En nek leg jobb pél dá ja, hogy a
sok éve érett sé gi zett je ink a mai na -
pig vissza jár nak az ak tu á lis év be mu -
ta tó já ra. Bár már nem is me rik a
mos ta ni ge ne rá ci ót a drá ma szín pa -
dun kon, de a már ci u si pre mi er még
most is je lent annyit ne kik, hogy el -

jöjje nek, és ki csit vissza ál mod ják
ma gu kat a ré gi gim ná zi u muk szín -
pa dá ra. És ugye mi egyéb hoz ná
vissza őket, ha nem az a va la mi kor
meg ta pasz talt kö zös sé gi él mény,
amit drá má sa ink most is ma gu ké nak
mond hat nak?

– Mit ad a ta lál ko zó az aszó di
gim ná zi um nak?

– Min den év ben sze re tet tel vár -
juk a más is ko lák ból jö vő ket. Itt kap -
cso la tok szö vőd nek. A gye re kek
fel ve szik egy mást is me rő se ik kö zé az
IWIW-en, e-mai le ket vál ta nak, kü -
lö nö sen a vissza já rók. 

– Van-e jö vő je, van-e ér tel me az
evan gé li kus di ák szín ját szás nak?

– Sze rin tem min den kép pen. Ne -
kem jól esik, hogy olyan kö zeg ben
játsz ha tunk, ahol nem kell fel ta lál -
nom va la mi egé szen újat. Jól esik
olyan kö zeg ben len nem, ahol van -
nak kor lá tok. Nem kell „ki for dí ta -
nom” a gye re ke ket, nem kell meg ta -
gad ni uk ön ma gu kat, ha nem gye re -
kek ma rad hat nak. Ne kem jól esik ez,
és úgy lá tom, hogy ne kik is. Jól ér -
zik ma gu kat eb ben a kö zeg ben. Úgy
gon do lom, en nek min den kép pen
van jö vő je. 

g A. M.

In ter jú Lá nyi Er zsé bet tel, a di ák szín ját szó-ta lál ko zó fő szer ve ző jé vel

Középen a zsűri: Kákay István és Kalina Katalin. A kép jobb szélén Lányi
Erzsébet főszervező.

Kávéházi hangulatban az orosházi színjátszók

Gedeon és a dühös férjek
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Pro tes táns ha gyo mány a vi lá gi elem ak -
ti vi tá sa. A re for má ció ko ra a pol gár ság
erő sö dé sé nek, a pol gá ri gon dol ko dás
ter je dé sé nek az idő sza ka. Az au to -
nóm pol gár sze re ti egy há zát, fe le lős -
sé get érez irán ta, gaz da sá gi lag is ter -
het vál lal ér te. A tü rel mi ren de let utá -
ni val lá si fel len dü lés ben is nyo mon kö -
vet he tő a vi lá gi ak sze rep vál la lá sa.

Tisz táz zunk egy alap kér dést, a so -
kat em le ge tett pa ri tás el vét. Ez esz mei,
nem ma te ma ti kai fo ga lom. A kle ri kus
és a la i kus elem kö zös fe le lős sé gét
eme li ki az egy ház kor mány zás min den
szint jén, a gyü le ke ze tek től az or szá gos
egy há zig. Eb ben a kle ri kus elem je len ti
a leg ne me sebb ér te lem ben vett mi nő -
sé get, míg a la i kus elem ben a sze lek -
ció ré vén a mennyi ség mi nő sé gé nek
kell ér vé nye sül nie.

A pro tes tan tiz mus ősi gya kor la ta az
alul ról épít ke zés, meg va ló su lá sá nak
for má ja a „gyü le ke ze ti elv”. Ez azt fe -
je zi ki, hogy min den hi e rar chia a gyü -
le ke ze tek re épül, és az ő aka ra tu kat va -
ló sít ja meg. Mind ez tor zult az 1949–
1989 kö zöt ti idő szak ban. A tor zu lás
egyik fő meg nyil vá nu lá si for má ja a kle -
ri kus túl súly ban je lent ke zett. Ter mé -
sze te sen nem le het le egy sze rű sí te ni
csak er re, de ez volt az egyik lé nye ges
pont. Egy sze rű en ki fe jez ve a dik ta tó -
ri kus ál lam ha ta lom a kle ri kus sá got
volt ké pes fog lyá vá ten ni.

A leg egy sze rűbb s egy ben a leg ke -
gyet le nebb mód szer rel élt az ál lam -
ha ta lom. Meg fosz tot ta va gyo ná tól
az egy há zat, majd adott ke re tek kö -
zött biz to sí tot ta a fi nan szí ro zá sát.
Ez zel rö vid pó ráz ra fog ta a pap sá got
a gyü le ke ze tek től kezd ve egé szen az
or szá gos szin tig, eg zisz ten ci á lis füg -
gő sé get te remt ve ne ki. Ki ala kí tot ta a
hi e rar chi kus, kle ri ká lis, a pro tes tan -
tiz mus tól ide gen egy ház mo dellt. A
csú cson ál ló ve ze tő püs pök lett el ső -
sor ban fe le lős az ál la mi aka rat vég re -
haj tá sá ért. A gyü le ke ze ti szin ten pe -
dig a hí vek ak ti vi tá sa a lel készt so dor -
hat ta ve szély be. A pu ha dik ta tú rá ban
ez a prob lé ma egy re in kább hang súlyt
ka pott, hi szen a tár sa da lom ban a
fenn ál ló rend szer vi szony la gos la -
zu lá sa az egy há zu kat sze re tő la i ku sok
ak ti vi tá sá hoz ve zet he tett vol na. Az
egy há zi élet anya gi for rá sa i ban hát -
tér be szo rult a sa ját erő, a fi nan szí ro -
zást az ál la mi tá mo ga tás és a kül föl -
di se gít ség nyúj tot ta. Ezért sem vál -
ha tott az egy ház kor mány zás ban pri -
o ri tás sá az, hogy mit kí ván nak a
gyü le ke ze tek, a hí vek. Az volt fon tos,
mit óhajt az ál lam, mit ta ná csol a kül -
föld, ahol ez utóbb szin tén az ál lam -
mal va ló ko eg zisz ten ci á ra, a túl élés -
re buz dí tott.

1989–90 gyö ke res for du la tot ho -
zott. A tár sa da lom is ta lán csak az egy -
há zak hely ze té nek drá mai meg vál to -
zá sa kap csán hit te el leg in kább, hogy
a for du lat va ló di. 1989 nya rán meg -
szűnt az Ál la mi Egy ház ügyi Hi va tal.

Még az el ső sza ba don vá lasz tott
Or szág gyű lés hi va tal ba lé pé se előtt a
ko ráb bi par la ment a sar ka la tos tör vé -
nyek kö zött meg hoz ta az 1990-es IV.
tör vényt a lel ki is me re ti és val lás sza bad -
ság ról. Ez tel je sen új hely ze tet, az ál -
lam tól sza bad egy há zat te rem tett. A
tü rel mi ren de let, majd a 19. szá zad vé -
gi, Eöt vös Jó zsef ne vé hez fű ző dő, a fe -
le ke ze tek jog egyen lő sé gét ga ran tá ló
tör vé nyek után kor sza kos lé pés ta núi
le het tünk. Jel lem ző, hogy még az

1934–37-es zsi na ti tör vé nyek élet be lé -
pé sé hez is szük ség volt az ak ko ri kul -
tusz mi nisz ter el len jegy zé sé re, te hát
az ál la mi ga ran ci á ra. Az ál lam 1990-
ben le mon dott az úgy ne ve zett fő -
kegy úri jo gá ról.

A sza bad ság hir te len jött, és ha son -
ló gon dot je len tett mind az egy ház ban,
mind a tár sa da lom ban. Még pe dig az
el ha tá ro ló dás igé nyét a ko ráb bi dik ta -
tó ri kus kor szak tól és ugyan ak kor a
kon ti nu i tást, amely a negy ven év alatt
meg szü le tett ér té kek vál la lá sát is il le -
ti. An tall Jó zsef hí res mon dá sa – „tet -
szet tek vol na for ra dal mat csi nál ni” –
az egy ház ban is ér vé nyes, ami kor
szen ved nek, szen ve dünk at tól, hogy to -
vább él nek nem kí vá na tos je len sé gek,
vagy ami kor nem érez zük elég sé ges nek
az el ha tá ro ló dást, és túl zott nak tű nik
a kon ti nu i tás.

Ez zel is össze függ nek a konflik tu sok,
ame lyek ben már ben ne van a ci vil
szfé ra új já éle dé se, a vi lá gi elem re ak -
ti vá ló dá sa; ha a talp ra ál lás las sú is.

Nem vé let len az sem, hogy a fe szült -
sé gek, üt kö zé sek egyik góc pont ja a zsi -
nat, hi szen jó sze ri vel ez az egyet len
olyan fó rum, ahol kle ri ku sok és la i ku -
sok, ve ze tők és egy ház ta gok kvá zi
egyen ran gú an vi tat koz hat nak. Így vá -
lik ért he tő vé, mi ért ha lad ják meg a vi -
ták a jog al ko tás ke re te it.

De ter mé szet sze rű leg je lent kez nek
konflik tu sok az in téz mé nyek és fő ként
az is ko lák éle té ben. A je len le gi lel kész -
nem ze dé kek nek ugyan is nem le het
ele gen dő ta pasz ta la tuk ezek ről. Hi ány -
zik a szük sé ges pe da gó gi ai, is ko la ve ze -

té si kép zett ség is, mi köz ben több ször
ta lál koz ni le het ki zá ró la gos ság ra tö rek -
vő be le szó lá si, dön té si igénnyel.

Gon dot je lent a túl élő kli ens rend szer
is, ami kor az in for má lis út ha té ko -
nyabb nak bi zo nyul a tör vé nyes nél. Ez
még ak kor is gond, ha a be ideg ző dött
rossz mód szer rel egyéb ként jó dön té -
sek szü let nek.

Ör ven de tes a gyü le ke ze tek re ge -
ne rá ló dá sa, so kak vissza té ré se az egy -
ház hoz, de ért he tő en ez sem zök ke nő -
men tes. Dur va pél dá val él ve, a ke resz -

tény kö zös ség ben ter mé sze tes a meg -
bo csá tás, de vissza tet szést kelt, ha a
vissza té rő ko ráb bi párt tit kárt – akit vi -
tat ha tat lan po li ti kai ta pasz ta la tok se -
gí te nek – rög tön a gyü le ke zet fel -
ügye lő jé vé vá laszt ják meg.

Mind ez egy év ti zed del a sza bad ság
el nye ré se után erő tel je sen fel ve ti a
„ho gyan to vább?” kér dé sét. Az új zsi -
na ti tör vé nyek meg ad ják a ke re tet.
Új ra éled – ha tet szik –, meg ma rad a
pa ri tás el ve, ér vé nye sül a nem lel ké szi
elem fe le lős sé ge. De ma, az em lí tett tel -
je sen új tör té nel mi, tár sa dal mi, po li ti -
kai hely zet ben más ról, több ről van szó,
va ló di ci vil kont roll ról. Er re van szük -
ség, hi szen az ál lam és az egy ház va -
ló ban el vált, az egy há zi tör vé nyek be -
tar tá sát csak a köz meg egye zés, a köz -
aka rat, az ál ta lá nos jog kö ve tő ma ga tar -
tás ga ran tál ja.

A fo lya mat ban fon tos az egy ház kor -
mány zás, a zsi nat, az egy há zi bí ró sá -
gok sze re pe, szét vá lasz tá sa, de együtt -
mű kö dé se is. A bí ró sá gok is a kont roll -
me cha niz mu sok hoz tar toz nak, sőt
ta lán – jo gi lag bi zo nyo san – a leg lé -
nye ge sebb lánc sze met je len tik, de
sem mi kép pen sem az el sőt és az
egyet lent. El ső sor ban a vég re haj tá si
jog kör ben fel adat tal bí ró tes tü le tek ben
kel le nek iga zi vi ták, ott kell a dol gok -
nak el dől ni ük.

Me lyek a fel ada tok, ha az új ki hí vá -
so kat tar tal mi ol dal ról kö ze lít jük meg?
Szem be sül nünk kell el ső sor ban a sze -
ku la ri zá ci ó val, az el vi lá gi a so dás sal,
mely nek tér nye ré sét a szo ci a liz mus ná -
lunk el ho má lyo sí tot ta. Ugyan ak kor

már szem be sül nünk kell a tör té nel mi-
po li ti kai ke resz tény ség gel, mely ugyan -
olyan csap da ma, mint a dia kó ni ai teo -
ló gia volt teg nap. A po li ti kai ke resz -
tény ség – töb bek kö zött a ke resz tény
Ma gyar or szág gon do la ta – egy ház ba -
rát kön tös ben je lent ke zik.

Te vé keny sé gün ket po zi tív ér te lem -
ben kell, hogy meg ha tá roz za az, hogy
az év szá zad vé gé re, köz is mert egész -
ség ügyi gond ja ink el le né re, je len tő sen
meg nőt tek az élet esé lye ink. A tar tal -
mas, ér tel mes föl di élet esé lye.

Más di men zi ót ka pott a sze re tet ala -
pú és az ön zé s ala pú élet ve ze tés küz del -
me. Az egy ház mai cél ja – amely ben
szük ség van a nem lel ké szek szol gá la -
tá ra is – rész ben ősi cé lok mai új ra fo -
gal ma zá sát je len ti, rész ben pe dig új te -
en dő ket. Az alap ma is a misszió, az
evan gé li um hir de té se; a fel adat: Jé zus
Krisz tus hoz ve zet ni az em be re ket.
Eb ben min den ko ráb bi nál hang sú -
lyo sabb a min ta adás, a pél da mu ta tás,
a hi te les misszió a cse le ke de tek, az élet -
ve ze tés ál tal.

Így ke rül a kö vet ke ző meg fo gal ma -
zás ba a köz jó szol gá la ta. Az ál lam és
az egy ház szét vá lasz tá sa még job ban
ki eme li együtt mű kö dé sük szük sé -
ges sé gét a tár sa da lom ér de ké ben. A
köz jó szol gá la tá ban meg kell nyil vá -
nul nia az egy ház ban ér vé nye sü lő, a
sze re te ten, te her vál la lá son, ál do zat -
kész sé gen ala pu ló, a köz fel fo gás tól,
az ön zés től, az ego cent ri kus ön meg -
va ló sí tás tól el té rő er köl csi ség nek.
Ez nyil vá nul meg az egy ház in téz mé -
nyes tár sa dal mi szol gá la tá ban, egész -
ség ügyi és szo ci á lis in té ze tek, va la -
mint ok ta tá si in téz mé nyek, óvo dák,
ál ta lá nos, kö zép- és fő is ko lák mű köd -
te té sé ben. Eze ket igény sze rint, erő
sze rint kell, sza bad lét re hoz ni. Csak
mi nő sé gi is ko lát, in téz ményt sza -
bad mű köd tet ni. Nem elit is ko lát,
ha nem olyan ok ta tá si-ne ve lé si in téz -
ményt, ahol nyil ván va ló, hogy min -
den ki ma gá hoz ké pest a leg job bat
akar ja nyúj ta ni.

A gyü le ke zet től az or szá gos egy há -
zig, az in téz mé nye kig, az egy há zi élet

min den szint jén és te rü le tén szük ség
van a nem lel ké szi elem ak ti vi tá sá ra. Itt
is ér vé nyes, hogy ki-ki ké pes sé ge, a kö -
zös ség bi zal ma sze rint vál lal bi zo nyos
fel adat kö rö ket.

Egye dül a jé zu si pél da se gít het. A va -
ló sá gos Is ten, aki le győz te a ha lált, és
a va ló sá gos em ber, aki szen ve dett ér -
tünk. Egy ben pél dát is mu ta tott. Mert
nem ki sebb a fel adat, mint hogy – ami
a se gí tést, a má sik ter hé nek hor do zá -
sát je len ti – egy más Krisz tu sa i vá kell
len nünk.

b Egy há zunk kö zel múlt ban el hunyt volt or szá gos fel ügye lő jé nek aláb bi ak ban kö zölt írá sa a Teo ló gi ai Iro dal mi Egye sü let gon do zá sá ban 2000-ben út -
já ra in dí tott Gyü le ke zet pe da gó gi ai Fü ze tek el ső, Ci vil kont roll vagy társ szol gá lat cí mű kö te té ben je lent meg.

Ci vil szfé ra
– pres bi te rek, fel ügye lők szol gá la tá nak je len tő sé ge

A sor csend ben ha ladt elő re.
Csu pa jól öl tö zött, sze líd ar cú
em ber vett részt a moz gó úr va -
cso rán. Igaz, ez nem olyan
meg hitt, mint mi kor a tér dep -
lőn vesszük ma gunk hoz a
szent sé get, de né ha el ke rül he -
tet len, hogy – va la mi iga zán
fon tos ok ból – gyor sab ban fe -
je ződ jön be a szer tar tás. S a
gyü le ke zet ilyen kor – mint
ahogy ezen az al kal mon is –
el fo gad ja, meg ér tő en ve szi tu -
do má sul az al kal mi vál to zást.

Lá tás ból csak nem min den -
ki is me rős volt, sőt né há nyuk -
hoz ki fe je zet ten kö ze li kap cso -
lat köt. Min den ki csend ben
várt, csak egy em ber ló gott ki a
sor ból. Ő sem han gos ko dá sá val
vagy vi sel ke dé sé vel, de ru há za -
ta, ápo lat lan ha ja, bi zony ta lan
já rá sa nem ha gyott két sé get
afe lől, hogy haj lék ta lan. Már
ko ráb ban fel tűnt, amint el hú -
zód va, az utol só sor mö gött ku -
por gott egy szé ken. Az ilyet
ha mar ki szúr ja az em ber. Fél
szem mel még azt is lát tam,
amint fel áll va, a gyü le ke zet tel
együtt vá la szolt a gyó ná si kér -
dé sek re. Bi zo nyá ra nem elő ször
vett részt ilyen al kal mon. 

Most meg ott állt a sor ban.
Előt tünk! Ko szos nak ép pen nem
le he tett ne vez ni, de az is igaz,
nem volt ne héz meg ál la pí ta ni,
hogy a kö ze lé ben van. Jó-jó, Jé -
zus sem csak a jó sza gú a kat sze -
ret te. De mi ért nem állt egy ki -
csit hát rébb, vagy én let tem
vol na csak egy ki csit is für gébb,
hogy elé ke rül jek! És ha va la mi
fer tő ző be teg sé ge van? Ne künk
vi gyáz nunk kell ma gunk ra, fe -
le lős ség gel tar to zunk egy má -
sért és a csa lád tag ja in kért is. Le -
het, hogy még is ide jét múlt a kö -
zös ke hely? A csu dá ba! Most
mond tam ki, hogy meg bo csá tot -
tam, és hogy igye ke zem – s ak -
kor tes sék. Egy ilyen kel le met len
hely zet. A sor meg egy re csak ha -
lad. Nem so ká ra mi kö vet ke -
zünk. Még nem len ne ké ső
csend ben el som for dál ni.

Az im boly gó lép tű em ber
köz ben a lel kész elé ért. Hogy
más kor is így szok ta-e, vagy
csak most gon dol ta ekképpen
he lyes nek, ne tán a va la mi lyen
rej té lyes mó don ki für ké szett
gon do la ta im nak en ge del mes -
ked ve cse le ke dett, nem tu dom,
de össze zárt ke ze it ma ga előtt
tart va je lez te, a te nye ré be ké -
ri az os tyát. Majd to vább lép -
ve be már tot ta a ke hely be, a
szá já ba he lyez te a mennyei
táp lá lé kot, és egy kü lö nös, szin -
te gro teszk moz du lat tal meg -
ha jolt, mi előtt las san, im boly -
gó lép te i vel el in dult a kar zat
alat ti fél ho mály fe lé. 

Töb ben vé gig néz ték a kü lö nös
je le ne tet, de nem lát szott meg -
döb be nés az ar co kon. Egy ér -
tel mű volt, hogy ez a szám ki ve -
tett, nincs te len ség ben élő, mind -
un ta lan meg alá zott em ber így
fe jez te ki a leg na gyobb kö szö ne -
tét. Az ő kom mu ni ká ci ós kul tú -
rá já ban ez volt a há la ki fe je zé -
sé nek leg ma ga sabb foka.

Na gyon hossza san nem néz -
het tem utá na, hi szen sor ra ke -
rül vén oda kel lett áll nom a lel -
kész elé, hogy én is ma gam hoz
ve hes sem Krisz tus tes tét és vé -
rét. De az óta sem fe lej tet tem el,
hogy azon az al kal mon nem
vol tam mél tó az Úr szent aján -
dé ka i nak vé te lé re.

g Gyar ma ti Gá bor

Di lem ma

g Frenkl Ró bert
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(úrv., énekes liturgia) Koczor Tamás; Kőbánya, X., Kápolna u. 14. de. 10. Benkóczy Péter;
Kelenföld, XI., Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) dr. Blázy Árpádné; de. 11. (úrv.) dr. Blázy Árpádné;
du. 6. (vespera) dr. Blázy Árpád; XI., Németvölgyi út 138. de. 9. (családbarát istentisztelet)
dr. Blázy Árpád; Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor 24. de. 9. (úrv.) dr. Fabiny Tamás;
Budahegyvidék, XII., Kék Golyó u. 17. de. 10. (úrv.) Keczkó Pál; XIII., Kassák Lajos u.
22. de. 10. Kendeh György; Zugló, XIV., Lőcsei út 32. de. 11. (úrv.) Tamásy Tamásné; XIV.
Gyarmat u. 14. de. fél 10. Tamásy Tamásné; Pestújhely, XV., Templom tér de. 10. (úrv.)
Szabó B. András; Rákospalota, XV., Juhos u. 28. (kistemplom) de. 10. (úrv., szuplikáció)
Pfeiffer Ottó; Rákosszentmihály, XVI., Hősök tere 10–11. de. 10. (úrv.) Börönte Márta;
Cinkota, XVI., Batthyány I. u. de. fél 11. Vető István; Mátyásföld, XVI., Prodám u. 24.
de. 9. Vető István; Rákoshegy, XVII., Tessedik tér de. 9. Nagyné Szeker Éva;
Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út 111. de. fél 11. Nagyné Szeker Éva; Rákoscsaba, XVII.,
Péceli út 146. de. 9. Grendorf Péter; Rákosliget, XVII., Gózon Gy. u. de. 11. Grendorf
Péter; Pestszentlőrinc, XVIII., Kossuth tér 3. de. 10. (úrv.) Hulej Enikő; Pestszentimre,
XVIII., Rákóczi út 83. (református templom) de. 8. Hulej Enikő; Kispest, XIX.,
Templom tér 1. de. 10. Széll Bulcsú; XIX., Hungária út 37. de. 8. Széll Bulcsú;
Pesterzsébet, XX., Ady E. u. 89. de. 10. Győri János Sámuel; Csepel, XXI., Deák tér de.
fél 11. Zólyomi Mátyás; Budafok, XXII., Játék u. 16. de. 10. (úrv.) Solymár Gábor;
Budakeszi, Fő út 155. (gyülekezeti terem) de. fél 10. (úrv.) dr. Lacknerné Puskás Sára;
Soroksár, Otthon Közösségi Ház, Szitás u. 112. du. 4. Győri János Sámuelné; Budaörs,
Szabadság út 75. de. 10. Endreffy Géza.
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Összeállította: Boda Zsuzsa

Pest szent lő rin cet már 1424-ben em -
lí tik – Zenth-Lewryncz alak ban – a
kró ni kák. A fa lut Zsig mond ki rály
aján dé koz ta má so dik fe le sé gé nek,
Bor bá lá nak. A 19. szá zad ban Kis pest -
hez csa tol ták.

A pest szent lő rin ci evan gé li kus -
ság 1922-ben Kis pest fi ók egy há zá vá,
majd 1927-ben So rok sár pé te ri vel, a
mai Pest szent im ré vel együtt misszi -
ói egy ház zá szer ve ző dött, és 1929-
ben ön ál ló anya egy ház lett.

Az épp hogy ön ál ló sult gyü le ke zet
So koray Ká roly lel kész ve ze té sé vel
temp lom épí té sé re szán ta el ma gát.
Az épít ke zés 1932. jú li us 4-én kez dő -
dött a pest szent lő rin ci Ben kő Já nos
épí tész mér nök ter vei sze rint, és még
ab ban az év ben, de cem ber 18-án
Raf fay Sán dor püs pök fel szen tel te az
épü le tet. Mind ez a nagy gaz da sá gi vi -
lág vál ság ide jén tör tént! 1943-ban
or go ná val, 1948-ban ol tár kép pel gaz -
da go dott a temp lom.

A szo ci a liz mus év ti ze de i ben meg -
tört a gyü le ke zet fej lő dé sé nek len dü -
le te. A nyolc va nas évek má so dik fe -
lé től Ha va si Kál mán mun kál ko dá sa
nyo mán is mét meg élén kült a kö -
zös sé gi élet. 1993-ban föl épült az új
pa ró kia és gyü le ke ze ti te rem. Az
egy házközség ne gye dik lel ké sze, Győ -
ri Gá bor 1998-ban kezd te meg szol -
gá la tát. 2003-tól Dr. Ko rá nyi And rás,
2005-től Hu lej Eni kő is se gít a lel ké -
szi mun ká ban.

Az épü let het ven öt éves ju bi le u -
mát ün nep lő kö zös ség 2007-ben
„Élő kö vek temp lo má nak” ke resz tel -
te lel ki ott ho nát, az zal a vággyal,
hogy ne csak kö vek ből, ha nem hit ben
el kö te le zett em be rek ből is temp lom
épül jön. Öröm lát ni a fi a ta lok ból és
idő seb bek ből ál ló lel kes mun ka tár si
cso por tok te vé keny ke dé sé nek gyü -
möl cse it a gyü le ke ze ti élet szin te
min den te rü le tén, még sem le he tünk
elé ge det tek. Ke rü le tünk ben is van nak
szét eső csa lá dok, kal ló dó fi a ta lok,

ma gá nyos öre gek, mun ka nél kü li ek,
meg él he té si gon dok kal küsz kö dők.
Bő ven van le he tő sé günk ar ra, hogy
hi tün ket a cse lek vő sze re tet ben te -
gyük lát ha tó vá.

Szól nunk kell még temp lo munk
ékes sé gé ről, a pré di ká ló szár nyas ol -
tár ról. Ad ven ti és böj ti idő szak ban
be csu kott ál la pot ban a szen ve dő
Krisz tust áb rá zol ja („Ec ce ho mo”,
hárs fa re li ef; Ry szard Zając, 2007).
Jé zus tes tén a vér csep pe ket vi rág gá
for mál ta az al ko tó, je lez ve, hogy
Krisz tus ál do za ta üd vös sé gün ket
szol gál ja. Az ol tár szár nyak a nagy
ün ne pek al kal má val szét nyíl nak,
lát ha tó vá té ve a fel tá ma dott Krisz -
tust mint jó pász tort (Raks sá nyi
De zső, 1948). A szár nyak ra Zsid
13,20–21-ből vett idé zet ke rült (hárs -
fa re li ef; Gi dó fal vi Kö vér György,
2007) Ez zel az igé vel kí vá nunk ál dást
az Evan gé li kus Élet ol va só i nak éle -
té re!

„A bé kes ség Is te ne pe dig, aki az
örök szö vet ség vé re ál tal ki hoz ta a ha -
lot tak kö zül a mi Urun kat, Jé zust, a
ju hok nagy pász to rát, te gyen kész sé -
ges sé ti te ket min den jó ra, aka ra tá nak
tel je sí té sé re; és mun kál ja ben nünk
azt, ami ked ves őe lőt te Jé zus Krisz tus
ál tal, aki nek di cső ség örök kön-örök -
ké. Ámen.”

I S TEN TI SZ TE LETKÖZ VE TÍ TÉ S A TE LE VÍ  Z I Ó BAN

Be mu tat ko zik a Pest -
szent lő rin ci Evan gé li kus

Egy ház köz ség

Evan gé li kus
is ten tisz te let
a Ma gyar
Tele ví zi ó ban
Már ci us 28-án,
vi rág va sár nap
11 órá tól is ten -
tisz te le tet lát -

ha tunk a Ma gyar Te le ví zió egyes
csa tor ná ján Pest szent lő rinc ről.
Igét hir det Győ ri Gá bor es pe res-
lel kész.

A Ba la ton-fel vi dék leg pa ti ná sabb
épí tett em lé kei az egy ko ron itt hú zó -
dó vég vár rend szer erő dí té sei. Több -
sé gük ki emelt tu risz ti kai cél pont, a
nyá ri pi he nő jü ket itt töl tők szá má ra
szín vo na las tör té nel mi-kul tu rá lis
prog ra mot kí nál va. 

Ta pol ca vá ra azon ban ki vé tel, hi -
szen nem ma ga az erő dít mény je lent
iga zi lát vá nyos sá got, sok kal in kább az
a tör té nel mi vá ros mag, ahol rom jai
meg ta lál ha tó ak: a Ma lom-tó és a
temp lom-dom bi rom kert, az it te ni
ka to li kus temp lom és ál ta lá nos is ko -
la kör nye ze te. 

Az erő dí tés tör té ne te 1347-re nyú -
lik vissza, Nagy La jos ek kor ado má -
nyoz ta a fél re me te élet mó dot foly ta -
tó kar tha u zi ak nak a Temp lom-dom -
bot is ma gá ban fog la ló bir to kot. Itt
a szer ze tes rend tag jai a ko ráb bi ala -
pok ra meg erő sí tett épü le te ket emel -
tek. Az 1400-as évek ben ud var há zu -
kat to vább erő dí tik – fa la kat, bás tyá -
kat húz nak fel. A tö rök idők ben pa -
lánk vár is épül, de a két, nem túl je -
len tős erő dí tés nem tud el len áll ni a
be özön lő osz mán ha dak nak, ame -

lyek 1554-ben meg száll ják Ta pol ca
vá ro sát. 

Az 1600-as évek ben is mét meg -
erő sí tik fa la it, és a ha di sze ren cse
vál to zá sa ré vén új fent ma gyar ka to -

nák ál lo má soz nak ben ne. Ak tív lé té -
nek utol só idő sza ka a Rá kó czi-sza -
bad ság harc, a ve zér lő fe je de lem idő -
sza ká ra esik, majd az or szág vá ra i nak

több sé gé hez ha son ló an pusz tu lás nak
in dul, kö ve it a te le pü lés épít ke zé se -
i nél hasz nál ják fel. 

Szak sze rű en kon zer vált fal sza ka -
sza it azon ban nap ja ink ban is meg te -

kint het jük: a hosszan el nyú ló, 15. és
17. szá za di fal ma rad vá nyo kat, va la -
mint két ke rek bás tyá já nak alap ja it.

g Re zsa bek Nán dor

ERŐS VÁ RAK

A ta pol cai vár rom

Már ci us 28-án, vi rág va sár nap dél ben
a csön gei evan gé li kus temp lom ha -
rang ja szól az MR1 – Kos suth rá di -
ó ban. A ke me nes al jai föl des urak
több sé ge már a 16. szá zad el ső fe lé -

ben csat la ko zott a re for má ci ó hoz.
Ezek ben az évek ben ta ní tó ja és lel ké -
sze is volt a te le pü lés nek, is ten tisz -
te let re a szom szé dos Ost ffy asszony -
fá ra jár tak. A ma is lát ha tó ba rokk

temp lo mot Per la ky Gá bor szu per in -
ten dens szen tel te fel 1784-ben. Hu -
szon négy mé ter ma gas tor nya 1902-
ben épült.

d For rás: RTV Rész le tes

Csön gé ről ha ran goz nak

Tra gi kus éle tű kol lé gá tól bú csú zunk.
Me legszí vű, hí vő édes anya szül te és
ne vel te őt mély ke resz tény hit ben.
Ami kor Za vecz ki Jó zsef meg szü le tett,
ak kor tom bolt Eu ró pá ban a gyer mek -
pa ra lí zis. Jós ka is en nek a be teg ség -
nek az ál do za ta lett. Gyó gyí ta ni nem
tud ták, já rá sa idő vel egy re rom lott. 

Gyer mek ko rá tól részt vett a mis -
kol ci gyü le ke zet éle té ben. Kon fir mált,
és az if jú sá gi órák ál lan dó részt ve vő -
je ként egy re na gyobb ér dek lő dést
mu ta tott a hit és a teo ló gia kér dé sei
iránt. Gim ná zi u mi ta nul má nyai alatt
a bőr dísz mű ves szak mát is ta nul ta,
ame lyet egy évig gya ko rolt. Si ke res
érett sé gi után nyert fel vé telt az Evan -
gé li kus Teo ló gi ai Aka dé mi á ra 1976-
ban. Je lent ke zé se előtt meg is mer ked -
he tett az ak ko ri dé kán nal és il le té kes
püs pö ké vel, mi vel gyü le ke ze ti lel ké -
sze két sé ges nek tar tot ta, hogy maj -
da ni lel ké szi szol gá la tát – fi zi kai és
egész sé gi adott sá gai mi att – ké pes
lesz be töl te ni. A fel vé te li bi zott ság
dön té se is po zi tív volt.

Mi u tán lel ké szi dip lo má ját meg -
sze rez te, D. dr. Ottlyk Er nő püs pök
szen tel te lel késszé 1981-ben mis kol -
ci temp lo munk ban.

El ső szol gá la ti he lye a Bu dai Evan -
gé li kus Sze re tet ott hon volt, majd

egy hó nap el tel té vel a Nóg rád me gyei
Szi rák nagy múl tú evan gé li kus gyü -
le ke ze té nek he lyet tes lel ké sze lett.
Idő köz ben meg nő sült, fe le sé ge Ur -
bán Ilo na. Há zas sá guk ból két szép
gyer mek szü le tett. Saj ná la tos mó don
há zas sá guk vá lás ba tor kol lott. Ez
meg pe csé tel te to váb bi éle tét és tra -
gi kus sor sát.

Ki lenc évi he lyet tes lel ké szi szol gá -
lat után püs pö ke fel men tet te Za vecz -
ki Jó zse fet a lel ké szi fel adat tel je sí té -
se alól, ame lyet im már fe le sé ge se gít -
sé ge nél kül nem tu dott el lát ni. 1992.
ja nu ár 1-jé től rok kant nyug dí jas ál lo -
mány ba ke rült. Tar tóz ko dá si he lyé ül
a gye nes di á si sze re tet ott hont kí nál ta
fel egy há zunk, majd a nyír egy há zi Em -
maus-ott hon ba ke rült. Mind két he -
lyen le he tő sé ge volt áhí ta to kat tar ta -
ni az ott hon la kó i nak. Esz ten dők
múl tán szü lei la ká sá ba, Mis kolc ra
köl tö zött. Kap cso la tai fel la zul tak, míg
vé gül Mis kolc vá ros egyik jó el lá tást
biz to sí tó szo ci á lis ott ho ná ba nyert
fel vé telt. Itt fe jez te be szo mo rú éle tét.
Ra va ta la mel lett Sán dor Fri gyes
esperes hir det te Is ten vi gasz ta ló, meg -
bo csá tó és bá to rí tó igé jét.

Egy ne héz sor sú, sok fáj dal mat és
csa ló dást el szen ve dett élet fe je ző dött
be öt ven négy éve sen. Za vecz ki Jó zsef

éle tét meg ha tá roz ta a gyer mek ko ri be -
teg ség, amely nek bel ső hit be li fel -
dol go zá sa ser dü lő- és if jú ko rá ban si -
ke res volt. Ezt jel zi a meg szer zett
szak mun kás ok le vél, az érett sé gi, sőt
a lel ké szi dip lo ma is. Mö göt te az
édes anya imád sá ga, a csa lád sze re te -
te és a gyü le ke zet kö zös sé ge is rej tő -
zik. Leg fő képp azon ban Is te nünk ke -
gyel me. Ami kor éle té ben az ön ál ló,
fel nőtt élet ve ze tés és hi va tás tel je sí tés
fe le lős vál la lá sá nak kor sza ka kö vet ke -
zett, ak kor élet ere je er re ke vés nek bi -
zo nyult. Sor sá nak, hely ze té nek fel dol -
go zá sá ban ne he zen fo ga dott el se gít -
sé get. Bár au tót is ve ze tett ko ráb bi
éve i ben, rom ló egész sé gi ál la po ta és
je lent ke ző be teg sé gei so dor ták a vég -
ki fej let fe lé. Be tel je se dett a zsol tá ros
sza va: „Erőm meg tört az úton, meg rö -
vi dül tek nap ja im.” (Zsolt 102,24)

Zaveczki Józsefet Is ten ke gyel -
mé be ajánl juk, aki nek sze re te te na -
gyobb a mi szí vünk nél. Krisz tu sért le -
gyen az Úr kö nyö rü le tes hoz zá! Sok
bá nat tal és ke vés öröm mel el töl tött
föl di élet után le gyen övé az örök élet
nyu gal ma és bé kes sé ge! „A tit kok
az Úréi, a mi Is te nün kéi, a ki nyi lat -
koz ta tott dol gok pe dig a mi e ink…”
(5Móz 29,28) 

g D. Sze bik Im re 

Za vecz ki Jó zsef
(1955–2010)

Lap zár tánk kor, már ci us 16-án es te az
aláb bi hír volt ol vas ha tó egy há zunk
köz pon ti in ter ne tes por tál ján, az evan -
ge li kus.hu ol da lon: „Szar vas – 2010.
már ci us 12-én dél után tűz ütött ki a
szar va si Ben ka Gyu la Evan gé li kus Ál -
ta lá nos Is ko lá ban, a fel ső ta go zat eme -
le tén – tud ta meg szer kesz tő sé günk Lá -
zár Zsolt evan gé li kus lel kész től. A tűz -

ol tók ha mar el ol tot ták a tü zet, de így
is ki égett egy osz tály te rem. Va ló szí nű,
zár lat okoz ta a tü zet.” Sze ret tünk vol -
na to váb bi rész le te ket is meg tud ni a saj -
ná la tos bal eset ről, de meg ke re sé sünk -
re sem az egy ház köz ség lel ké sze, sem
az is ko la igaz ga tó nő je nem kí vánt nyi -
lat koz ni az Evan gé li kus Élet ol va só i nak.

g Lázár Zsolt felvétele

Tűz eset a szar va si Ben ka Gyu la
Evan gé li kus Ál ta lá nos Is ko lá ban
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Mö göt tünk van egy sok hó ban, nagy
hi deg ben és eső ben bő vel ke dő tél. Ez
sok szor már ön ma gá ban elég ah hoz,
hogy ki csit gyen gén, fá ra dé ko nyan
kezd jük az új év sza kot. Ha rá adá sul egy
ki sebb-na gyobb meg be te ge dé sen is
át es tünk, még va ló szí nűbb, hogy szer -
ve ze tünk még vi se li a meg pró bál ta tá -
sok nyo ma it. És ak kor még nem be szél -
tünk az eset le ges gyógy szer ter he lés ről,
az an ti bio ti ku mok ról, ame lyek to vább
gyen gí te nek. 

Ezért van az, hogy hi á ba a ma da -
rak csi vi te lé se, a me le gebb idő, so kan
le vert nek, fá ra dé kony nak, gyen gé -
nek, ki me rült nek ér zik ma gu kat. Reg -
gel ki me rül ten éb re dünk, ke ve sebb
mun ka után is fá radt nak, túl ter helt -
nek érez zük ma gun kat, tel je sít mé -
nyünk csök ken. Gyak rab ban fáj a fe -

jünk, ha junk és kör münk tö re de zik,
bő rünk szá ra zabb. Egy szó val nem
va gyunk a leg jobb for mánk ban. De mi
en nek az oka?

Az okok sok fé lék. Té len ke ve sebb
zöld sé get, gyü möl csöt eszünk (rá adá -
sul haj la mo sak va gyunk zsí ro sabb,
ener gia dú sabb táp lá lé kot fo gyasz ta ni),
meg fe led ke zünk a kel lő mennyi sé gű fo -
lya dék fo gyasz tás ról, mo zog ni sem
moz gunk ele get, hi szen a té li, nagy hi -
deg ben szí ve seb ben vá laszt juk a jó
me leg szo bát.

Mit te he tünk, hogy meg előz zünk
egy újabb ener gia hi á nyos kor sza kot, a
be teg sé get? Már most kezd jük el tu da -
to san erő sí te ni az im mun rend sze rün -
ket: egész sé günk kul csát. Le he tő ség sze -
rint tar tóz kod junk töb bet a friss le ve -
gőn, sé tál junk na gyo kat a me le ge dő ta -

va szi hét vé gé ken. Fi gyel jünk oda a
táp lál ko zá sunk ra! Fo gyasszunk a ta -
vasszal meg je le nő idény zöld sé gek ből,
gyü möl csök ből, tölt sük fel a té len le -
me rült vi ta min-, ás vá nyi a nyag- és
nyom elem rak tá ra in kat. 

Im mun rend sze rünk tá mo ga tá sá -
ban se gít sé günk re le het a Bé res
Csepp is, amely már több év ti ze de be -
vált ma gyar ké szít mény. A Bé res
Csepp olyan arány ban tar tal maz ás -
vá nyi anya go kat és nyom ele me ket,
aho gyan azt a szer ve zet igény li, így
hoz zá já rul szer ve ze tünk erő sí té sé -
hez, im mun rend sze rünk tá mo ga tá sá -
val. Na pi 2 x 20 Bé res Csepp és a fel -
szí vó dá sá hoz nél kü löz he tet len C-vi ta -
min sze dé sé vel le he tő sé günk van ar -
ra, hogy tá mo gas suk im mun rend -
sze rün ket. 

Ébressze fel immunrendszerét!

A Bé res Csepp ® vény nél kül kap ha tó ro bo rá ló gyógy szer.
A koc ká za tok ról és a mel lék ha tá sok ról ol vas sa el a be teg tá jé koz ta tót,

vagy kér dez ze meg ke ze lő or vo sát, gyógy sze ré szét.
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Az Ava tar, James Ca me ron 2009 de -
cem be ré ben bemutatott film je va ló -
szí nű leg még so ká ig büsz kén vi sel he ti
a leg drá gább és leg lát vá nyo sabb film
ti tu lust. A há rom di men zi ós lát vány
so ka kat le nyű göz, a tör té net pe dig sú -
lyos tár sa da lom kri ti kát fo gal maz
meg: az em be rek meg tá mad ják a
Pan do rán élő benn szü löt te ket, azért,
hogy a föld jük ben ta lál ha tó ér té kes
kö ve ket meg sze rez zék, és eb ből ha -
tal mas va gyon ra te gye nek szert. 

Az Ava tar pa ra bo la sze rű tör té ne -
té vel pár hu zam ba ál lít ha tunk akár a
tör té ne lem ből is mert, év szá za dok kal

ez előt ti ese mé nye ket, akár a je len ben
zaj ló tör té ne te ket az em be ri kap zsi -
ság ról, há bo rúk ról és a kör nye zet
pusz tí tá sá ról. Írá sunk ban egy je len -
ben zaj ló tör té net ről szó lunk.

Né hány he te az Ava tar Er dély ben
cí mű, öt per ces vi deó je lent meg az in -
ter ne ten, amely az Ava tar film össze -
fog la ló ját a ve res pa ta ki arany bá nya
ügyé re ak tu a li zál ja. Ve res pa ta kon a
Ro sia Mon ta na Gold Cor pora ti on
ne vű ka na dai–ro mán ve gyes vál la lat
ci a ni dos tech no ló gi á val ara nyat akar
ki ter mel ni. Több mint tíz éve pró bál -
ják meg sze rez ni az en ge dé lye ket a ro -
mán ál lam tól, tíz éve fo lyik a küz de -
lem a he lyi la kos ság és a vál la lat kö -
zött. Eu ró pa leg na gyobb kül szí ni
arany bá nyá ját akar ják lét re hoz ni, ki -
de rült ugyan is, hogy a föld ben 330
ton na arany és 1600 ton na ezüst van.

A vál la lat ci án tech no ló gi át al kal -
maz na. Az el já rás ve szé lyes sé gét tíz
év vel ez előtt Ma gyar or szá gon is

meg ta pasz tal tuk, ami kor a ti szai ci -
án ka taszt ró fa be kö vet ke zett. Ak kor
átsza kadt egy nagy bá nyai bá nya vál -
la lat ci án tá ro zó ja, és az élet ve szé lyes
szennye ző anya gok a Ti szá ba ke -
rül tek. Több száz ton na hal és a fo -

lyó tel jes élő vi lá ga pusz tult el ak kor.
A nem anya gi kár mel lett az anya gi
kár is több mil li árd fo rint ra rú gott.
Kár té rí tést azon ban sem a ma gyar ál -
lam, sem a ká ro sul tak nem kap tak
mind a mai na pig. Saj nos gya ko ri ta -
pasz ta lat a gaz da sá gi élet ben, hogy a
hasz no kat pri va ti zál ják, a ne ga tív
(kör nye ze ti vagy egyéb) ha tá so kat
vagy ká ro kat pe dig a tár sa da lom ra,
az em be rek re há rít ják.

Ta valy de cem ber ben a ma gyar
par la ment meg sza vaz ta a ci án ti lal -
mat Ma gyar or szá gon. Ro má ni á ban
és az Eu ró pai Uni ó ban azon ban egy -
elő re sem mi lyen tör vény nem tilt ja
a ci a ni dos bá nyá sza ti tech no ló gi át.
Így a kör nye ző or szá gok ban mű kö -
dő arany bá nyák to vább ra is idő zí tett
bom ba ként ke tyeg nek, és ve szély for -
rást je len te nek ha zánk szá má ra is.

A ve res pa ta ki bá nya ter vet több
száz tu dós, a ro mán or to dox egy ház,
a ro má ni ai ma gyar tör té nel mi egy há -

zak, a So ros Ala pít vány, va la mint sok
ro má ni ai és kül föl di zöldszer ve zet el -
len zi.

Új El do rá dó cím mel 2004-ben
Ko csis Ti bor ki vá ló do ku men tum fil -
met ké szí tett a ve res pa ta ki küz del -
mek ről. A tör té net, saj nos, mint
tud juk, nem ért vé get 2004-ben.
Mi vel az arany ára fo lya ma to san
nö vek szik, úgy tű nik, a bá nya vál la -
lat nak meg éri pe res ked ni és az akár
év ti ze de kig tar tó en ge dé lyez te té si
el já rás költ sé ge it is ki fi zet ni. A föld -
ben rej lő arany túl nagy ha szon nal
ke cseg tet szá muk ra. 300 ton na arany

cím mel már ké szü lő ben van az Új El -
do rá dó foly ta tá sa is, az újabb küz del -
mek ről a bá nya vál la lat és a „benn szü -
löt tek” kö zött. Ügyes rek lám fo gá sok -
kal a ka na da i ak nak si ke rült el ér ni ük,
hogy a he lyi la kos ság egy ré sze is tá -
mo gas sa a bá nya meg nyi tá sát.

Hogy mi lesz a küz de lem vég ső ki -
me ne tele, az egy elő re még kér dé ses.
Va jon győz-e em be ri kap zsi ság, és
négy óri á si bá nya gö dör nyí lik meg az
élet ve szé lyes ci a ni dos el já rás sal Ve res -
pa tak nál, vagy győz az ér ték men tés és
a jó zan ész? Ez utób bi hoz ko moly
össze fo gás ra van szük ség ál la mok,
ci vil szer ve ze tek és egy há zak kö zött.

James Ca me ron Ava tar já ban túl
sok pusz tí tás tör tént azo kért a bi zo -
nyos föld ben rej lő kö ve kért. Re mél -
jük, hogy az er dé lyi Ava tar-tör té net
ke ve sebb pusz tí tás sal és rom bo lás sal
vég ző dik. Te rem tett vi lá gunk és a
ben ne élő em be rek sor sa a tét.

g Göm böcz El vi ra

Ava tar Er dély ben
ÜZ ENET AZ AR AR ÁTRÓL

Rovatgazda: Jerabek-Cserepes Csilla

E VÉ L&LE VÉ L

Evan gelisch és evan gé li kus
Öröm mel ol vas tam lap juk 2010. már ci us 14-i szá má ban Hol ger Man ke so -
ra it, ame lyek el iga zí tást ad nak a né met evan gelisch és a ma gyar evan gé li kus
szó je len tés tar tal má ról. A ket tő kö zöt ti kü lönb ség nem is me ré sé ből ren ge -
teg fél re ér tés adó dik, amit saj nos a Né met–ma gyar nagy szó tár is táp lál, mert
az evan gelischt „evan gé li kus”-sal for dít ja. Ez zel szem ben a Wah rig-szó tár (Das
Gros se Deu tsche Wör ter buch) sze rint az evan gelisch a pro tes tan tisch szi no -
ni má ja, a Ma gyar ér tel me ző ké zi szó tár pe dig a lu the rá nust ad ja meg az evan -
gé li kus szi no ni má ja ként.

Hogy mi ként ala kult ki a né met nyelv ben ez a szó hasz ná lat, ar ról Ottlyk
Er nő Egy ház tör té ne té ben a kö vet ke ző ket ol vas hat juk: „Az Ágos tai Hit val lás
há rom száz éves év for du ló ja al kal má ból (1830) [III. Fri gyes Vil mos – L. E.]
po rosz ki rály ren de le tet adott ki a lu the rá nus és a re for má tus el ne ve zés el -
len, és el ren del te az »evan gé li kus« jel ző hasz ná la tát, ami lé nye gé ben az óta
is a két fe le ke zet együt tes meg je lö lé sét szol gál ja né met nyel ven.” (326. o.)

Ér de mes meg je gyez ni, hogy az oszt rák szó hasz ná lat né mi leg el tér a né -
met től. Míg a né me tek „evan gelisch-lu the risch”-nek vagy egy sze rű en „lu -
the risch”-nek ne ve zik az evan gé li ku so kat (Hol ger Man ke), a re for má tu so -
kat pe dig „evan gelisch-re for mi ert”-nek, Auszt ri á ban az evan gé li kus „evan -
gelisch Augs bur ger Be kennt nis” (rö vi dít ve A. B.), a re for má tus pe dig
„evan gelisch Hel ve tis ches Be kennt nis” (H. B.).

Nem fe led kez he tünk meg ar ról sem, hogy száz év vel ez előtt még a ma -
gyar or szá gi re for má tu so kat is evan gé li kus nak ne vez ték – bi zo nyá ra az oszt -
rák nyelv hasz ná lat ha tá sá ra. En nek em lé két őr zi az „ágos tai hit val lá sú evan -
gé li kus” (ág. hitv. ev.) és a „hel vét hit val lá sú evan gé li kus” (ev. ref.) ki fe je zés,
amely az idő sebb ge ne rá ció szá má ra még bi zo nyá ra is me rő sen cseng.

Tisz te let tel: 
Lis ka End re (Bu da pest)

És a szü lők?
Az Evan gé li kus Élet 75. év fo lya má nak 8. szá má ban (2010. feb ru ár 21.) a Ma -
gyar or szá gi Bap tis ta Egy ház Bé ke hír nök cí mű he ti lap já ból Pri o ri tá sok cím -
mel kö zölt cik ket a té má ra va ló te kin tet tel há lá val és tel jes egyet ér tés sel ol -
vas tam. Ez a cikk an nak a men tő öv nek egy ré sze, ame lyet min den ar ra hi -
va tott vagy nem hi va tott, de fe le lő sen gon dol ko dó em ber né pünk, de ta lán
az em be ri ség meg men té se ér de ké ben pró bál „be dob ni” a ko moly ve szé lye -
ket elő idé ző „vi lág ten ger be”.

Úgy gon do lom, hogy az em ber bel ső vi lá ga és kör nye ze te oda-vissza függ
egy más tól. Te rem tőnk ránk bíz ta föl di éle tünk fel té te le i nek, a ter mé szet nek
a meg be csü lé sét, gon do zá sát. Hogy er re al kal ma sak le gyünk, éle tünk em -
be ri mó don va ló élé sé hez „sza bá lyo kat” ha tá ro zott meg.

Az em ber éle te kez de tén gon do zás ra, ne ve lés re szo rul, mely hez meg fe -
le lő kö rül mé nyek szük sé ge sek. Az em lí tett cikk ben ép pen ar ról az alap ve -
tő fel té tel ről van szó, amely – Is ten bölcs ren de lé se sze rint – mind az em -
be ri élet, mind a kör nye ze te szem pont já ból op ti má lis. Kö szö nöm en nek a
cikk ben vi lá go san meg fo gal ma zott ér tel me zé sét.

Amit ke res tem az írásban, az a ne gye dik pa ran cso lat ra mint Is ten egyik
„sza bá lyá ra” va ló uta lás. Het ven ki lenc éves va gyok, gyer me kem nincs, s egy
idő sek ott ho ná ban élek. Fi a ta labb ge ne rá ci ó ink egyes tag jai szá já ból már hall -
hat tam, hogy ne ki gyer me ke(i) fe lé van kö te le zett sé ge; ne ki az a csa lád ja. Tag -
ja-e egy csa lád nak a szü lő szü lő je? Egy há zi lap ról lé vén szó kü lö nö sen fon -
tos nak tar tom azt meg kér dez ni: az a sze re tet, amely Is ten fe lől a szü lőn ke -
resz tül a gye re ket érin ti, csak „le fe lé” mű köd het?

A ma élő em be ri ség le- és fel fe lé egy aránt szen ve di a fel té tel nél kü li, ön -
fel ál do zó sze re tet hi á nyát, pe dig az tar ta ná össze a csa lá do kat. Van-e meg -
fe le lő pél da a gyer me kek előtt ar ra a szü lő fe lé irá nyu ló sze re tet re, ami pél -
da ér té kű len ne? A gyer mek ne ve lés nek ez is kri ti kus pont ja, s ez az idő mú -
lá sá val mind hat vá nyo zot tab ban sú lyos bo dó prob lé mát je lent a csa lád
össze tar tá sá nak, fo gal má nak te rén. Le het-e úgy a jö vő ge ne rá ci ó ra gon dol -
ni, hogy nem csak a ke re ső ké pe sek szá ma ma rad el jócs kán a nyug dí ja sok szá -
má tól, de a csa lád „épü le tét” össze tar tó „mal ter”, a sze re tet sem időt ál ló, tar -
tal mat lan? En nek kö vet kez mé nyét a ma élő idő sek is nagy szám ban ér zik,
de a jö vő re néz ve kü lö nö sen fon tos len ne e té ren is Is ten „sza bá lya i nak” be -
tar tá sa, be tar ta tá sa.

Erős vár a mi Is te nünk!
Csu ti Ist ván né (Bu da pest)

Meg hí vó
A Rá kos szent mi hály–Sas hal mi Evan gé li kus Egy ház köz ség és a Csil lag -
gyer tya fény Ala pít vány sze re tet tel meg hív ja Bör ön te Már ta Csil lag gyer -
tya fény cí mű kö te té nek ke rek asz tal-be szél ge tés sel egy be kö tött be mu -
ta tó já ra már ci us 25-én, csü tör tök dél után 4 órá ra a Ko ro na kert ét te rem -
be (1161 Bu da pest, Szent ko ro na u. 120.).

Az ün ne pi együtt lé tet meg nyit ja Gáncs Pé ter, a Dé li Egy ház ke rü let püs -
pö ke. Kö szön tőt mond Ko vács Pé ter, a XVI. ke rü let pol gár mes te re. A kö -
te tet Döb ren tey Il di kó me se író és Le ven te Pé ter ön kép ző tár sas lény mu -
tat ja be. Mo de rá tor: Ken deh K. Pé ter, a Lu ther Ki adó igaz ga tó ja.

Ze nei szol gá lat te vők gyü le ke ze tünk ből: Hor váth né Kar sai Il di kó, Hor -
váth An na má ria, Hor váth Ve ro ni ka.

Bíz va meg tisz te lő je len lé té ben, tisz te let tel:
Rá kos szent mi hály–Sas hal mi Evan gé li kus Egy ház köz ség

és Csil lag gyer tya fény Ala pít vány

(A hely ki ala kí tá sa mi att elő ze tes be je lent ke zés szük sé ges. E-mail:
gyer tya feny@fre e mail.hu, te le fon:1/405-4877.)
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21.00 / m1
Üt kö zé sek
(ame ri kai–né met film drá ma,
2004) (120')
Egy brent woo di há zi asszony
és fér je, az ál lam ügyész. Egy
per zsa bol tos. Két rend őr -
nyo mo zó, akik mel les leg sze -
re tők is. Egy szí nes bő rű
film ren de ző és fe le sé ge. Egy
me xi kói la ka tos. Két au tó tol -
vaj. Egy újonc zsa ru. Egy kö -
zép ko rú ko re ai há zas pár.
Mind Los An ge les ben él nek,
és az el kö vet ke ző har minc hat
órában sor suk el ke rül he tet le -
nül üt kö zik egy más sal. A film
ken dő zet le nül mu tat ja be a
fa ji meg kü lön böz te tés össze -
tett sé gét az ame ri kai tár sa da -
lom ban. Az al ko tást 2006-
ban há rom Os car-díj jal is -
mer ték el.

HÉTFŐ

8.25 / Du na Tv
Is ten ke zé ben
10.00 / To rony Rá dió (Bé kés)
Lel ki szósz (evan gé li kus fél óra)
12.05 / Bar tók rá dió
A Liszt Fe renc Ka ma ra ze ne -
kar Mo zart-hang ver se nye
13.27 / Kos suth rá dió
Pi linsz ky Já nos mond ja el
ver se it
15.10 / m2
Del ta
(tu do má nyos ma ga zin) (25')
16.00 / PAX
Egy ház és ál lam (ri port film) (40')
21.30 / m1
Fér jem ket tős éle te (ame ri kai
film drá ma, 2001) (87')
14.50 / Duna Tv
Mátyás király és a reneszánsz 
(magyar ismeretterjesztő
film sorozat, 2008) 
Mátyás könyvtára 

KEDD

11.05 / m2
Vi lág örök sé ge ink (ma gyar
isme ret ter jesz tő film so ro zat,
2003) (27') A pé csi óke resz -
tény sír kam rák
14.10 / Du na II. Au to nó mia
A Va ti kán tit kai
(len gyel do ku men tum film-
soro zat, 2005) (26')
Szent Pé ter és a mé dia
15.55 / m2
Kö zel a sze re lem hez
(ma gyar já ték film, 1998) (99')
19.50 / Kos suth rá dió
Mil ne: Mi ci mac kó kuc kó ja
El mond ja: Esze nyi Eni kő
20.00 / Du na Tv
Nyu gat tól ke let re, avagy a
mé dia diszk rét bá ja
(ma gyar víg já ték, 1993) (126')
21.30 / m1
A vi har min dent fel ka var
(fran cia drá ma, 2006) (90')

SZERDA

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
16.34 / M. Ka to li kus Rá dió
Test vér egy há za ink éle té ből
Je len té sek a pro tes táns
vi lág ból
19.40 / M. Ka to li kus Rá dió
Gos pel kró ni ka
19.35 / Bar tók rá dió
Hang ver seny-kü lön le ges sé gek
Pjotr An der szews ki
zon go ra est je
20.30 / Kos suth rá dió
Kul túr kör
20.35 / PAX
Fe je ze tek a ma gyar
ke resz tény ség tör té ne té ből
Re for má ció
22.15 / Du na Tv
Ő még csak ti zen négy
(svéd film drá ma, 2004) (79')

CSÜTÖRTÖK

5.20 / m1
Haj na li gon do la tok
11.05 / Kos suth rá dió
A Hely
(ri port mű sor)
12.05 / Bar tók rá dió
Sch wet zin ge ni fesz ti vál 2009
A Ber li ni Fil har mo ni kus Ze -
ne kar ti zen két csel lis tá já nak
hang ver se nye
14.15 / PAX
Én va gyok az igaz ság
A Zá ke us Mé dia cent rum
evan gé li zá ci ós mű so ra
15.04 / Bar tók rá dió
Mu zsi ká ló dél után
21.00 / Du na Tv
Jó ra va ló fe le ség
(ame ri kai–né met–hol land
film drá ma, 2002)
(90')
21.30 / m1
Te le sport
Mű kor cso lya-vi lág baj nok ság

PÉNTEK

10.34 / M. Ka to li kus Rá dió
Ha gyo má nyok él te tői
To jás mű vé sze ti ki ál lí tás
Siófo kon
13.28 / Bar tók rá dió
Ko dály Zol tán V. ma gyar
kórus ver seny. A deb re ce ni
Lau ti tia gyer mek kar és a
Mar czi bá nyi té ri Ko dály-is -
ko la gyer mek ka ra éne kel
13.55 / m2
Ke re kek és lé pé sek (42')
In du lás a Sár köz be
14.00 / Bar tók rá dió
A hét ze ne szer ző je:
Mo deszt Mu szorg szkij
19.05 / PAX
Min dig úton…
(do ku men tum film) (46')
21.25 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó
An to nio Sa li e ri: A mi Urunk,
Jé zus Krisz tus szen ve dé se –
ora tó ri um két rész ben

SZOMBAT

10.00 / Bar tók rá dió
Iro dal mi új ság
12.50 / m2
Bi zánc
(ja pán is me ret ter jesz tő
filmso ro zat, 2006) (52')
Ko los tor a si va tag ban
13.00 / Lánc híd Rá dió
(Bu da pest)
Hit tel és gi tár ral
(kor társ ke resz tény ze nék)
16.34 / Má ria Rá dió
Még is sze ret ni
Gyök össy End re ta ní tá sai
20.00 / M. Ka to li kus Rá dió
Pá holy és pó di um
Or bán György: Pas sió
20.08 / Kos suth rá dió
Rá dió szín ház
A Mes ter és Mar ga ri ta
1.03 / Kos suth rá dió
Éj sza kai rá dió szín ház
Sza ko nyi Ká roly:
Tu ri ni nyár

VASÁRNAP

8.00 / Ci vil Rá dió
Lel ki szósz
Evan gé li kus óra
9.00 / Lánc híd Rá dió
(Bu da pest)
Hit vi lág. A tör té nel mi egy há -
zak mű so ra
11.00 / m1
Vi rág va sár na pi evan gé li kus
is ten tisz te le tet köz ve tí tünk
Pest szent lő rinc ről. Igét hir det:
Győ ri Gá bor es pe res
15.05 / Bar tók rá dió
Ju bi la te Deo. Év szá za dok
egy há zi mu zsi ká ja
16.30 / Má ria Rá dió
Öku me ni kus lap szem le
18.34 / M. Ka to li kus Rá dió
Ars sac ra. Gár do nyi Gé za is -
te nes no vel lái
19.35 / Du na Tv
Apát lan anyát la nok
(ame ri kai–né met–an gol ro -
man ti kus drá ma, 2005) (118')
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Va sár nap

Uram, te vagy a mi atyánk, ős idők től fog va meg vál tónk nak ne ve zünk. Ézs 63,16b
(Tit 3,4–5; Mk 10,35–45; Zsid 5,7–9; Zsolt 43) Az ószö vet sé gi nép az egyip -
to mi fog ság ból va ló sza ba du lá sig Is tent csak az „atyák Is te ne ként”, Áb ra hám,
Izsák és Já kób Is te ne ként em le get te. A sza ba dí tás cso dá já ban vi szont Is ten
úgy mu tat ko zott meg, mint az egész nép meg vál tó ja. A ba bi lo ni fog ság ból
va ló sza ba du lás re mény sé gét hir de tő pró fé ta er re em lé kez tet: ha Is ten egy
idő re ki is szol gál tat ta hűt len né vált né pét az el len ség nek, ő még is csak aty -
juk és meg vál tó juk. És ez vé gül be fog bi zo nyo sod ni, s a nép Is tent most is
sza ba dí tó ja ként és meg vál tó ja ként is mer he ti meg. Is ten ben nün ket mint új -
szö vet sé gi né pét is ki tesz sok szen ve dés nek, és vé gül a ha lál nak is. De ha ki -
tar tunk a hit ben, ak kor éle tünk íté le tes idő sza ka i ban és vég ső órán kon is meg -
ta pasz tal juk majd meg vál tó sze re te té nek ha tal mát, hi szen ő nem csak bí ránk,
de Jé zus Krisz tus ban sze re tő Atyánk is.

Hét fő

Nézz nyi tott szem mel szol gád kö nyör gé sé re és né ped nek, Iz rá el nek a kö nyör -
gé sé re; hall gasd meg őket, va la hány szor hoz zád ki ál ta nak! 1Kir 8,52 (1Jn 5,14;
Zsid /6,20/7.1–3/16–17/24–27; Jn 16,5–15) Az egyip to mi fog ság előt ti kor -
ban csak az Is ten hez hű atyák kö nyö rög tek szün te le nül Is ten hez. A nép –
bár tu dott er ről – nem kö vet te pél dá ju kat. Csak a fog ság nyo mo rú sá gai kö -
zött ta nul tak meg nép ként Is te nük höz ki ál ta ni. Az ős ke resz té nyek is – min -
den ül dö zés el le né re – na pon ta össze gyűl tek, és kö zös ség ként imád koz tak.
Per sze vol tak egyé ni imád sá ga ik is, de azt ott hon, a bel ső szo ba csend jé ben
mond ták el. De Is ten mai né pe, az egy ház, tud-e még kö zös ség ként imád -
koz ni? Pe dig Is ten nem csak egyé ni kö nyör gé se ink re akar vá la szol ni, ha nem
né pe, az egy ház imád sá gát is meg akar ja hall gat ni.

Kedd

Em ber fia, min den sza va mat, ame lyet el mon dok ne ked, fo gadd szí ved be és hall -
gasd fi gyel me sen! Ez 3,10 (Lk 11,31; Jób 19,21–27; Jn 16,16–24) Sok vi ta folyt
már ar ról, hogy Is ten igé je a szív hez vagy az ér te lem hez szól-e. Pe dig ez nem
vagy-vagy kér dés, ha nem sor rend kér dé se. Is ten azt mond ja pró fé tá já nak,
hogy elő ször a szí vét nyis sa meg igé je előtt, és az ige a szí vén át fog az ér -
tel mé ig ha tol ni, hogy üze ne tét meg ért se. Mert az ér te lem csak azt fo gad ja
el, amit előt te a szív már be fo ga dott. A szív ál tal be nem fo ga dott igé nek az
ér te lem csak kri ti ku sa tud len ni.

Szer da

El rej tő zött az em ber és a fe le sé ge az Úr is ten elől. 1Móz 3,8 (Zsid 4,13; Zsid
9,11–15; Jn 16,25–33) A szé gyen és a fé le lem az em ber el ső re ak ci ó ja a bűn -
eset után. Nem a ru hák hi á nya, ha nem a bűn az, ami mi att Is ten előtt le -
mez te le nít ve ér zi ma gát. Ép pen ezért Is ten volt az, aki Krisz tus ban ki üre -
sí tet te és – a ke resz ten szó sze rint is – le mez te le ní tet te ma gát az em ber előtt,
hogy bű ne ink kel töb bé ne buj kál junk és me ne kül jünk elő le, ha nem hoz zá
me ne kül jünk. Mert a Krisz tus ke reszt je alatt Is ten ol tal má ba vesz min den
bű nöst, aki hi té vel meg ra gad ja a ke reszt fa ki nyi lat koz ta tá sát: „Mert úgy sze -
ret te Is ten a vi lá got, hogy egy szü lött Fi át ad ta, hogy aki hisz őben ne, el ne
vesszen…” (Jn 3,16)

Csü tör tök

Én már azt gon dol tam ijed tem ben, hogy el ta szí tot tál ma gad tól. De te meg -
hall gat tad kö nyör gő sza va mat, ami kor hoz zád ki ál tot tam se gít sé gért. Zsolt
31,23 (Mk 10,52; 1Kor 2,1–5; Jn 17,1–5) Is ten min den imád sá got meg hall gat,
de a meg hall ga tás nem rög tön lesz nyil ván va ló. Ám ha ki tar tó hit tel imád -
ko zunk, nem lesz ré szünk csa ló dás ban: a ma ga ide jén meg ta pasz tal juk Is -
ten se gít sé gét.

Pén tek

Éne ke lek az Úr nak, mert jót tett ve lem. Zsolt 13,6b (2Kor 2,14; Zsid 10,1.11–
18; Jn 17,6–16) Ha át él tük, hogy Is ten jót tett ve lünk, há lán kat a leg egy sze -
rűb ben szí vünk éne ké vel fe jez het jük ki. Ez min dig ked ves Is ten előtt. A zsol -
tá ros is ezt te szi, de nem tit kon, ha nem nyíl tan, má sok nak is hir det ve Is ten
jó sá gát.

Szom bat

Az Úr meg hal lot ta sza vun kat, és meg lát ta nyo mo rú sá gun kat, gyöt rel mün -
ket és sa nya rú sor sun kat. 5Móz 26,7 (Jn 6,18–20; Jel 14,1–3/4–5/; Jn 17,17–
26) Az egyip to mi fog ság ból va ló sza ba du lá sért Is ten né pé nek mint kö zös -
ség nek is oka volt há la adás ra. Az úr va cso ra li tur gi á ját be ve ze tő nagy há la -
adó imád ság ban (Pra e fa tio) az egy ház – mint Is ten meg vál tott gyer me ke i -
nek kö zös sé ge – ad há lát Is ten nek, hogy meg kö nyö rült a bűn kö vet kez mé -
nye ként szám ta lan ide ig va ló és örök ké va ló nyo mo rú ság gal súj tott em be ri ne -
men, és Jé zus Krisz tus ha lá la ál tal le vet te az át kot mind azok ról, akik hisz -
nek ben ne, hall gat nak rá, és hű sé ge sen kö ve tik őt.

g Vég he lyi An tal
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Meg hí vó
logókiállításra
A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
Egy ház lo gó pá lyá za tá ra ér ke -
zett pá lya mű vek vá lo ga tá sá -
ból a Lu ther Ki adó az evan gé -
li kus köny ves bolt ban (1085 Bu -
da pest, Ül lői út 24.) ki ál lí tást
ren dez, me lyet már ci us 16-tól
áp ri lis 30-ig, hét köz na po kon 9
és 17 óra kö zött min den ked ves
ér dek lő dő meg te kint het.

Vá sár ló ink le ad hat ják sza va za -
ta i kat a ne kik leg job ban tet sző
terv re, így a kö zön ség dí jas pá -
lyá zó egy ér té kes köny vet kap
aján dék ba.

Fizessen elő
lapunkra!


