
Húsz éve har minc hét vol tam. Öt
gyer me kem ből hár man már meg vol -
tak, öt-, há rom-, il let ve egy éve sek.
Húsz éve lo bog tam a lel ke se dés től.
Sen ki nem tud ta, mer re tar tunk,
csak azt tud tuk: vég re va la mi moz -
dult, er je dés nek in dult. S jöt tek az el -
ső sza bad vá lasz tá sok – a jár ni ta nu -
ló kis gyer mek el ső té to va lé pé sei. Ta -
pasz ta lat lan vol tam, mert a ko ráb bi
99,9 százalékos rész vé te lű vá lasz tá -
sok unal má hoz ké pest va la mi egé -
szen mást él tem át. A tét sú lyát:
most vég re szá mít az én han gom is.
Ugyan csak egy a sok mil li ó nyi közt,
de vég re ér tel me van. Ko mo lyan hit -
tem – gyer me ke im majd egy szebb,
jobb vi lá got kap nak örö kül. 

Most öt ven hét le szek. Csa lá dunk
hét fős re nö ve ke dett idő köz ben. Sőt
a na gyobb ja már kezd ki re pül ni a
ház ból. Igen, el telt húsz év. Fel lán -
go lá sok és csüg ge dé sek – em lék -
mor zsák. A ta xis blo kád kor a „ker -
tek alatt” ve zet tem elő ször hoz zánk
lá to ga tó ma ros vá sár he lyi test vér -
gyü le ke ze tünk busz nyi né pét Kis kő -
rös ről Bu da pest re. Néz tem a busz
lyu kas pad ló ján az alat tunk fu tó
asz fal tot, aho gyan ke rül get tük az út -
zá ra kat. 

Majd a „Bok ros-cso mag” be je -
len té se, amely ről az ár tán di ha tár át -
ke lőn ér te sül tem a Kos sut hot hall -
gat va. Szü le im mel együtt elő ször s
utol já ra jár hat tam vé gig Er dély gyö -
nyö rű sé ges he gye it-völ gye it. S ha za -
tér tünk kor ez a hír fo ga dott. Hosszú
es ti sé ták fel cse pe re dő gyer me ke im -
mel. „Apa, me sélj a kom mu niz mus -
ról!” – s ami szá mom ra öröm mel el -
do bott te her volt, az ne kik iz gal mas
múlt tá lett. 

Leg alább ennyi ma radt, tör té ne -
lem mé sze lí dült a meg élt va ló ság. S
húsz év mér le gét meg von va üres
ke zem a le ve gőt mar kol ja csu pán.
Szer te fosz lott ál mok „kö vet kez mé -
nyek nél kü li or szá ga” let tünk. Az zal
ír tuk be ma gun kat a tör té ne lem be,
hogy le he tő sé gek so ro za tát pus káz -
tuk el, de na gyon. Is ten na gyon sze -
re tett ben nün ket. Nem ül te tett a
nya kunk ra ta tárt, tö rö köt, oszt rá kot
meg szov je tet. Ke zünk be ad ta a le he -
tő sé get, él het tünk ve le. Ret te ne tes a
fel is me rés, ami kor nem le het mást
okol ni, ide gen el nyo mó ra há rí ta ni a
fe le lős sé get. Ha nem az csak is a mi -
énk, és egye dül a mi énk. 

Le he tett vég re sza ba don gon dol -
kod ni. És a sza bad gon do la tot sza bad
volt el is mon da ni. Le he tett vég re dol -
goz ni s azt ten ni, amit ér de mes. Le -
he tett re mény ked ni, hogy a tisz tes -
sé ges-be csü le tes mun ká nak kéz zel -
fog ha tó lesz az ered mé nye is. És le -
he tett sza ba don temp lom ba jár ni. Le -
he tett if jú sá gi egye sü le tet ala pí ta ni,
le he tett nyá ri tá bo ro kat szer vez ni és
a tá bo ro zók kal a sop ro ni ut cán vá ros -
misszi ót szer vez ni. Min dent, min -
dent le he tett és sza bad volt ten ni, él -

ni a jót, épí te ni egy mo soly gós Ma -
gyar or szá got. 

De a húsz év sza bad ság gal nem
tud tunk él ni. S amit el ron tot tunk, mi
ma gunk ron tot tuk el. Az ered mény
tel jes er köl csi és gaz da sá gi le zül lés.

Egy há za ink má ra el ve szí tet ték azt az
er köl csi több le tet, ame lyet húsz éve
ugyan csak aján dék ként kap tak. Mert
az ere den dő kül de tés, a misszió he -
lyett el sőbb sé get él ve zett az el ra -
bolt in gat la nok vissza szer zé se. Temp -
lo ma ink üre seb bek ma, mint húsz
éve. És ke se rű ség, ki áb rán dult ság, in -
du lat dü bö rög az em be rek ben.
Össze szo rí tott fo gak csi ko rog nak,
ke zek szo rul nak ököl be. Aki bír ja, a
túl élés re hajt. Tisz tes ség? Er kölcs? Kit
ér de kel ma már… Egy a lé nyeg, tal -
pon ma rad ni bár mi áron. S a meg ol -
dást a több ség nem a temp lo mok ban
ke re si.

De az em ber nem ar ra szü le tett,
hogy a föld be dön göl jék. És áp ri lis
van. „Ape ri re” – mond ja a la tin.
Meg nyit ni – for dít juk mi. A hó nap
Ape ri re ró mai is ten ről kap ta a ne vét.
Ki nyí ló-meg nyí ló ter mé sze tet, vi -
rág ba bo rult fá kat, a fa gyos-ha vas tél
után de rűs nap sü tést, ál dást ho zó ta -
va szi eső ket vá runk. És jó zan sá got.
A föld mű ve lő em ber elő re el ter ve zi,
mi kor mit tesz. Mit ho va vet vagy te -
le pít. S meg fon tolt, ha tá ro zott lép tek -
kel megy, és vég zi a dol gát. Mint tet -
te ap ja meg a nagy ap ja, előt te az ősök,
ge ne rá ci ó kon ke resz tül. Itt nincs he -
lye kap ko dás nak, meg gon do lat lan -
ság nak. S fő ként nincs he lyük az in -
du la tok nak. A ta vasz, az áp ri lis a jö -
vő épí tés ide je. A kap ko dó, a meg fon -
to lat lan nem fog jó ter mést, él vez he -
tő ter mést arat ni. 

Áp ri lis van, a meg úju ló le he tő sé -
gek ha va. Kap tunk még egy esélyt.
Hogy most vég re jól dönt sünk. Jó za -
nul, meg fon tol tan és sö tét in du la tok
nél kül. Vég re épí te ni, elő rébb se gí te -
ni édes ma gyar ha zán kat. Mert: „A
ha za nem csak föld és hegy, ha lott hő -
sök, anya nyelv, őse ink csont jai a te -
me tők ben, ke nyér és táj, nem. A ha -
za te vagy, sző rös tül-bő rös tül, tes ti és
lel ki mi vol tod ban; ő szült, ő te met el,
őt éled és fe je zed ki, mind a nyo mo -
rult, nagy sze rű, lán go ló és unal mas
pil la na tok ban, me lyek összes sé ge
éle ted al kot ja. S éle ted a ha za éle té -
nek egy pil la na ta is.” (Má rai Sán dor:
Fü ves könyv)

A szerző a Bács-Kiskun Egyházmegye
esperese

Áp ri lis
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„És ez zel utol ért egy újabb öreg -
ko ri kí sér tés: ké tel ke dünk a már
el nyert bűn bo csá nat ér vé nyes -
sé gé ben, és et től meg gyen gül a
hi tünk…”

Időskori kísértések f 11. oldal

g Lup ták György

„Kap tunk még egy
esélyt. Hogy most vég re
jól dönt sünk. Jó za nul,
meg fon tol tan és sö tét
in du la tok nél kül. Vég re
épí te ni, elő rébb segí te ni
édes magyar ha zán kat.
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A nagy hé ten te kin te tünk Je ru zsá lem
fe lé irá nyult, hi szen a szent vá ros ban,
il let ve a fa la in kí vül zaj lott Jé zus pas -
si ó ja. Itt tör tént ugyan ak kor a leg na -
gyobb cso da is: a fel tá ma dás. A
nagy hét nek és hús vét ün ne pé nek
meg van a ma ga dra ma tur gi á ja és di -
na mi ká ja. Az egy ko ri je ru zsá le mi
ese mé nyek sa já tos fény tö rést kap tak
a szent föl di evan gé li kus püs pök és
LVSZ-al el nök, dr. Mu nib A. Yo u -
nan idei hús vé ti kör le ve lé ben. Sze re -
tet tel ajánl juk ol va só ink fi gyel mé be
en nek né hány rész le tét az zal a ké rés -
sel: imád koz zunk a Je ru zsá lem ben és
kör nyé kén ki sebb sé gi hely zet ben, sok
pró ba té tel ben élő ke resz tény test vé re -
in kért. És imád koz zunk sa ját egy há -
zun kért, va la mint azért a sok nyo mo -
rú ság és fe szült ség kö zött élő, vá -
lasz tá sok előtt ál ló or szá gért, amely -
ben élünk.

Test vé ri kö szön tés sel:
Dr. Fa bi ny Ta más püs pök

Van bár ki a föl dön, aki ne ta pasz tal -
ta vol na meg a re mény te len sé get? Ez
a ta pasz ta lat oly annyi ra ter mé sze tes,
hogy úgy gon do lom, mind annyi an jól
is mer jük je le it: könnyek, el lan ka -
dás, za vart gon dol ko dás, fé le lem,
vissza hú zó dás. Így könnyen el tud -
juk kép zel ni, ho gyan érez he tett a
mag da lai Má ria, ami kor Jé zus üres
sír já hoz ér ke zett. Pár nap pal az előtt
lát ta Urát és Sza ba dí tó ját, Jé zust ke -
reszt re fe szít ve. Azért ment a kert be,
hogy meg ken je drá ga ola jok kal sze -
re tett Mes te ré nek ha lott tes tét. De
ami kor meg ér ke zett, nem vé gez het -
te el ezt a meg szo kott ri tu á lét. Jé zus
tes te el tűnt.

„El vit ték az én Ura mat!” – ki ál tot -
ta sír va. Az Ura, aki re mé nyét je len -
tet te eb ben és a kö vet ke ző élet ben, el -
tűnt. Má ria fu tott, hogy el vi gye a hírt
a ta nít vá nyok nak, akik azon nal oda -
si et tek a sír hoz, hogy meg bi zo nyo -

sod ja nak a ször nyű igaz ság ról – Jé -
zus tes te va ló ban el tűnt. Az után –
mond ja az ige – re ményt veszt ve ha -
za men tek.

De Má ria ma radt – ta lán gyá -
szol ni, ta lán hogy meg fejt se a misz -
té ri u mot. Nem tud hat juk, mi min den
fu tott át meg tört szí vén és meg gyö -
tört el mé jén. Az üres sír mel lett áll -
va is mét be te kin tett, mint aki új ra
meg akar bi zo nyo sod ni a szo mo rú
va ló ság ról. Ek kor meg lá tott két an -
gyalt. „Mi ért sírsz?” – kér dez ték.
Majd egy fér fi, akit nem is mert,
szin tén meg kér dez te: „Mi ért sírsz?”

Ugyan azon sza vak kal vá la szolt,
amelyekkel a ta nít vá nyok nak: „El vit -
ték az én Ura mat!” Könnyei, moz du -
la tai ugyan ezt ki ált ják: „El vit ték az én
re mény sé ge met!”

Je ru zsá lem, a fel tá ma dás hely szí -
ne a re mény vá ro sa kel le ne, hogy le -
gyen. Azon ban itt so kan, iz ra e li ek és
pa lesz ti nok egy aránt könnyen azo no -
sul nak Má ria szo mo rú sá gá val. Úgy
érez zük, nincs re mény. Sí runk. El lan -
ka dunk. Nem tu dunk tisz tán gon dol -
kod ni. Fé lünk. Vissza vo nu lunk po li -
ti kai ál lás fog la lá sunk hoz, vé le mé -
nyünk höz, és be csuk juk az aj tót. A
szél ső sé ge sen gon dol ko dók szent
ira tok kal pró bál ják po li ti kai hely ze -
tü ket meg erő sí te ni, és ez zel mint egy
val lá si kön tös be búj tat ják a konflik -
tust. A le rom bolt há zak, a vér fol tok,
a bi zal mat lan ság, az erő szak, a fé le -
lem, a gyű lö let, a ka to nai ak ci ók sö -
tét, ijesz tő sír ként lát tat ják ve lünk
hely ze tün ket. Az üres sír ba te kin tő
Má ri á hoz ha son ló an mi is azt mond -
juk: „El vit ték az Urun kat. El vet ték re -
mé nyün ket. És nem tud juk, ho va tet -
ték!”

Mi a Szent föl di Evan gé li kus Egy -
ház ban érez zük, hogy fon tos kül de -
té sünk van. Má ri á hoz ha son ló an
ezen a föl dön vá gyunk a bé ké re és az
igaz ság ra. Aho gyan Jé zus Má ri át a
fel tá ma dás apos to lá nak hív ta, úgy va -

gyunk mi, pa lesz ti nai ke resz té nyek a
re mény ség apos to lai küz del me ink
és re mény te len sé günk el le né re. Gyü -
le ke ze te ink, is ko lá ink és in téz mé nye -
ink fon tos sze re pet töl te nek be a re -
mény ke re sé sé ben és meg mu ta tá sá -
ban Pa lesz ti na tár sa dal má ban. Gyü -
le ke ze ti tag ja ink na pi küz del me a ke -
resz tény bi zony ság té tel ben bá to rít -
hat ja ba rá ta in kat és test vé re in ket
vi lág szer te. 

Erő fe szí té sünk a pa lesz ti nok és
az iz ra e li ek kö zöt ti híd épí tés ben ar -
ra ké szít fel ben nün ket, hogy bé ké -
ben él hes sünk majd egy po li ti kai
meg egye zést kö ve tő en. Pár be szé -
dünk a musz li mok kal és zsi dó hi tű -
ek kel ar ra ösz tö nöz het más ke resz -
té nye ket, hogy ha tá ro kat lép je nek át
a bé ke épí té sé ben, eb ben a meg tört
vi lág ban. Aho gyan Pál mond ja Jé zus -
ról: „Mert ő a mi bé kes sé günk, ki eggyé
tet te mind a két nem zet sé get, és le ron -
tot ta a köz be ve tett vá lasz tó fa lat, az
el len sé ges ke dést az ő tes té ben.” (Ef 2,
14–15b)

Amíg hi szek a fel tá ma dott Krisz -
tus ban, a két ség be esés so ha nem
lesz úr rá re mény sé ge men. Krisztus
meg bíz és el küld ben nün ket – aho -
gyan Má ri át is –, hogy el mond juk a
vi lág nak: ő fel tá madt. És aho gyan
Má riának, nekünk sem a sír ban kell
a re mény sé get ke res nünk. Mert Jé -
zus nincs ott – kint van az élők kö -
zött, hív min ket, hogy kö ves sük őt a
bé kél te tés szol gá la tá ban. Urunk nincs
töb bé a sír ban, de ott van azok nak az
éle té ben, akik vágy nak az igaz ság ra,
a meg bo csá tás ra és a meg bé ké lés re.

In dít son té ged is ar ra ez a re -
mény, mely Je ru zsá lem ben kez dő dött
a fel tá madt Krisz tus sal, és ma is
foly ta tó dik ben nünk, hogy bát ran
mondd ve lünk és min den hí vő vel:
Krisz tus fel tá madt, va ló ban fel tá -
madt!
g Dr. Mu nib A. Yo u nan püs pök

(Hor váth-He gyi Áron for dí tá sa)

El vet te re mény te len sé ge met
Jn 20,1–18
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„Az M24-esen ugyan is két irá nyú a
for ga lom: lejt me net és hegy me net. De
hir te len nem le het irányt vál ta ni, és
nem is sza bad vissza for dul ni.”

Átkötés az M6-osról az M24-esre
f 3. oldal

„Nap ló ját sem má sért kez di el, mint azért, hogy
mél tó kép pen meg küzd hes sen az zal az ön ma gá -
val, akit meg érin tett, túl sá go san is be fo lyá solt
ko rá nak szel le mi sé ge. Szé che nyi úgy tu dott
szem be néz ni ön ma gá val, aho gyan sen ki sem.”

Döbling rácsos ablaka f 6. oldal
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Az ős egy ház szép és okos tra dí ci ó ja
volt, hogy akik hús vét kor a ke reszt -
ség szent sé gé ben ré sze sül tek, kö -
vet ke ző szom ba ton le tet ték fe hér
ru há ju kat, és ezen a va sár na pon im -
már „mint új szü lött cse cse mők” (1Pt
2,2) a töb bi hí vő vel együtt vá gya koz -
tak „az egy ház édes anyai táp lá lé ka”,
az úr va cso ra után.

Meg vál tá sunk szent tit ka it me di -
tál tuk vé gig a nagy hét szent nap ja in,
s a tit kok tit kát, a fel tá ma dás cso dá -
ját ün ne pel tük ör ven dez ve hús vét kor.
A hús vét utá ni el ső va sár na pon még
min dig e misz té ri um meg ren dí tő
örö mé nek ki su gár zá sá ban és von zá -
sá ban élünk.

Mert mi ről is szól hi tünk és meg -
vál tá sunk szent tit ka? Az élet ről és a
ha lál ról! Ar ról, hogy a me rő fi zi kai lét,
az ösz tön élet még nem az iga zi élet.

Is ten az ő ké pé re és ha son la tos sá -
gá ra te rem tett ben nün ket. A Te -
rem tő az em ber faj ba az is te ni szép -
ség és ép ség gén je it kó dol ta be le. Ám
eb be az „igen jó”, tö ké le tes rend -
szer be egy ví rus ke ve re dett, amely
össze za var ta a ren det és a ter vet. A
te remt mény ar ca maszk ká tor zult,
sze me el ho má lyo sult, hal lá sa el tom -
pult, szí ve ön ma ga fe lé for dult és
meg be te ge dett, szá ja pe dig a jót
rossz nak, a rosszat jó nak kezd te
mon da ni. Ez az élet már nem az, amit
a Te rem tő ne ki ter ve zett! Aki a jót
rossz nak lát ja, a rosszat pe dig jó nak,
an nak a ha lál az élet!

Bár a nagy ter ve ző sok le le mé nyes
meg ol dást kí nált az ön ma gát ka lit ká -
ba zá ró, meg za va ro dott te remt mé -
nyé nek, e meg be te ge dett em ber lény
ál la po ta annyi ra sú lyos bo dott, hogy
az exi tus, a vég ső ha lál, az el ve szés le -
he tő sé ge egy re nyil ván va lób bá vált.

És ek kor a ter ve ző a leg ra di ká li -

sabb, leg el ké pesz tőbb, leg meg rá -
zóbb meg ol dást vá lasz tot ta. Ön ma -
gát szü li meg, ön ma gát szü li be le a vi -
lág ba. Az Egy szü löt tét ad ja élet re,
majd ha lál ra, hogy aki őben ne hisz,
an nak örök (az az iga zi) éle te le gyen.
Eck hart mes ter ír ja, hogy „nem nyug -
szik az Atya so ha, ha nem min dig ar -
ra tö rek szik, és azt sür ge ti, hogy az
ő Fia ben nem meg szü les sen”. A va sár -
nap ószö vet sé gi igé je is er ről szól:
„…nem fá rad el, és nem lan kad el…”
(Ézs 40, 28b), ha nem fo lya ma to san
új élet re te remt, hogy szárny ra kel -
jünk, mint a sa sok. Igen, az élet re és
a ha lál ra ad ta, a sze re te té vel „be ál doz -
ta” az ő egy szü lött Fi át azért, hogy
ben nün ket, a ha lál fe lé za ka to ló kat
vissza for dít son és élet re tá masszon.
És a Fiú is a sze re tet ál do za tá val en -
ge del mes ke dett, és ön ként tet te le
éle tét, mert ta ní tot ta és él te, hogy
csak az el halt ga bo na mag ból lesz új
élet.

Az egy ház nem csu pán az „Atya,
Fiú, Szent lé lek” ne vében ke resz tel,
ha nem „be le ke resz tel” ben nün ket
az Atya, Fiú, Szent lé lek ne vébe (Mt
28, 19). Pál apos tol szép ké pé vel: ke -
reszt sé günk kel Jé zus Krisz tus ha lá -
lá ba és fel tá ma dá sá ba ke resz tel te tünk
„be le”. Ezt a ha lált hi va tott ki fe jez ni
a víz ben va ló alá me rü lés, a fel tá ma -
dást pe dig a víz ből va ló ki emel ke dés
(Róm 6,1–11).

Nem elég a nagy hét tit ka it kül ső
szem lé lő ként kö vet nünk, ha nem e
drá má nak ben sőnk ré szé vé kell kell
for má lód nia. Mit ér a Jé zus-tör té net,
ha nem a mi énk, mit ér a Jé zus-drá -
ma, ha nem ró lunk szól?

„Jé zus ha lá lát min den kor tes -
tünk ben hor doz zuk, hogy Jé zus éle -
te is lát ha tó vá le gyen tes tünk ben.”
(10. v.) A Jé zus-kö ve tők, a krisz tu -

si ak, az igaz ság ból va lók (mint hal -
lot tuk vi rág va sár nap) azo no sul nak
Krisz tus sal. Nem ma guk tól, mint -
ha er re ké pe sek len né nek. És itt lép
be a Szent há rom ság har ma dik sze -
mé lye. Az Is ten Szent lel ke vonz
ma gá hoz ben nün ket. A mai evan gé -
li u mi igé ben hall juk, hogy a fel tá ma -
dott Krisz tus ta nít vá nya i ra le helt, s
ezt mond ta: „Ve gye tek Szent lel ket!”
Ott ők is és az egy há zi esz ten dő ben
mi is még a Szent lé lek nagy ki ára -
dá sa, a pün kös di cso da előtt va -
gyunk, de lám, a Szent lé lek már
most is dol go zik: „…a hit nek ugyan -
az a Lel ke van ben nünk…” – hall juk
igénk ben.

A nagy pén tek és a hús vét va ló ban
pá rat lan, egy sze ri ese mény, s a ke -
reszt sé günk is az. Van nak, akik úgy
lát ják, hogy e cso da el fo ga dá sa: a
meg té rés is egy sze ri ese mény. Tisz -
te let ben tar tom azo kat, akik a meg -
té rést el ső sor ban éle tük va ló ban
sors for dí tó, egy sze ri él mé nyé hez kö -
tik. Hogy is len ne jo gom meg kér dő -
je lez ni bár ki nek a Krisz tus sal va ló
sze mé lyes ta lál ko zá sát?

Fi gyel jünk azon ban ala po san a
mai igénk re! Az élet ről és ha lál ról
szó ló ha tal mas sza vak mel lett van egy
sze ré nyen meg hú zó dó szó: „szün te -
len”. „Mert éle tünk fo lya mán szün te -
len a ha lál ré vén ál lunk…” Pon to sab -
ban: „ha lál ra ada tunk”. Mai igénk ar -
ra ta nít, hogy nem elég egy szer meg -
tér nünk, ha nem az új ra és új ra fel tá -
ma dó (sok szor ke gyes for mát öl tő)
óem be rünk nek ál lan dó an meg kell
hal nia ah hoz, hogy új élet re tá mad -
junk. Teg na pi meg té ré se ink ből ma
nem tu dunk meg él ni. Lu ther szép
sza va i val: ami teg nap lé lek volt, ma
csu pán be tű, ami teg nap evan gé li um
volt, ma csu pán tör vény. Az evan gé -

li um nak, az élő hang nak min dig ma
kell „tör tén nie”!

Ér tel met len és bű nös do log te hát
má so kat ál lan dó an san da szem mel
mé rics kél ni: „Va ló ban új já szü le tett
em ber-e ő?” Igénk ar ra szó lít, hogy
ma gunk ba néz zünk: ha lál ra va -
gyunk-e adat va, még hoz zá – „szün -
te le nül”? A tör vény hal la tán meg hal-e
min den nap az óem be rünk, azért,
hogy a fel tá ma dás evan gé li u ma új já -
szül hes sen ben nün ket? Hisszük-e,
hogy aki fel tá masz tot ta Krisz tust,
min ket is fel tá maszt nem csak az
utol só na pon, ha nem min den na pos
lel ki ha lá lunk ból? A mai va sár na pon
va ló ban mint „új szü lött cse cse mő ket”
(qu a si mo do ge ni ti) érint-e meg ben -
nün ket az ige? Nyi tot tak va gyunk-e
Is ten ne künk szó ló, ma is meg le pő
aján dé ká ra (ez az evan gé li um!), vagy
ke gye sen ott ülünk a temp lom ban, s
csak azt akar juk hal la ni, amit meg -
szok tunk, amit vár tunk?

Az „újon nan szü le tett cse cse mők”
ün ne pén hadd idéz zem Eck hart gon -
do la ta it:

„Is ten szü li az egy szü lött Fi át ben -
ned, akár tet szik ne ked, akár nem.
Akár al szol, akár vir rasz tasz, ő te szi
a dol gát.” „Két faj ta em be ri szü le tés
van. Egy be le szü le tés a vi lág ba, és egy
ki szü le tés a vi lág ból, ami annyit
tesz, hogy szel le mi mó don Is ten be
szü le tünk.”

g Fa bi ny Ti bor

Imád koz zunk (Eck hart mes ter rel)!
„E szü le tés be jut ni se gít sen min ket az
Is ten, aki új ból mint em ber meg szü -
le tett. Hogy mi, gyen ge em be rek őben -
ne is te ni mó don meg szü les sünk, eh -
hez se gít sen örök kön-örök ké. Ámen.”
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Élet – ha lál – szü le tés – szün te len
Min den ha tó Is ten! Há lát adunk ne -
ked azért, hogy ke gyel me det nap ról
nap ra meg újí tod raj tunk, kö szön jük,
hogy sze re te te det ki árasz tod ránk.
Kö szön jük, hogy ak kor is mel let -
tünk állsz, ami kor mi nem fi gye lünk
rád. Végy ol tal mad ba min ket, és
hall gasd meg ké ré se in ket.

Kö nyör günk hoz zád egy há za dért,
hogy az egész vi lá gon hir des se az
evan gé li u mot. Erő sítsd meg a szol -
gá lat ban ál ló kat, hogy fé le lem, ku -
darc, fá radt ság ne ve gye el a hi tü ket
és áll ha ta tos sá gu kat. Légy ir gal mas
azok hoz, akik el hagy ják uta dat, és ve -
zesd őket új ra ma gad hoz.

Kö nyör günk hoz zád min den em -
ber tár sun kért. Sze ret te in kért és ba -
rá ta in kért, mun ka tár sa in kért, szom -
szé da in kért, kö ze li és tá vo li ro ko na -
in kért. Erő sítsd a csa lá dok ban az
egy mást össze kö tő sze re te tet, a kö -
zös sé gek ben a meg ér tés és el fo ga dás
lel kü le tét. Add, hogy egy más ál tal is
ész re ve gyük a te je len lé te det.

Kö nyör günk hoz zád a be te ge kért,
a ma gá nyo so kért, a mun ka nél kü li e -
kért, a haj lék ta la no kért. Se gítsd azo -
kat, akik se gít ség re szo rul nak, és
azo kat is, akik az ő se gít sé gük re
van nak. Adj vi gasz ta lást a hal dok lók -
nak és a gyá szo lók nak. Ne en gedd,
hogy a re mény te len ség és a két ség -
be esés el ha tal ma sod jon azo kon, akik
nem ké pe sek for dí ta ni sor su kon.
Aka ra tod sze rint for máld éle tün ket.

Kö nyör günk a vi lág bé ké jé ért. Ne
en gedd, hogy az el len sé ges ke dés és
a gyű lö let sza va el ha tal ma sod jon.
Te remts bé két vi szály ko dó csa lád ta -
gok, is me rő sök, szem ben ál ló cso por -
tok, nem ze tek kö zött. Áldd meg a bé -
ké ért dol go zók mun ká ját, és tégy
min ket is a bé ke kö ve te i vé a vi lág ban.

Kö nyör günk hoz zád min den em -
ber üd vös sé gé ért. Ve zess min ket is
ma gad hoz, de mu tasd meg sze re te -
te det és ha tal ma dat azok nak is, akik
té ged ke res nek. Kö nyör günk ma -
gun kért, hogy min dig ná lad ke res -
sünk vi gasz ta lást és erőt, hogy so ha
ne fe led kez zünk meg a há la adás ról és
a bűn bá nat ról.

Add meg ne künk mind ezt ke gyel -
me sen szent fi a dért, Jé zus Krisz tu sért,
Urun kért és Meg vál tón kért. Ámen.

Oratio
œcumenica

SE MPER REFOR M ANDA

„Napnál fényesebben látszik, mennyi
undok botránkozás és baj létezett
már a mi időnk előtt is, hogy azt gon -
dol hatjuk, jó sora van most a keresz -
tyénségnek, és a mi időnk ezekkel
mérve az aranykorral is felér. Nem
gon dolod-e magad is, hogy a po gá -
nyok ezen is megbotránkoztak már,
és a keresztyéneket dölyfös és meg -
átalkodott perlekedőknek vélik?” 

d Luther Márton:
Előszó Szent János Jelenésekről

való könyvéhez
(Szita Szilvia fordítása)

b A Győ zel met vet tél (EÉ 388) a
leg is mer tebb ma gyar evan gé li -
kus éne kek kö zé tar to zik. Ami -
kor sor ra ke rül egy is ten tisz te -
le ten, va la hogy más kép pen zen -
dül a gyü le ke zet: ki húz zuk ma -
gun kat a temp lom pad ban, in -
ten zí veb ben vesszük a le ve gőt,
fi gyel me seb ben for mál juk a szö -
ve get – s et től a meg szo kott nál
lel ke sebb lesz az ének lés. So kan
ének lik fej ből az ének mind há -
rom vers sza kát, s a ref rén sze rű
vissza té rés hez ér ve elő ze tes
egyez te tés nél kül is tud juk: az a
cél, hogy a vissza té rés vers szak -
ról vers szak ra fen sé ge seb ben
szól jon.

A dal lam szer zőt is jól is mer jük: ő
Ge org Fried rich Hän del (1685–1759),
a ba rokk ora tó ri u mok leg na gyobb
mes te re. S az is köz is mert, hogy a
Győ zel met vet tél dal la ma a Jú dás
Mak ka be us ról szó ló ora tó ri um ból
va ló.

A Mak ka be u sok két köny ve sze re -
pel a ka to li kus Bib lia ószö vet sé gi
ré szé ben úgy ne ve zett de u te rok ano -
ni kus könyv ként. Az el ső ben ol vas -
ha tunk a Jé zus szü le té se előt ti 2.
szá zad ban tör tént nagy zsi dó lá za -
dás ról és sza bad ság harc ról, ame lyet
a Mak ka be us test vé rek ve zet tek 4.
An ti okhosz Epi pha nész szír ural ko -
dó el nyo má sa el len. Si ke res küz del -
mük ered mé nye ként fel újít hat ták
vé gül a je ru zsá le mi temp lo mot. A
küz del met ve ze tő Jú dás Mak ka be us

a Mes si ás Krisz tus elő ké pé vé vált a
ke resz tény bib lia ma gya rá zók szá -
má ra. Ért he tő, hogy az ora tó ri um ban
őt kö szön tő mo nu men tá lis kó rus té -
tel dal la mát több evan gé li kus or -
szág ban ad ven ti ének ként hasz nál ják
Fried rich Hein rich Ran ke 19. szá za -
di ver sé vel (Toch ter Zi on, fre ue dich
– EG 13). Így kö szön tik az ad vent ben
kö zel gő ki rályt, Jé zust.

Hän del ora tó ri u má ban Si mon fő -
pap fel szó lí tá sá ra a je ru zsá le mi ek
meg tisz tít ják a temp lo mot a bál vá -
nyok tól, mi köz ben Jú dás Mak ka be -
us győ zel met arat az el nyo mó kon. A
csa tá ból di a dal lal vissza té rő győz test
kö szön ti a Nézd a győz tes, ékes hőst
szö veg gel ma gyar ra for dí tott kó rus -
té tel. In do kolt te hát, hogy Jé zus ra vo -
nat koz tas suk ezt az éne ket, és hús -
vé ti öröm mel éne kel jük, hi szen nagy -
pén te ken Jé zus is „csa tá ba in dult”, ha -
lá lá val pe dig le győz te a ha lált, és
győz tes hős ként fel is tá ma dott. Ez a
gon do la ti kap cso lat ins pi rál hat ta az
ál ta lunk éne kelt szö veg köl tő jét ver -
se meg írá sa kor.

Ed mond Lo u is Budry ne vét jó sze -
ri vel csak ez az ének őr zi ma gyar
nyelv te rü le ten. A sváj ci lel kész Ve vey-
ben szü le tett 1854 au gusz tu sá ban,
Lau sanne-ban vé gez te is ko lá it, és
Cullyben, a Szent Ke reszt ről el ne ve -
zett temp lom ban volt lel kész hosszú
időn ke resz tül. Ké sőbb ki lé pett a
nem ze ti re for má tus egy ház ból, és a
Va ud kan ton be li Sza bad Evan gé li u -
mi Egy ház lel ké sze lett. Vé gül vissza -
tért szü lő vá ro sá ba, s ott hunyt el
1932-ben. Több éne ket for dí tott né -
met, la tin és an gol nyelv ről. Ezt az

éne ket 1884-ben vagy 1885-ben köl -
töt te, egy har ma dik for rás 1900-ra te -
szi a vers ke let ke zé sét. Ma gya rul
Scholz Lász ló for dí tá sá ban éne kel jük.

Az el ső vers szak a hús vé ti ese -
ményt ír ja le. Ra gyo gó fény töl ti be
a vi lá got, mert a sír ról el hen ge rí ti a
kö vet az an gyal. És ő fel tá ma dott!
Nem csu pán bel ső él mény, ha nem
va lós ese mény hi tünk alap ja.

A má so dik vers szak Is ten né pét
szó lít ja meg: sze me előtt áll jon min -
dig Jé zus, a Sza ba dí tó, ami kor ké tel -
ke dés, bi zony ta lan ság fog ná el.

A har ma dik vers szak tel je sen sze -
mé lyes sé vá lik. Az ő és a te után el -
ér ke zünk ön ma gunk hoz. Jé zus győ -
zel me az én győ zel mem is, ezért
nincs ben nem sem mi fé le lem.

Len dü let a hét köz na pok ra
Is ten né pe hir de ti szün te len: az a Jé -
zus, akit meg fe szí tet tek, fel tá ma -
dott és meg je lent.

Is ten né pe hir de ti nem ze dék ről
nem ze dék re: Jé zus, akit meg fe szí tet -
tek, le győz te a ha lált!

Fé nyes ég ben szol gá ló an gya lok
szol gál nak ne ki: el hen ge rí tik a le győ -
zött sír ról a kö vet.

Előt te mint győz tes há bo rú ból
vissza té rő had ve zér előtt le bo rul -
nak azok, aki ket meg sza ba dí tott a fé -
le lem ural ma alól.

Előt te le bo ru lunk mi is. Előt te le -
bo ru lok én is. Győ zel me erő sít en gem.

Mert mi kor el fe led ke zem Jé zus
győ zel mé ről, mi kor el fe led ke zem
ar ról, hogy föl di és mennyei se re gek
az ő ha tal ma alatt áll nak, mi kor el fe -
led ke zem ar ról, hogy di a da la vég ső

és dön tő győ ze lem, ak kor fé le lem és
ké tely vesz kö rül. Nem lát vá nyo san;
né ha ma gam sem ve szem ész re, csak
utó lag de rül ki, mi kor a dön té se i met
meg vizs gá lom, hogy ké tely és fé le lem
irá nyí tott. A sér tő dé se im, ag gó dá sa -
im, ami kor nem vol tam elég alá za tos,
és az is, ami kor meg al kud tam, fé lel -
mem és ké te lyem mi att volt. Mert fél -
tet tem sza bad sá go mat, fél tem at tól,
hogy nem tar ta nak elég sze re tet re -
mél tó nak vagy ér té kes nek. Mert ké -
tel ked tem ab ban, hogy Jé zus hoz tar -
to zom, és tő le az élet tel jes sé gét
kap tam.

Ezért le bo ru lok Jé zus előtt, a Fel -
tá ma dott előtt, és győ zel mé vel bá to -
rí tom ma ga mat. A ha lá lon ara tott
győ zel me az én győ zel mem is. „Ő a
di a dal mam, paj zsom, éle tem…” A
ma gas ég ből le szállt an gya lok kal
együtt szol gá lok ne ki. Mert Jé zus le -
győz te a ben nem la kó ha lált is. Az én
be zárt gon dol ko dá som ról is el hen ge -
rí tet te a kö vet.

Ezért a Jé zust ün nep lők kel együtt
én is zen gem: „Győ zel met vet tél, ó,
Fel tá ma dott!”

Eb be a ha tal mas kó rus ba ve gyül
be le han gom. És zeng nem ze dék ről
nem ze dék re, hogy Jé zus – akit meg -
fe szí tet tek – fel tá ma dott, és le győz -
te a ha lált. Is ten né pe zen gi nem ze -
dék ről nem ze dék re a győz tes Jé zust,
hogy erő sít sen so ka kat a hús vé ti
öröm hír.

g Ben ce Gá bor
– Ben c ze And rás

Győ zel met vet tél, ó, Fel tá ma dott!
C ANTATE

Látni élvezet • Tanulj meg újra
úgy látni, mint egy újszülött, ha
az életet valóban élvezni akarod!
De elég vaknak maradnod, ha
csak az élvezeteknek akarsz élni.

Háló Gyula
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Az idei hús vét sze ku lá ris aján dé ka az
M6-os au tó pá lya im már Pé csig ve -
ze tő új sza ka sza volt. Nem len nénk
Ma gyar or szá gon, ha a nagy szer dai
ün ne pé lyes át adást nem ár nyé kol ták
vol na be kó sza hí rek meg süllyedt
völgy híd ról, nem meg fe le lő sza lag -
kor lá tok ról és egyéb ki vi te le zé si hi -
á nyos sá gok ról.

Ez zel együtt, bár a hasz ná lat ba vé -
te li en ge dély még csak ide ig le nes, a
ma gam ré szé ről kü lö nö sen is örü lök
en nek a dé li sztrá dá nak, hi szen egy -
ház ke rü le tünk leg tá vo lab bi ré gi ó it
hoz za kö ze lebb. Nem csak az év egyik
eu ró pai kul tu rá lis fő vá ro sá nak szá mí -
tó Pécs re gon do lok, ha nem olyan ki -
csiny gyü le ke ze tek re is, mint Ma -
gyar bóly, Po gány, Kom ló vagy ép pen
Sü meg. Könnyeb ben meg kö ze lít he tő -
vé vál nak a hő si e sen ki tar tó vég vá rak
is, mint Mo hács, Ba ja és a töb bi ek.

Örü lök to váb bá, hogy egy ház ke -
rü le tünk leg nép sze rűbb kon fe ren cia-
köz pont ja, va la mint ok ta tá si fel leg -
vá ra, a bony há di gim ná zi um és kol -
lé gi um im már alig más fél óra alatt el -
ér he tő vé vá lik a fő vá ros ból. Ké szü -
lünk is nagy erők kel Bony hád ra,
ahol min dig tör té nik va la mi. Leg kö -
ze lebb, a ter vek sze rint – Deo vo len -
te –, áp ri lis 26-án, hét főn dél után át -
ad ják az „Óno di-bi ro da lom” leg -
újabb meg le pe té sét: a né hai ci pő gyár
üzem csar no ká ból szü le tett Bony há -
di Evan gé li kus At lé ti kai Cent ru mot.
Iga zi ter he lé si pró bá ja má jus 15-én
lesz, az egy ház ke rü le ti misszi ói na -

pon, amely re kö zel ezer ven dé get vá -
runk.

De itt az ide je, hogy – egy kis sé
me rész át kö tés sel – az M6-os ról át -
tér jünk a cím ben em lí tett má sik út -
ra, az M24-es re. Ezt hi á ba ke res sük
ha zánk au tó tér ké pén, pe dig nem
ke ve sen kop tat ják im már két év ez re -
de. Így hús vét tá ján ér de mes új ra meg
új ra fel fe dez nünk, mert ki tud ja mi -
ért, de gyak ran le té ve dünk ró la. Igaz,
ta lán nincs elég gé ki táb láz va, hi szen
nem több sá vos au tó sztrá da, ha nem
kes keny utacs ka, de még sem mi nő -
sít he tő ala cso nyabb ren dű út vo nal -
nak. El len ke ző leg! Olyan fon tos fő -
út, ame lyen je len tős két irá nyú for ga -
lom zaj lik.

Mi re gon do lok? Ki re, kik re gon do -
lok? Ha mó do sít juk, pon to sít juk a be -
tű je lö lést, már is so kan kap csol nak
majd. Az M24-es, pre cí zeb ben, az
EMM24-es bib li ai jel zé se: Lk 24. Az
evan gé li um e fe je ze té ben ol vas ha -
tunk az em mau si út ról, amely Je ru -
zsá lem ből ve ze tett le az Em maus
ne vű fa lu ba. Ezen a ta lán kö ves, ta -
lán po ros úton gya lo golt az a két Jé -
zus-ta nít vány, akik ről meg le he tő -
sen ke ve set tu dunk. Az egyi kük Kle -
o pás, a má sik nak vi szont még a ne -
vét sem je gyez te fel Lu kács evan gé -
lis ta. Ta lán mert nem a ne vük a fon -
tos, ha nem az, ami ve lük tör tént
ezen a ve szé lyes úton, ame lyet min -
den bi zonnyal nem vé dett sem mi fé -
le sza lag kor lát.

Mi ért volt ve szé lyes az M24-es?

Ne tán a rab lók mi att, mint a je ri kói
út, amely ről Lk 10-ben ol vas ha tunk?
Nem tud juk, mi lyen volt a köz biz ton -
ság az em mau si úton, de az biz tos,
hogy va ló já ban már két sé rült, ki fosz -
tott em ber in dult el vagy in kább
me ne kült a szent vá ros ból. Ezek a ta -
nít vá nyok leg fon to sabb kin csü ket
ve szí tet ték el: a hi tü ket, a re mény sé -
gü ket. Két csa ló dott, ki égett em ber
po rosz kált egy más mel lett a to tá lis
két ség be esés és ki áb rán dult ság sza -
ka dé ká nak pe re mén, ahol nincs vé -
dő kor lát. Vagy még is van?!

Az is mert tör té net el ső for du ló -
pont ja, hogy va la ki, vá rat la nul és
hí vat la nul, oda sze gő dött a csüg gedt
ta nít vá nyok hoz, mel let tük, ve lük
ban du kolt Em maus fe lé. Az M24-
esen ugyan is ti los az ag resszív elő zés,
má sok le szo rí tá sa az út ról. Vi szont
meg en ge dett, sőt mi több, kí vá na tos
a pár hu za mos köz le ke dés. A fur csa
ide gen így kí sér te a ta nít vá nyo kat –
mi már is mer jük az öröm te li tit kot:
ma ga a Mes ter kí sér te ta nít vá nya it!
Em pa ti ku san el fo gad ta az út irányt: ő
is le fe lé ment ve lük, vissza Je ru zsá -
lem ből, az ígé re tes re mé nyek vá ro sá -

ból a ta nít vá nyok ko ráb bi éle té nek
szín he lyé re, si vár re a li tá sá ba, Em -
maus ba. A fel tá ma dott Úr nem ál lí -
tot ta meg, nem kény sze rí tet te vissza -
for du lás ra de zer tá ló ta nít vá nya it,
ha nem tem pó juk hoz iga zod va, „mo -
bil vé dő kor lát ként”, gyó gyí tó sza vá -
val meg óv ta övé it at tól, hogy vég kép -
pen az össze tört re mény te len ség
sza ka dé ká ba zu han ja nak.

Ta lán ki csit bi zarr ha son lat, de
eszem be jut a moz gó lép csők ve lünk
együtt ha la dó gu mi kor lát ja, amely
biz tos ka pasz ko dót kí nál a mély be
szál lás nál épp úgy, mint a fel szín re ju -
tás nál. Az M24-esen ugyan is két irá -
nyú a for ga lom: lejt me net és hegy me -
net. De hir te len nem le het irányt vál -
ta ni, és nem is sza bad vissza for dul -
ni. Előbb fi gyel me sen vé gig kell hall -
gat ni a Mes ter „pe ri pa te ti kus bib lia -
órá ját” a ka pasz ko dót, vé dő és te re -
lő kor lá tot je len tő igék ről, szent írá -
si össze füg gé sek ről. Előbb ha za kell
ér nünk, ahol be hív hat juk őt éle tünk
haj lé ká ba. Ott is mer het jük fel a két -
sé ge in ket is le győz ni ké pes Urat a fe -
lénk nyúj tott, meg tört ke nyér aján -
dé ko zó moz du la tá ból. Ek kor for -
dul hat meg iga zán éle tünk irá nya. Le -
gyen bár mi lyen ké ső, al ko nyi vagy es -
ti óra, le het in dul ni új ra fel fe lé, Je ru -
zsá lem fe lé, ahol vár, ahol vissza vár
a ta nít vá nyok kö zös sé ge.

Fel mé ré sek sze rint ha zánk ban
az em be rek kö zel negy ven szá za lé -
ka „a ma ga mód ján val lá sos”. Ez
több nyi re azt je len ti, hogy kü lö nö -

sebb gyü le ke ze ti kö zös ség, egy há -
zi el kö te le ző dés nél kül pró bál ja
meg él ni va lós vagy vélt hi tét, ami
igen csak koc ká za tos és két sé ges
vál lal ko zás… Hús vét egyik öröm -
üze ne te, hogy – ki sebb-na gyobb
var ga be tűk, bot lá sok és bu ká sok
után – a mai Ta má sok kal, Pé te rek -
kel és Kle o pá sok kal együtt vissza le -
het ta lál ni a meg tar tó ta nít vá nyi
kör be. Egé szen pon to san: a Meg tar -
tó ta nít vá nyi kö ré be.

La punk áp ri lis 11-i dá tum mal je le -
nik meg. E nap töb bek kö zött a köl -
té szet nap ja, ün ne pe ha zánk ban.
Így, bú csú zó ul, hadd idéz zem Pi -
linsz ky Já nos re ményt éb resz tő hús -
vé ti vers so ra it: „És meg ér zik a fényt
a gyö ke rek. És szél tá mad. És föl zeng
a vi lág.” (Har mad na pon)

Re mél jük, vég re rá kö szön a fel tá -
ma dás, a Fel tá ma dott ta va sza Ma -
gyar or szág ra is. Az M24-esen, mely -
nek hasz ná lat ba vé te li en ge dé lye nem
ide ig le nes, élén kül a for ga lom, im már
nem le fe lé, ha nem fel fe lé…

Át kö tés az M6-os ról az M24-es re
É GTÁJOLÓ

Gáncs Péter püspök
Déli Egyházkerület

b Bár csak kel lék volt a ke reszt és a tö vis ko -
ro na, még is meg ren dí tő en ele ve ne dett meg
se gít sé gük kel a leg na gyobb öröm üze net
azon a ti zen hat hely szí nen, ahol a gyü le ke -
ze tek tag jai és más ér dek lő dők meg te kint -
het ték az idei teo ló gus-pas sió já té kot. Több
év ti ze des ha gyo mány, hogy a har mad éves
teo ló gi ai hall ga tók – nagy já ból ép pen ta nul -
má nya ik fe lé nél – a nagy he ti idő szak ban fel -
ke re ked nek, és egy ál ta luk ké szí tett pas sió -
já ték kal lá to gat nak el egy há zunk va la mely
vi dé ké nek gyü le ke ze te i be. Idén a vá lasz tás
a So mogy-Za lai Egy ház me gye te rü le té re
esett, így az év fo lyam ti zen két tag ja Sió fok -
tól Nagy ka ni zsá ig be jár ta a Dél-Du nán túlt.

A pas sió kör út ra va ló kö zös ké szü lés és az együtt
vég zett szol gá lat az egyik leg meg ha tá ro zóbb kö -
zös ség for má ló él mény egy teo ló gus éle té ben. Az
át élt ta lál ko zá sok és ka lan dok azt sej te tik, ez igaz
lesz az idei év fo lyam ra is. De hogy mi ként te kin -
te nek vissza ezek re a na pok ra, és ho gyan érez -
ték ma gu kat a szen ve dés tör té net ka rak te re i nek
bő ré ben, ar ról vall ja nak ma guk a sze rep lők!

Fin tor Ta más – Ta más
A pas sió já ték ban több sze rep lőt is ala kí tot tam.
Vol tam ta nít vány (Ta más), és vol tam ka to na is.
Fél re ért ve sza va it oda nyúj tot tam Jé zus nak két
kar dot, el alud tam, ami kor ő imád ság ra buz dí -
tott. De mi lyen nagy sze rű, ha a gyen ge, al kal -
mat lan ta nít vá nyo kon ke resz tül még is meg lát -
hat ják má sok az Urat. Ez a re mény sé gem,
hogy az eset le ges hi á nyos sá ga im, gyen ge sé ge -
im el le né re is meg mu tat koz ha tott eze ken az
elő adá so kon ke resz tül is az Úr sze re te te.

Ka to na ként os to roz ni és ke reszt re fe szí te ni
Jé zust… Így egy ki csit még kö ze lebb ke rült hoz -
zám az a tu dat, hogy igen, én mi at tam és énér -
tem (is) tör tént…

Pab lé nyi Lász ló – Ba rabb ás
A sze re pet igye kez tem ki csit más ként be ál lí ta -
ni, mint ahogy az meg szo kott. Ko runk egyik

prob lé má ját sze ret tem vol na ve le ki dom bo rí -
ta ni: a hi á ba va ló küz del met egy jobb vi lá -
gért – gaz da sá gi, nem ze ti cso dá ra vár va –, az
egy más sal va ló el len sé ges ke dést, mi köz ben
nem vesszük ész re az iga zi meg ol dást: Jé zus
Krisz tust. A pas sió já ték bör tön je le ne té ben
Ba rab bás fel is mer te, hogy nem az ő el kép ze lé -
se volt a he lyes. Ad ja Is ten, hogy ez má sok nak
is meg adat has son.

Jamb rik Zsolt – Pé ter
Pé ter há rom szor meg ta gad ja Jé zust, s kis sé el -
gon dol kod ta tó a jel le me. Kar dot ránt, fo gad ko -
zik, hogy ő még a ha lál ba is Jé zus sal tart, vé gül
még is meg ta gad ja az Urat? Igen! Mi, em be rek
nem csak há rom szor ta gad juk meg őt, ha nem
jó val több ször. Ta ga dá sun kon meg lát szik kö zö -
nyünk, em ber tár sa ink kal va ló kap cso la tunk
is. El tá vo lo dunk tő le, s nem vesszük ész re sze -
re te té nek je le it.

Még is Pé ter volt ta lán a leg bol do gabb, mert

vé gül em be ri hi bái meg bo csát tat tak, és Jé zus
fel tá madt a sír ból. Örö mét ének ben is ki fe jez -
te, mely ben – úgy érez tem – hi te le seb ben tud -
tam fel szín re hoz ni ér zé se i met.

Na gyon jól érez tem ma gam Pé ter sze re pé ben,
cso dá la tos em be re ket is mer tünk meg, és az év -
fo lyam is erő sö dött s össze csi szo ló dott. Bí zom
ab ban, hogy szol gá la tunk és Krisz tus öröm üze -
ne te bol dog sá got tu dott hoz ni még a meg fá rad -
tak lel ké be is.

Ara tó Ló ránd – He ró des
He ró des nek len ni egy sze rű volt, ugyan ak kor ne -
héz is. Egy sze rű sé gét a sze rep rö vid sé ge je len -
tet te, ne héz sé gét pe dig a gú nyo ló dás, Jé zus
meg ve té se és le né zé se. Ami kor elém hoz ták Jé -
zust, ne héz volt csak azért örül ni ne ki, mert le -
já rat ha tom. „Hát vég re itt vagy!” – mond tam a
je le net ele jén, és most is ezt mon dom ma gam -
ban, de nem azért, hogy gú nyol jam, ha nem azért,
hogy há lát ad jak ne ki, hogy há lát ad jak jó sá gá ért.

Ha lász Ale xand ra – Má ria
Má ri át nem volt egy sze rű hi te le sen ala kí ta ni,
mi vel át kel lett él nem a sze re tett gyer mek el -
vesz té sét, egy olyan tra gé di át, ame lyet el kép -
zel ni is bor zasz tó. Nem egy szer elő for dult,
hogy könnye im mel küz döt tem, amint át fu tott
raj tam a gon do lat, hogy mi lyen ször nyű len ne
sze ret te i met el ve szí te ni. Leg in kább ak kor tört
rám ez az ér zés, ami kor vá ra koz tam, és eköz -
ben vé gig néz tem és -hall gat tam a ke reszt re fe -
szí tés ese mé nye it.

And re jek Mit ja – Ka ja fás
Ko ráb ban, amíg csak ol vas tam Má té evan gé -
li u mát és a pas sió tör té ne tét, nem tud tam úgy
át él ni az ese mé nye ket, mint most, ami kor
mind ezt el ját szot tam. Ne héz fel adat volt szá -
mom ra, mi kor ne kem kel lett el ítél nem Jé -
zust. Ki csit fél tem, most is so kat gon do lok ar -
ra a je le net re, ami kor ott állt előt tem, és én vá -
dol tam őt. De Jé zus vé gig ment ezen az úton.
Ne künk is kö vet nünk kell őt, s ak kor ve lünk
ma rad mind vé gig.

So mogy-za lai „ke reszt út”
Teo ló gus pas sió 2010

A Ba jor Evan gé li kus Egy ház zsi na ta már ci us 20–
25. kö zött tar tot ta We i den ben idei ta va szi
ülés sza kát, ame lyen ba jor rész ről újabb öt év -
re meg hosszab bí tot ták egy há zunk kal a part ner -
egy há zi szer ző dést. A két egy ház im már ha gyo -
má nyo san szo ros össze tar to zá sát erő sí tet te
meg, hogy a sza va zás so rán el len sza va zat és tar -
tóz ko dás nél kül dön töt tek a hosszab bí tás mel -
lett. Egy há zunk zsi na ta a ter vek sze rint má jus -
ban sza vaz az egyez mény tá mo ga tá sá ról, majd
ok tó ber ben ha zánk ban ke rül het sor az ün ne -
pé lyes alá írás ra. A ba jor zsi nat ülé sén Itt zés Já -
nos el nök-püs pök, dr. Ko rá nyi And rás, a zsi nat
lel ké szi el nö ke és Cse lovsz kyné dr. Tarr Klá ra
kül ügyi osz tály ve ze tő kép vi sel te egy há zun kat.

d EvÉ let-in fó

Meghosszabbított
ba jor–ma gyar

partner szer ző dés

f Folytatás a 4. oldalon

Jézus Kajafás előtt – „Mondd meg nekünk, te
vagy-e a Krisztus!”
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Me visz-pas sió
A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus If jú sá gi Szö -
vet ség (Me visz) Bár ka szak cso port já nak szer -
ve zé sé ben az idei nagy hé ten is több he lyütt mu -
tat tak be pas sió já té kot moz gás sé rült és őket se -
gí tő fi a ta lok. Pas sió kör út juk so rán Cell dö -
möl köt, Ke me nes pál fát, Va dos fát, Bör csöt és
Rép ce la kot ke res ték föl. A zá ró al ka lom ra
nagy pén te ken ke rült sor a fő vá ro si De ák té ri
temp lom ban.

g Lu kács Ga bi fel vé te le
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Az Er dé lyi és a Ki rály há gó mel -
lé ki Re for má tus Egy ház ke rü -
let, az Er dé lyi Uni tá ri us Egy -
ház és a Ro má ni ai Evan gé li -
kus-Lu the rá nus Egy ház rész -
vé te lé vel már ci us 12-én Ko -
lozs vá ron meg ala kult az er dé -
lyi ma gyar egy há zak át vi lá gí -
tá si és kö zel múlt-ku ta tá si
mun ka cso port ja i nak szak mai
egyez te tő fó ru ma.

A szer ve zet le he tő sé get biz -
to sít a szak mai ta pasz ta la tok
meg osz tá sá ra, a köz ér de kű
ered mé nyek köl csö nös is mer -
te té sé re, az ál la mi szer vek
egy há zi élet be va ló be avat -
ko zá sá nak össze han golt fel tá -

rá sá ra, kö zös ren dez vé nyek
szer ve zé sé re. A ró mai ka to li -
kus egy ház nem csat la ko zott
a kez de mé nye zés hez, a bap tis -
ta egy ház szin tén vissza uta sí -
tot ta a fel ké rést.

„Szer ve zett ke re tek kö zé
sze ret nénk hoz ni az egy há zi
át vi lá gí tást és kö zel múlt ku -
ta tást, s egy ki csit a jö vő fe lé is
össze han gol nánk az el kép ze -
lé se in ket” – mond ta a szak mai
egyez te tő fó rum pén te ki ala -
ku ló ülé sét kö ve tő en Csen des
Lász ló, a Se cu ri ta te Irat tá rát
Ta nul má nyo zó Or szá gos Bi -
zott ság (CN SAS) volt el nö ke. 

d Re for má tus Hír szol gá lat

Össze han golt erdélyi egy há zi
át vi lá gí tás és kö zel múlt ku ta tás

Be is me rés cím mel ír ta meg élet gyó ná sát M. atya. A 2009 őszén be kö vet ke -
zett ha lá la utá ni ta ka rí tás kor ta lál ta meg fe let te se a do ku men tu mot. M. atya,
aki ha lá la előtt könnyí te ni akart a lel kén, va ló szí nű leg nem gon dol ta, hogy
múlt já nak le lep le zé se va ló sá gos la vi nát in dít el.

2010 ja nu ár ja óta ki de rült, nem ő, az et ta li in ter ná tus szer ze tes ta ná ra az
egyet len, aki nek fi a tal fi úk meg ron tá sa ter he li a lel ki is me re tét. Vi lág szer te több
ka to li kus in téz mény ben de rült fény ha son ló ese tek re. Né met or szág ban száz
fö lött van a sze xu á lis vissza élé sek szá ma, de Ír or szág ban, az Egye sült Ál la -
mok ban, Ka na dá ban, Nagy-Bri tan ni á ban, Auszt rá li á ban és Me xi kó ban is
több ügy ke rült nyil vá nos ság ra. A vég le ges ada to kat még nem le het tud ni, hi -
szen fo lya ma to san zaj lik a múlt fel tá rá sa.

Fon tos az okok meg is me ré se is. So kak ban töb bé-ke vés bé az a vé le mény ala -
kult ki, hogy a ró mai ka to li kus egy ház ban gya ko rolt cö li bá tus a hi bás. Saj nos,
ez a ma gya rá zat nem al kal maz ha tó az evan gé li kus in téz mé nyek ben – mint pél -
dá ul a ga i en ho fe ni bent la ká sos is ko lá ban – el kö ve tett vissza élé sek re.

Összes sé gé ben több száz érin tett ről le het szó. Olyan em be rek ről, akik a tör -
tén tek óta fel nőt tek. Akik ed dig hall gat tak, és nem biz tos, hogy most meg akar -
nak szó lal ni. Van nak köz öttük olya nok, akik töb bé-ke vés bé fel dol goz ták az ese -
mé nye ket, és olya nok is, akik nek éle tét, sze mé lyi sé gét meg nyo mo rí tot ták az át -
él tek, és nem tud nak talp ra áll ni. Van nak, aki ket fel sza ba dít, hogy vég re be -
szél het nek ró la, de van nak olya nok is, akik ben ez csak a se be ket tép né fel. Egy
szen ve dő alany, Bo do Kirch hoff író így be szélt er ről: „Egyik érin tet ten sem lát -
szik, mennyi min den tönk re ment ben ne.” Ő min den írá sá ban pró bál ja fel dol -
goz ni gye rek ko ri él mé nye it.

A köz vé le mény igaz sá got kö ve tel. De mi az igaz ság? Mi len ne az ál do za -
tok ja vá ra? Mi len ne a meg ol dás? A tet te sek szi go rú meg bün te té se? Anya gi
kár té rí tés? A cö li bá tus el tör lé se? Fe lejt sük el a tör tén te ket? Be szél jük át? Vál -
lal juk a nyil vá nos ság előtt? Vagy rejt sük el még ma gunk elől is? Bosszút aka -
runk? Meg bo csá tás ra tö rek szünk?

Las san már azt sem le het tud ni, ki az ál do zat. Ta lán a tet te sek ma guk is ál -
do za tai egy rend szer nek, ne vel te té sük nek, más em be rek nek? Ki in dí tot ta el a
vissza élé sek ör dö gi lán co la tát? Ma ga az egy ház is ál do za tá vá vált a ki rob bant
bot rány nak, és nem tud ja, mi hez kezd jen. Mi lyen vá laszt ad jon a tá ma dá sok -
ra? Pró bál ja el ken dőz ni a múl tat, vagy néz zen szem be ve le? Ho gyan lel ki gon -
doz za a sze xu á li san ki hasz nált nő ket és fér fi a kat? Ta lán a nyil vá nos bo csá nat -
ké rés az egyet len ki út. Ezt kö ve ti a raj nai pro tes táns tar to má nyi egy ház is, és
er re biz tat az ír hí vek hez szó ló pász to ri le ve lé ben XVI. Be ne dek pá pa.

Ki az, aki itt igaz sá got te het? Ki az, aki gyó gyu lást ad hat? Ki az, aki át -
ér zi a gyen gék, a ki szol gál ta tot tak hely ze tét? Ki az, aki tud ja, mert a ma ga
bő rén ta pasz tal ta, mit je lent a tes ti-lel ki bán tal ma zás? Csak az, aki ma ga
is ál do zat. Ő, aki nek ha lá lá ban min den em ber vét kes. Jé zus, mind annyi unk
Meg vál tó ja – ál do za to ké és tet te se ké egy aránt.

g A. M.

Az ál do za tok igaz sá ga

A vá ra ko zá sok sze rint leg ke ve sebb
egy mil lió lá to ga tó te kin ti majd meg
a to ri nói lep let, ame lyet áp ri lis 10-e
és má jus 23-a kö zött ál lí ta nak ki – je -
len tet ték be a szer ve zők ró mai saj tó -
tá jé koz ta tó ju kon.

A lá to ga tó szám ra vo nat ko zó becs -
lés azon ala pul, hogy ed dig egy mil -
lió fog la lás ér ke zett a vi lág min den
csücs ké ből. Az ér dek lő dők így akar -
ják  biz to sí ta ni, hogy há rom-öt per -
cen át szem lél hessék a ka to li kus

egy ház leg vi ta tot tabb re lik vi á ját:
egye sek sze rint ez Jé zus Krisz tus
ha lot ti lep le, má sok sze rint kö zép ko -
ri ha mi sít vány ról van szó.

A hí vők ha gyo má nyo san hu szon -
öt éven te cso dál hat ják meg a lep let,
ám a leg utób bi ki ál lí tás ra a tra di ci -
o ná lis pre zen tá ció után mind össze
két év vel ke rült sor: ez zel kö szön -
töt ték 2000-ben az új év ez re det, a
ka to li kus egy ház szent évét. Az egy -
há zi hi va ta los sá gok nem já rul tak

hoz zá a le pel ki ál lí tá sá hoz
2006-ban a to ri nói té li
olim pia ide jén, vi szont
most en ge dé lyez ték, fi gye -
lem be vé ve a gaz da sá gi és
fog lal koz ta tá si szem pon -
to kat. Az ese mény ugyan -
is a szer ve zők re mé nyei
sze rint két mil li ó nál több
tu ris tát csá bít majd To ri nó -
ba. (2000-ben 2,5 mil li ó -
nyi an vol tak kí ván csi ak a
le pel re.). Az ér dek lő dést
csak fo koz za XVI. Be ne -
dek lá to ga tá sa, aki má jus
2-án ke re si fel a to ri nói
ka ted rá list.

A to ri nói le pel meg te -
kin té se in gye nes, ha elő ze -
te sen re giszt rál nak az ér dek -
lő dők, akár on-line is. S
hogy mennyi időt tölt het nek
a le pel előtt, az at tól függ,
hogy mennyi en vá ra koz nak
a be lé pés re, a „lát ha tás” fel -
ső ha tá rát azon ban leg fel -
jebb öt perc ben szab ták
meg a szer ve zők.

A ki ál lí tás nyo mán vár ha tó an új -
ból fel lán gol nak majd a vi ták, hogy
va ló di-e vagy ha mi sít vány a le pel,
ame lyen egy sza kál las fér fi arc el mo -
só dott le nyo ma ta, va la mint vér fol tok
lát ha tók azo kon a he lye ken, ame lyek
egy be es nek Jé zus tes tén a ke reszt re
fe szí tés so rán ej tett se bek kel.

Egy va ti ká ni ku ta tó leg újabb köny -
vé ben nem ke ve seb bet ál lít, mint
hogy si ke rült meg fej te nie a gö rög, la -
tin és ará mi nyel ven író dott sza va kat,
ame lyek a le pel ről ké szí tett szá mí tó -
gé pes fel vé te le ken tűn tek elő.

A ké tel ke dők sze rint vi szont a
tör té nész túl so kat kép zelt be le a fol -
tok ba, és ra gasz kod nak az 1988-as ra -
dio kar bo nos kor meg ha tá ro zás ered -
mé nyé hez, amely sze rint a le pel a 13.
vagy a 14. szá zad ból szár ma zik.
Megint má sok úgy vé lik, hogy a
vizs gá lat meg ál la pí tá sa it be fo lyá sol -
ták a kü lön bö ző szennye ző dé sek,
ezért sür ge tik, hogy egy na gyobb
min tá ból is mé tel jék meg a ra dio kar -
bo nos kor meg ha tá ro zást.

A Va ti kán óva to san ke ze li a kér -
dést: nem nyi lat ko zik a le pel ere de -
ti sé gé ről, ame lyet Krisz tus szen ve dé -
se jel ké pé nek ne vez.

Egy fran cia ke resz tes lo vag tett elő -
ször em lí tést 1203-ban a le pel ről,
ame lyet Kons tan ti ná poly ban, a csá -
szá ri pa lo tá ban lá tott, ám az el ső írá -
sos fel jegy zés 1354-ből szár ma zik. A
re lik via 1983-ban ke rült a Va ti kán bir -
to ká ba II. Um ber to volt olasz ki rály
ha lá la után, aki a pá pá ra ha gyo má -
nyoz ta a lep let.

d MTI

Egy mil lió lá to ga tót várnak
lepelnézőbe

Imák kal ja ví tott a köz biz -
ton sá gon egy rend őr Nagy-
Bri tan ni á ban, leg alább is ő
így vé li.

Roger Bart lett fel ügye lő (ké -
pün kön balra) ne gyed éven te
szer vez kö zös
imád ko zást
ke resz té nyek -
nek Barns tap -
le vá ro sá ban.
L e g  e lő  ször
2007-ben fo -
hász kod tak a
bűn ügyek fel -
de rí té si há -
nya do sá nak emel ke dé sé ért. Ak -
kor a mu ta tó 26 szá za lé kon
állt Barns tap le-ben, az egyik
leg ala cso nyabb volt a kör nyé -
ken. Mos tan ra meg ha lad ta a 40

szá za lé kot, or szá go san is az
egyik leg jobb rá ta.

A sú lyos köz le ke dé si bal -
ese tek szá ma je len tő sen csök -
kent a rend őri in dít ta tá sú
imád ko zás kez de te óta, éves

össze ve tés ben 97-ről 32-re.
Bart lett fel ügye lő sze rint ez is
az imák ha tá sá ra tör tént – ad -
ta hí rül a lon do ni Met ro új ság.

d MTI

Köz biz ton sá got ja ví tó imák

Győ ri Bog lár ka – szol gá ló lány
Bár több ka rak tert is ala kí tot tam a pas -
si ó ban, még is azt a sze re pe met emel ném
ki, amely ben lá zí tó ként a né pet her gel -
tem Jé zus el len. Ka ja fás fő pap nak mond -
tam el, hogy a ba rá ta im és én mi lyen „le -
he tet len” dol go kat hal lot tunk a Mes ter
szá já ból (pél dá ul hogy há rom nap alatt
fel épít egy új temp lo mot). Az elő adá so -
kon új ra és új ra fenn han gon ki a bál tam
az íté le tet Jé zus ra, hogy „Hal jon meg!”,
„Mél tó a ha lál ra!” Min den al ka lom mal
össze szo rult a szí vem, és leg in kább ki se
mond tam vol na eze ket a sza va kat.
Ezeknek az em be reknek a ha tá sá ra kí -
ván ta a fel tü zelt nép Jé zus Krisz tus ha -
lá lát. Be le gon dol ni is rossz, mi lett vol -
na, ha két ezer év vel ez előtt ma gam is ott
let tem vol na.

Ben ce Győ ző – Jú dás
Kü lö nös volt be le búj ni Jú dás bő ré be és át -
él ni azt, hogy a töb bi ek kel együtt ho zsan -
ná zó ta nít vány ho gyan sod ró dik a sá tán
ke zé be, hogy Jé zus áru ló ja le gyen. Úgy ér -
zem, ha tal mas fé le lem jár hat ta át Jú -
dást, mi kor fel fog ta, hogy mit kell ten nie,
mi kor rá jött, hogy ő az a ta nít vány, aki -
nek el kell árul nia a Mes te rét. Örü lök ne -
ki, hogy ezt csak a pas sió já ték ban kel lett
át él nem…

Pá pai At ti la – Pi lá tus
Pas sió já té kunk ban Pi lá tus na gyot vál to -
zik az el ső meg je le né sé től az utol só
mon da tá ig. Ha tal ma tel jes tu da tá ban, a
szó szék ma gas sá gá ból fo gad ja a mé -
lyen haj lon gó fő pap ál tal elő ve ze tett
Krisz tust. Mi u tán be szél ve le, ha tal mát
ki hasz nál va meg akar ja men te ni. De
egy egy sze rű ki ál tás le ránt ja a ma gas ból,
te he tet len né te szi, sa ját hi bá já nak csap -
dá já ba ej ti: „Ha ezt sza ba don bo csá tod,

nem vagy a csá szár ba rát ja!” Már sem -
mi ha tal ma nincs, mert a gyen gé jé nél
fog ták meg. Tud ja, hogy ár tat la nul íté li
el Krisz tust, de sa ját te kin té lye, éle te, kar -
ri er je ke rült ve szély be. Lel ki is me re te
még egy utol só gyen ge pró bál ko zás ra
sar kall ja, hát ha a nép Ba rabb ás he lyett
Jé zust akar ja sza ba don lát ni, de el bu kik.

Ezért rez zen össze min den „Fe szítsd
meg!” ki ál tás nál. Jól tud ja, a víz, amely -
ben ke zét meg mos sa, nem mos sa le
vét két. Szo mo rú an néz Jé zus után, ami -
kor el ve ze tik elő le, majd vesz tes ként
kul log le a lép csőn. El gon dol kod ta tott a
sze rep, mert annyi ra em be ri, ahogy Pi -
lá tus fél ti ma gát. Pé ter ta ga dá sa na -
gyon kö zel áll hoz zá. Eb ben a da rab ban
olyan em bert ala kít hat tam, aki ta lál ko -
zott Jé zus sal, és meg vál to zott az éle te.
Bű nös em ber, de Krisz tus ér te is vál lal -
ta a ke reszt ha lált.

Kul csár Már ton – Jé zus
Szá mom ra nem volt könnyű a sze rep: át -
él ni és „el ját sza ni” az Is ten sze re te tét,

hogy fenn a ke reszt fán fel ál doz za a Fi át
az em be re kért; Jé zus sze re pét, aki ezt az
Atya aka ra ta ként ön ként vál lal ja, vé gig -
éli, és el is vi se li. Ki fe je zet ten nyo masz -
tó volt a ke resz tet vin ni, majd el ját sza -
ni, hogy rá sze gez nek. Vi szont át él het tem
a re mény sé get is. A ke resz ten vé gig gon -
dol tam: „Mi len ne, ha mind azért a bű -

nért és rosszért, amit éle tem fo lya mán
el kö vet tem egé szen kis ko rom tól kezd ve,
szá mot kel le ne ad nom az Is ten íté lő szé -
ke előtt?” Nem kell azon ban már emi att
ag gód nom, mert volt, aki meg halt he lyet -
tem! És ő, aki ke zé ben tart ja az egész vi -
lá got, így en gem is, meg bo csá tott min -
de nért. „…mert nem azért jöt tem, hogy
el ítél jem a vi lá got, ha nem azért, hogy
meg ment sem.” (Jn 12,47b) És ez a leg fon -
to sabb, hi szen a hús vét sem zá ró dik le
nagy pén tek kel és Jé zus ha lá lá val, ha nem
foly ta tó dik a vi lág leg cso dá la to sabb tör -
té ne té vel, az üd vös ség gel. Ezért volt jó
fenn a ke resz ten, min den nyo masz tó
gon do lat el le né re.

g Le je gyez te: Zsí ros And rás

Teo ló gus pas sió 2010
f Folytatás a 3. oldalról

Jézus Pilátus előtt – „Íme, az ember!”
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b A ta va szi lom ta la ní tá s ide jén
sok ház tar tás ban elő for dul, hogy
se lej te zés köz ben ré gi köny vek -
re buk kan az em ber po ros köny -
ves pol cok mé lyén, pad lá son, tá -
ro ló ban ha gyott do bo zok ban.
A biz tos ki szó rás ra ítélt nyom -
da ter mé kek kö zött ilyen kor né -
ha rég el fe le dett gyöngy sze me -
ket is ta lá lunk, és a nagy ta ka rí -
tás köz ben hossza san meg áll va,
el mé lyül ten la poz ga tunk az ér -
dek lő dé sün ket fel kel tő ré gi
köny vek ben.

A Lu ther Ki adó idén ta vasszal va la -
me lyest ha son ló „nagy ta ka rí tás” se -
gít sé gé vel sze ret ne ol va só i nak ked -
vé ben jár ni: „a hó nap köny ve” ak ció
ke re té ben áp ri lis hó nap ban ré gi rak -
tár kész le té ből olyan köny ve ket árul
je len tős ked vez ménnyel, ame lyek
je len tő sebb ér dek lő dés re tart hat nak
szá mot az egy há zi könyv pi ac ol va só -
kö zön sé ge ré szé ről. Az ak ció cél ja te -
hát nem a köny vek ki se lej te zé se, ha -
nem – a vá sár lói ér dek lő dés mér té -
ké től füg gő en – a meg men té sük. A
fel cím ben sze rep lő zá ró je les töb bes
szám ar ra utal, hogy jö vő hó nap ban
nem is egy, ha nem öt könyv a hó nap
köny ve.

A Ve led egy éle ten át – Gon do la -
tok a sze re lem ről és a há zas ság ról cí -
mű kö tet szer zői – több sé gük ben
csa lá dos evan gé li kus lel ké szek – a
pár vá lasz tás és a há zas ság ki hí vá sa
előtt ál ló fi a ta lok irán ti el kö te le zett
lel ki pász to ri sze re tet tel és fe le lős ség -
gel oszt ják meg gon do la ta i kat az ol -
va sók kal ko runk egyik leg sé rü lé ke -
nyebb élet kö zös sé gé ről, a há zas ság -
ról és a gyer me kek kel meg ál dott
csa lád ról. Vé de ni, ol tal maz ni és erő -
sí te ni kí ván ják férj és fe le ség, szü lő és
gyer mek lel ki össze tar to zá sát, egy -
mást sze re tő szí vé nek mély ről fa ka -
dó szán dé kát. A könyv se gít sé gé re kí -
ván len ni a lel ké szek nek a je gyes ok -
ta tás ban épp úgy, ahogy a há zas tár -
sak nak a há zas ság és a csa lá di élet
min den nap ja i ban. A könyv el kí sé ri az
ol va sót a hit ves tár si kap cso lat éle ten
át íve lő sza ka sza in: a fel nőt té vá lás és
a pár vá lasz tás kor sza ká tól a há zas sá -
gi krí zi se ken át az időskor nagy szü -
lő ként töl tött ide jé ig, a sze rel mi pár -
kap cso lat kez de ti örö me i től az öz -
vegy ség ma gá nyá ig.

Ho gyan tud Is ten hit ál tal va ló
meg iga zí tá sa mint az evan gé li um
üze ne té nek fog la la ta az egész ke resz -
tény ség nek kö zös kin csé vé vál ni?
Ho gyan ma gya ráz ha tó a be tű kön,
sza va kon át Is ten üd vös sé get szer ző
cse lek vé se, és ho gyan tud juk eb ben
a meg vi lá gí tás ban tol má csol ni a ha -
gyo má nyos ma gya rá za tok örök sé gét
je len ko runk ban? Ezek a kér dé sek
ins pi rál ták Vaj ta Vil most, az öku me -
ni kus moz ga lom ki emel ke dő ma -
gyar evan gé li kus teo ló gu sát a Hit ből
fa ka dó élet cí mű köny vé nek meg írá -
sa kor, amely ha zánk ban a rend szer -
vál tás évé ben, az egy há zi élet meg -
ele ve ne dé sé nek kez de ti idő sza ká -
ban je lent meg. Vaj ta a lu the ri re for -
má ció hű örö kö se ként úgy vál lal ko -
zik egy há za hit val lá sos „azo no sí tá sá -
ra”, hogy a fe le ke ze ti ön iga zo lás he -
lyett az ige hir de tés és a teo ló gi ai
ha gyo mány ön kri ti kus fel dol go zá sát
ál lí tot ta el mél ke dé se i nek kö zép pont -
já ba. Ki tű zött cél ját a teo ló gi ai me -
di tá ció mű fa já nak al kal ma zá sá val
ér te el, amely nek se gít sé gé vel meg -
kí sé rel te „le hall gat ni” a Szent írás
köz pon ti szö ve ge i ből le szűr he tő üze -
ne tet. Ez a ré geb bi ko rok ban jól is -
mert hit mé lyí tő mű faj ma is se gít het

ab ban, hogy újabb nem ze dé kek le -
gye nek ké pe sek meg hal la ni az ige
Krisz tus-kö ve tő i nek hit val lá sá ban
ben ne rej lő örök, egye te mes hit be li
ér té ke ket.

Ju li a na Ray Jö ve vé nyek és ván do -
rok – Egy csa lád há rom nem ze dé ke
az Út ra ta lál cí mű köny ve ami lyen
ki csi, olyan él ve ze tes ol vas mány.
Csa lád re gény. Egy nem olyan rég le -
tűnt vi lág kró ni ká ja, sze mé lyes élet -

sor so kon át va ló be mu ta tá sa. Az
Oszt rák–Ma gyar Mo nar chi á ban
kez dő dik az 1891-ben szü le tett Sá ri
ma ma tör té ne te, aki sze re tő, bé kés,
jó mó dú, össze tar tó zsi dó csa lád
gyer me ke volt. Két vi lág há bo rú,
kom mu niz mus és emig rá ció szol gál
tör té nel mi hát tér ül a csa lád há rom
nem ze dé ké nek min den nap ja it be -
mu ta tó re gény cse lek mé nyé nek ki -
bon ta ko zá sá hoz. Az el ső fe je ze tet
még az idős asszony, a könyv töb bi
ré szét az em lé ke ket fel ele ve ní tő le -
á nya, Ju li an na ve ti pa pír ra. Ha „csak”
ennyi len ne a tör té net: egy csa lád
éle te, amely Ma gyar or szá got az 1956-
os for ra da lom után el hagy va Ang li -
á ban, Lon don ban ta lál ott hon ra, ta -
lán nem itt aján la nánk a kis köny vet.
Van vi szont egy for du lat, amely mi -
att fi gyel mün ket még in kább meg ér -
dem li. Az an gol cím töb bet árul el:
An Epic Journey of Fa ith – az az egy
hit be li út is meg té te tik, nem csu pán
tér be li uta zás és föld raj zi ha tár át lé -
pés. A zsi dó csa lád, a nagy ma ma,
gyer me kei és uno kái – a há rom
nem ze dék – rá ta lál nak Krisz tus ra.
Sá ri ma ma sír ja fe lett ked venc bib -
li ai igé je hang zik az 1Kor 13-ból:
„A sze re tet tü rel mes, jó sá gos (…), a
sze re tet so ha el nem mú lik.”

„Éle tünk za rán dok út ján mint ha
va la mi cso dá la tos ze ne szü rem le -
nék ben sőnk be” – ol vas suk a Vá lo -
ga tott zsol tá rok Bod rog Mik lós for dí -
tá sá ban cí mű kö tet elő sza vá ban.
Ilyen kor, Ta má si Áron sza va i val,
„zeng a ma gos ság”. Akár a zsol tá rok -
ban. S akár – te szi hoz zá az aján ló –
az evan gé li kus pasz to rál pszi cho ló -
gus, Bod rog Mik lós mí ves zsol tár for -
dí tá sa i ban. Több mint fél száz, új
cím mel el lá tott is ten di csé ret, kö -
nyör gés, há la adás zeng a szem nek és
kéz nek is ked ves könyv hó fe hér lap -
ja in. Ima könyv ez, amely csen des
órán hű tár sunk le het. E so rok író ja
ez úton is kö szö ni az im már a tel jes

tu dás bir to ká ban lé vő for dí tó nak,
hogy lel ke mé lyé ből fa ka dó sza vak -
kal ké szí tet te el mű vét, s ta lán az it -
te ni di csé ret ka ra föl zeng, s együtt
áld juk zsol tár ének kel az Urat.

Ch ri stoph Kle in fe le sé ge, Mar le -
ne ha lá la után vé gig jár ja a gyász, a
vesz te ség stá ci ó it. Gon do la ta it pa pír -
ra ve ti. Fény az út vé gén cí mű köny -
vé ben bi zony ság té te le ket és meg ta -
pasz ta lá so kat je gyez le, me lye ket a

be teg ség alatt él tek át. Vi gasz ta ló és
utat mu ta tó gon do la tok vas kos kéz -
ira ta ke let ke zett, le ve le zé sek, a te me -
té sen mon dott be szé dek, idé ze tek
gyűj te mé nye. Mar le ne erős, mély hi -
té nek le nyo ma tai. Amint a csa lád és
az is me rő sök el ol vas ták a kéz ira tot,
kér ték, te gye el ér he tő vé a leírtakat a
szé les nyil vá nos ság szá má ra. Így
szü le tett az Er dély ből va ló bi zony -
ság té tel, hogy se gít sé gül le gyen so -
kak nak. Hogy rá mu tas son a Fény re,
aki az út vé gén vár. 

Nem vi dám ol vas mány, ha nem
vi gasz ta ló. Az „utol só dol gok kal”
kap cso lat ban ad fo gó dzót, nem te o -
re ti ku san, el mé le ti szin ten, ha nem
na gyon is sze mé lye sen. Szer ző je Is -
ten ről szó ló, Is ten nel va ló be széd -
ként, de min de nek előtt Is ten hoz zánk
szó ló be szé de ként aposzt ro fál ja mű -
vét. Ahogy a bo rí tón, a kö tet ben is
fel ra gyog a ke reszt. Eb ből fa kad az a
fény, amely itt és e föl di éle ten túl is
hi tünk, re mé nyünk, vi ga szunk for rá -
sa. Egy szép idé zet az utol só lap ról:
„A ha lál an nak az egész nek a fe lénk
for dí tott ré sze, amely nek má sik ol da -
lát úgy hív ják: fel tá ma dás.”
g K há ti Dó ra – Pet ri Gá bor

• Ve led egy éle ten át – Gon do la tok a
sze re lem ről és a há zas ság ról. Szerk.
D. Sze bik Im re, Teológiai Irodalmi
Egyesület, Bu da pest, 2000.

• Vaj ta Vil mos: Hit ből fa ka dó élet.
Evan gé li kus Saj tó osz tály, Bu da -
pest, 1990.

• Ju li a na Ray: Jö ve vé nyek és ván do -
rok – Egy csa lád há rom nem ze dé -
ke az Út ra ta lál. Evan gé li kus Saj -
tó osz tály, Bu da pest, 1992.

• Vá lo ga tott zsol tá rok Bod rog Mik -
lós for dí tá sá ban. Evan gé li kus Saj -
tó osz tály, Bu da pest, 2001.

• Ch ri stoph Kle in: Fény az út vé gén.
Evan gé li kus Saj tó osz tály, Bu da -
pest, 1995.

A HÓ NAP KÖN Y VEI

Ér ték men tés – se lej te zés he lyett

A hónap könyvcsomagja – áprilisban
a Luther Kiadótól mindössze 1000 forintért
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b A „mo dern” je len tet te szá má ra
a leg na gyobb ször nyű sé get. Mint
Krisz tus ta nít vá nya ugyan ak -
kor a leg mo der nebb esz kö zök kel
vet te fel a har cot az ipa ro so dás
pusz tí tó kö vet kez mé nye i vel
szem ben. A né met bi ro dal mi
kan cel lár, Ot to von Bis marck
mél tán ne vez te őt „a fe hér for -
ra dal már nak”. 

Id. Fried rich von Bo delsch wingh 1872-
ben vet te át az – öt év vel ko ráb ban
ala pí tott – „veszt fá li ai és Raj na-vi dé -
ki epi lep ti ku sok evan gé li kus gyó -
gyí tó és gon do zó in té ze té nek”, va la -
mint a há rom év vel ko ráb ban élet re
hí vott bi ele fel di di a ko nissza ház nak a
ve ze té sét. Mű kö dé sé nek el ső gyü -
möl cse ként 1873-ban ad ták át az
epi lep ti kus be te gek gon do zá sá ra
épült újabb ott hont, mely a Bet hel
ne vet kap ta. Ek kor mint egy száz öt -
ven be teg ről gon dos kod tak. Bo -
delsch wingh ha lá la kor (1910. áp ri lis
2.) Bet hel a ma ga mint egy négy ezer
la kó já val már mint ön ál ló te le pü lés
és gyü le ke zet mű kö dött Bi ele feld
vá ro sa mel lett. „A he gyen épült vá -
ros” lét re jöt té ig azon ban hosszú és vi -
szon tag sá gok tól, meg pró bál ta tá sok -
tól sem men tes élet út ve ze tett.

Bo delsch wingh veszt fá li ai ne me -
si gaz dál ko dó csa lád sar ja -
ként lát ta meg a nap vi lá got
1831. már ci us 6-án. Édes -
ap ja, Ernst von Bo delsch -
wingh (1794–1854) 1842-től
né hány év re a po rosz ál lam
pénz ügy mi nisz te re lett. A
ti zen hét éves if jú test kö zel -
ben él het te át az 1848-as
ber li ni for ra dal mat. Az
érett sé gi után a gaz dál ko -
dás tu do má nyá val is mer -
ke dett, s köz ben élet kö zel -
ben konf ron tá ló dott a pa -
rasz ti sors nyo mo rú sá ga i -
val. Egy ige hir de tés ha tá sá -
ra azon ban a hu szon há -
rom éves fi a tal em ber
irányt vál toz ta tott, s teo ló -
gi ai ta nul má nyok ba kez -
dett. Dé del ge tett ál ma,
hogy In di á ba me hes sen
misszi o ná ri us nak, saj nos nem tel je -
sült. Ehe lyett ta nul má nyai vé gez té -
vel – 1858-ban – Pá rizs ba ke rült, ahol
az ott élő né met evan gé li kus ki ván -
do rol tak pász to ra lett. Mai is me re te -
ink sze rint ek kor nem ke ve sebb mint
hat van-nyolc van ezer, ere de ti leg
Ame ri ká ba ki ván do rol ni szán dé ko -
zó né met élt a fran cia fő vá ros ban.

A Ká na án ra vá rók mint ut ca sep -
rők és rongy gyűj tők ten get ték min -
den na pi éle tü ket, s a sze gé nyek kö -
zött is a leg sze gé nyeb bek so ra i ba
tar toz tak. Bo delsch wingh szer vez te
a né met is ko la ok ta tást, is ten tisz te le -
te ket tar tott, be te ge ket lá to ga tott, és
meg pró bált eny hí te ni az ál ta lá nos
nyo mo rú sá gon.

Pá rizs ban ala pí tott csa lá dot, egyik
uno ka hú gát, az ak ko ri po rosz pénz -
ügy mi nisz ter Carl von Bo delsch -
wingh (1800–1873) lá nyát, Idát vet -
te fe le sé gül. A pri mi tív élet kö rül mé -
nyek iga zi sok ként ha tot tak a lel kész -
fe le ség re, s el ső gyer me kük szü le té -
se után a csa lád (1864-ben) vissza tért
Né met or szág ba.

Bo delsch wingh az Un na (Észak-
Raj na–Veszt fá lia) mel let ti Dell wig ben
lett lel kész, ahol 1869-ben egy iga zán
meg rá zó sors csa pás tör tént a há zas -
pár ral. Két hét le for gá sa alatt az ak -
kor még gyó gyít ha tat lan dif té ria (to -
rok gyík) kö vet kez mé nye ként el ve szí -
tet ték mind a négy gyer me kü ket. A
har minc nyolc éves lel kész lát ván
gyer me kei szen ve dé se it ek kor ér -
tet te meg iga zán Krisz tus szen ve dé -
sé nek va ló di nagy sá gát és ere jét, va -
la mint a bű nök bo csá na tá nak ere jét.
Egyik ba rát já nak a ha lál eset hez kap -
cso ló dó jós la ta – mi sze rint Is ten új -
ra meg fog ja őket aján dé koz ni négy
gyer mek kel – a ké sőb bi ek ben va ló -
ra is vált. Sőt a leg ki sebb fiú gyer me -
kük, Fritz ap ja 1910-es ha lá lát kö ve -
tő en an nak nyom do ka i ba lé pett.

A né met bel misszió ren dít he tet len
har co sa éle té nek mot tó ja így hang zik:
„A Krisz tus-kö ve tők szó tá rá ban is me -
ret len a »gyó gyít ha tat lan« ki fe je zés.
Aki meg ta nult kö szö ne tet mon da ni,
az im már tel jes egé szé ben egész sé ges,
akár egész föl di éle tét egy cel lá ban
kell jen is le él nie.” A né met sze re tet -
szol gá lat aty ja vissza ad ta a tes ti, il let -
ve szel le mi fo gya ték kal élők nek az
őket ugyan úgy meg il le tő s ma gá tól a
Te rem tő től szár ma zó mél tó sá got, s a
szol gá lat te vők ré szé ről iga zi erénnyé
vált az irá nyuk ban meg nyil vá nu ló
tisz te let és fe le ba rá ti sze re tet. 

Emel lett Bo delsch wing het min dig
fog lal koz tat ták a tár sa da lom ban je -
len lé vő ín ség és nyo mo rú ság ki vál -
tó okai. Kü lö nö sen a 19. szá zad ipa -
ri tár sa dal má nak iga zi vesz te sei, a
gyá ri mun ká sok iránt ér zett szív ből
jö vő szo li da ri tást. Meg pró bált az
„or szág úti pol gá rok” sor sán is eny hí -
te ni. A po rosz or szág gyű lés tag ja
lett, hogy har col jon a gyak ran haj lék -
ta lan al kal mi mun ká sok jobb mun -
ka fel té te le i ért. 

A fe hér for ra dal már egy ko ri gúny -
ne ve, „Pas tor Be utelsch wing aus
Bet tel” (szó sze rint: „pász tor Per sely-
sch wingh Kol du lás ból”) meg tisz te lő
el is me rés sé vá lik, ha össze vet jük sír -
fel ira tá val: „Mi vel szol gá la tun kat an -
nak az ir gal mas ság nak kö szön het jük,
mely ben ne künk is ré szünk le he -
tett, so ha meg nem lan ka dunk!” Bo -
delsch wingh nek az ir gal mas ság há -
zá ban vég zett bel misszi ó ja nél kül
alig ha vál ha tott vol na idő vel a né met
ál lam egyik fő tám pil lé ré vé a sze re -
tet szol gá lat.

g Dr. Blázy Ár pád

A sze re tet szol gá lat
legna gyobb eu ró pai

vállal ko zó ja
Száz éve hunyt el

id. Fried rich von Bo delsch wingh
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b Leg töb ben úgy is me rik, mint a
Szent Ko ro na misz té ri u má nak
örök ku ta tó ját. Ke ve sen tud -
ják, hogy ki tű nő er dé lyi drá ma -
író, aki szi go rú sze re tet tel ja vít -
ja, csi szol ja, tö ké le te sí ti da rab -
ja it. Ezekben Bo lyai szá má ra a
ma te ma ti ka, Van Gogh nak, Já -
szai Ma ri nak a mű vé szet, Beth -
len Ka tá nak a hit je len ti az ön -
ki tel je sí tés for rá sát, a küz de lem
kö ze gét. Ko csis Ist ván élet mű -
vé ben a leg kü lönb he lyet Szé -
che nyi Ist ván fog lal ja el. Mo no -
drá mát, re gényt írt ró la. 2003-
ban össze fog lal ta ku ta ko dá sát:
Szé che nyi jét fe le lős ség tu dat jel -
lem zi Ma gyar or szág sor sá ért, a
nem zet fel emel ke dé sé ért és ön -
vád azért, mert az or szág tra gé -
di á já ért ön ma gát ér zi fe le lős -
nek! Szé che nyi ha lá lá nak év for -
du ló ján er ről is kér dez tük a je -
les írót, hogy job ban meg ért sük
a leg na gyobb ma gyar gon dol ko -
dá sát, ma ga tar tá sát és tet te it.

– Mi ért fog lal ko zott Szé che nyi éle -
té nek és mű vé nek be mu ta tá sá val két
év ti ze det?

– Reg ge lig le het ne be szél ni er ről.
De in dul junk ki ab ból, hogy könnyű
hely te le nül meg ítél ni azt a kort,
amely ben Szé che nyi Ist ván fel nőtt és
al ko tott. A fel vi lá go so dás esz mé -
nyei an nak el le né re meg ha tá roz zák
még a ko ra be li em ber gon do lat- és
ér zés vi lá gát, hogy az már éb re de zik
a fel vi lá go so dás okoz ta ká bu lat ból. A
ro man ti ká ba me ne kül a ko ra be li em -
ber, de me ne kü lés köz ben el fe lej ti,
hogy a gon do lat- és ér zés vi lág meg -
za va ro dá sa az zal kez dő dött, hogy
az eu ró pai ke resz tény em ber en ge -
dett a min dent le egy sze rű sí tés kí sér -
té sé nek… Én itt e rö vid in ter jú ban
nem fog lal koz ha tom e kér dés sel ér -
dem ben, csu pán hang sú lyo zom,
hogy Szé che nyi if jú sá ga éve it
mennyi re meg ke se rí tet te, hogy kor -
tár sai en ged nek a csá bí tás nak. 

Az if jú Szé che nyi is így tesz, csak -
hogy ő már fi a tal ko rá ban is olyan,
mint ké sőbb: ke gyet le nül meg bün te ti
azt az ön ma gát, aki ké pes volt akár -
mi lyen csá bí tás nak en ged ni. Ha
össze ha son lít juk a 19. szá zad el ső fe -
le em be ré nek a ma ga tar tá sát, va la -
mint gon do lat- és ér zés vi lá gát a 20.
szá zad vé gé nek vagy a 21. szá zad ele -
jé nek em be ré vel, ak kor az előb bit
ma gasz tos nak, sőt irigy lés re mél tó -
nak tart hat juk… Szé che nyi szá má ra
vi szont meg ve ten dő a le egy sze rű sí -
tés és az ön ámí tás. Nap ló ját sem má -
sért kez di el, mint azért, hogy mél -
tó kép pen meg küzd hes sen az zal az
ön ma gá val, akit meg érin tett, túl sá -
go san is be fo lyá solt ko rá nak szel le -
mi sé ge. Szé che nyi úgy tu dott szem -
be néz ni ön ma gá val, aho gyan sen ki
sem. A leg ké zen fek vőbb pél da: úgy
tu dott gyón ni, hogy a gyón ta tó pap
nem min dig ol doz hat ta fel.

– Sem mit nem hall ga tott el?
– A nap ló írás Szé che nyi szá má ra

ugyan az, mint a gyó nás. A Nap ló ban
még sem mond hat el min dent… Nem
sze mé rem ből, nem fé le lem ből, de
nem is sze rény ség ből. Csu pán ar ról
van szó, hogy ko rá nak le egy sze rű sí -
tő gon dol ko zá sa ha tás sal van ar ra a
Szé che nyi Ist ván ra is, aki sem mit
nem egy sze rű sí te ne le ön szán tá ból. 

Fő gond ját, mely a nap ló írás nak is
fő gond ja, 1825. no vem ber 15-én fo -
gal maz za meg: „Én még so ha éle tem -
ben nem lát tam oly tisz ta és vi lá gos

írást, me lyet ne le he tett vol na kü lön -
fé le mó don ér tel mez ni. És ez a nyelv
tö ké let len sé gé ből szár ma zik; mert
egyik nyelv sem al kal mas ar ra, hogy
tisz tán és ha tá ro zot tan fe jez zük ki,
amit mon da ni aka runk, és amit ér -
zünk. Meg győ ző dé sem azon ban,
hogy az em be rek fel fog nak még fe -
dez ni va la mit (hogy mi az, nem tu -
dom, ha tud nám, meg mon da nám):
ami nek se gít sé gé vel esz mé i ket majd
kris tá lyos tisz ta ság gal kö zöl he tik.” 

Mind ezek is me re té ben ta lán már
nem tű nik hi he tet len nek, hogy ko -
moly gond já vá vá lik Szé che nyi Ist ván
éle te és al ko tá sai ta nul má nyo zó já nak,
hogy a 19. szá zad di va tos sza vai, il -
let ve ál lan dó sult szó szer ke ze tei se gít -
sé gé vel nem le het hi te le sen meg ma -
gya ráz ni Szé che nyi gon dol ko zá sát,
ma ga tar tá sát, tet te it. Nem le het,
mert bi zony rej té lye sek ma rad nak.
Ha még sem mon dunk le ar ról, hogy
a ma ga hi te les sé gé ben mu tas suk be,
mi van Szé che nyi kü lö nös ma ga tar -
tá sa, rend kí vü li tet tei mö gött, ak kor
hagy nunk kell meg szó lal ni a ma ga -
tar tá sát és a tet te it… A drá mai mo -
no ló gok hang ján? Igen, a fo gal ma zás
el lent mon dá sos sá gát fel ol da ni akar -
ván, ta lán ab ban a drá mai mo no lóg -
ban re mény ked he tünk, amely egy -
sze rű en azért kép te len a le egy sze rű -
sí tés re, mert a le egy sze rű sí tés lep le a
drá mai mo no lóg ban lát ha tó vá vá lik.
Ezért olyan sok az én Szé che nyi ről
szó ló írá sa im ban a drá mai mo no lóg.

– Nem csak a po li ti kus, az ál lam -
fér fiú Szé che nyi Ist ván ról ír, ha nem a
jö ven dő mon dó ról is.

– Szé che nyi meg jö ven dö li – igen
ko rán, már 1834-ben – nem csak Vi -
lá gost, de Tri a nont is… De ta lán a
mai drá mai hely ze tün ket is. Hogy
sem mit se egy sze rű sít sünk le, be szél -
jünk előbb ar ról, mi lyen nek lát ta
Szé che nyi a nem ze ti sé gi kér dést. 

A nem ze ti sé gi moz gal mak a 19.
szá zad negy ve nes éve i ben vál nak ir -
re den ta moz gal mak ká. Ek kor még
nem küz de nek a Habs burg Bi ro da -
lom bom lasz tá sá ért, de küz de nek
az ön ál ló ma gyar ál la mi ság el len,
meg akar ják bon ta ni a Szent Ko ro na
or szá gai te rü le ti ép sé gét, fel akar ják
szá mol ni a ma gyar al kot mányt, ha -
tály ta la ní ta ni akar ják a ma gyar köz -
jo got. Így nem ir re den ta moz gal mak
még a Habs burg-há zi oszt rák csá szár
sze mé vel néz ve, de ir re den ták ugyan -
azon Habs burg-há zi ma gyar ki rá lyé -
val néz ve. 

A Ma gyar or szág-el le nes ir re den -
ta ki bon ta ko zás nem fel fog ha tat lan.
Sőt azt is mond hat juk, hogy mi sem
ter mé sze te sebb. Hisz ve ze tői nem -
csak azt ve szik ész re, hogy a bi ro da -
lom két ré sze: az ab szo lút mo nar chia
Oszt rák Csá szár ság és az al kot má -
nyos mo nar chi ák (Ma gyar Ki rály ság
és Er dély) kö zött ki bé kít he tet len az
el len tét, ha nem azt is, hogy az ural -

ko dó ház bár mely moz ga lom mal szí -
ve sen szö vet kez ne a ma gyar al kot -
mány, az ön ál ló ma gyar ál la mi ság –
mind a ma gyar or szá gi, mind az er -
dé lyi – meg dön té se ér de ké ben. 

A ma gyar po li ti ku sok kö zül Szé -
che nyi Ist ván az, aki el ső ként fi gyelt
fel a nem ze ti sé gek nek a Szent Ko ro -
na or szá gai te rü le ti ép sé gét ve szé lyez -
te tő moz gal má ra. A har min cas évek
kö ze pén már köny vet is írt er ről a ve -
sze de lem ről, a Hun ni át, ame lyet saj -
nos ak kor még nem je len te tett meg.
A Hun ni á ban elő ször is ar ra hív ja fel
a fi gyel met, hogy a kö zép-eu ró pai bi -
ro da lom – Habs burg Bi ro da lom –
csak ak kor fog fenn ma rad ni, ha az
ab szo lút mo nar chia Oszt rák Csá -
szár ság nem gyen gí te ni pró bál ja a ve -
le per szo nál uni ó ban le vő al kot má -
nyos mo nar chi á kat, a Ma gyar Ki rály -
sá got és Er délyt, ha nem a fej lett
köz jo gi in téz mé nye i ket kö ve ten dő
pél dá nak te kin ti: „Vol na a mo nar chia
má sik ré szé nek kép vi se le ti al kot má -
nya, ne künk pe dig nem, mi raj tunk
len ne ak kor a sor, ha zánk bel ső ide -
ge it sze rin te al kal maz ni. De mi vel
Auszt ri á nak kép vi se le ti al kot má nya
nincs, sőt ilyes ről szin te még sej dí -
té se sincs, ne künk pe dig, há la az
Egek nek, van, azért nem raj tunk áll
az utá no zás…”

Nagy kár, hogy Szé che nyi le mon -
dott a Hun nia ki adá sá ról 1834-ben.
Ta lán még ide jé ben hív ta vol na fel a
fi gyel met ar ra a ve sze de lem re, hogy
az oszt rák–né met he ge mó nia baj -
no kai adott hely zet ben nem ze ti Nagy-
Auszt ri á vá pró bál ják át ala kí ta ni a
Habs burg Bi ro dal mat. De ta lán ide -
je ko rán fel hív ta vol na a fi gyel met ar -
ra is, amit rém ál ma má sik ké pé ben lát.
„Ők – ír ja a Szent Ko ro na or szá ga i nak
a ma gyar nem zet el len for du ló nem -
ze ti sé ge i ről – nem vé del me zik sa ját -
ju kat, lé tü ket, de min ket, ma gya ro kat
igye kez nek ki szo rít ni, leg szív te le -
nebb-, leg ir gal mat la nab bul, el pusz tult
sa já tunk ban, el tör lött lé tünk ben osz -
to zan dók…” Ezt az össze tett mon da -
tot a Hun nia egyik kör mon da tá ba
éke li, még pe dig ak kor, ami kor azt
ve szi szám ba, „nyel vünk és sa ját sá ga -
ink ki fej té sé ben elő ha lad ni” mi cél ból
kell. Hogy „meg sem mi sít te té sünk el -
len vé del mez zük ma gun kat”. 

De hon nan tud ja, hogy Ma gyar or -
szá got már ir re den ta moz gal mak fe -
nye ge tik? Jö ven döl? Rossz elő ér ze te it
fej ti ki? Szé che nyi Ist ván rém ál ma i ban
bi zony va ló ban meg vi lá go so dott Tri -
a non leg sö té tebb tit ka. A ma ga bo -
nyo lult sá gá ban, fel fog ha tat lan sá gá -
ban, ret te ne tes sé gé ben… Olyan-e
Tri a non, mint ha csak Szé che nyi rém -
ál má ban lé tez ne? Olyan. Nem az ész
és nem az ér ze lem ha tá roz za meg
azok nak a ma ga tar tá sát sem, akik ről
fel té te le zi a szak iro da lom, hogy a ku -
lisszák mö gül irá nyí tot ták a tár gya lá -
so kat. Bi zony, a Kár pát-me den ce
tönk re té te le nem le he tett ér de ke a ku -
lisszák mö gül dik tá lók nak sem…
Még is tönk re te szik, még pe dig tu da -
to san szem be for dul va Is ten nel. Ez
Tri a non leg sö té tebb tit ka…

– Lát ta Szé che nyi Ist ván Ma gyar -
or szá got a ke resz ten?

– Lát ta, de nem esett két ség be.
Mi ért nem? Ez ta lán a rej té lyek rej -
té lye. És itt a rej tély fel ol dó kér dés
min den bi zonnyal csak a kö vet ke ző
le het: ha va la mi sen ki nek sem ér de -
ke, és még is meg tör té nik, ak kor ki áll
az ese mé nyek hát te ré ben? A sá tán?
Ma gyar or szág nak te hát a sá tán az el -
len sé ge?… Ha Szé che nyi e kér dés re
igen nel vá la szol, ak kor a ma gyar ság
drá má ja át ala kul misz té ri um já ték ká.

Tri a non elő ké szí tői és meg al ko tói
pon to san úgy vi sel ked nek, mint
majd nem két ezer év vel előbb Is ten
meg tes te sü lé sé nek, Jé zus Urunk nak
a ke reszt re fe szí té sét elő ké szí tők…
Igen, mint ha sem mi sem lett vol na
szá muk ra fon to sabb, mint a leg ár tat -
la nabb meg bün te té se, a leg ár tat la -
nabb ke reszt re fe szí té se. Igen, an nak
el le né re, hogy va ló ban nem állt ér de -
kük ben a Kár pát-me den ce tönk re té -
te le, úgy vi sel ked nek, mint ha a Nagy
Misz té ri um já ték el va rá zsolt részt -
ve vői len né nek…

Lát ta Szé che nyi Ist ván Ma gyar or -
szá got a ke resz ten, de mit lá tott
még? Lát ta azt, amit tu laj don kép pen
a misz té ri um já té kok min den né ző -
je lát hat az elő adás utol só je le ne té -
ben. Ezért nem esett mind járt két ség -
be. És bi zonnyal fel idéz te ő is a ré gi,
de meg nyug ta tó gon do la tot: aki ke -
reszt re fe szít te tik, az nem sem mi sül
meg, ha nem csak meg sem mi sít he tet -
len né vá lik.

– Szé che nyi Döb ling be ke rü lé se is
össze füg gés ben le het jö vő be lá tá sá -
val?

– 1848-ban úgy ala kul ki a há bo -
rús hely zet, hogy az oszt rák kor mány
nem ve szi te kin tet be V. Fer di nánd
ma gyar ki rály – és oszt rák csá szár –
és a ma gyar nem zet vi szo nyát meg -
ha tá ro zó tör vé nye ket, meg ál la po -
dá so kat, az az fel lá zad a tör vé nyes
rend el len… Igen, 1848 ko ra őszén va -
ló ban az oszt rák kor mány lá zadt fel
a tör vé nyes rend el len, akár mennyi -
re hi he tet len, így volt. 

1848 nya rán nagy ra vá gyó oszt rák
„ha za fi ak” a kö vet ke zők re vet ték rá
a gyer me teg V. Fer di nánd ki rályt: az
1848-ban ala kí tott el ső oszt rák nem -
ze ti kor mányt, az új do nat újat, te hát
ta pasz ta la tok kal nem bí rót és tü rel -
met lent te kint se az 1848-ban fel -
osz la tott bi ro dal mi kor mány jog -
utód já nak; to váb bá: mi vel hogy a bi -
ro dal mi kor mány ha tás kö re an nak
ide jén ki ter jedt Ma gyar or szág ra,
ren del je alá az oszt rák kal egy idő ben
ala kí tott, az zal egyen ran gú ma gyar
kor mányt az oszt rák kor mány nak.
Utób bi azon nal meg pró bált be le is
szól ni a tő le sem mi ben sem füg gő
ma gyar kor mány ügye i be. Hát ez
volt 48-ban a fő bűn: az oszt rák nem -
ze ti kor mány tör vény te le nül el fog lal -
ta a 48 ta va szán fel osz la tott bi ro dal -
mi kor mány he lyét: a nem ze tek fö -
löt ti kor má nyét a nem ze ti. Tűz és víz
össze bé kít he tőb bek, mint e ket tő.

Szé che nyi fel fog ja, hogy a ma -
gyar vá lasz sem mi más nem le het,
mint a hon vé dő há bo rú vál la lá sa.
Olyan há bo rú vál la lá sa, amely ben
két sé ges a ma gyar nem zet győ zel me.
Szé che nyi a ki ala kult drá mai hely ze -
tért el ső sor ban ön ma gát te szi fe le lős -
sé. A fe le lős ség sú lya alatt meg rop -
pan: 1848. szep tem ber 7-én szál lít ják
be a döb lin gi el me gyógy in té zet be.

– Az 1860. áp ri lis 8-ra virradó éj -
je len rej té lyes kö rül mé nyek kö zött
halt meg… Mi tör tén he tett azon a
vég ze tes éj sza kán?

– Szé che nyi Döb ling ben a ma gyar
nem ze ti el len ál lás na gyon te vé keny
és si ke res ve ze tő je. 1860-ban ház ku -
ta tást tar ta nak ná la, ami azt je len ti,
hogy le lep lez ték a moz gal mat. De
Szé che nyi nek az ab ban va ló hi tét,
hogy a ma gyar nem ze ti el len ál lás
győ zel mét rö vid időn be lül ün ne pel -
he tik, ez nem tö ri meg… Győ ze lem -
re ál ló had ve zér pe dig nem szo kott
vé get vet ni éle té nek. Ta lán ez a leg -
fon to sabb érv amel lett, hogy nem le -
he tett ön gyil kos.

g Feny ve si Fé lix La jos

Döb ling rá csos ab la ka
Be szél ge tés Ko csis Ist ván író val a leg na gyobb ma gyar ról, Szé che nyi Ist ván ról

A 2010. esz ten dő Szé che nyi-em lék -
év: a leg na gyobb ma gyar ha lá lá nak
száz öt ve ne dik év for du ló já ra em lé ke -
zünk. A je les ese mény kap csán Só -
lyom Lász ló köztársasági elnök fő véd -
nök sé gé vel em lék bi zott ság ala kult,
szám ta lan ren dez vény, meg em lé ke -
zés és prog ram is mer tet meg az
1860. áp ri lis 8-án az auszt ri ai Döb -
ling ben el hunyt gróf szer te ága zó,
de min den tet té ben a ma gyar sá got
szol gá ló mun kás sá gá val. 

Ta lán köz hely sze rű en hang zik, de
tény, hogy nap ja ink ban is nagy szük -
sé günk len ne az ál ta la kép vi selt tán -
to rít ha tat lan és ön fel ál do zó, a köz ér -
de ke it az ön zés fö lé he lye ző men ta -
li tás ra. 

Az év for du ló ugyan ak kor ki vá ló al -
kal mat te remt egy nyu ga ti ha tár -
szé li tú rá ra Nagy cenk re, a Szé che nyi
(avagy Szé ché nyi, ahogy Ist ván fel me -
női hasz nál ták a csa lád ne vet) fa mí -
lia egy ko ri bir to ká ra. Itt ta lál juk a csa -
lád mau zó le u mát, a gróf egész ala kos
szob rát, a ha lá la előt ti esz ten dő ben
„meg ren delt”, Ybl Mik lós ter vez te
plé bá nia temp lo mot, il let ve a gyer me -
kek szí vét meg do bog ta tó kis vas utat,
va la mint a ré gi moz do nyo kat be mu -
ta tó vas út tör té ne ti skan zent. És ter -
mé sze te sen a fő ne me si lét el en ged -
he tet len tar to zé kát, a csa lá di kas télyt.
Elő te ré ben szé pen kar ban tar tott
fran cia kert – ka nyar gó la bi rin tu sa -
i val – ve ze ti cél já hoz a lá to ga tót. 

A kas tély mö göt ti fer tá lyon a már
Szé che nyi ide jé ben is vi rág zó pla tá -
nok és rit ka fa fé le sé gek él tek. Az egy -
eme le tes épü let köz pon ti trak tu sát
tosz kán osz lop sor ta gol ja, kö zép -
pont já ban a fa mí lia cí me re dí sze leg.
A kas tély he lyén a 18. szá zad ele jén
egy eme le tes kú ria állt. 

A mai épü let alap ja it Szé che nyi An -
tal tet te le 1758-ban. A bir tok és a
park ki épí té se és ren de zé se Szé ché -
nyi Fe renc ne vé hez fű ző dik. A kas tély
mai for má ját Szé che nyi Ist ván ide jén
nyer te el. A kas tély mú ze um ki ál lí tá -
sán kor hű hasz ná la ti tár gyak, csa lád -
tör té ne ti em lé kek, va la mint Szé che -
nyi Ist ván mun kás sá gá val össze füg -
gés ben a fo lyam sza bá lyo zás sal, a
ha jó zás sal, a vas út tal, va la mint a
ma gyar ipar fej lő dé sé vel össze füg gő
tár la tok lát ha tók. 

Az épü le tet el hagy va egész sé ges
sé tá ra in vi tál az 1754-ben Szé che nyi
An tal ál tal te le pít te tett hárs fa sor. A
két és fél ki lo mé ter hosszú, húsz
mé ter szé les, ere de ti leg lo vag lás ra
szol gá ló út nö vény ze té nek re konst -
ruk ci ó ja nap ja ink ban is fon tos kör -
nye zet vé del mi kér dés. A fa sor vé gén
el ér jük a leg na gyobb ma gyar fi á nak,
Szé che nyi Bé lá nak és fi a ta lon el -
hunyt fe le sé gé nek vö rös már vány
sír em lé két.

g Re zsa bek Nán dor

A Szé che nyi-
kas tély

Nagy cen ken
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Ta vasz van… Ta vasz van
megint, ér zem. A té ren di ák -
lá nyok vá ra koz nak a HÉV-
sze rel vény re. Két fiú kö ze le dik
fe lé jük, fagy lal to kat hoz nak.
Egyi kük kar ján kék, ka puc nis
ka bát. Az év szak hoz ké pest
me leg van. A jó ked vű fi a ta lok
har sány ka ca gá sa könnyen
száll a friss le ve gő ben. Uno ká it
fé nyé ben für de tő, ara nyos
nagy anyó most a nap. (Ha
em lé ke ze tem nem csal, egy
ne pá li ki rály mond ta va la hol
a kö vet ke zőt: „A na pot azért
sze re tem, mert fel vi dít ja az
em be re ket.”)

Kö röm ci pők ko po gá sát hal -
la ni s ap ró, tom pa kí sé rő kop -
pa ná so kat. Kö zép ko rú nő ér -
ke zik óva tos lé pé sek kel. Meg-
meg áll. Ar cát az ég fe lé tart va
kí ván ja a nap ér le lő csók ja it.
Fi gye lem ezt az ar cot s a le -
hunyt szem pil lák fe gyel mét.
Bő rén las san ki raj zo lód nak a
mo soly vi rá ga i nak vo na lai. Vi -
dám sá ga, ha sze rény-sze líd
is, ün ne pi. Min den kép pen
élet öröm. Köz ben a jár da szé -
lé hez ér. Fe hér bot já val igyek -
szik tá jé ko zód ni. Át kí sé rem a
zeb rán. A túl ol da lon halk sza -
va i val mond há lás kö szö ne tet.
Ar cunk ba süt a nap. Mo so lyog
is mét, s ez a mo soly na gyobb
gaz dag sá got je lent most a szó -
nál… Az tán ő bal ra foly tat ja
út ját, én meg jobb ra lé pek.

A tá vo lo dó nő után pil lant -
va vé let le nül meg lö kök va la kit
a kö nyö köm mel. Azon nal el -
né zést ké rek. „Em be rek va -
gyunk” – hal lom a meg bo csá -
tó hang sú lyú ki je len tést, s
mind ket ten kü lö nö sebb zak -
la tott ság nél kül ha la dunk to -
vább. A ta vasz em ber sé get
nö vel, és bé két áraszt.

Gyen ge szél kap a já ró ke lők
ha já ba, a lá tó ha tárt fel hők
sze gé lye zik. Sze re tem a bol dog
em be re ket s ezért a na pot is,
hi szen sa já tos tu laj don sá ga
nem a tün dök lés, ha nem az
ér dek nél kü li szol gá lat. Az
ön zet len ség őszin te pél dá ja a
nap. Kár, hogy ez út tal csu pán
né hány órán át tar tott ko ra
dél utá ni je len lé te. Nem so ká -
ra gyak rab ban és sű rűb ben,
hu za mo sab ban ér kez nek hoz -
zánk su ga rai. Is mét ta vasz
van, ér zem. Na pon ta vár tam,
szom jaz tam új ra éb re dé sét,
hogy hét köz nap ja ink ba idéz -
ze a bol dog ság ün ne pi mél tó -
sá gát, a sze re te tet.

* * *

Mes te ri ha son la tok. Ol vas -
tam per sze nép sze rű re gé -
nye it, még is az Én ma gam
cí mű köny vé ben meg je lent
jegy ze te i vel, bölcs és szép
gon do lat gyé mánt ja i val lop ta
be ma gát iga zán a szí vem be
Gár do nyi Gé za. Az egyik
ilyen: „A tu dós azt ke re si, ami
igaz. A mű vész azt, ami szép.
Min den ki más azt, ami ne ki
hasz nos.”

A köl té szet nap ja tá ján szí -
ve sen idé zem ha son la ta i ból a
kö vet ke ző ket: „A mély be le -
szál ló bá nyász ma gá val visz
min den fé le szer szá mot egy
bőr ta risz nyá ban. És egy lám -
pást csa tol a fe jé re, hogy vi lá -
gít son ma gá nak. Így száll az
em be ri lé lek is a Föld re. A

nagy köl tő nagy ren de let re
jött nagy bá nyász. Tud ja, hol
a rej tő ző kin cses ér, amely nek
vagy alat ta, vagy fö löt te, vagy
mel let te gya nút la nul jár kál el
a töb bi. Már ko rán ki bont ja
ké pes sé ge it. Ko rán, gyer mek -
kor ban, ösz tö nö sen. S lám pá -
sa nem csak ma gá nak vi lá gít,
ha nem nem ze té nek is, és a
nem zet ha tá ra in túl el ve tőd -
nek a su ga rai.

De az em be rek nem ér tik
ké szü lő dé se it, mint ahogy a
tyúk nem ér ti, mi ért ro han be -
le a kis ka csa a vi zes tál ba?
Csak ké sőbb, mi kor már az

élet mun ká ja be van fe jez ve,
ak kor mon do gat juk: Mun ká -
csy már inas ko rá ban tar ká ra
fes tet te a te me tő ka put, Ca no -
va vaj ból orosz lánt for mált,
Pe tő fi már az ele mi is ko lá ban
ver set fa ra gott.

A re gényt el ol va som – el ve -
tem. A ver set szí vem be el te -
szem.”

A fen ti idé zet a mű vé szet -
ről szól, míg az aláb bi ban a
kri ti ku sok kap nak el iga zí tást:
„A bá nyász rá ta lál egy arany -
rög re. Bi zo nyá ra nem a sa rat
vizs gál ja, amely rá ta padt, ha -
nem az arany ér té két. A kri ti -
kus nak is csak az ara nyat kell
ke res nie az iro dal mi ter me lés -
ben.” S ez nem csu pán a kri ti -
ku sok nak in tő fi gyel mez te -
tés… A hét köz na pi em be rek
éle té ben szin tén bol dog ság
le het „arany ra” lel ni.

Szin te ön ma gát iga zol ja
Gár do nyi jel zett köny ve:
„Min den könyv, amely nek tar -
tal ma érc, s hang ja tisz ta, át -
kon dít ja zen gé sét a jö ven dő
szá za dok ba.”

* * *

Me ne dék. Fel eme lő ol vas -
mány él mé nyek Áp rily La jos
ver sei. A ter mé szet hű kró ni -
ká sá nak sze líd hang já ból
annyi ra jó zan em ber ség árad,
hogy jól esik fü röd ni tisz ta su -
ga ra i ban.

Ne mes ér zel me i ről ér te sü -
lünk ro kon szen ve sen tö mör
négy so ro sa i ból is. Hi té nek
ere jét pél dáz za a kö vet ke ző: „S
mi kor völ gyünk re tört az ára -
dat / s már hegy se volt, mely
men tő csúccsal int sen, / egyet -
len egy kő szik la meg ma radt, /
egyet len tor nyos szik la szál:
az Is ten.”

Az ilyen írá so kat tar tós haj -
na li har mat ban mos dat hat ta a
lé lek!…

* * *

A leg erő sebb biz ton ság. Ke -
zem be ke rült nem rég a Ké pes

Új ság év ti ze dek kel ez előt ti
szá ma i nak egyi ke, ame lyik ben
Tol nay Klá ri, a nép sze rű szín -
mű vész nő nyi lat ko za ta ol vas -
ha tó. Őszin tén, ta lá ló an fo gal -
maz za meg a sze re tet lé nye -
gét, ko runk hoz il lő mó don:
„…És le het per sze há bo rog ni
azon is, hogy a fi a ta lok dis có -
ba jár nak, ga le rik be tö mö -
rül nek – de mennyi vel
könnyebb ítél kez ni, mint
meg ér te ni, hogy ezek a fi a ta -
lok azért ve rőd nek csor dá -
ba, mert fél nek! Hisz a sze re -
tet a leg erő sebb biz ton ság.
Ki ezt nem is me ri – az fél…”

A ta nul ság sem ma rad el:
„Töb bet kel le ne ol vas ni, töb bet
be szél ni a jó nak győ zel mé ről
is – és ta lán egy re töb ben
meg ér te nék, hogy a pél da -
adást min den em ber nek ön -
ma gá val kell el kez de ni. Fel ten -
ni a kér dést: azt aka rom, hogy
bé ke le gyen kö rü löt tem?
Előbb ön ma gam ban kell azt
meg te rem te nem. Ké pes va -
gyok-e ki egyen sú lyoz ni egy
disz har mó ni át? Van-e ben -
nem elég mél tó ság ah hoz,
hogy a fe lém ára dó in du la tot
le fegy ve rez zem? … mit tet tem
az em be re kért…?”

Örü lök, hogy vég re nem
plety ka éh sé get csil la pí tó tör -
té ne tek ről ol vas hat tam egy
mű vész in ter jú ban, ha nem a
tar tal mas, szép lét re va ló tö -
rek vés pél dá ját vissz han goz -
hat ták az imén ti so rok.

* * *

Bán ffy. Szín mű vész, aki ké -
pes töb bet nyúj ta ni ön ma gá -
nál, mert hi va tá sá val pár hu za -
mo san – nap ja ink ban is – a
szép ma gyar be széd apos to la,
an nak ide jén a ma gyar or szá -
gi va dá szok leg főbb in téz mé -
nyé nek el nö ke és or szág gyű -
lé si kép vi se lő is tu dott len ni.
Egyik-má sik el hi va tott sá gát
a mai na pig, nyolc van har ma -
dik élet évé ben is gya ko rol ja.
Te kin tély és be csü let öve zi,
ahol csak meg je le nik. Ge ne -
ti ku san örö költ ké pes sé gé -
nek szol gá la tá ba áll tak sze re -
pei, azok az ál ta la ala kí tott hő -
sök, akik – mint Szé che nyi,
mint Bo lyai – min den kép -
pen iga zí tot ták ki tar tó an ma -
gyar jel le mé nek ki tel je sí té sé -
ben és kö vet ke ze tes meg őr zé -
sé ben. 

A Bán ffy név fo ga lom a
ma gyar köz élet ben. Meg nyi -
lat ko zá sa i ból egy ér tel mű en
ki vi lág lik, hogy tisz tá ban van
az ér zel mi ha tás fon tos sá gá -
val, amely a mű vé szek ha tá ro -
zott cél ja ab ban a kor ban is,

amely ben ép pen az ér zel mek
ha tás ta la ní tá sa lát szó dik ki fe -
je ződ ni. 

Bán ffy Györggyel év ti ze -
dek kel ez előtt az Or szá gos
Do hány füst men tes Egye sü let
ülé se in ta lál koz tam sze mé -
lye sen, vagy is jó és ér tel mes
cél, az egész sé ges em be ri élet
ér de ké ben te vé keny ke dő kö -
zös ség ben. Jó zan, mér sé kelt
el ve i ért, ki emel ke dő en szép
vers mon dá sá ért, ki egyen sú -
lyo zott mű vé szi és em be ri
ma ga tar tá sá ért be csü löm és
ked ve lem.

A Nim ród va dász új ság
2007. jú li u si szá má ban nyolc -
va na dik szü le tés nap ja al kal -
má ból így fe jez te be a ve le ké -
szült in ter jút: „Ren dü let le nül
hi szek ab ban, hogy a pol gá ri
Ma gyar or szág az élet va la -
mennyi te rü le tén igaz sá go -
sabb, em be rib ben és job ban
él he tő rend szert ala kít hat ki
ma gá nak, mint a nem zet kö zi
tő ke ural ma.”

* * *

Fá sí tás, jó szán dék kal. Meg -
lá to gat tam a fa lu si kő mű vest.
Azt ter jesz tik ró la, hogy na -
gyon ren des, jó szí vű em ber.
Er ről meg is győ ződ tem. Szí -
ve sen se gít má so kon. Ami -
kor ki kí sért, a kö vet ke ző ket
mond ta a kert ka pu ban: „Azért
ül tet tem a kör te fá kat ide az
árok part ra, hogy az er re já ró
szom ját olt has sa né hány szem
gyü mölccsel. Ko sár ba nem
sza bad szed ni ezek ről a fák ról.
A ván dor em be rek nek te rem -
nek meg a gye re kek nek…”

Azok a kör ték, ott a kő mű -
ves mes ter há za előt ti fá kon, az
őszin te em ber ség gyü möl csei.

* * *

Üze net. Meg val lom, a ki szol -
gál ta tott ság gond ja i val kez -
dő dött szá mom ra ez az év ez -
red. Hó na pok óta lap pan gó
be teg sé ge im ár nyé kot ve tet tek
az év for du ló je les ün ne pe i -
nek kül ső sé ge i re: a szo ká sos -
nál sze ré nyebb ka rá csonyt
sze lí debb szil vesz ter kö vet te,
majd re mény ke dés ben gaz -
da gabb új év nap ja… A ki adók
ala po san el kés tek tisz te let dí -
ja im pos tá zá sá val, s né hány
írá som ígért meg je len te té se
szin tén ha lasz tást szen ve dett. 

El ke se re dés re al kal mas
hely zet, ame lyet a ro ko nok
és ba rá tok ál tal kül dött aján -
dé kok csak rész le ge sen tud tak
fe led tet ni. És ak kor, a tá vol ság
mi att az ün ne pi le vél ára dat tól
kis sé le sza kad va, de pont jó kor
ér ke zett Bel gi um ból Far kas
Pál tól, az ot ta ni ma gya rok
iro dal mi szem lé jé nek fő szer -
kesz tő jé től egy ked ves jó kí vá -
na to kat ki fe je ző üd vöz lő kár -
tya, hát lap ján múlt szá za di, ám
örök ér vé nyű üze net tel:
„Pénzt, egész sé get és si kert /
Má sok nak, Uram, töb bet ad -
tál, / Nem kez dek ér te még se
pert, / És nem mon dom, hogy
adó som ma rad tál.” Az idé zet
Tóth Ár pád Is ten ol tó-ké se cí -
mű ver sé nek üze ne tét köz ve -
tí tet te, leg ha té ko nyabb aján dé -
ko mul vi gaszt nyújt va és még
a tél ben elő re ve tít ve az al ko -
tás ter més ben gaz dag ta va szát.

Meg ta pasz tal tam, hogy a
gyó gyí tó sza vak meg erő sí tő
ha tá sa ha son ló, mint a nap su -
ga ra ké. Há la ér te!

Gyó gyí tó sza vak
Oros há zán is telt ház előtt ját szot ta Ma dách Im re leg főbb mű -
vét az Evan gé li um Szín ház tár su la ta már ci us 20-án, szom ba -

ton es te az evan gé li -
kus gyü le ke zet ben. Az
em ber tra gé di á ja a kö -
zel múlt ban a kas sai
Thá lia Szín ház ban ara -
tott ki rob ba nó kö zön -
ség si kert. Az Ud va ros
Bé la mű vé sze ti ve ze tő
ál tal szín pad ra ál lí tott
elő adást leg kö ze lebb
áp ri lis 14-én, szer dán
dél után 14 óra kor Ta -
tán, a Pá pai Re for má tus
Kol lé gi um Ta tai Gim -
ná zi u má ban mu tat ják
be. Az úgy ne ve zett táj -
elő adá sok után a nagy
si ker re va ló te kin tet tel
áp ri lis 16-án, pén te ken
es te 18 óra kor és 17-

én, szom ba ton dél után 15 óra kor Bu da pes ten, a Du na Pa lo tá -
ban (V., Zrí nyi u. 5.) is meg is mét lik a da ra bot.

d EvÉ let-in fó

„Tá jolt” a Tra gé dia

Az egy ko ri fel jegy zé sek sze -
rint min den idők egyik leg na -
gyobb ha tá sú csil la gá sza, a
nap köz pon tú vi lág rend szer
tit ká nak meg fej tő je, Ko per -
ni kusz so ha sem lát ta a Mer -
kúr boly gót. Nem hogy táv cső -
vel – hi szen azt csak év ti ze -
dek kel ké sőbb fe dez ték fel,
és hasz nál ták csil la gá sza ti cé -
lok ra –, de sza bad szem mel
sem. A do log ma gya rá za ta
az, hogy a
Mer kúr ki zá -
ró lag nap -
nyug ta után
és nap kel te
előtt lát ha tó,
de köz pon ti
égi tes tünk -
höz va ló kö -
zel sé ge mi att
igen csak rö -
vid ide ig. Fé -
nyes sé ge pe -
dig jó val el -
ma rad a nép -
n y e l v  b e n
„Est  haj  nal  -
cs i l  lag  nak”
ne ve zett – és
a Szent írás -
ban konk ré tan em lí tett egyet -
len – boly gó tól, a Vé nusz tól.
Így meg ta lá lá sa nem is olyan
könnyű fel adat. 

Idén már ci us vé ge és áp ri -
lis ele je a leg ked ve zőbb idő -
szak a Mer kúr meg pil lan tá sá -
ra. Leg na gyobb nap tá vol sá -
gát áp ri lis 8-án éri el. A nyu -
ga ti ég bol ton, kö zel a ho ri -
zont hoz, sza bad szem mel fé -
nyes csil lag ként lát szik. Csil -
la gá sza ti táv cső vel vizs gál va
kis mé re tű ko rong ja a Hold -
hoz, va la mint a Vé nusz hoz és
a Mars hoz ha son ló an fá zi so -
kat mu tat. Megtalálásához a
Vé nusz nyújt se gít sé get, fé nye -
sebb boly gó test vér ként ké zen
fog va ki sebb és hal vá nyabb
kis öccsét. Azt a boly gót, mely
Nap rend sze rünk köz pon ti
csil la gá hoz leg kö ze lebb ró ja
kö re it. Emi att nap sü töt te ol da -
lán kö zel fél ezer fo kos po kol
ural ko dik, ár nyé kos fe lén pe -

dig majd nem mí nusz két száz
fok a hő mér sék let. 

Ten gely kö rü li for gá sa igen
las sú, há rom for du la ta alatt
két szer is meg ke rü li a Na pot.
Így ot ta ni idő szá mí tás sze -
rint egy Mer kúr-esz ten dő
mind össze sen más fél Mer -
kúr-na pig tart. Ha lé tez né -
nek ér tel mes élő lé nyek a fel szí -
nén – va ló já ban pri mi tív or ga -
niz mu sok sin cse nek ar ra fe lé –,

más fél na pon ta ün ne pel nék
szü le tés nap ju kat. 

A boly gó kül ső meg je le né -
sében meg té vesz té sig ha son -
la tos a Föld Hold já hoz.
Ugyan úgy koz mi kus seb he -
lyek bo rít ják fel szí nét, me lye -
ket a Nap rend szer éle té nek
ko rai sza ka szá ban be kö vet -
ke zett in ten zív kis boly gó- és
me te o rit be csa pó dá sok okoz -
tak. Ezek kö zül a Ca lo ris-me -
den cét ki ala kí tó olyan pusz tí -
tó volt, hogy az 1300 ki lo mé -
ter át mé rő jű óri ás krá ter mel -
lett a szi lárd boly gó fel szí nen
vé gig fu tó hul lá mok az égi test
át el le nes pont já ban ta lál koz -
va ka o ti kus fel szí ni for má kat
hoz tak lét re. 

Bár mily fur csán hang zik, a
Mer kúr nak van ma gyar vo nat -
ko zá sa is: fel szí nén Liszt ről,
Bar tók ról és Jó kai Mór ról ne -
vez tek el egy-egy krá tert.

g – re zsa bek –

ÁPRILI S 8.

Mer kúr
a ko ra es ti égen
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Á P R I L I S    .   A  M A G Y

Az ajtó lehet lakk-csiszolt
lehet üveggel kockázott, függönyös
vagy pajta-ajtóként érdes, csupa szálka
de akár tölgyből, akár pozdorjából a fája
kettőig számol, akár a papagáj
Akit kizár, az kint van
és bent van, ki bezárva
hogy mi is jobb a kettő közül
kérdezd a kóbor kutyától
hogy milyen zord az éjjel kint-levés
de van ennek ellentéte is
mikor a macska bezárva nyivákol

Ha csak egy rést hagysz, ez a kompromisszum
gyávák és bölcsek tudománya
a meleg kimegy, a hideg bejön
s a szélvész határoz: az ajtót bevágja.

* * *

Az ajtón kopogtatnak finoman
az ajtón dörömbölnek hangosan
az ajtónak annyiféle hangja van
de hallgat, mint egy viszonzatlan köszönés
Az ajtó zárva van.

Károlyi Amy

Ajtó

Amerre járok, nő virág elég:
Csak szaggatom, te jutsz eszembe még.
A legszebb rózsát küldeném neked,
Hiába – messze vagy te, nem lehet –,
Míg odaérne, elhervadna rég!

Van egy galambom – a szárnya fehér –,
Azt küldeném el a válaszodér’,
Sebes a röpte, csakhogy – tudom én,
Ott van a fészke erdők peremén,
Ott elmarad, nyomodba sohse ér.

És a szívemben – édes emberem,
A nóta is már hasztalan terem.
Ha záporok szele vinné, – – – de lásd,
Elszéled az messze völgyeken át,
Szívem dalát rábízni nem merem.

Kaffka Margit

Vándorének
Ne félj, ne félj!
Múlóban már a tél.

A nap, a nap 
lassan erőre kap.

Remény, remény
ragyog az ág hegyén.

De még, de még
tartja magát a jég.

De már, de már
ripeg-ropog, akár

az ablak üvege,
ha labda töri be.

Kányádi Sándor

Ne félj!

A mult és jövő csak két táska az emberiség
hóna alatt: egyik az emlékeket, a másik
a jóslatokat tartalmazza, nyílvánvalóan
mindkettő valótlan.

Az idő nem halad; mozdulatlan:
amióta és ameddig a világ létezik, változatlan a
jelenvalóság, mindig MA van.

De a lények a jelenben úgy keringenek, rohannak,
hogy az idő illónak, változónak látszik,
pedig örök-mozdulatlan.

Weöres Sándor

Két táska

Dolgaim elől rejtegetlek,
Istenem, én nagyon szeretlek.
Ha rikkancs volna mesterséged,
segítenék kiabálni néked.

Hogyha meg szántóvető lennél,
segítenék akkor is mindennél.
A lovaidat is szeretném
és szépen, okosan vezetném.

Vagy inkább ekeszarvat fogva
szántanék én is a nyomodba,
a szikre figyelnék, hogy ottan
a vasat még mélyebben nyomjam.

Ha csősz volnál, hogy óvd a sarját
én zavarnám a fele varjat.
S bármi efféle volna munkád,
velem azt soha meg nem unnád.

Ha nevetnél, én is örülnék,
vacsora után melléd ülnék,
pipámat egy kicsit elkérnéd
s én hosszan, mindent elbeszélnék.

József Attila

Istenem
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A R  K Ö L T É S Z E T  N A P J A

Ma nem lázadtam
fel a lassú meder ellen,
ma békésen hömpölyögtem
és megcsókoltam öreg falvak lábát.

Ma felüdítettem egy lankadt virágot,
megfürdettem egy öreg koldust,
akinek Krisztus-arc volt az arca,
s tolvajok tutaját mosolyogva vittem.

Egészen különös béke ez, 
szokatlan érzés, ahogyan kérdezem:
miért zúgsz erdő?
Miért sírtok csillagok?

Dsida Jen

Békés mederben

Ezüstösen villog fönn a zománc-kereszt
és vérre szomjazik a háborús acél,
a sápadó sereg sietve útra kél
és zúg, mint a köpű, mely nyüzsgő rajt ereszt.

Kaszásra vár mindenütt a sárguló kalász,
a harcosok között nyomott a hangulat,
komor nyugodtsággal buzdítanak az urak,
a bús, letört király csüggedten nyargalász.

Egyszerre, mint ezüst-kígyó, lassan görög
feléjük a vasas, tar-homlokú török;
buggyos ruhájukban nagy testük még nagyobb.

Halált köp az ágyú, a penge felragyog,
vér fröccsen a mezőn, hullong a hús-cafat –
s felhővel fogja be dicső szemét a nap.

Kosztolányi Dezs

Mohács
A csata

Ó, gyermekek, kik játszotok a porban,
Be jó is lenne szállani közétek,
Leheveredni önfeledt mosollyal,
S építeni a várat föl az égnek.

Mert oly közel az ég még a gyerekhez,
És olyan távol ez a véres élet,
S a játék oly szent, mint a nagy gyereknek,
A poétának a komoly művészet.

Elnézem őket, és honvágyat érzek,
S az emberek közt egy fájó igézet
Bénítja lelkem: nem való nekem még

E nagy piac, e hangos, durva vásár,
S amíg köröttem a sok nyegle ágál,
Játékaimhoz csöndben visszamennék.

Juhász Gyula

Honvágy

Elmegyünk, elmegyünk, messzi útra megyünk,
messzi út porából köpönyeget veszünk…
Nem egyszáz, nem kétszáz: sokszáz éves nóta.
Így dalolják Magyarhonban talán Mohács óta.
Véreim! Véreim! Országútak népe!
Sokszázéves Nagypénteknek
soha sem lesz vége?
Egyik napon Tamás vagyunk,
másik napon Júdás vagyunk,
kakasszónál Péter vagyunk.
Átokverte, szerencsétlen
nagypéntekes nemzet vagyunk.
Golgotáról Golgotára
hurcoljuk a keresztfákat.
mindég kettőt, soh'se hármat.
Egyet felállítunk jobbról,
egyet felállítunk balról,
s amiként a világ halad:
egyszer jobbról, egyszer balról
fölhúzzuk rá a latrokat.
Kurucokat, labancokat,
közülünk a legjobbakat,
mindég csak a legjobbakat.
Majd, ahogy az idő telik,
mint ki dolgát jól végezte:
Nagypéntektől Nagypéntekig
térdelünk a kereszt alatt
húsvéti csodára lesve.
Egyszer a jobbszélső alatt,
másszor a balszélső alatt,
éppen csak hogy a középső,
az igazi, üres marad.
Nincsen is keresztfánk közbül,
nem térdel ott senki, senki.
A mi magyar Nagypéntekünk
évszázadok sora óta
évszázadok sora óta
ezért nem tud Húsvét lenni.
Így lettünk országút népe,
idegen föld csavargója,
pásztortalan jószág-féle.
Tamással hitetlenkedő,
kakasszóra péterkedő,
júdáscsókkal kereskedő.
Soha-soha békességgel
Krisztus-Úrban szövetkező.
Te kerülsz föl? Bujdosom én.
Én vagyok fönt? Bujdosol Te.
Egynek közülünk az útja
mindég kivisz idegenbe.
Bizony, jól mondja a nóta,
hogy elmegyünk, el-elmegyünk,
messzi nagy útakra megyünk.
Messzi nagy útak porából
bizony, köpönyeget veszünk.
S ebben a nagy köpönyegben,
sok-sok súlyos köpönyegben
bizony pajtás, mondom Néked
rendre, rendre mind elveszünk.

Wass Albert

Nagypénteki sirató

Ohajtanék én egy csöndes tanyát,
Derült egű völgy nyájas kebelén:
Hová e hánykodó világ zaját
Elvétve hozná a szél csak felém,
Mint messze tenger zúgó moraját,
Mely lassan elhal a puszták szelén…

Arany János

Ohajtanék én…
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Tisz telt Szer kesz tő ség! Nyolc van egy
éves va gyok. Evan gé li kus és Is ten hez
tar to zó! Én már ki lenc éves ko rom tól
ol vas tam a két la pos Ha rang szót. És
volt ben ne egy két la pos Kis Ha rang -
szó a gyer me kek ré szé re. Na gyon
sze ret tem már ak kor is az új sá gun -
kat, és a mai na pig is be fi ze tem egy
év re elő re, hogy biz to sít va le gyek,
min den csü tör tö kön hoz za a pos tás.

El ol va som min den lap ját, csak a
már ci us 14-ei szám ban olyan le ve let
ol vas tam, ami en gem meg bot rán koz -
ta tott. Pe li kán Pál né le ve le. (…) 

Mi ért bánt juk azo kat, akik jó ra in -
te nek min ket? Test vé rem, azt in kább
meg kel le ne kö szön ni, mint kri ti zál -
ni. A mos ta ni vi lá gunk ban ural ko -
dik a sá tán, a go nosz ság és a sok lo -
pás, ha zug ság, te le van az or szá gunk
a sok fél re ve ze tett em ber rel! (…)
Szé pen kér dem Pe li kán Pál nét, ki -
nek fáj lát ni a mi drá ga ma gyar jel -
ké pün ket, drá ga ma gyar nem ze -
tünk zász la ját? (…) Az én há za mon
ál lan dó an kint van, és a fa lu ban is
sok há zon. A ka to li kus temp lom ban
is ott van, a re for má tus temp lom ban
még hoz zá az egy ház cí me res zász -
la ja is. 

Meg írom a fáj dal mat, amit ne kem
okoz tak. Mert en gem is meg bán tot -
tak. Lel ki leg. Én is hoz tam ugyan is ál -
do za tot sze re tett kis temp lo mo mért.
Négy éve csi nál tat tam kis nyug dí jam -
ból gyö nyö rű dup la se lyem Lu ther-
ró zsás zász lót,
„Erős vár a mi
Is te nünk!”
arany hím -
zés sel és
egy ko ro -
nás nem ze ti
zász lót, na -
gyon szép gé pi
hím zés sel és
arany rojt tal el lát -
va. De saj nos csak
két hé tig le he tett a
kó rus alatt, ahol alig
le he tett lát ni, és még on -
nan is ki dob ták. (Ele ve nem
tet tük a szó szék mel lé, hogy
ne za var ja azt, aki nek nem tet -
szik.) Most itt van nak a tisz ta szo -
bám ban, és gyö nyör kö döm ben -
nük. Mert én ma gyar nak ér zem ma -
ga mat. És Is tent sze re tő nek! Tisz te -
lem azo kat, akik sze re tik Is tent, de
sze re tem azo kat is, akik en gem nem
sze ret nek.

Én sok is ten tisz te le tet né zek a te -
le ví zi ó ban vagy hall ga tok a rá di ó ban,
és ha egyik ben sincs köz ve tí tés, ak -
kor be te szek a vi de ó ba egy ka zet tát,
és már is is ten tisz te le ten va gyok. Sok
fel vett ka zet tám van, nem mú lik el
va sár nap, hogy ne len nék is ten tisz -
te le ten. (…) 

Ami kor Jé zus a föl dön járt, ő is
po li ti zált, és kor báccsal ki os to roz -
ta az is ten há zá ból a ku fá ro kat, pénz -
vál tó kat, ga lamb áru so kat. És mit
mon dott? „Ne te gyé tek rab lók bar -
lang já vá az Is ten há zát!” És Is tent se
le het csak úgy be zár ni a temp lom -
ba. Mert Jé zus meg hagy ta a ta nít vá -
nyok nak, „men je tek szé les e vi lág -
ra és hir des sé tek az evan gé li u mot
min den em be rek kö zött”! És er re
igen nagy szük ség van. (…) A je len -
kor ép pen ab ban kü lön bö zik va la -
mennyi előd jé től, hogy be desz káz -
ta az eget. Sza kí tott Is ten nel, és el -
tö röl te az élet cé lok kö zül az üd vös -
sé get. Hogy a szel le mi ek ro vá sá ra
anya gi erő ket nyer jen. Hát ezért
van szük sé günk a fel vi lá go sí tás ra,
amit az új sá gunk ban is ol vas ha -
tunk. Hogy mi, Is tent sze re tő em be -
rek tisz tán lás suk a va ló sá got! (…)

A 94. zsol tár ból idé zek: „A hi tet -
le nek, Uram, med dig ör ven de nek a
hi tet le nek? Pisz ko lód nak, ke mé nyen
szól nak, kér ked nek mind nyá jan a
ha mis ság cse le ke dői. A te né pe det,
Uram, ta pos sák és nyo mor -

gat ják. A te
örök sé ge det. Esz -
mél je tek ti bo lon dok
a nép kö zött! És ti bal ga -

ta gok, mi kor tér tek esze tek re. Aki a
fü let plán tál ja, avagy nem hall-é? És
aki a sze met for mál ta, avagy nem lát-
é? Aki meg fed di a né pe ket, avagy
nem fe nyít-é meg? Ő, aki az embert
tu do mány ra ta nít ja. Az Úr tud ja az
em ber nek gon do la tát, hogy azok hi -
á ba va lók.”

1Tim 2,1–2 vers: „In te lek azért
min de nek előtt, hogy tar tas sa nak kö -
nyör gé sek, imád sá gok, ese de zé sek,
há la adá sok min den em be rért. Ki rá -
lyo kért és min den mél tó ság ban lé vő -
kért, hogy csen des és nyu go dal mas
éle tet él jünk a tel jes is ten fé le lem ben
és tisz tes ség ben.”

Ezt kí ván ja most egy hosszú élet -
utat, nyolc van egy évet meg ért is ten -
sze re tő asszony is, min den Is tent
sze re tő test vér nek. Azok nak pe dig,
akik ír nak az új sá gunk ba: igaz ta ní -
tá so kat! Hogy fi gyel mez tes se nek a jó -
ra, az Is ten- és em ber sze re tet re. És
aki ol vas sa az írá so mat, ne fe lejt se el
a ben ne fog lal ta kat, mert én se fe lej -
tem el azt a sok szép és igaz írást,
ami re annyi ra nagy szük ség van egy
éle ten át.

Is ten ál dá sát kí vá nom az Evan gé -
li kus Élet cí mű új sá gunk min den
ol va só já nak!

Sze re tet tel
Özv. Ku rucz Já nos né

(Mo gyo ród)

Kinek áll a zászló?
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Tisz telt Fő szer kesz tő Úr! Bo csás son
meg, hogy le ve lem mel za va rom.
Még 2008 ja nu ár já ban ír tam Önök -
nek egy le ve let, ar ra ak kor vá laszt
nem kap tam. Ez csak meg jegy zés,
nem szá mon ké rés. De nem ré gi ben,
az Evan gé li kus Élet már ci us 14-ei szá -
má ban meg je lent Pe li kán Pál né bu -
da pes ti ol va sónk le ve le. Meg kell
val la nom, rend kí vül fáj nak az ott
le ír tak. 

Azt meg ér tem, hogy szó szé ken
ne han goz za nak el po li ti kai pár tok
szó za tai. De ak kor, ami kor meg en ge -
dett, hogy az ate is ták nyíl tan hang -
sú lyoz zák, hogy amit az egy há zak
hir det nek, az ha zug ság és nép bu tí tás,
ak kor er re vá la szol ni kell. Kér dem,
hogy le het ér vény te len nek mi nő sí te -
ni azt a fel hí vást, hogy: ne ölj, ne pa -
ráz nál kod jál, ne lopj, tisz telt apá dat,
anyá dat, sze resd fe le ba rá to dat? (…)
Kü lön ben lát hat juk: üre sek a temp -
lo mok, te le van nak a bör tö nök.

Van itt egy má sik szo mo rú meg -
ál la pí tás, ame lyet a püs pö ki nyi lat -
ko zat is alá tá maszt. Nem va ló temp -
lom ba nem ze ti zász ló. Nem tu dom
meg ér te ni, mi ért kell meg ta gad ni
ma gyar sá gun kat azért, mert egy -
ház ta gok va gyunk. Ki nek áll ez ér -
de ké ben? Néz zük meg a ro mán
temp lo mo kat, ott nem ze ti szí nek -
kel dí szí tik az épü le te ket. Igaz, a ro -
má nok előbb ro má nok, az után let -
tek kom mu nis ták vagy más ideo ló -
gi ák kö ve tői.

En ged tes sék meg, hogy meg kér -
dez zem: ha már fel van nak há bo rod -
va egyes lel ké szek po li ti zá lá sán, mi -
ért le het egy há zunk nak ate is ta párt
szí ne i ben or szág gyű lé si kép vi se lő je?
Mi kor ezt meg kér dez tem egy nyil vá -
nos be szél ge té sen egyik lel ké szi ve -
ze tőnk től, vá la sza a kö ve te ző volt: a
szó ban for gó lel kész azért mű köd het,
mert hí vei na gyon sze re tik. Ugyan -
is mint kép vi se lő több anya gi ter mé -
sze tű kér dés ben si ke re sen lob bi zott
a gyü le ke ze te és az egy ház ér de ké ben.
Te hát itt van a ku tya el ás va. Te hát
anya gi ér dek. (…) Bo csá na tot ké rek,

fő szer kesz tő úr, ez meg csú fo lá sa
Krisz tus ta ní tá sá nak! Ezért meg en -
ged ni, hogy fel ve gye a Lu ther-ka bá -
tot, és az ate is ták kal le gyen egy tá bor -
ban, ez szé gyen!

Vissza tér ve vá lasz nél kül ma radt
le ve lem re: an nak lé nye ge ab ból ered,
hogy az egyik skan di náv evan gé li kus
egy ház leg fel sőbb ve ze té se meg sza -
vaz ta, hogy ezen túl a me le gek is le -
het nek lel ké szek. Ez zel kap cso lat ban
ír tam egy sze rény ész re vé telt, ami -
re vá laszt nem kap tam. (…) A me le -
gek ügyé ben egy csen des meg jegy -
zést kí vá nok ten ni: a Szent írás ban az
van; „…ha fér fi a fér fi val úgy hál,
mint nő vel szo kott, ak kor ha lál lal la -
kol jon”. Ezt Krisz tus fel kent szol gá -
ja bün tet le nül nem sért he ti meg. De
ilyen kor az jut az eszem be: Uram,
bo csásd meg, nem tud ják, mit cse -
lek sze nek! Hi szem, azon a vég ső el -
szá mo lá son min den ki meg kap ja
mél tó bün te té sét. El né zést ké rek a
za va rá sért, de el kel lett mon da nom
mind ezt.

Erős vár a mi Is te nünk!
Ui. Ma gam ról csak annyit, nyolc -

van ötö dik éve met be töl tött pa -
raszt em ber va gyok. Éle tem ből het -
ven ki lenc évet ta nyán él tem. Ami -
kor 45-ben ha za jöt tem, ak kor el vé -
gez tem a még lé te ző négy pol gá rit.
Az után él tem a ma gam pa rasz ti
éle tét. Azt is el kell mon da nom,
2009 ok tó be ré ben ün ne pel tük há -
zas sá gunk hat va na dik év for du ló -
ját. Van há rom uno ka, és né hány
he te szü le tett meg a nyol ca dik déd -
uno ka. Mind ez nem a mi ér de -
münk, hi szen Is ten aján dé ka. Mi vel
gyar ló em ber va gyok, az ő sor suk
mi att so kat ag gó dom. Tisz tá ban
va gyok az zal, hogy a mi sem mit te -
vé sünk ká ros le het az ő jö vő jük re.
Amit a gyar ló em ber el mu laszt,
amit ne ki kell el vé gez ni, azt Is ten
nem vég zi el he lyet tünk. Ő meg ad -
ta a le he tő sé get! Ha nem tesszük,
ma gunk ra ves sünk!

Czi ko ra La jos
(Oros há za)

„El kellett mondanom mindezt”

A nyer tes lo gó ról
Tisz telt Szer kesz tő ség! Lap juk már ci us 7-ei szá má ban je lent meg az egy -
há zunk lo gó pá lyá za tán nyer tes mű raj za és a ve le kap cso la tos szak ér tői
vé le mény. Tö re del me sen be val lom, hogy egy ki csit meg le pett a nyer tes
pá lya mű, amely ről annyi szé pet és jót mon dott a szak ér tő.

Az zal min den kép pen egyet le het ér te ni, hogy az egy ház nak is le gyen
olyan szim bó lu ma, amely jel zi a nem ze ti ho va tar to zást vi se lő je szá má -
ra. Ez pe dig nem tű nik ki a Lu ther-ró zsá ról, de mint ahogy az öt szir -
ma is jel zi: egye te mes jel le gű, és ép pen ezért nem is le het és nem is sza -
bad mel lőz ni!

A nyer tes lo gó ról csak annyit:
tel je sen fe les le ges a rajz mel lett a
szö ve get is fel tün tet ni, már azért is,
mi vel a szö veg ma gá ra von ja a te -
kin te tet, nem pe dig a szim bó lum -
ra. De fe les le ges azért is, mi vel a
kül föld nem olyan „ma gyar imá dó”,
mint amilyen „külföldimádó” a
ma gyar, amely már-már las san el -
fe lej ti az anya nyel vét is az eről te -
tett ide gen nyelv-ta nu lás ban. A lo -
gó val kap cso la tos kö ve tel mény le -
gyen az, ami nek szán ták, hogy bár hol jár jon a vi lág ban a ma gyar evan -
gé li kus em ber, már rá né zé ses ala pon is meg le hes sen ró la győ ződ ni az
ott élő la ko sok nak, hogy az il le tő ma gyar evan gé li kus! Eh hez vi szont szük -
sé ges len ne a nem ze ti szí nek fel tün te té se a lo gón!

El tud nék kép zel ni egy ilyen lo gót úgy, hogy fe hér me ző ben len ne fel -
tün tet ve az E be tű ből kép zett hal pi ros szín nel áb rá zol va, az E be tű vé -
gé ben pe dig egy V be tű, zöld szín nel meg raj zol va. Az így meg raj zolt V
be tű szin te sem mit sem vál toz tat na a vo nal ve ze tés len dü le tén, de
ugyan ak kor tar tal maz ná a nem ze ti jel le get is.

A rö vi dí tett szö veg, az MEE azért nem len ne he lyes, mi vel az él ce lő -
dők a kecs ke me ke gést vél nék ki ol vas ni, ami vi szont sér te né az egy ház
mél tó sá gát és be csü le tét.

Ké rem szí ves meg ér té sü ket az ész re vé te lem mel kap cso lat ban!
Tisz te let tel:

Pol gár Kál mán (Pér)

Tisz telt Szer kesz tő ség! Az Evan gé li -
kus Élet már ci us 14-ei számának
Evél&le vél ro va tá ban ol va sott, „So kan
ké rik” cí mű le vél mi at ti fel há bo ro dá -
som kész te tett toll fo gás ra. „Nem tu -
dom, hogy hány temp lom ból tűnt el
az óta a zász ló, de fé lek, igen ke vés ből.”

Nem tu dom, a le vél író ja mi lyen is -
ko lai és csa lá di ne ve lés ben ré sze sült.
Fü lem ben cseng nek a köl tő so rai:
„Ma gya rul ta ní tott imád koz ni anyám
/ és té ged sze ret ni, gyö nyö rű, szép
ha zám.” Aján lom ez úton Pe li kán
Pál né nak és új sá gunk ol va só i nak,
ol vas sák el Bö röcz Sán dor evan gé li -
kus lel kész Ki ál tás a mély ből cí mű
köny vét. Őt és sok hoz zá ha son ló, ár -
tat la nul meg hur colt, ha za sze re tő,
is ten fé lő, te het sé ges em bert gyö tör -
tek meg ár tat la nul. Mit je len tett ne -
kik a ma gyar zász ló, a ma gyar iro da -
lom, az Is ten be ve tett hit! 

Ami kor ha za ér tek a pok lok pok -
lá ból, Szi bé ri á ból – itt hon ez vár ta

őket egy ka ran tén ban. Idé zek: 299. ol -
dal: „X. Y. ve zér őr nagy… Önö ket
vár ja a nép köz tár sa ság. Igye kez ze nek
meg ta lál ni a he lyü ket, és be csü le tes
dol go zói len ni or szá gunk nak. Fe hér
lap pal in dul hat nak. Ki tö rő má mor,
lel ke se dés, taps kö szön ti a szép sza -
va kat. Ba csek Pis ta tár sunk fel áll, és
en ge délyt kér: »Mi előtt fe hér asz tal
mel lett meg érint jük a ma gyar ke nye -
ret, hadd éne kel jük el a Szó za tot.« …
Mint mi kor bosszú ból hó fe hér meny -
asszo nyi ru hát le ön te nek tó csa lé -
vel, úgy zu hant ránk a há rom szó:
»Azt nem le het!« Hat száz kö rü li em -
ber döb bent csend je.”

300. ol dal: „Az tán egy-egy em bert
ké ret nek be szél ge tés re. Tár sam nak,
egy ka to li kus pap nak a kö vet ke zőt
mond ják: Tisz te len dő úr! Mi most ma -
gát sza ba don en ged jük… az tán fog ja
ám be a po fá ját, hol volt, mit evett, mit
dol go zott, mert ha va la mit meg hal -
lunk, ak kor in nét töb bé ki sem megy.”

A „rend szer vál tás” után húsz év -
vel még most sem le het be szél ni
ezek ről a dol gok ról, a kom mu niz mus
ál do za ta i ról? Van olyan hit test vér,
aki nek bánt ja a sze mét a nem zet
jel ké pe a temp lom ban? „S óh! a csil -
lag za tot, mely alatt szü let tem / Mi
öröm mel ál dom – mely büsz kén
hir de tem / Azt, hogy ma gyar va -
gyok!” (Du kai Takách Ju dit)

Az új ság szer kesz tő i nek kö szö -
nöm azo kat a cso dá la tos ver se ket,
ame lye ket a fent ne ve zett szám ban
kö zöl tek. Most is időt ál lók. He lyet -
tünk is szól nak. Sok szor el ol vas tam.

„…a re mény ség pe dig nem szé gye -
nít meg, mert szí vünk be áradt az Is -
ten sze re te te a ne künk ada tott Szent -
lé lek ál tal.” (Róm 5,5)

Jó egész sé get, sok si kert Is ten ál -
dá sá val!

Erős vár a mi Is te nünk!
Szi ta Aran ka arany dip lo más

ta ní tó (Egy há zas he tye)

„Van, akinek bántja a szemét…?”

A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy a beküldött leveleket rövidített, szerkesztett formában közölje.
A levelek nem feltétlenül tükrözik az Evangélikus Élet szerkesztőségének álláspontját.
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„Ál dott a mi Urunk Jé zus Krisz tus Is -
te ne és Aty ja, aki nagy ir gal má ból új -
jászült min ket Jé zus Krisz tus nak a
ha lot tak kö zül va ló fel tá ma dá sa ál -
tal élő re mény ség re.” (1Pt 1,3)

A hús vét ün ne pe utá ni el ső hé ten az
Út mu ta tó reg ge li s he ti igéi az új élet Te rem tő jét hir de tik. Ő le győ zi hi tet -
len sé gün ket, mert: „Él az én Uram, ál dott Meg vál tóm, Is te nem és sza ba dí -
tá som!” (GyLK 678) Az ős egy ház ban fe hér va sár nap, a nagy Krisz tus-ün nep
nyol ca dán vet tek elő ször úr va cso rát a hús vét kor meg ke resz telt hí vek, s le -
ve tet ték fe hér ru há ju kat, mely ar ra em lé kez tet: „Ha va la ki Krisz tus ban van,
új te remt mény az. A ré gi ek el múl tak: íme, új já lett min den.” (2Kor 5,17; LK)
Lu ther is fi gyel mez tet: „Új já kell szü let nünk! Ho gyan? Úgy, hogy Is ten ki bo -
csát ja evan gé li u mát. S ahol az ige gyö ke ret ver, ott van a Szent lé lek, és új em -
bert te remt, aki tel je sen más gon do lat ban, szó ban s cse le ke det ben; szí ve el -
kezd is te ni sze re tet től iz za ni!” Fel tá ma dá sa után, nyolc nap múl va is mét meg -
je lent ta nít vá nya i nak az Úr Jé zus. Ek kor Ta más is ve lük volt, és hit té lett a
lá tá sa: „Én Uram, és én Is te nem!” De az örök ké va ló ság ban lá tás sá lesz a hi -
tünk, ezt ígé ri Jé zus e bol dog mon dá sá ban: „Mi vel látsz en gem, hi szel: bol -
do gok, akik nem lát nak és hisz nek.” (Jn 20,28.29) Be tel je sül a hí vők élő re -
mény sé ge Jé zus Urunk meg je le né se kor, mert „őben ne hisz tek, bár most sem
lát já tok”, s „mert el ér té tek hi te tek cél ját, lel ke tek üd vös sé gét” (1Pt 1,8.9). Ezért
most „éne kel je tek az Úr nak új éne ket”, és „di cső ít sék az Urat, hir des sék di csé -
re tét” (Ézs 42,10.12)! Jób he lye sen be szélt Is ten ről szen ve dé sei kö zött is. „Az
Úr jó ra for dí tot ta sor sát, mi u tán Jób imád ko zott ba rá ta i ért, és két sze re sen
vissza ad ta mind azt, ami je volt.” (Jób 42,10) Már az Ószö vet ség evan gé lis tá -
ja is ezt ki ál tot ta: „El szá rad a fű, el her vad a vi rág, de Is te nünk igé je örök re
meg ma rad.” (Ézs 40,8) Pé ter is ezt hir de ti ne künk: „…akik nem rom lan dó,
ha nem ro mol ha tat lan mag ból szü let te tek új já, Is ten élő és ma ra dan dó igé -
je ál tal.” (1Pt 1,23) És ta ná csol ja: „..mint új szü lött cse cse mők a ha mi sí tat lan
lel ki te jet kí ván já tok, hogy azon nö ve ked je tek az üd vös ség re…” (1Pt 2,2) Fő -
pa pi imád sá gá ban Jé zus azo kért kö nyö rög, aki ket az Atya ne ki adott: „Nem
azt ké rem, hogy vedd ki őket a vi lág ból, ha nem hogy őrizd meg őket a go nosz -
tól. (…) Szen teld meg őket az igaz ság gal: a te igéd igaz ság.” (Jn 17,15.17) Ari -
má ti ai Jó zsef nem csak sza vak kal tett bi zony sá got Jé zus ról, ha nem sa ját ke -
zű leg te met te el őt. A de rék és igaz fér fiú el kér te Pi lá tus tól Jé zus tes tét. „Az -
tán le vet te, gyolcs ba gön gyöl te, és el he lyez te egy szik lá ba vá gott sír bolt ba.” (Lk
23,53) A Fiú még fel tá ma dá sa előtt ki je len tet te, hogy ő egy(lé nye gű) az Atyá -
val, aki el küld te őt, s „hogy az ő pa ran cso la ta örök élet”. Urunk fel emelt han -
gon mond ja ne künk is: „Aki hisz én ben nem, az nem én ben nem hisz, ha nem
ab ban, aki el kül dött en gem.” (Jn 12,50.44) Mi pe dig vall juk a ben nünk élő hús -
vé ti hit tel: „Élet, ha lál Ura ő már, / Me ne dék, szik la vár. / Száll örö mé nek: /
Mi énk az örök élet!” (EÉ 214,3) Mert – az Úr fel tá madt! Az Úr Jé zus va ló -
ban fel tá madt! Di csér jük az Urat! Hal le lu ja! 

g Ga rai And rás

HE TI ÚT RA VA LÓ

Föl té te le zem, hogy az Evan gé li kus
Élet ol va sói kö zött nem ke vés az
idő sö dő és a már na gyon idős test vér,
de idős ko ri kí sér té sek ről nem szok -
tunk be szél ni, vagy nem is tu dunk
ilyes mi ről. Úgy gon dol juk, hogy a kí -
sér tés az kí sér tés, nincs em ber – se

öreg, se fi a tal –, akit ne érin te ne egész
éle te so rán, hi szen még Is ten Fi át sem
ke rül te el. Le het sé ges, hogy a kü lön -
bö ző kor osz tá lyo kat kü lön bö ző kí sér -
té sek érik? Igen.

A fi a ta lok több sé ge ta lán ész re
sem ve szi, hogy kí sér ti őket a sá tán,
csak ak kor, ami kor va la mi lát vá nyos
bűn be es tek, vagy ak kor sem, mert a
ba rá tok be fo lyá sá nak vagy gye rek ko -

ri sze re tet hi ány nak, eset leg a sors nak
tu laj do nít ják. Mi, idő sek ilyen kor
bot rán ko zunk, fel há bo ro dunk, „bez -
ze ge zünk”, és már is mi es tünk bűn be,
en ged tünk az ítél ke zés kí sér té sé nek.
Nem gon dol tunk ar ra, hogy – el is -
mer ve a kor szel lem rom bo ló ha tá sát

is – min den nem ze -
dék olyan ná vá lik,
ami lyen né az előt te
já rók ne vel ték jó vagy
rossz pél dá juk kal.
Min den nem ze dék
fe le lős az utá na jö -
vő kért.

Spe ci á lis kí sér té -
se ket rejt ma ga az
öreg ség ál la po ta.
Kény te le nek va gyunk
töb bet fog lal koz ni
ön ma gunk kal, be teg -
sé ge ink ke zel te té sé -
vel. Ter mé sze tes,
hogy tü ne te in ket, a
gyógy mó do kat meg -
be szél jük ba rá ta ink -
kal. De vi gyáz nunk
kell, hogy ne ez tölt -
se be a szí vün ket,
mert így csak az
énün ket hiz lal juk,
ami tö mény ön zés,

és újabb si ke res meg kí sér te tés.
Az időskor ra jel lem ző a vissza te kin -

tés, éle tünk szám ba vé te le. Érez zük,
hogy kö ze le dik az Is ten előt ti meg ál -
lás ide je. Jól le het ko mo lyan hit tük,
hogy Jé zus Krisz tu sért min den bű -
nünk, te hát egész éle tünk meg van bo -
csát va, most még is ránk ne he zed nek
ré gi bű ne ink, fő leg mu lasz tá sa ink.
Iga zán meg van nak bo csát va? És ez -

zel utol ért egy újabb öreg ko ri kí sér -
tés: ké tel ke dünk a már el nyert bűn bo -
csá nat ér vé nyes sé gé ben, és et től meg -
gyen gül a hi tünk – ta lán mert lát juk
a ré gi bű nök mos ta ná ig ha tó rossz kö -
vet kez mé nye it. Egy lel ki gon do zás sal
kiemelten fog lal ko zó lel kész ír ta egyik
köny vé ben: „Az ilyen gon do la tok
gaz dái a tol vaj lás bű né ben le le dze nek:
vissza lop ják ma guk nak a már meg bo -
csá tott bű ne i ket.” A kö vet kez mé nye -
ket pe dig vi sel jük el alá za tos szív vel.

A kí sér tő nagy sze rű en ki hasz nál -
ja ál la po tunk nak e gyen gü lé sét, amely
egy szer re tes ti és hit be li. Nem mind -
egy ne ki, hogy az ő mar ká ba esünk-e,
vagy az áll ha ta to sak kö zé so rol ta tunk.
Ezért pró bál ja gyen gí te ni a hi tün ket.
Ez az ő ál lan dó stra té gi á ja éle tünk so -
rán mind vé gig. A mi ko runk ban
azon ban az is fé le lem mel tölt el min -
ket, ho gyan tu dunk áll ha ta to sak ma -
rad ni a ha lá lunk előt ti idő ben, eset -
leg sú lyos szen ve dé sek, nagy fáj dal -
mak kö zött, a ki szol gál ta tott ság ál la -
po tá ban. Ki ne fo hász ko dott vol na
már így: „Uram, add, hogy hir te len
ha lál lal hal jak meg!”

Urunk, kö nyö rülj raj tunk, és ne
en gedd, hogy öreg sé günk ben bár mi -
lyen kí sér tés nek en ged jünk, add,
hogy vé gig ki tud junk tar ta ni a hit -
ben, és hű sé ge sen ra gasz kod junk
hoz zád! Imád sá gom foly ta tód jék egy
szép éne künk el ső ver sé vel:

Lel ki pró bá im ban, Jé zus, légy ve lem,
El ne tán to rod jék tő led éle tem,
Fé le lem, ha bánt, vagy nye re ség kí sért,
Tő led el sza kad nom ne hagyj sem mi ért.

g La borczi Zol tán né

Idős ko ri kí sér té sek
Egyedül Isten tud alkotni, de az alkotást te tudod érvényre juttatni.
Egyedül Isten tud életet teremteni, de te tudod továbbadni.
Egyedül Isten adja az egészséget, de te tudod megtartani.
Egyedül Isten ajándékozza a hitet, de belőled árad a bizonyosság.
Egyedül Isten tud reménységet ültetni, de te tudsz társadnak bizalmat szavazni.
Egyedül Isten képes szeretetet ébreszteni, de te tudsz mást szeretni.
Egyedül Isten adja a békét, de te a mosolyt.
Egyedül Istentől jön az erő, de te tudsz a csüggedtbe erőt önteni.
Egyedül Isten az út, de te tudod másoknak megmutatni.
Egyedül Isten a fény, de te tudsz mások szemébe ragyogást hozni.
Egyedül Isten teszi a csodát, de te hozod hozzá az öt kenyeret és a két halat.
Isten egymagában mindenre képes, mégis úgy látja jónak, hogy rád számítson.

(Forrás: internet)

Isten és te

Egyik ba rá tom meg lá tá sa sze rint
mos ta ná ban sok kal nyíl tab bak az
üz let tu laj do no sok. „Két év vel ez -
előtt – me sél te – el vét ve for dult elő,
hogy egy ve ze tő be is mer je üz le ti ne -
héz sé ge it. De most az, hogy egy re
töb ben ugyan azok kal a gon dok kal
küz de nek, fel sza ba dí tot ta őket, hogy
meg osszák egy más sal a ter he i ket.” 

Ez azért bá to rí tó, mert az üz let tu -
laj do no sok, ve zér igaz ga tók és más
ve ze tők sok éven ke resz tül az „egye -
dül a csú cson” né ze tet val lot ták, és
úgy tűnt, hogy va ló ban ezt az utat ré -
sze sí tik előny ben. Azon ban mi köz -
ben pró bál nak meg bir kóz ni a gaz da -
sá gi vál ság gal és a jö vő bi zony ta lan -
sá ga i val, úgy lát szik, hogy egy má sik
szál ló i gé hez for dul tak: „A nyo mo rú -
ság a tár sa sá got ked ve li.” És bi zony
elég nyo mo rú ság van kö rü löt tünk. 

Egy részt azért jó hír ez, mert azt
mu tat ja, hogy az éle tet – akár a
mun ka he lyen, akár ott hon vagy egy
kö zös ség ben – nem egye dül akar ják
él ni. A te rem tés bib li ai le írá sá ban Is -
ten ki je len ti: „Nem jó az em ber nek
egye dül len ni…” (1Móz 2,18) Az az óta
el telt év ez re dek so rán pe dig sem mi
sem vál to zott. Az em be ri ség kap cso -
la tok ra, csa pat mun ká ra és egy más tá -
mo ga tá sá ra te rem te tett. Fon told meg
a kö vet ke ző idé ze te ket: 

„Vas sal for mál ják a va sat, és egyik
em ber for mál ja a má si kat.” (Péld
27,17) 

„Job ban bol do gul ket tő, mint egy:
fá ra do zá suk nak szép ered mé nye van.
(…) A hár mas fo nál nem sza kad el
egy ha mar.” (Préd 4,9.12) 

„Ve ze tés nél kül el bu kik a nép, de se -
gít sé get je lent, ha sok a ta nács adó.”
(Péld 11,14) 

„Meg hi ú sul nak a ter vek, ha nincs
ta nács ko zás, de meg va ló sul nak, ha
van sok ta nács adó.” (Péld 15,22) 

A na gyobb nyílt ság és őszin te ség
le he tő sé get nyújt az üz le ti és szak mai
ve ze tők nek, hogy meg ért sék és bá to -
rít sák egy mást ezek ben a ki hí vást je -
len tő idők ben. Aho gyan 2Kor 1,4-ben
mond ja Pál: „…meg vi gasz tal min -
ket min den nyo mo rú sá gunk ban, hogy
mi is meg vi gasz tal has sunk má so kat
min den nyo mo rú ság ban, az zal a vi -
gasz ta lás sal, amellyel az Is ten vi gasz -
tal min ket.” A ne héz idő sza kok ban
sem mi sem rosszabb an nál, mint ha
úgy ér zed, hogy te vagy az egye dü li,
aki ilyen nyo mo rú sá gon megy át. 

Vé gül pe dig nagy sze rű le he tő ség
kí nál ko zik a mun ka he lye den, hogy
Jé zus Krisz tus kö ve tő je ként be mu -

tasd azt, amit ő ta ní tott má sok ter -
hé nek könnyí té sé ről. Mt 11,28–29-
ben Jé zus ezt mond ja: „Jöj je tek én hoz -
zám mind nyá jan, akik meg fá rad ta -
tok, és meg vagy tok ter hel ve, és én
meg nyug vást adok nek tek. Ve gyé tek
ma ga tok ra az én igá mat, és ta nul já -
tok meg tő lem, hogy sze líd va gyok és
alá za tos szí vű, és meg nyug vást ta lál -
tok lel ke tek nek.”

Is ten egyik leg na gyobb örö me,
hogy se gít sé gé re si es sen né pé nek,
könnyít sen ter he i ken, és a lé lek bé kes -
sé gét kí nál ja ne kik cse ré be. Ugyan ak -
kor ő nem ar ra hív ja el kö ve tő it,
hogy passzí van szem lél jék má sok
küsz kö dé sét. Van nak idők, ami kor al -
kal munk nyí lik, hogy se gít sünk ne kik
ter he ik hor do zá sá ban, akár konk rét
se gít ség nyúj tás sal vagy ta nács adás
for má já ban, de le het, hogy csak egy -
sze rű meg ér tő meg hall ga tás sal. Aho -
gyan Pál apos tol ír ta: „Egy más ter hét
hor doz zá tok: és így tölt sé tek be a
Krisz tus tör vé nyét.” (Gal 6,2) 

Ez nem üres ide a liz mus vagy sem -
mit mon dó szó nok lat, ha nem ko -

moly fel szó lí tás cse lek vés re. Ha olyan
va la ki vel ta lál ko zol, aki sú lyos ter het
ci pel, ez ép pen a leg al kal ma sabb idő
le het ar ra, hogy Jé zus üdí tő üze ne tét
to váb bítsd ne ki, nem csu pán sza vak -
kal, ha nem cse le ke det tel is. Ami raj -
tad áll, tedd meg, hogy részt vál lalj a
ne héz sé ge i ből! 

g Rick Boxx
(For rás: Mon day  Man na) 

Üdí tő üze net ne héz idők ben
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A gyermeknapra való jelentkezéseket kizárólag on-line várjuk 
2010 március 31-től: http://ifj usag.lutheran.hu/camper

További információ Pál Marietta gyermek- és ifj úsági referenstől kapható, 
email: marietta.pal@lutheran.hu

Sz
er

ete
ttel hívunk és várunk

a 
19

. o

rsz
ágos evangélikus hittanversenyt „kiegészítő” 

2010. április 24., 9 óra
Piliscsaba, 
Béthel 
Missziói Otthon

Vendégeink: 
DÖBRENTEY ILDIKÓ 
RÓKA SZABOLCS
KŐKETÁNC

5.
 o

rs
zá

gos evangélikus gyermeknapra!

Té
m

a:
 N

övé

nyek a Bibliában    „…jó földbe esett, és termést hozott…” Mt 13,8

Szerkesztette: Boda Zsuzsa

6.
Könyv moly könyv tá ros nyi tott be a
kas tély kék sza lon já ba, ahol Al bert és
Pong rác lo vag épp az utolsó felada -
ton töp ren gett.

– Hát itt vagy tok, ne mes lo va gok?
– kér dez te a könyv tá ros. – Már
min den hol ke res te lek ti te ket!

– Üd vöz lünk, Könyv moly ba rá -
tunk! Épp az ál ta lad ta lált te ker cset
ta nul má nyoz zuk. Már az utol só fel -
adat hoz ér tünk. De mi ért ke res tél
ben nün ket?

– Ahogy po rol gat tam Sza káll ki -
rály könyv tár szo bá já ban a kó de xe ket,
egy na gyon fon tos irat ke rült a ke -
zem be! Azt hi szem, ez épp a hatodik
fel adat ki egé szí tő ré sze.

– Hadd néz zük csak! Tény leg! – ki -
ál tot ta Al bert lo vag.

– A mos ta ni tör té net Sá mu el el ső
köny vé nek hu szon ötö dik fe je ze té -
ben van le ír va – mond ta Pong rác lo -
vag. – Élt egy Ná bál ne vű gaz dag em -
ber a Kar mel-hegy kör nyé kén. Há -
rom ezer juh és ezer kecs ke tar to zott
a nyá já ba. Épp juh nyí rás ide je volt.
Dá vid és em be rei nem messze tá bo -
roz tak at tól a hely től, és a nyí rás hí -
re el ju tott hoz zá juk. Dá vid ek kor

né hány fi a tal em bert kül dött kö vet -
ség be Ná bál hoz. Üd vö zöl te őt, és em -
lé kez tet te, hogy nem ré gen még a
pász to rai ott le gel tet ték a nyá jat,
ahol a tá bo ruk volt. Ka to nái vi gyáz -
tak az em be rek re és az ál la tok ra is,
így nem is lett sen ki nek sem mi ba ja.
Ezért azt üzen te Ná bál nak, hogy
há lá ból szí ve sen fo gad tő le aján dé kot.

Ná bál azon ban na gyon irigy volt,
és el za var ta a kö ve te ket ahe lyett,
hogy meg kö szön te vol na a se gít sé get.
Dá vid ek kor na gyon mér ges lett, és
el ha tá roz ta, meg bün te ti ezt a go nosz
em bert. Fel csa tol ták kard ja i kat, és
négy száz ka to ná val si et ve el in dul tak,
hogy bosszút áll ja nak.

Eköz ben az egyik szol ga el mond -
ta Ná bál fe le sé gé nek, Abi ga il nak,
hogy mi tör tént. Az asszony szép, jó -
szí vű és ked ves volt. Na gyon saj nál -
ta, hogy a fér je így vi sel ke dett. Azon -
nal össze ké szí tett egy nagy élel mi szer -
cso ma got: két száz ke nye ret, két töm -
lő bort, öt juh ból ételt, öt mér ték bú -
zát, száz cso mó aszú sző lőt és két száz
fü ge ka lá csot. Sza ma rak ra tet te, és
el küld te Dá vid tá bo rá ba. Fér jé nek
az egész ről egy szót sem szólt. Vé gül
ő ma ga is sza ma rá ra ült, hogy sze mé -

lye sen kér jen bo csá na tot Ná bál vi sel -
ke dé se mi att. Ami kor a szem be jö vő
Dá vid dal ta lál ko zott, le bo rult a lá bai
elé, és bo csá na tot kért tő le. Dá vid,
ami kor ezt lát ta, meg eny hült, és há -
lát adott az Úr nak, hogy Abi ga il se -
gít sé gé vel meg óv ta őt a vér on tás tól.
Az asszony nak is meg kö szön te a jó -
szí vű sé gét, majd ha za küld te.

Né hány nap múl va Ná bál meg halt,
Dá vid pe dig fe le sé gül vet te Abi ga ilt.

– És mi a tör té net hez kö tő dő
feladat? – kér dez te Könyv moly
könyv tá ros. 

– Há la ne ked, most már mi is tud -
juk. Ugyan is az a pa pi ros, amit most
hoz tál, tar tal maz za a fel adat le írá sát.
Az aján dé ko kat szál lí tó csa csik ki csit
össze ke ve red tek. Ha a fel so ro lás sze -
rin ti sor rend be tesszük őket, ak kor
a raj tuk lé vő be tűk ből össze ol vas hat -
juk a meg fej tést. Vagy is azt a szót,
amely a mos ta ni tör té net egyik kulcs -
sza va.

Nek tek si ke rül össze ol vas ni a szót?

G YE R ME KVÁR
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b Al bert és Pong rác lo vag  az utolsó kihíváshoz érkezett. Ha ti is meg -
ol dot tátok a feladatokat, a meg fej té se ket össze gyűjt ve küld jé tek el a
szer kesz tő ség cí mé re (Evan gé li kus Élet szer kesz tő sé ge, 1085 Bu da pest,
Ül lői út 24.). A bo rí ték ra ír já tok rá: Gyer mek vár.

Ked ves Gye re kek!

Ál la ti ér de kes sé gek
b Biz to san ti is sok szor el cso dál koz ta tok már, mennyi szép sé get és ér -

de kes sé get ve he tünk ész re, ha meg néz zük a kö rü löt tünk lé vő ter mé -
sze tet. Is ten fan tasz ti ku san te rem tet te meg a vi lá got! A kö vet ke ző fel -
adat ban olyan ál la tok ról lesz szó, ame lyek nek va la mi lyen kü lön le ges
tu laj don sá guk van. Ol vas sá tok el a ke ret ben lé vő szö ve get, és kös sé -
tek össze a meg fe le lő kép pel!

1. Ami kor egyik la kó he lyem ről
köl tö zöm a má sik ra, azért re pü -
lök min dig nap pal, mert a fel szál -
ló me leg lég áram la to kat, a ter mi -
ke ket hasz ná lom az uta zás hoz.
Ezek se gít sé gé vel 4000 mé ter,
vagy is 4 ki lo mé ter ma gas ba is
emel ked he tem, bár en nél ma ga -
sabb ra is száll nak más ma da rak.

2. 50 cen ti mé tert is tu dok ug ra -
ni, ez a 2,5 mil li mé te res tes tem -
hez ké pest 200-szo ros tá vol ság.
Így én ug rom a vi lág ál la tai kö zül
a leg na gyob bat.

3. Ki vé te les eset ben 13 mé tert is
tu dok ug ra ni fel nőtt ko rom ban,
bár ami kor meg szü let tem, kö rül -
be lül csak 2,5 cen ti mé ter volt a
tes tem hossza.

4. Ha „jól tar tom ma gam”, ak kor
150 évig is él he tek. Ez zel az élet -
kor ral én va gyok a vi lág re kor der!

5. Ha va la ki ab ból a 1,5 ki lo gram -
mos to jás ból készít rán tot tát,
amit én to jok, har minc em ber
lak hat jól be lő le. Úgy hogy nagy
edény re lesz szük ség!

6. Ha mér leg re ál lok, a mu ta tó
400–450 ki lo gram mig, az az 4–
4,5 má zsá ig is ki leng het. Eu ró pai
bar na ro ko nom csak 250 ki lós,
vagy is 2,5 má zsás.

BOLHA

ÓRIÁSTEKNŐS

GÓLYA

STRUCC

KENGURU

JEGESMEDVE

Megfejtés: 1 = gólya, 2 = bolha, 3 = kenguru, 4 = óriásteknős, 5 = strucc,
6 = jegesmedve
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b Ré gi bé kés csa bai szlo vák evan -
gé li kus csa lád le szár ma zott ja
anyai és apai ágon is dr. Flen der
György, aki je len leg a Bé kés csa -
bai Evan gé li kus Egy ház köz ség
pres bi te re. Év ti ze de ken át ta -
ní tott, jo gász ként is dol go zott,
lel kes hí ve az esz pe ran tó nak,
és sza bad ide jé ben jó gá zik, sőt
jó ga ok ta tó. 

– Bé kés csa bán szü let tem, majd itt
kop tat tam a pa do kat az Ágos tai Hit -
val lá sú Evan gé li kus Ele mi Is ko lá -
ban. Kö zép is ko lás ko rom ra meg -
szü le tett ben nem az el ha tá ro zás,
hogy lel kész le szek. Azon ban ez ép -
pen a leg sö té tebb öt ve nes évek leg -
ele jé re esett, ezért az egy ház el le nes
ál la mi ve ze tés től meg ret ten ve és az
ele mi is ko lai ta ní tó im pél da mu ta tá -
sá nak ha tá sá ra vé gül a gyu lai ta ní tó -
kép ző kö zép is ko lá ban kö töt tem ki.
Ott is érett sé giz tem, és már ti zen ki -
lenc éve sen gya kor ló ta ní tó ként,
ahogy ak kor mond tuk, ta ní tó je lölt -
ként kezd tem dol goz ni Bé ké sen, a
kör nyék be li ta nya vi lág ban, majd Bé -
kés csa bán. 

Ez után Ja mi ná ban ta ní tot tam több
ál ta lá nos is ko lá ban, kö zel har minc
éven át. Idő köz ben le ve le ző ta go za -
ton jo gi dip lo mát sze rez tem, és si ke -
rült el he lyez ked nem a Fo gyasz tá si
Szö vet ke ze tek Bé kés Me gyei Szö vet -
sé gé nek jo gi iro dá ján. A rend szer vál -
tás után 1996-ig, nyug dí ja zá so mig
esz pe ran tót ta ní tot tam a sar ka di
Ady End re Pos ta for gal mi Szak kö zép -
is ko la és Gim ná zi um ban. 

– Mi ért fog lal ko zik az esz pe ran -
tóval?

– Az esz pe ran tó ter ve zett nyelv,
ame lyet egy len gyel szem or vos, Za -
men hof gon dolt ki a 19. szá zad vé gén.
Híd ként kép zel te el a kü lön bö ző
nem ze ti sé gű ek kö zött. Az esz pe -
ran tó ban a sza vak élő nyel vek ből
van nak, a gö rög ből, hé ber ből, a
szláv nyel vek ből, a la tin nyelv csa lád -
ból, in do ger mán nyel vek ből; nyelv -
ta na pe dig egy sze rű sí tett la tin. Min -
den ki egyen lő eséllyel ta nul hat ja
meg, ezért nem zet kö zi. Ter mé sze te -
sen a tel jes Bib lia el ér he tő esz pe ran -
tó nyel ven. Én szá mos uta zást és sok
ba rá tot, ta nít ványt, em be ri kap cso -
la tot kö szön he tek esz pe ran tó tu dá -
som nak.

– A jó gá val ho gyan ke rült kap cso -
lat ba?

– Kö zép is ko lás ko rom óta fog lal -
ko zom jó gá val, ko mo lyab ban a het -
ve nes évek től. A jó ga élet for ma, nem
val lás, nem ke ve ren dő össze a hin du -
iz mus sal, szó val ke resz té nyek is bát -
ran gya ko rol hat ják. Jó ga ok ta tó va -
gyok, tan fo lya mo kon adom át a tu -
dá so mat. Ter mé sze te sen ma gam is

na pon ta vég zek jó ga gya kor la to kat.
Jót tesz a lég zés nek, a ke dély ál la pot -
nak, és egész ség meg őr ző ha tá sú. 

– Mi ó ta pres bi te re az egy ház köz -
ség nek?

– 1996-ban vá lasz tot tak meg. Csa -
lá dom ré gi csa bai szlo vák evan gé li -

kus fa mí lia, és gyer mek ko rom óta az
egy ház köz ség tag ja va gyok. Szü le im
és nagy szü le im a leg sö té tebb ál lam -
pár ti idők ben is el jár tak a temp lom -
ba, ezt a ra gasz ko dást a hit hez, az
egy ház hoz tő lük ta nul tam meg. Ez az
oka an nak is – egy szer s mind nagy -
szü le im és szü le im em lé ke előt ti tisz -
tel gés –, hogy az utób bi évek ben a
szlo vák nyel vű is ten tisz te le te ket lá -
to ga tom.

– Biz to san van va la mi fé le „pres bi -
te ri hit val lá sa”…

– A pres bi ter híd sze re pet tölt be a
lel kész és a hí vek kö zött. Sze rin tem
a lel ké szek job ban épít het né nek a
pres bi te rek re, fo ko zot tab ban be von -
hat nák a pres bi té ri u mot a min den na -
pi gyü le ke ze ti élet be, a dön té sek be. 

– Ho gyan lát ja evan gé li kus egy há -
zunk jö vő jét?

– Lét szá má ban saj nos fogy az egy -
ház, ezért is kel le ne több prog ram, kö -
zös ség épí tő ren dez vény, itt vi dé ken is,
nem csak a fő vá ros ban. Az ok ta tá si
in téz mé nyek sem olya nok, mint ré -
gen. Nem elég meg töl te ni di á kok kal
a pa ti nás fa la kat, olyan ok ta tás és ne -
ve lés kel le ne, amely nek ré vén kor tár -
sa ik nak is pél dát mu tat ná nak. 

– Csa lád já ról mit tud ha tunk?
– Egy fi am, két lá nyom és há rom

uno kám van. Fi am Bé kés csa bán dol -
go zik, lá nya im messzi re ke rül tek.
Egyi kük Fran cia or szág ban, má si -
kuk Bu da pes ten él, és gyak ran kell
Né met or szág ba utaz nia. Fe le sé gem -
mel élek. Sze re tek lé pést tar ta ni a
mo dern dol gok kal. Gyak ran in ter ne -
te zek, lá to ga tom az evan gé li kus hír -
por tált, egy há zi rá dió mű so ro kat
hall ga tok. Sze rin tem az in ter net is
szol gál hat ja a misszi ót. 

g Szeg f Ka ta lin

Egy bé kés csa bai
pres bi ter arc ké pe

b Ép test ben ép lé lek. Így van, bár
is mer jük a ki for dí tott vál to za tot
is: ép test ben épp hogy élek. A mai
em ber jól tud ja, hogy lel ké nek ál -
la po ta hat a tes té re. De va jon
for dít va is igaz ez? Helf rich Esz -
ter An nát, a pest er zsé be ti evan -
gé li kus gyü le ke zet tag ját, há rom -
gyer me kes édes anyát, pres bi ter -
fe le sé get, de ko ra tőrt kér de zem:
mi ad ta ne ki az öt le tet a tes ti-lel -
ki föl töl tő dés óra be in dí tá sá hoz?

– A gyü le ke zet ben több fi a tal anyu -
ká val be szél get ve for má ló dott ben nem
a gon do lat, hogy olyan cso por tot, il -
let ve al kal mat kel le ne szer vez ni, amely
a test moz gás utá ni, ben nünk élő vágy

le ve ze té sét és az ige meg újí tó ere jé nek
meg ta pasz ta lá sát ad ja egy szer re. Is -
mert do log, hogy az em be rek job ban
sze ret nek kö zös ség ben tor nász ni,
mint ott hon egy ma guk ban. Így van ez
a lel ki tor ná val is. Job ban megy, ha kö -
zö sen ol vas suk az igét, és kö zö sen
csen de se dünk el. Ez egy iga zi bib lia -

óra, mely va ló ban az egész em bert
érin ti, a tes tet és a lel ket. 

– Mi lyen sű rűn jön össze a cso port?
– Min den hét főn fél tíz kor kez -

dünk. Jön nek sor ban az anyu kák,
leg több ször ki csiny gyer me ke ik kel.
Föl csen dül a ze ne, és in dul hat a
tor na. Sze ren csé re van nak köz tünk
olya nok, akik pro fesszi o ná lis szin ten
ér te nek ezek hez a gya kor la tok hoz.
Föl vált va tart juk te hát a test meg -
moz ga tá sá nak irá nyí tá sát. Fon tos nak
ér zem, hogy olyan ze nék szól ja nak
moz gás köz ben, ame lyek szö ve ge,
mon da ni va ló ja ön ma gá ban is gaz da -
gít, és Is tent di cső í ti. Eh hez tar ta ni
akar juk ma gun kat. Kü lö nös en nek a
je len tő sé ge ak kor, ha egy újabb „ke -
re ső lé lek” jön kö zénk. Igen, ez
misszi ói al ka lom is. 

– Az el csen de se dés ho gyan tör té nik? 
– Aho gyan a gim nasz ti ká ból ala -

po san föl ké szül va la ki, a hit ben já rók
ha son ló kép pen vál lal koz hat nak ar ra,
hogy a reg ge li ige alap ján fel ké szül -
ve el mond ják gon do la ta i kat. Egy -
elő re én vég zem ezt a részt. Ne vez -
het nénk ezt áhí tat nak is, de nem a

„dog má zás” a fon tos, ha nem az,
hogy ugyan úgy, aho gyan a ze ne hat
rit mu sá val a vég ta gok ra, az üze net
„rit mu sa” hat a lé lek re. Mert nagy a
ha son ló ság test és lé lek kö zött, hi szen
egy a Te rem tő je mind ket tő nek. Van
imád ság ra is al ka lom. Ál ta lá ban ar -
ról szól nak ezek a kö nyör gé sek, hogy
mer jük el fo gad ni tes tün ket, és sze res -
sük még ak kor is, ha sok szor meg kell
sa nyar gat ni. 

– Van egy ré gi ének, mely így hang -
zik: „A tes tet ne sze res sem job ban,
mint lel ke met…” 

– Ez így igaz, de még ez az ének
sem ar ról szól, hogy utál juk a tes tet,
csak azt mond ja, hogy ne bo rul jon föl
az egyen súly test és lé lek kö zött.
Van egy szép ze ne, me lyet az al ka lom
vé gén, az el csen de se dés kor hall ga -

tunk meg, csu kott szem mel. Aki
tud ja, éne kel he ti is. 

Kö zös ség for má ló ez az al ka lom. A
múlt kor va la ki fel ve tet te, hogy egy kis
aga pé val pó tol has suk az el vesz tett ka -
ló ri á kat… A ba ba-ma ma kör mun ká -
já nak jó ki egé szí té se mind ez. 

g Gy ri Já nos Sá mu el

Tor na és áhí tat
Bib lia óra test moz gás sal Pest er zsé be ten

b Nem min den na pi él mény ben
volt ré szük az egybegyűlteknek
már ci us 20-án Ta pol cán, a Ta -
má si Áron Mű ve lő dé si Köz -
pont ban. A ta pol cai pro tes táns
temp lom ének ka rá nak meg hí vá -
sá ra hét együt tes egy há zi mű ve -
ket adott elő a szép szá mú kö -
zön ség nek.

A pro tes táns temp lom ének ka ra ere -
de ti leg – mint egy más fél év vel ez előtt
– az zal az alap gon do lat tal ala kult
meg a két (re for má tus és evan gé li kus)
gyü le ke zet tag ja i ból, hogy kán to ri
szol gá lat tal se gít se nek a lel ké szek nek,
ha nincs hang szer a szer tar tás hely -
szí nén. Ha mar fel me rült az igény ko -
mo lyabb szá mok meg ta nu lá sá ra és
be mu ta tá sá ra is.

Már az el ső al kal ma kon több szó -
la mú mű vek kel je len tek meg, és jó
szín vo na lon ad tak elő köz is mert
egy szó la mú éne ke ket. Több meg hí -
vást kap tak a kör nye ző fal vak ból.
Szep tem ber ben részt vet tek egy kó -
rus ta lál ko zón Ta pol cán, majd a re for -
má ci ói is ten tisz te le te ken és egyéb ün -
ne pi al kal ma kon. Prog ram juk ban
több hang sze res szá mot is sze re pel -

tet nek. Eze ket tag ja ik vagy meg hí vott
elő adók tol má csol ják.

2009 szep tem be ré ben Eiz ler Csa -
ba, a kis együt tes kar na gya gon dolt
egy me ré szet, és fel ve tet te egy kó rus -
ta lál ko zó öt le tét. A cso port tag jai
egyet ér tet tek ve le, és meg kez dő dött
a szer ve zés. Vé gül min dent si ke rült
biz to sí ta ni, és a meg hí vott kó ru sok
is – két ki vé tel től el te kint ve – vál lal -
ták a sze rep lést.

A ren dez vény cí me I. egy ház ze nei
kó rus ta lál ko zó lett, mot tó ja: „Éne -
kel je tek az úr nak…” (Zsolt 96,2) Lé -
nye ge: egy ház ze nei össze jö ve tel,
meg kö té sek nél kül. A hét kö zös
szám hang sú lyoz ta az együtt ének -
lés fon tos sá gát. Az el hang zott éne -
kek pro tes táns da ra bok vol tak, eb -
ben je lent ke zett egye dül a pro tes -
táns jel leg. 

A ren dez vényt Mar ton Jó zsef al -
pol gár mes ter nyi tot ta meg, majd
Hont he gyi Zsolt evan gé li kus lel kész
mond ta el gon do la ta it Zsolt 33,3 lu -
the ri ma gya rá za tát idéz ve.

Az ének lést a – fent be mu ta tott –
há zi gaz da együt tes kezd te. Az el ső
rész ben min den fel lé pő nek kö rül be -
lül tíz perc ju tott sa ját prog ram já ra.
A szü ne tet kö ve tő má so dik rész ben
a be mu tat ko zó Ba tsá nyi Já nos ve gyes

kar ki bő vült a ze né szek kel és a há zi -
gaz dák kal, majd a töb bi kó rus tag ja -
i val. Ez után a szín pa don lé vő mint -
egy száz öt ven fő kö zös éne ke it há rom
ven dég kar nagy: Krisz tin N. Lász ló -
né (ba da csony to ma ji Nők a Ba la to -
nért kó rus), Né meth né Kál mán Zsu -
zsan na (ba la ton ede ri csi Mag ni fi cat
kó rus) és Kiss né Dér Krisz ti na (ta pol -
cai Ba tsá nyi Já nos ve gyes kar), va la -
mint a ren de ző együt tes ve ze tő je
ve zé nyel te.

A mű sor vé gez té vel Ku ti Gé za
re for má tus es pe res – szív hez szó ló
kö szö nő sza vak kí sé re té ben – és
Eiz ler Csa ba egy-egy kis em lé ket
adott át a részt ve vő együt te sek nek
és a ve ze tő ik nek. Sza bó Emő ke re for -
má tus lel kész egy rö vid tör té net tel vi -
lá gí tot ta meg az ese mény je len tő sé -
gét, vé gül meg hív ta a sze rep lő ket a
szín ház te rem elő te ré ben meg te rí -
tett sze re tet ven dég ség re.

Ugyan itt Leg e za Mag dol na ta nár -
nő egy há zi tár gyú fest mé nyei vol tak
ki ál lít va, és arat tak nagy si kert.

Már a kö zös szá mok pró bá ján el -
dőlt, hogy a ta lál ko zó meg ren de zé -
sét jö vő re a ba da csony to ma ji Nők a
Ba la to nért kó rus vál lal ja.

g Csa ba De zs
evan gé li kus gond nok

Pro tes táns egy ház ze ne Ta pol cán

Helf rich Esz ter An na a térdelő sor bal szélén

A Dé li Evan gé li kus Egy ház ke rü let Köz gyű lé se áp ri lis 23-án 10 órai kez -
det tel ülést tart a Du na új vá ro si Evan gé li kus Egy ház köz ség gyü le ke ze ti ter -
mé ben (2400 Du na új vá ros, Szi lá gyi E. u. 34.). Er re az al ka lom ra a Dé li
Egy ház ke rü let Köz gyű lé sé nek tag ja it sze re tet tel hív juk és vár juk. Erős
vár a mi Is te nünk!

Gáncs Pé ter püs pök, Ra dos né Len gyel An na egy ház ke rü le ti fel ügye lő

H I R D E T É S

A Nyu ga ti (Du nán tú li) Evan gé li kus Egy ház ke rü let Köz gyű lé sé nek sza -
va za ti és ta nács ko zá si jog gal ren del ke ző tag ja it a Veszp rém ben áp ri lis 17-
én, szom ba ton 9 óra 30 perc kor kez dő dő gyű lés re a 2005. évi IV. tv. 84.
§ (1) be kez dé se alap ján tisz te let tel és sze re tet tel össze hív juk. Hely szín a
veszp ré mi egy ház köz ség gyü le ke ze ti ter me (Veszp rém, Kos suth L. u. 4.).

A köz gyű lés nyil vá nos, min den ér dek lő dőt sze re tet tel hí vunk és vá runk.
Erős vár a mi Is te nünk!

Itt zés Já nos püs pök, Sza bó György egy ház ke rü le ti fel ügye lő
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Húsvét ünnepe után 1. vasárnap (Quasi modo geniti). Liturgikus szín: fehér.
Lekció: Jn 20,19–31; Ézs 40,25–31. Alapige: 2Kor 4,10–14. Énekek: 388., 214.

I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Balicza Iván; de. 10. (német, úrv.) Johannes Erlbruch; de. 11.
(úrv.) Bencéné Szabó Márta; du. 6. Balicza Iván; II., Hűvösvölgyi út 193., Fébé de. 10. Szalay
Tamás; II., Modori u. 6. de. 3/4 11. Sztojanovics András; Pesthidegkút, II., Ördögárok
u. 9. de. fél 10. (úrv., családi) Fodor Viktor; Csillaghegy–Békásmegyer, III., Mező u. 12.
de. 10. Donáth László; Óbuda, III., Dévai Bíró M. tér de. 10. Bálintné Varsányi Vilma; Újpest,
IV., Lebstück M. u. 36–38. de. 10. Solymár Péter Tamás; Káposztásmegyer, IV. Tóth Aladár
út 2–4. de. 9. Solymár Péter Tamás; V., Deák tér 4. de. 9. (úrv.) Cselovszky Ferenc; de. 11.
(úrv.) Gerőfiné dr. Brebovszky Éva; du. 6. (asztali beszélgetések); VII., Városligeti fasor 17.
de. 3/4 10. (angol nyelvű) Pelikán András; de. 11. (úrv., gyülekezeti nap) Aradi György; VIII.,
Üllői út 24. de. fél 11. Szabó Bertalan; VIII., Rákóczi út 57/a de. 10. (szlovák) Gulácsiné
Fabulya Hilda; VIII., Karácsony S. u. 31–33. de. 9. (úrv.) Szabó Bertalan; IX., Gát u. 2.
(katolikus templom) de. 11. (úrv.) Koczor Tamás; Kőbánya, X., Kápolna u. 14. de. 10.
Benkóczy Péter; Kelenföld, XI., Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) dr. Blázy Árpád; de. 11. (úrv.)
dr. Blázy Árpád; du. 6. (vespera) Missura Tibor; XI., Németvölgyi út 138. de. 9. (úrv.) Missura
Tibor; Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor 24. de. 9. (úrv.) Bencéné Szabó Márta;
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 Tamás; XIV.
Gyarmat u. 14. de. fél 10. Tamásy Tamás; Pestújhely, XV., Templom tér de. 10. (úrv.) Szabó
B. András; Rákospalota, XV., Régi Fóti út 73. (nagytemplom) de. 10. Ponicsán Erzsébet;
Rákosszentmihály, XVI., Hősök tere 10–11. de. 10. Börönte Márta; Cinkota, XVI.,
Batthyány I. u. de. fél 11. Vető István; Mátyásföld, XVI., Prodám u. 24. de. 9. Vető István;
Rákoshegy, XVII., Tessedik tér de. 9. Gáncs Péter; Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út 111.
de. fél 11. Gáncs Péter; Rákoscsaba, XVII., Péceli út 146. de. 9. dr. Szabóné Mátrai Marianna;
Rákosliget, XVII., Gózon Gy. u. de. 11. dr. Szabóné Mátrai Marianna; Pestszentlőrinc,
XVIII., Kossuth tér 3. de. 10. dr. Korányi András; Pestszentimre, XVIII., Rákóczi út 83.
(református templom) de. 8. dr. Korányi András; Kispest, XIX., Templom tér 1. de. 10.
Széll Bulcsú; XIX., Hungária út 37. de. 8. Széll Bulcsú; Pesterzsébet, XX., Ady E. u. 89.
de. 10. Győri János Sámuel; Csepel, XXI., Deák tér de. fél 11. Zólyomi Mátyás; Budafok,
XXII., Játék u. 16. de. 10. Solymár Gábor; Budaörs, Szabadság út 75. de. 10. Endreffy Géza;
Pilisvörösvár (református templom) du. 2.; Budakeszi, Fő út 155. (gyülekezeti terem)
de. fél 10. (családi) dr. Lacknerné Puskás Sára.
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Összeállította: Boda Zsuzsa

H I R D E T É S

Igaz ga tói pá lyá zat
A Ma lom so ki Evan gé li kus Egy ház köz ség pá lyá za tot hir det a Kmety György Evan gé li kus Ál ta lá nos Is ko la és Óvo -
da (Mar cal tő) igaz ga tói ál lá sá nak 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 5 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, 5 éve meg fe lel az egy ház köz sé gi tag ság fel té te le -
i nek, egy há zá nak hű sé ges tag ja; kon fir má ció, lel ké szi aján lás.

Jut ta tá sok, il let mény, pót lék, egyéb:
Az ál lás el fog la lá sá nak ide je: au gusz tus 1.
A meg bí zás 6 évi idő tar tam ra szól, amely re a pá lyá zó egy év pró ba időt kér het.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: áp ri lis 30.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: má jus 31.
Jut ta tá sok a köz al kal ma zot ti tör vény nek meg fe le lő en.
A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell: a pá lyá zó je len le gi mun ka he lyét, be osz tá sát; ön élet raj zát; rész le tes szak -

mai ön 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
a kon fir má ció iga zo lá sát.

Egyéb: a le en dő igaz ga tó nak a he lyi ön kor mány zat Mar cal tőn szol gá la ti la kást biz to sít; a tör vény ben elő írt
fel té te le ken túl az is ko la fenn tar tó já nak szán dé ka, hogy az in téz mény ve ze tő je le gyen ha za sze re tő, nem ze te iránt
el kö te le zett, kon zer va tív, ke resz tyén el ve ket ér vé nye sí tő, ha té kony pe da gó gi ai ok ta tó-ne ve lői mun ká ra ösz tön -
ző sze mély; a fenn tar tó mind eh hez a test vé ri együtt mű kö dé sét ígé ri és ga ran tál ja.

Fel vi lá go sí tás a rész le tes pá lyá za ti fel té te lek ről: Ma lom so ki Evan gé li kus Egy ház köz ség, 8533 Ma lom sok, Kos -
suth út 16. Tel.: 89/347-807; 89/347-888; 20/824-6297; 20/770-0484. E-mail: welt ler.san dor@rlan.hu.

A pá lyá zat cím zé se: Ma lom so ki Evan gé li kus Egy ház köz ség, 8533 Ma lom sok, Kos suth út 16. A bo rí ték ra kér -
jük rá ír ni: „Igaz ga tói pá lyá zat”.

H I R D E T É S

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 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.

A Magyarországi Evangélikus Egyház
technikai száma:
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A té li hó na pok után a ter mé szet, a zöl -
del lő fák, a da lo ló ma da rak és a ta va -
szi me leg nap su ga rak csa lo gat nak a sza -
bad ba. Azon ban so kan le het nek olya -
nok, akik csak egy kis pi he nés re vágy -
nak ott hon, mert fá radt nak, ki me -
rült nek ér zik ma gu kat.

Mi ért? Sok fé le oka van. Az egyik az,
hogy szer ve ze tünk vi ta min- és ás vá nyi -
a nyag-szint je a ta va szi idő szak ra leg -
több ször már le csök ken. Hi szen azok
a zöld sé gek és gyü möl csök, ame lye ket
ilyen kor le het kap ni, nem fel tét le nül
tar tal maz nak olyan mennyi ség ben vi -
ta mi no kat és ás vá nyi anya go kat, mint
nyá ri tár sa ik. Mind ezek mel lett meg kell
küz de nünk a min den na pok ki hí vá sa -
i val is. Ezért ener gi ánk, len dü le tünk
meg tar tá sa ér de ké ben, ha je len tős fi -
zi kai és szel le mi igény be vé tel nek va -
gyunk ki té ve mun ka he lyen, egye te men
vagy ott hon, még fo ko zot tab ban oda

kell fi gyel nünk szer ve ze tünk táp anyag-
és ener gia el lá tá sá ra. Hi szen ha tar tó san
a szük ség le tünk nél ke ve sebb vi ta mint,
ás vá nyi anya got és nyom ele met jut ta -
tunk a szer ve ze tünk be, fel bo rul a bel -
ső egyen sú lya, és kü lön bö ző pa na -
szok lép het nek fel (pél dá ul fá ra dé -
kony ság, le vert ség, rossz köz ér zet, ki -
me rült ség, in ger lé keny ség, csök kent fi -
zi kai és szel le mi tel je sí tő ké pes ség).

A ki egyen sú lyo zott ét rend mel lett
se gít he tünk szer ve ze tünk nek olyan
komp lex vi ta mi no kat, ás vá nyi anya go -
kat és nyom ele me ket tar tal ma zó ké -
szít mé nyek sze dé sé vel, mint a spe ci á -
li san a ha zai igé nyek fi gye lem be vé te -
lé vel ki fej lesz tett Ac ti val Max. Az
Acti val Max komp lex ét rend-ki egé szí -
tő mul ti vi ta min ás vá nyi anya gok kal és
nyom ele mek kel. Az Ac ti val Max fo -
gyasz tá sa hoz zá já rul hat a szer ve zet
vi ta min-, ás vá nyi a nyag- és nyom elem -

szük ség le té nek biz to sí tá sá hoz, ez ál -
tal a jó köz ér zet és tel je sí tő ké pes ség
fenn tar tá sá hoz, az el len ál ló ké pes ség
meg őr zé sé hez.

Az Ac ti val Max töb bek kö zött
olyan össze te vő ket is tar tal maz, mint
a ka ro ti no i dok (lu te in, li ko pin, ß-ka ro -
tin), ame lyek an ti oxi dáns tu laj don sá -
guk ré vén elő se gí tik a szem egész sé gé -
nek meg őr zé sét, hoz zá já rul nak a szer -
ve ze tünk ben zaj ló ká ros oxi da tív fo lya -
ma tok gát lá sá hoz, ez ál tal a sej tek, szö -
ve tek vé del mé hez.

Mi kor aján lott ké szít mény sze dé se?
• Je len tős szel le mi és fi zi kai igény be -

vé tel, 
• ki egyen sú lyo zat lan táp lál ko zás

(fogyó kú ra, ve ge ta ri a niz mus, szi -
go rú di é ták), 

• do hány zás, túl zott ká vé fo gyasz tás, 
fo gam zás gát ló tab let ta sze dé se, 

• be teg ség utá ni lá ba do zás ese tén.

Tavasszal is lendületben
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„Em be re ket akar tam Jé zus hoz se gí te ni” –
Vér tes sy Ru dolf (1929–2010)
Né hány nap pal ha lá la előtt ugyan az zal a mon dat tal fo gal maz ta meg éle te cél -
ját és ér tel mét, mint amellyel év ti ze dek kel ez előtt meg in do kol ta, mi ért vá -
lasz tot ta a lel ké szi pá lyát az or vo si he lyett. Egy mon dat ban össze fog lalt „hit -
val lá sa” mind két eset ben így hang zott: „Em be re ket akar tam Jé zus hoz se gí -
te ni.” Min dig pon to san sze re tett fo gal maz ni. Éle tén át íve lő mon da tá nak most
is min den sza vá ra ér de mes fi gyel ni.

Fel ső sze li ben szü le tett, ahol Pod ma nicz ky Pál lel kész éb resz tő ige hir de -
té se nyo mán ko moly hi tű gyü le ke zet ala kult. Az ő gyer mek ko rá ban már más
lel ké szek szol gál tak a gyü le ke zet ben, de olyan csa lá di ott hon ban nőtt fel, ahol
ma gá ba szív ta ezt a ko moly hi tű ke resz tény sé get. Édes ap ja és ba rá tai, az egy -
sze rű fa lu si em be rek szá má ra ter mé sze tes do log volt, hogy nem csak a gaz -
da ság és a csa lád dol ga i ról be szél get tek, ha nem na pon ta elő ke rül tek köz tük
a hit kér dé sei is. Az is ten tisz te le te ken kí vül is szí ve sen ápol ták egy más sal a
test vé ri kö zös sé get. Vér tes sy Ru dolf erős kri ti kai ér zé ké vel azon ban ha mar
ész re vet te en nek a ke gyes ség nek se bez he tő pont ja it. Ezért egé szí tet te ki fent
idé zett mon da tát ez zel: „tu do má nyos fel ké szült ség gel”.

Az em be re ket akar ta Jé zus hoz se gí te ni. Hogy mit je lent em ber nek len -
ni a 20. szá zad ban, ko rán meg ta pasz tal ta. Szá mos kor tár sá hoz ha son ló -
an sok meg pró bál ta tás ko rán meg ne he zí tet te éle tét. Fi a ta lon el hur col va át -
él te a nagy né met or szá gi bom bá zá so kat, az át te le pí tést, a hon ta lan sá got
és sze gény sé get. Olyan él mé nyek kí sér ték éle tét, ame lyek ben az em ber ha -
mar el ve szí ti Is ten be ve tett hi tét. Ezért tud ta meg ér te ni az em be re ket, akik
küsz köd nek hi tük meg őr zé sé ért, vagy két sé gek közt ke re sik az Is ten hez ve -
ze tő utat. 

El ítélt min den szűk lá tó kö rű ítél ke zést a gyü le ke zet tag jai kö zött. Gyak -
ran fél re ér tet ték ezért. Bon hoef fer re hi vat koz va val lot ta: „A vi lág nincs fel -
oszt va a sá tán és Krisz tus kö zött, ha nem tel jes egé szé ben Krisz tus vi lá ga…
Is ten a Krisz tus ban sze ret te és ön ma gá val ki en gesz tel te ezt a vi lá got.” Nem -
csak a lel kész, de min den ke resz tény szol gá la tá nak lé nye ge – val lot ta –, hogy
is mer je a vi lág ban le ját szó dó fo lya ma to kat, és azo kat Is ten igé jé nek fé nyé -
ben ér tel mez ze. Ezért még nyug dí jas ko rá ban is ér de kel ték a vi lág ban zaj -
ló ese mé nyek és szel le mi áram la tok. Mind vé gig ku tat ta Is ten meg is mer he -
tő sé gé nek tit kát és an nak a mód ját, ho gyan le het a mai em bert meg ért ve Jé -
zus kö ze lé be vin ni.

Jé zus hoz akart em be re ket se gí te ni. Mennyi min dent ki fe jez ez a szó: se -
gí te ni. Nem akar ta sen ki re rá kény sze rí te ni a hi tet, elő ír ni szá má ra, hogy mit
te gyen, ho gyan él jen. Még csak nem is akart ve zet ni, mint aki elöl jár, és biz -
to san mu tat ja az utat. Se gí te ni akart, és eh hez pró bál ta meg is mer ni a má -
sik em bert, meg is mer ni a mód ját, ho gyan tud na se gí te ni, hogy a má sik el -
fo gad ja a se gít sé get. A se gí te ni aka rá sá ban gyak ran ér ték ku dar cok is. 

Vér tes sy Ru dolf lel kész föl di pá lya fu tá sa vé get ért. Élet cél já nak va ló ra vá -
lá sát, hogy em be re ket Jé zus hoz se gít sen, nem mi fog juk, Is ten fog ja mér le -
gé re ten ni. Éle te és szol gá la ta alatt sok kér dés nyug ta la ní tot ta, de eze ket Is -
ten irán ti bi za lom mal pró bál ta bon col gat ni, és az ige vi lá gos sá gá ban pró bált
fe le le tet ke res ni rá juk, aho gyan er re a te me té sén el hang zott ige hir de tés is
utalt. 

Az zal a re mény ség gel áll tunk meg ham vai mel lett, hogy Is ten tró nu sa előtt
min den kér dé sé re vá laszt fog kap ni.

Sárkány Tiborné (Kecskemét)

Zeng jen e ha rang sza va…
Az Evan gé li kus Élet ben ol vas tam, hogy már ci us 19-én dél ben a sár szent lő -
rin ci evan gé li kus temp lom ha rang ja szól a Kos suth rá di ó ban.

Szív szo ron gva ül tünk fér jem mel együtt a rá dió előtt, hogy szü lő fa lunk ha -
rang já nak a hang ját meg hall gas suk. Ugyan is mind ket ten Sár szent lő rinc ről
el szár ma zot tak va gyunk, és Bu da pes ten élünk.

Örö mün ket az za var ta meg, hogy a ha rang szó előtt el hang zó tá jé koz ta -
tó né mi ki egé szí tés re szo rul, amit még szük sé ges lett vol na el mon da ni. Kár,
hogy nem ér dek lőd tek, nem változott-e va la mi a fel vé tel óta.

A temp lom nak ere de ti leg há rom ha rang ja volt. Közülük kettő a há bo rú
ál do za tá vá vált. Er ről a szo mo rú ese mény ről nagy anyám, né hai Nagy Ist ván -
né le vél ben ér te sí tet te a há bo rú ban ka to nás ko dó fér jét. „Szo mo rú do log tör -
tént a fa lu ban, mert a ha ran go kat el vit ték, a két ki seb bet, csak a nagy ma -
radt meg. El si rat ta az egész köz ség. Nagy ko szo rúk kal és hosszú nem ze ti sza -
lag gal fel bokré táz va vit ték el őket. Egész dél után zúg tak, egy szer re és egyen -
ként is. Ma ga a nagy pe dig bú san sír va szólt, amíg ki ér tek ve lük a fa lu ból.
A pap imá val bú csúz tat ta, és a Him nusz el ének lé se után ad ta át őket. Sírt
az egész fa lu né pe, öreg, fi a tal, em ber és asszony. Na gyon fájt az el vá lás tő -
lük.” (A le ve let csa lá di erek lye ként őriz zük ma is.) Egy ha ran got ké sőbb pó -
tolt a gyü le ke zet, de a kö zép ső he lye üre sen ma radt.

Ez után kö vet ke zik az, ami még a tá jé koz ta tó hoz tar to zott vol na: dr. Kéry
La jos bu da pes ti or vos pro fesszor egy ha ran got aján dé ko zott a gyü le ke zet nek.
Az ő gyö ke rei is Sár szent lő rinc re nyúl nak vissza, ősei a nyolc fa lu ala pí tó kö -
zött vol tak.

A ha rang 310 ki lo gramm sú lyú, H ha ran go zá sú, és az őr bottyá ni Gom bos
La jos arany ko szo rús ha rang ön tő mes ter ké szí tet te. A ha ran got 2008. ok tó -
ber 26-án szen tel ték fel, és he lyez ték el a sár szent lő rin ci temp lom to rony ban
üre sen ál ló hely re.

Dr. Kéry La jos ado mány le ve lé ben a kö vet ke ző ket ír ta: „Zeng jen e ha rang
sza va az Atya, Fiú, Szent lé lek, Szent há rom ság egy igaz Is ten örök di cső sé -
gé re, a Sár szent lő rin ci Evan gé li kus Gyü le ke zet épü lé sé re, az in nen el szár -
ma zot tak em lé ké re.”

A ha rang fel ira ta: „Is me ri az Úr az övé it.” (2Tim 2,19)
Most már há rom ha rang la kik a sár szent lő rin ci temp lom tor nyá ban, hogy

hang já val hív ja az élő ket és si ras sa a ha lot ta kat.
Bár csak mi nél töb ben meg hal la nák a ha ran gok üze ne tét!
Erős vár a mi Is te nünk!

Pes ti Ist ván né Nagy Etel ka (Bu da pest)

b A Go og le bön gé sző, a Ch ro me
egy re nép sze rűbb. A szim pa ti -
kus szoft ver hez adunk most né -
hány tip pet, ame lyek kel még
job ban ki hasz nál hat juk a ben ne
rej lő le he tő sé ge ket.

A Net App li ca tions elem ző cég sze -
rint je len leg kö zel hat szá za lé kunk
hasz nál ja a Ch ro me-ot, de a web tu -
da to sabb fel hasz ná lók kö ré ben há -
rom szor ek ko ra ré sze se dést tud hat
ma gá é nak a szoft ver.

Egy bön gé sző nö ve ke dé sé nek leg -
fon to sabb ele me a Fi re fox be rob ba -
ná sa óta az, hogy min den fé le ki ter -
jesz té sek kel gya kor la ti lag kor lát la nul
tud juk nö vel ni a funk ci o na li tást. Hi -
á ba gyors egy bön gé sző, hi á ba tud
száz dol got, a sza ba don bő vít he tő ség
– a száz egye dik funk ció – ma már
szin te kö te le ző.

Bár a Go og le Ch ro me-ba már igen
ré gen a Fi re fox hoz ha son ló ki ter -
jesz té se ket le het te le pí te ni, so kan
ez zel még min dig nin cse nek tisz tá -
ban. De még a bő vít he tő sé get is me -
rők kö zül sem min den ki tud ja, me -
lyek is az alap ve tő en fon tos Ch ro me-
ki ter jesz té sek. Eb ben pró bá lunk most
se gí te ni.

Rek lá mok ki szű ré se
Ab ban a vi lág ban, ahol a web ol da la -
kon szin te min den má so dik kép rek -
lám, rög tön kezd jük is egy rek lám -
szű rő fel te le pí té sé vel. A Fi re fox ban is
nép sze rű hir de tés szű rő meg ol dá sok
a Ch ro me-ban saj nos kis sé ko moly -
ta la nul mű köd nek: a rek lá mok le- és
be töl tőd nek, ez után az AdTh wart ki -
ter jesz tés csak el rej ti őket. Így pél dá -
ul a for gal mi kor lá tos mo bil ne te se -
ket egy ál ta lán nem se gí ti a meg ol dás:
az adat for ga lom nem csök ken. Az él -
mény kor lát lan net tel sem az iga zi,
hi szen előbb be ug rik mind egyik hir -
de tés. Hoz zá kell gyor san ten nem: ez
nem a ki ter jesz té sek, ha nem a bön -
gé sző hi bá ja, de a fej lesz tők ál lí tó lag
már dol goz nak raj ta. Ad dig is a sem -
mi nél min den kép pen jobb, ha te le -
pít jük az AdTh wart ki ter jesz tést.

Ér te sí tés az új e-mai lek ről
A bön gé szés után a má so dik leg fon -
to sabb te rü let a le ve le zés. Va ló szí nű -
sít he tő, hogy a Go og le bön gé sző jét
hasz ná lók je len tős ré sze egy ben
Gmail-fel hasz ná ló is – ne kik aján lom

a Go og le Le vél fi gye lő ne vű bő vít -
ményt. Ez diszk ré ten, de ha tá ro zot -
tan – és nem utol só sor ban gyor san –
jel zi, ha új e-mail ér ke zik a Gmail-fi -
ó kunk ba. Csu pán ennyit tud, de ezt
üzem biz to san. Ha son ló fi gyel mez te -
tőt ta lál ha tunk a Go og le nap tá rá hoz
és a nem rég be in dí tott Buzz/Zümm
szol gál ta tás hoz is.

Fa ce book – már egy mil lió
magyar hasz nál ja
A bön gé szés-le ve le zés pá ros mö -
gött egy re több in ter ne te ző nél a kö -
zös sé gi ol da lak hasz ná la ta, azon be -
lül is a fa ce boo ko lás a leg nép sze rűbb.
Mi vel a ma gyar Fa ce book-hasz ná lók
szá ma ép pen a he tek ben lép te át az
egy mil li ós lé lek ta ni ha tárt, alig ha nem
egy re fon to sabb
lesz a Fa ce book for
Go og le Ch ro me
ne vű ki ter jesz tés.
A nem hi va ta los
plu gin nal gyor san
kéz nél van a fa ce -
boo kos üze nő fal
és az élő hír fo -
lyam. Emel lett az
ol da lon be lü li ese -
mé nyek ről szó ló
ér te sí té se ket is
meg kap juk – ak -
kor is, ha ép pen
egyik fül ben sincs meg nyit va a kö zös -
sé gi site. Ter mé sze te sen sa ját ál la pot -
üze ne tün ket is fris sít het jük a ki ter -
jesz tés ből, a Fa ce book meg nyi tá sa
nél kül.

Friss idő já rá si ada tok
Ahogy a hír adók után is so kan meg -
vár ják az idő já rás-je len tést, bön gé -
sző jük ben is so kan sze re tik lát ni a
nap ra- vagy in kább perc rek ész hely -
zet je len tést és elő re jel zést. En nek
meg je le ní té sé re a Go og le Ch ro me-
ban ta lán a leg jobb mód szer az Ani -
Weat her ne vű ki ter jesz tés te le pí té se.
Az ins tal lá lás után rög tön ka punk egy
be ál lí tá si ab la kot. Itt elő ször is te ker -
jünk ki csit lej jebb, majd vál toz tas suk
meg a Fah ren hei tet Cel si us ra, a mér -
föld per órát km/h-ra.

Ez után ad juk meg he lyün ket! A vá -
lasz ték igen ér de ke sen épül fel. Bé -
kés csa ba és Győr pél dá ul nem vá -
laszt ha tó, de a jó val ki sebb Oros há -
zát min den to váb bi nél kül meg ta lál -
juk. Pró ba-sze ren cse ala pon ír juk
be a te le pü lé sün ket, majd – ha er re
nem ka punk ered ményt – a leg kö ze -
leb bi na gyobb vá ros ne vét, va la me -
lyik biz to san be jön. Jó tud ni: le het,
hogy a „Kecs ke mét”-re sem mit nem
kapunk, de még min dig meg éri ki -
pró bál ni úgy, hogy „kecs ke met”. (Eb -
ben a konk rét eset ben pél dá ul mű -
köd ni is fog az ap ró trükk.) A te le pü -
lés meg adá sa után van még né mi
egy ér tel mű be ál lí tás, at tól füg gő en,
hogy pon to san mi lyen idő já rá si ada -
to kat is sze ret nénk lát ni. Ez után a
cím sor mel lett meg bú jó ikon a be ál -
lí tott te le pü lé sen lé vő ak tu á lis hely -
ze tet/hő fo kot mu tat ja.

Ha tár idő nap ló,
fel adat-nyil ván tar tó
Mit sem ér a ha tár idő nap ló, ha el -
fe lejt jük meg néz ni. Egy sze rű em lé -

kez te tők be ál lí tá sá hoz jön jól a Re -
mind Me, amely be egy sze rű en be ír -
juk a meg jegy zen dőt, be ál lí tunk
ne ki egy idő pon tot, és már el is fe -
lejt het jük az ese ményt, hi szen a
bön gé szőnk majd úgy is je lez. A ki -
ter jesz tés ar ra is le he tő sé get ad,
hogy a be írt ese ményt gyor san át -
vi hes sük a Go og le nap tár ba, így az -
tán min den fe lü let egy szer re ri aszt
majd, ga ran tál tan nem ma ra dunk le
sem mi ről.

* * *

A ki ter jesz té sek te le pí té sé hez a
Google Ch ro me bön gé sző ből nyis suk
meg az aláb bi web he lyet, majd ke res -
sünk a cikk ben ki emelt ne vük re!
https://ch ro me.go og le.com/ex ten sions

g Ba logh Csa ba

Tip pek a Go og le bön gé sző jé hez 
E G YH ÁZ É S VIL ÁG H ÁLÓ

Rovatgazda: Nagy Bence

H I R D E T É S



A rá kos szent mi hály–sas hal mi
evan gé li kus gyü le ke zet ben (1161
Bu da pest, Hő sök te re 10–11.) min -
den hó nap má so dik kedd jén, leg -
kö ze lebb április 13-án Ta izé-ima és
ének együtt lét lesz. Min den al ka -
lom mal van ige hir de tés is. In for -
má ció: http://gyer tya feny.lu the -
ran.hu.

A Lep ra misszió ta va szi csen des nap -
ja és nagy gyű lé se áp ri lis 19-én, hét főn
10 óra kor lesz a Bu da pest XV., Alag
u. 3. (Alagi tér 13.) alat ti Re for má tus
Misszi ói Köz pont nagy ter mé ben. A
sze re tet ven dég ség gel zá ru ló al ka lom
kö rül be lül 13 órá ig tart. (Az Alag ut -
ca meg kö ze lít he tő a kék met ró új pes ti
vég ál lo má sá tól 14-es vil la mos sal Ká -
posz tás me gyer fe lé az Óce án árok
ut cai meg ál ló ig, majd on nan gya log.)

A Bé thel Misszi ói Ott hon ban (2081 Pi -
lis csa ba, Szé che nyi u. 8–12.) vá rat lan
meg üre se dés mi att sza bad dá vált a jú -
li us 19-től 24-ig tar tó hét. Vár juk cso -
por tok je lent ke zé sét het ven fő ig. Var -
ga Gá bor ott hon ve ze tő: 20/919-4573.

HÍREK, HIRDETÉSEK
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VASÁRNAP

10.20 / m1
Evan gé li kus ma ga zin
10.45 / m1
Evan gé li kus if jú sá gi mű sor
12.05 / Du na Tv
Élő egy ház
(val lá si hír adó)
15.05 / Bar tók rá dió
Ju bi la te Deo
Év szá za dok egy há zi mu zsi ká ja
15.34 / M. Ka to li kus Rá dió
Gre go ri án éne kek
15.55 / m2
Az iga zi Mi ci mac kó (ka na dai
film drá ma, 2004) (89')
18.55 / m1
Ma gyar or szág vá laszt
21.15 / Bar tók rá dió
Az em be ri hang di csé re te
Is me ret len 14. szá za di szer ző:
Bar ce lo na mi se
Jac ques Lo us si er: Fé nyek –
Ba rokk mi se a 21. szá zad ból

HÉTFŐ

8.25 / Du na Tv
Is ten ke zé ben
10.30 / PAX
Raf fay Sán dor (ma gyar
dokumen tum film, 2007) (36')
13.30 / Kos suth Rá dió
Erős vár a mi Is te nünk!
Az evan gé li kus egy ház fél -
órá ja
14.00 / Bar tók Rá dió
A hét ze ne szer ző je: Ge org
Fried rich Hän del
Itá lia
15.05 / m2
Del ta (tu do má nyos ma ga zin)
19.35 / Bar tók rá dió
Lu zer ni fesz ti vál 2009
A Mah ler Ka ma ra ze ne kar és
az Ar nold Schön berg Kó rus
hang ver se nye
22.45 / Du na Tv
Két nő vér (al bán–bel ga
dokumen tum film, 2005) (58')

KEDD

13.30 / Bar tók rá dió
A Ca le fax Fú vós együt tes
hang ver se nye
13.50 / m2
Ke re kek és lé pé sek (44')
Haj dúk és tir pá kok
14.35 / Kos suth rá dió
Tér-idő – a tűz ről
(tu do má nyos is me ret ter jesz tő
mű sor)
15.15 / Du na Tv
Szé che nyi nap jai
(ma gyar té vé film so ro zat,
1985) (50')
16.15 / PAX
Én va gyok a vi lág vi lá gos sá ga
A Zá ke us Mé dia cent rum
evan gé li zá ci ós mű so ra
18.10 / PAX
Hét ima
Ká kay Ist ván ze nés vers fel -
dol go zá sai a Po é zis együt tes
elő adá sá ban

SZERDA

5.20 / m1
Haj na li gon do la tok
12.05 / Bar tók rá dió
Dra hos Bé la fu vo lá zik és Do -
bozy Bor bá la csem ba ló zik
Bach-szo ná ták
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
21.10 / PAX
Élet év sza kok
Scholz Lász ló nyu gal ma zott
evan gé li kus lel kész me sél éle -
té ről, hi va tá sá ról
22.25 / Du na Tv
Egy nő
(ma gyar szín há zi fel vé tel,
2001) (71')
23.55 / m2
A Mes ter és Mar ga ri ta
(len gyel film so ro zat, 1990)
(94')

CSÜTÖRTÖK

4.25 / m2
Ars Mu si ca
Ár pád-ko ri gre go ri án éne kek
11.05 / Kos suth rá dió
A Hely
(ri port mű sor)
14.00 / Bar tók Rá dió
A hét ze ne szer ző je: Ge org
Fried rich Hän del
Hang sze res ze ne
16.10 / HBO
Küz del mes élet
(ame ri kai film drá ma, 2008)
(131')
16.45 / Má ria Rá dió
Hit vé dő
Győ ri Ta más evan gé li kus
lelkész, Bacs kai Bá lint
reformá tus lel kész és Ipoly
atya hit vé del mi mű so ra
18.30 / PAX
Az em ber tra gé di á ja
Az Evan gé li um Szín ház
előadá sa

PÉNTEK

5.20 / m1
Haj na li gon do la tok
14.00 / Bar tók Rá dió
A hét ze ne szer ző je:
Ge org Fried rich Hän del
Ora tó ri um
14.20 / Du na Tv
Csend film
(ma gyar do ku men tum film,
2006) (27')
19.35 / Bar tók rá dió
Haydn: A te rem tés
(ora tó ri um)
22.00 / m2
Kro mo fó bia
(ame ri kai–an gol–fran cia
film drá ma, 2005) (136')
22.25 / Du na II. Au to nó mia
„Hin tát kö tök az éle tem ből…”
(ma gyar do ku men tum film,
1999) (20')
0.00 / Du na Tv
Szi get vi lág
(olasz já ték film, 2001) (85')

SZOMBAT

12.05 / Du na Tv
Is ten ke zé ben (26')
12.05 / Bar tók rá dió
Fran ses co Fi not ti ját szik
a Szent Ist ván-ba zi li ka
or go ná ján
13.00 / Lánc híd Rá dió
(Buda pest)
Hit tel és gi tár ral
Kor társ ke resz tény ze nék
19.35 / TV2
Spar ta cus
(ame ri kai tör té nel mi ka land -
film, 2004) (174')
19.45 / Bar tók Rá dió
Vic tor Hu go ver sei
21.00 / Du na II. Au to nó mia
A pa lo ta csend je
(tu né zi ai–fran cia film drá ma,
1994) (123')
0.45 / m1
Ár nya ik ár nyé ka
(fran cia do ku men tum film,
2002) (68')

VASÁRNAP

10.04 / Kos suth rá dió
Re for má tus is ten tisz te let köz -
ve tí té se Mi lo tá ról. Igét hir det:
Pá lin kás Gyu la lel kész
10.45 / m1
Re for má tus ma ga zin
11.10 / m1
Evan gé li kus if jú sá gi mű sor
12.05 / Du na Tv
Élő egy ház (val lá si hír adó)
15.05 / Bar tók rá dió
Be szél ge té sek az egy ház ze né ről
Jo seph Haydn egy ház ze né je
16.04 / Kos suth rá dió
Dis pu ta
Ko rok, em be rek, tör té ne tek
21.05 / m1
Twist Oli vér
(an gol–cseh–fran cia–olasz
film drá ma, 2005) (130')
21.10 / Bar tók rá dió
Az em be ri hang di csé re te
Is me ret len szer ző: 21. Dá vid-
zsol tár
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VASÁRNAPTÓL VASÁRNAPIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból április 11-étől április 18-áig

Va sár nap
Ma gasz tal já tok Is te nün ket! 5Móz 32,3 (Ef 5,19–20; Jn 20,19–29; 1Pt 1,3–9; Zsolt
84) A há la sza va it ki mond va min den meg vál to zik az éle tem ben. Át ren de -
ződ nek a hang sú lyos pon tok. A há la meg töl ti friss le ve gő vel kö rü löt tem a
te ret. Min den könnyebb lesz va la mi vel. Mi ért is gon dol tam, hogy Is ten nek
van szük sé ge az én há lám ra? Ne kem van szük sé gem ar ra, hogy di csér ni tud -
jam Is tent.

Hét fő
El jön az idő – így szól az Úr –, ami kor új szö vet sé get kö tök Iz rá el és Jú da há -
zá val. Jer 31,31 (1Kor 11,25; Ézs 42,10–16; Ef 1,1–10) Kel lett egy új egyez ség,
amely fe lül ír ta a ko ráb bi meg ál la po dást. Ez az új szö vet ség mennyi vel tá gabb
öle lé sű, mennyi vel elő nyö sebb kö rül mé nye ket kí nál! Mi ért is van az, hogy
Is ten ki nyúj tott ke zét még min dig ke ve sen ve szik ész re?

Kedd
Pál ír ja: Mert ha az evan gé li u mot hir de tem, az zal nincs mit di cse ked nem,
mi vel kény szer ne he ze dik rám. Jaj ne kem ugyan is, ha nem hir de tem az evan -
gé li u mot! 1Kor 9,16 (Zsolt 86,9; Jób 42,7–13/14–17/; Ef 1,11–14) Pál azt ír ja:
kény szer. Én meg a ta pin tat ne vé ben sok szor el hall gat tam. Ta pin tat, mond -
tam ma gam ban, de va ló já ban a gyá va sá gom mi att ma rad tam csönd ben. Ki
tud ja, há nyan nem hal lot tak vi gasz ta ló szót mi at tam… A gon do lat, hogy öröm -
hír hí ján csüg ged ten ma rad tak, na gyon meg szé gye nít. Add, Uram, hogy a
kö vet ke ző al ka lom mal ne hall gas sak, ami kor be szél nem kell!

Szer da
Ti vagy tok a ta nú im – így szól az Úr. Ézs 43,10 (Mk 16,15; 1Pt 1,22–25; Ef 1,15–
23) Ta nú nak len ni koc ká za tos. Ma nap ság so kan fél nek ta nú val lo mást ten -
ni, mert ki tud ja, mi lyen bosszút kell el szen ved ni ük mi at ta. Va jon Is ten nek
van va la mi lyen „ta nú vé dő ak ci ó ja”? Ho vá me ne kít el a vér szom jas bosszút
li he gők elől? De ta nú nak len ni meg tisz te lő is. Nem akár ki nek a val lo má sa
vál toz tat hat ja meg a tör té né se ket. Kulcs po zí ci ót tölt he tek be. Is ten meg bí -
zott en gem, hogy szól jak ró la az Ügy ben. Mond jam el, mit és ho gyan cse -
le ke dett. A vád ta nú ja va gyok? A vé de le mé? Ho gyan foly ta tó dik ta nú val lo -
má som után a tár gya lás?…

Csü tör tök
Jé zus meg lát ta Lé vit, az Al fe us fi át, aki a vám sze dő he lyen ült, és így szólt hoz -
zá: „Kö vess en gem!” Az pe dig fel kelt, és kö vet te őt. Mk 2,14 (Ézs 65,1a; Jn 17,9–
19; Ef 2,1–10) Az evan gé li u mok ban sok szor a leg egy sze rűbb mon da tok rej -
tik a leg na gyobb tit ko kat, mint aho gyan itt is. Lévi te szi a dol gát így-úgy, ott
ül a po zí ci ót és meg él he tést je len tő asz tal mö gött, míg oda nem lép a Mes -
ter, és el nem hív ja. Ő pe dig fel áll, min dent hát ra hagy va to vább lép. Meg tett
lé pé sei foly tán Má té lesz be lő le, a ta nít vány, az evan gé lis ta. Tör té ne tét ol -
vas va ben nem is fel éb red a vágy, hogy ha el jön az ide je, én is tud jak úgy to -
vább lép ni, aho gyan ő tet te: sze me i vel Jé zust kö vet ve, a múlt ban ha gyott dol -
go kon nem saj nál koz va.

Pén tek
Krisz tus mond ja: „A Párt fo gó pe dig, a Szent lé lek, akit az én ne vem ben küld
az Atya, ő ta nít majd meg ti te ket min den re, és esze tek be jut tat min dent, amit
én mond tam nek tek.” Jn 14,26 (5Móz 4,2; Lk 23,50–56; Ef 2,11–22) Nem rég
vi gasz ta lás ként azt mond ta ne kem egy ne u ro ló gus, hogy negy ven év fö lött
bi zo nyos fo kú me mó ria za var már ter mé sze tes. Ter mé sze tes fe le dé keny ség…
El fe lejt jük a te le fon szá mo kat, a ve ze ték ne ve ket, a be vá sá rol ni va ló dol gok
lis tá ját. Az ígé re te in ket, ha nem ír tuk fel a ha tár idő nap ló ba. De a sze re tet
nem fe le dé keny! Ha va la ki va ló ban so kat je lent szá munk ra, ak kor nem fe -
led ke zünk meg ró la. Is ten nek pél dá ul annyi ra fon to sak va gyunk, hogy min -
dig gon dol ránk. A Szent lé lek új ra meg új ra em lé kez tet az atyai sze re tet re.

Szom bat
Egy más ter hét hor doz zá tok: és így tölt sé tek be a Krisz tus tör vé nyét. Gal 6,2
(Ézs 1,17a; Jn 12,44–50; Ef 3,1–13) Mi ért van az, hogy amíg más gond já val-
ba já val va gyok el fog lal va, ad dig el fe led ke zem a sa já tom ról? Ami kor pe dig
nem várt hely ze tek ben egy szer csak va la ki fel vál lal ja az ügye met, és se gít:
az al ka lom aján dék sze rű sé ge új ra fel bá to rít, és erőt ad a min den na pok hoz.
Ő egy más nak adott ben nün ket, hogy könnyeb bé te gyük egy más út ját. Nem
ma gá nyo san, egye dül kell a sze re tet út ján jár ni, ha nem az úti társ ke zét fog -
va. Adj, Uram, úti tár sa kat, akik nek se gít he tek!

g Ba logh Éva

Új nap – új kegyelem

APRÓHIRDETÉS

Or go na cse re mi att el adó egy komp -
lett 12 re gisz te res, 3 ma nu á los Angster
or go na, to váb bá új sze rű ál la pot ban
egy 2 ma nu á los, 31 re gisz te res Lauk -
huff já ték asz tal, pe dál, or go na pad.
Cím: Ró mai Ka to li kus Fő plé bá nia,
6400 Kis kun ha las, Szent Im re u. 14.
Ér dek lőd ni Kiss Be ne dek gond nok nál
le het: 20/526-5470.

evangélikus élet. éled. éled?

50 ÉVE HA RANG ÖN TÉS
ŐR BOTTYÁN BAN
GOM BOS MIK LÓS
arany ko szo rús
ha rang ön tő mes ter

Ki vá ló ma gyar szak em be rek ál tal ké szí tett,
kül föl dön is el is mert ma gyar ter mé ke ket
gyár tunk a ha ran gok kal kap cso la tos
bár mely mun ká hoz.

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

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

Sze re tet tel hív juk az ér dek lő dő ket a női hét vé gé re, me lyet egy há zunk Női
Misszi ói Szol gá la ta szer vez Rév fü lö pön, az Or dass La jos Evan gé li kus Ok -
ta tá si Köz pont ban má jus 6. és 9. kö zött Higgye tek! cím mel. Az al ka lom
csü tör tö kön va cso rá val kez dő dik és va sár nap ebéd del zá rul. A hosszú
hét vé gén a 2010-es esz ten dő igé jét dol goz zuk fel bib lia ta nul má nyok, te -
ma ti kus elő adá sok so rán. A je lent ke zést áp ri lis 20-ig kér jük el kül de ni a
kö vet ke ző cím re: MEE Női Misszi ói Szol gá lat, 1085 Bu da pest, Ül lői út
24.; e-mail: mar ta.pin ter@lu the ran.hu.
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