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„»Egy író so ha nem jobb, mint
a szer kesz tő je.« Min den jó
toll forgató tud ja, hogy műve
»kor rek ci ós ke ze lést« igé nyel.”

Engedd, hogy kijavítsák a
hibáidat! f 11. oldal

Papp-szentelés Szombathelyen f 3. oldal
Vihar utáni örvendezés f 4. oldal
Interjú Kendeh Györggyel f 4. oldal
A Magyar Bibliatársulat melléklete f 7–10. oldal
Megfordult a világ? f 13. oldal
„Isten kezében Luther az ász” f 13. oldal

„És most vá la szo lok a kér dé sé re. Ez a vi lág
az el ső em ber en ge det len sé ge, Is ten nel va ló
szem be for du lá sa óta dé mo ni zált. Ádám és
Éva lá za dá sá val sza bad dá vált a sá tán szá má -
ra a te rep, hogy szét do bál jon, rom bol jon.”

Pásztorok, figyeltek? f 6. oldal

„»Ha két em ber mond el egy tör té ne tet, ak kor az már
nem ugyan az a tör té net« – e bölcs mon dás igaz egy ház -
tör té ne tünk ér tel me zé sé re is. Szlo vák test vé re ink úgy
te kin te nek a zsol nai zsi nat ra, mint amely az el ső szlo vák
tes tü let, ön kor mány za ti egy ség lét re ho zó ja volt.”

Közös örökségünk f 5. oldal

Ti zen hat év vel ez előtt Lon don ban töl -
töt tem né hány he tet. Ter mé sze te sen
fel ke res tem a ma gyarok szá má ra szin -
te kultikus lát ni va lót, a Wemb ley Sta -
di ont. Üres volt. Csak a zöld gyep és az
ódon fa lak fo gad tak, de csend jük ben
jó volt el kép zel ni azo kat a pil la na to kat,
ame lyek ről nem ze dé kek be szél tek.
Hi szen azon a zöld gye pen ját szott Hi -
deg ku ti, Pus kás, Boz sik. Ott ver tük meg
az an go lo kat 1953-ban 6 : 3-ra. A hely
még most is er ről ta nús ko dik.

Az el múlt hé ten a szar va si Er zsé -
bet li get ben és a fo ci pá lyán ju tott
eszem be ez az em lék a Wemb ley ről.
Mos ta ná ban min den reg gel a li get -
ben kez dek egy kis ko co gás sal, köz -
ben el len őr zöm, hogy a te rep ren de -
zés, az elő ké szü le tek jól ha lad nak-e
a Szél ró zsa ta lál ko zó előtt. A li get
csend jé ben oly jó meg áll ni és el -
kép zel ni, mi lesz itt pár nap múl va!
Mi lyen nagy sze rű pil la na to kat él -
he tünk majd át mind annyi an! 

Hi szen alig egy hét, és el kez dő dik
a nyol ca dik Szél ró zsa or szá gos evan -
gé li kus if jú sá gi ta lál ko zó. A li get
meg te lik fi a ta lok kal – több mint há -
rom ez ren lesz nek majd itt. Már lá tom
ma gam előtt a sát ra kat, a szín pa do -
kat, már hal lom a ze ne ka rok já té kát,
az éne ke sek hang ját, a Le he tő sé gek pi -
a cá nak for ga ta gát, az is ten tisz te le te -
ken a kö zös imád ság ámen jét. Szar -
va son lesz a kö zép kez dés, Ve led!

Mi itt Szar va son haj la mo sak va -
gyunk azt gon dol ni, hogy min dig a fi -
gye lem kö zép pont já ban va gyunk.
Hogy min ket min den ki is mer. Min -
den ki tud ja, hogy hol van Szar vas,
min den ki tud ja, hogy ez volt a tör té -
nel mi Ma gyar or szág föld raj zi kö -
zép pont ja. Min den ki tud ja, hogy itt
ta ní tott és dol go zott a nagy tu dós lel -
kész: Tes se dik Sá mu el. Min den ki
tud ja, hogy a vá ros nak két gyö nyö -
rű evan gé li kus temp lo ma is van: az
Ótemp lom és az Új temp lom. Min -
den ki tud ja, mi lyen jó in téz mény a
Ben ka Gyu la Evan gé li kus Ál ta lá nos
Is ko la, hogy mi lyen ko moly szak mai
mun ka fo lyik az Ótemp lo mi Sze re -
tet szol gá lat ban, vagy hogy mi lyen in -
no va tív a nép fő is ko lánk. Úgy hisszük,
min den ki tud ja, mi lyen örö me ink
van nak és mi lyen bá na ta ink. 

Ezt az ér zé sün ket csak fo koz za,
hogy szin te min den na gyobb ese -
mény ről be szá mol az Evan gé li kus
Élet vagy egy há zunk köz pon ti hon -
lap ja, az evan ge li kus.hu, eset leg a te -
le ví zi ó ban le het ta lál koz ni it te ni ese -
mé nyek kel. Így mi kor évek után ta -
lál ko zom egy-egy má sutt la kó is -
me rő söm mel, nem is kér di, hogy
mi új ság Szar va son, ha nem so rol ja:
„Hal lom, ez tör tént ná la tok, az volt
ná la tok…” Re mény sé günk sze rint
most va ló ban min den ki meg fog ja
tud ni, hol is van a mi vá ro sunk, és va -
ló ban Szar va son lesz a kö zép pont. 

Tud juk, hogy ez a ta lál ko zó na gyon
so kat ad majd gyü le ke ze te ink nek,

vá ro sunk nak is. A szar va si evan gé li -
ku sok nak is szük sé gük van egy „kö -
zép kez dés re”, hogy Jé zus sal mi is újat
tud junk kez de ni. Ezt a for du ló pon tot
ez a nyár ne künk is meg ad hat ja. Mi -
ként mind azok nak, akik el jön nek
hoz zánk. Mert a Szél ró zsa ta lál ko zó
min den ki nek azt tud ja ad ni, ami re
szük sé ge van: „A ké tel ke dő nek hi tet,
a gyen gé nek áll ha ta tos sá got, a ke -
mény szí vű nek meg té rést, az el esett -
nek új erőt, az ag gó dó nak meg nyug -
vást és a szo mor ko dó nak vi gasz ta lást.”

A vi lág baj nok ság alatt sok szor lát -
tunk kö zép kez dést. A meccsek ele jén
a já té ko sok kör be ve szik a lab dát.
Min den eset ben az zal a re ménnyel áll -
nak ott, hogy si ke rül győz ni ük. Ab ban
bíz va áll nak ott, hogy el érik a já ték iga -
zi cél ját, és gól(oka)t rúg nak. Az éle -
tünk nagy meccsét mi is el kezd het jük
vagy ép pen új ra kezd het jük Jé zus sal.
Bí zom ben ne, hogy jú li us 14–18. kö -
zött so kan lesz nek, akik „újat kez de -
nek”, meg erő söd nek Jé zus Krisz tus ba
ve tett hi tük ben. A szél ró zsá sok ge ne -
rá ci ó ja se gí te ni tud az egy ház nak a
meg úju lás ban; az új hang zás, az új
hang sze re lés se gít het, hogy a tisz ta
üze net mi nél töb bek hez el jus son.

A té vé ben és az in ter ne ten nem -
rég gyak ran le he tett lát ni az egyik leg -
na gyobb sport szer gyár rek lám ját „Te
írd meg a jö vő det” szlo gen nel. Lát -
hat tunk ben ne egy an gol csa tárt,
aki egy rossz passz után össze om lott,
ám egy jó passz ré vén nem ze ti hős
lett; egy por tu gált, aki ről egy si ke res
ti zen egyes után szob rot mintáztak;
egy olaszt, aki ről egy men té se okán
slá gert éne kel nek… Kü lö nös úgy
néz ni a rek lá mot, hogy tud juk, a
ben ne sze rep lő já té ko sok kö zül szin -
te va la mennyi en ha mar ki es tek, iga -
zá ból va la mennyi en le sze re pel tek a
most zaj ló vi lág baj nok sá gon. Nem
let tek nem ze ti hő sök, mind annyi an
ott hon ma gya ráz kod hat nak, mit ron -
tot tak el. De a rek lám fel szó lí tá sa en -
gem meg fo gott! 

„Te írd meg a jö vő det!” Ez a fel szó -
lí tás most ne ked szól. Ha még nem
tu dod, hogy hol le szel jú li us 14. és 18.
kö zött, jöjj kö zénk! Is merd meg Szar -
vast! Légy ré sze se a nagy ta lál ko zás -
nak, és kezdj újat Jé zus sal! Hi szen va -
ló já ban Jé zus hív er re a ta lál ko zó ra.
Mi mind annyi an meg hí vot tak va -
gyunk! Kez dőd jék hát a já ték! 

Most még csend van a li get fái kö -
zött, most még üres a fut ball pá lya, de
egy pár nap, és min den meg vál to zik.
Itt lesz a kö zép kez dés ve led és Ve le. Ő
hív a nagy (kö zép)kez dés re, és ha
Ve le kez desz, biz tos le hetsz ben ne,
hogy a győz tes csa pat hoz tar to zol! 

A szerző a Szarvas-Ótemplomi Evan -
gélikus Egyházközség igazgató lelkésze,
a Szélrózsa találkozó házigazdája

Meg hív Ő
g Lá zár Zsolt

„Légy ré sze se a nagy
ta lál ko zás nak, és kezdj
újat Jézus sal!

b Ma gyar or szág har minc négy
evan gé li kus ok ta tá si in téz mé -
nyé ben ti zen két ezer gyer mek
és if jú ta nul, és mint egy ezer pe -
da gó gus dol go zik. Utób bi ak kö -
zül több mint két szá zan vet tek
részt jú ni us 28–30. kö zött az
evan gé li kus ok ta tá si rend szer
pe da gó gu sa i nak ti zen ki len ce -
dik or szá gos ta lál ko zó ján. A
Bony há di Pe tő fi Sán dor Evan gé -
li kus Gim ná zi um ban ren de zett
szak mai kon fe ren cia el ső nap ján
az új kor mány egyik – evan gé li -
kus kö tő dés sel is bí ró – mi nisz -
te re, Rét he lyi Mik lós tisz tel te
meg a ke resz tény tan tes tü le tet. 

A Nem ze ti Erő for rás Mi nisz té ri um
tár ca ve ze tő je Az egy há zi is ko lák he -
lye, sze re pe az új ra gon dolt köz ok ta -
tás ban cím mel tar tott re mény kel -
tő elő adást. Rét he lyi Mik lós le szö -
gez te: „Nem ze ti stra té gi ánk egyik
alap pil lé re az egy há zi ok ta tás.”
Utalt ar ra, hogy az evan gé li kus
egy ház nak min dig is büsz ke sé gei
kö zé tar to zott a bony há di gim ná zi -
um, majd hang sú lyoz ta: „Egy ok ta -
tá si in téz mény tu dást és ér ték ren -
det egy aránt kell, hogy ad jon. Hogy
ma guk a di á kok is ér té ket te remt -
hes se nek.”

Mi nisz te ri elő adás a pe da gó gu sok
szak mai ta lál ko zó ján

SE MPER REFOR M ANDA

„Másodszor: [a keresztségben] el kö -
te lezed magad, hogy így maradsz, és
bű neidet, ameddig élsz, mindig job ban
és jobban megöldöklöd, egé szen a
ha lálig: ezt is elfogadja Isten, és éle te -
den át sok jó dologgal és többféle szen -
vedéssel nevel téged. Ezzel ő azt teszi,
amit a keresztségben kí ván tál, hogy
tud niillik te a bűnöktől meg akarsz sza -
ba dulni, meg akarsz halni, és az utol -
só napon fel akarsz támadni, hogy így
a ke reszt séged teljességre jus  son. Ezért
olvassuk hát és látjuk, hogy miképpen
engedi szeretett szent jeit gyötrődni és
sokat szen ved ni, hogy ezáltal ők meg -
ölet tes se nek, a keresztség szentségének
eleget te  gye  nek, meghaljanak és újjá le -
gye nek. Mert ha ez nem történik, és
mi nem szen vedünk és nem pró bál ta -
tunk, ak kor a gonosz természet az em -
bert le győ zi, a keresztséget hiábavalóvá
te szi, bűnbe esik, és ugyanaz a régi em -
ber marad, aki volt.” 

d Luther Márton: A keresztség
szentségéről (Gáncs Aladár és

Muntag Andor fordítása)

Dr. Réthelyi Miklós f Folytatás a 3. oldalon

Jú ni us 29. és jú li us 5. kö zött zaj lott a szlo vá ki ai Zsol nán az az
ün nep ség so ro zat, amellyel a Szlo vákiai Evan gé li kus Egy ház a
zsol nai zsi nat négy szá za dik év for du ló já ról em lé ke zett meg. A
Thur zó György ná dor és Lá nyi Il lés nagy biccsei lel kész ál tal 1610
már ci u sá ban össze hí vott tes tü let te rem tet te meg a Ma gyar Ki -
rály ság te rü le tén az ágos tai evan gé li kus fe le ke ze tű ek el ső egy -
ház szer ve ze tét, lét re hoz va há rom püs pök sé get, meg al kot va az
egy ház el ső tör vé nye it.

Evangélikus napok
Zsol nán
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b Mai éne künk a Csil la gok nak al -
ko tó ja, min de nek nek Meg vál tó -
ja (EÉ 359) him nusz, amely új -
don ság ként ke rült be jó ne gyed -
szá za da meg je lent éne kes köny -
vünk be.

A him nusz a gre go ri án klasszi kus
anya gá nak egyet len ver ses mű fa ja.
A him nusz ének lést Amb rus mi lá nói
püs pök ve zet te be 386-ban, hogy az
ari á nus Jus tina csá szár nő ül dö zé se
elől temp lo má ba me ne kü lő nép -
ben tart sa a lel ket. A him nuszt ké -
sőbb Szent Be ne dek Re gu lá ja min -
den hó rá ba (zsol tá ros imád ság ba)
be ik tat ja.

A Con di tor al me si de rum szer ző -
je a 6. szá zad ban az amb ru si ha gyo -
mányt foly tat ta: min den stró fa négy
jam bi kus sor ból, min den sor nyolc (5
+ 3) szó tag ból áll. A vers sza kok szá -
ma vi szont már nem a ha gyo má nyos
nyolc, ha nem hét, amely ké sőbb hat -
ra rö vi dül. A té tel az ad ven ti va sár -
na pok (más rend sze rint min den
ad ven ti nap) ve spe rás-him nu sza. (A
17. szá zad ban az ősi szö ve ge ket „ki -
ja ví tot ták”: így jött lét re az éne kes -
köny vünk ben sze rep lő Creat or al me
si de rum szö veg kez det.)

A re for má ció ide jén a la tin köl te -
mé nye ket anya nyelv re for dí tot ták: így
járt el Lu ther Már ton töb bek kö zött
a Jöjj, né pek Meg vál tó ja (EÉ 131) és az
Ó, jöjj, te rem tő Szent lé lek (EÉ 231)
ese té ben.

A him nusz dal la mok több-ke ve -
sebb me liz mát (haj lí tást) tar tal maz -
nak. Kis be avat ko zás sal, a haj lí tá sok
el ha gyá sá val eze ket az ér té kes, ősi
dal la mo kat gyü le ke ze ti ének lés re al -

kal mas sá le het ten ni: így tör tént ez
eb ben az eset ben (és a fen ti két Lu -
ther-ének nél) is. Dal lam va ri án sunk
tel je sen meg egye zik pél dá ul a né met
éne kes könyv ver zi ó já val: Gott, heil -
ger Schöp fer al ler Stern (EG 3 –
Tho mas Mün tzer for dí tá sa).

A dal lam leg ko ráb bi for rá sa a
kemp te ni ben cés ko los tor neu mák -
kal le jegy zett him ná ri u ma 1000 kö -
rül. A to na li tá sa fríg, il let ve 4. tó nu -
sú. Az in dí tás az alap hang al só és fel -
ső ter cé vel hár mas hang za tot hoz
lét re; a kvint hang ter je de lem fel fe lé
még egy hang gal bő vül. A dal lam
szer ve ző ere je a ská la me net mel lett
egy-egy hang kö rül írá sa: ez te szi az
éne ket könnyen be fo gad ha tó vá.

A him nusz mű for dí tá sa meg ta lál -
ha tó Sík Sán dor Him nu szok köny vé -
ben. Ha ezt össze vet jük éne kes köny -
vünk szö ve gé vel, elő ször fel sem is -
mer jük a kö zös for rást. Vi szont Sík
szö ve ge – a la tin nyo mán – olyan tö -
mör, hogy nem al kal mas ének lés re,
an nál in kább Krisz tust meg szó lí tó
me di tá ci ó ra. „Hogy el ne öl je ör dö -
gi / Ár mány a föl det, lo bo gó / Sze rel -
med ben ma gad vagy a / Ve szett vi -
lág nak or vo sa. // Vi lág köz bű nét
hogy le ródd, / A ke reszt fá ért el ha -
gyod / Ó szep lő te len ál do zat / A szűz
ölé nek temp lo mát.”

g Ecse di Zsu zsa

Meg ér te ni Is tent!
Né ha a meg ér tés hez nem kell más,
csu pán egyet len pil lan tás.

Mi kor sze münk kö ve ti a ne gye des
hang je gyek so rát, mint az ég ezer nyi
csil la gát, va la mi mé lyen fel is me ri a
kó sza je lek tit kát.

Nem vé let le nül, nem ér tel met le nül!
Né zem a kot tát, nincs he ves rit -

mus vál ta ko zás, ám a hang je gyek be -
jár ják a vo na lak so rát.

Aho gyan az eget egy es te alatt kör -
be ra gyog ják a mér he tet len tá vol ban
ra gyo gó na pok, me lyek ily messzi ről,
mint gyé mánt por vib rá ló fé nye, hal -
vá nyan ra gyog nak.

Tö ré keny nek tű nik, majd vég te len -
nek és ha tal mas nak.

Az ég ből egy csil la gos es tén vaj mi
ke ve set ért het meg egy te lesz kóp. Ta -
lán csak meg les he ti egy rész let je len -
ték te len cso dá ját. 

Ami ön ma gá ban sem mi.
Csak az ér ti a lé nye gét, aki ér zi.
Az Ég tit kát!
Mint Im ma nu el Kant!
A tö ré keny fi lo zó fus is fel te kin tett.

Sé ta pál cá ja ta lán ak kor kop pant Kö -
nigs berg egy ut cá já nak macs ka kö vén.
Be te ges, tö ré keny tes té nek kel lett a
tá masz, ám aka ra tá hoz mér he tet len
szel lem tár sult. A két szel lem ta lál -
ko zott! Az övé és a Szent!

A fel le gek re te kint ve, be le bor -
zong va ér tet te meg: csil la gos ég ra -
gyog a lel ké ben is. 

A szív be írt tör vény, az er kölcs,
ami től több.

Ez oly ra gyo gó és gyö nyö rű, olyan
fel eme lő, mint az ég bolt fe let te.

Olyan ez, mint mi kor az em ber
sze me át sik lik a hang je gyek fe lett, és
el mo so lyo dik, mert be lül meg szó lalt
már a dal lam, amely több pöttyö zött
hang je gyek nél vagy le írt vers sza -
kok nál, több egy éne kes köny vi ol dal

jegy ze té nél. Ma ga az ének, mely a lel -
künk ben la kik.

Aho gyan Ba bits Mi hály ír ja:

„Meg mon dom a tit kát, éde sem
a dal nak:

Ön ma gát hall gat ja, aki dal ra hall gat.
Min de nik em ber nek a lel ké ben dal van,
és a sa ját lel két hall ja min den dal ban.
És aki nek szép a lel ké ben az ének,
az hall ja a má sok éne két is szép nek.”

Olyan ez, mint mi kor az em ber ré gi
ked ves is me rős re ta lál, és az egy mást
meg ta lá ló két szem pár az öröm ben -
ső sé ges fé nyé ben csil lan. Tud ják,
kö zük van egy más hoz, össze fű zi
őket egy mély sze re tet. Meg elő le ge -
zett sze re tet!

Aho gyan Jó zsef At ti la ír ja:

„Most már tu dom őt min den kép pen,
min den dol gá ban tet ten ér tem.
S tu dom is, mi ért sze ret en gem –
tet ten ér tem az én szí vem ben.”

Al ko tóm, min de nek nek al ko tó ja.
Meg ér tőm, Krisz tu som, lel kek Lel ke,
te drá ga, ti tok za tos Is ten. Tit ka i dat
so ha meg nem fejt he tem: Hogy le het
a há rom Egy? Mi vé ge az élet nek?
Mi ért oly ha tal ma sak a min de nek?

Ami kor azon ban meg érin tesz,
olyan az ne kem, mint ked ves dal lam,
amely lé nye met be jár ja, ame lyet is -
me rek, amely ben meg is me rem ma -
ga mat és ma gam ban té ge det.

Ilyen ez a meg ér tés! Egy va sár na -
pon, mi kor egy sze ri ben Is ten je len -
lé té ben tér det hajt az em ber, mert
tér det hajt a szí ve és ve le együtt az or -
go na, a temp lom, az Ég, a min den.

Ő a Min den!
g Kopf And rás

Csil la gok nak al ko tó ja

Tu dom, ta nul tuk gyer mek bib lia kö -
rön, én is azt ta ní tom a rám bí zott
gyer me kek nek, hogy Is ten nem úgy
bün tet, aho gyan mi azt el kép zel jük,
és ha va la mi nyo mo rú ság ér, ha baj -
ba ke rü lök, az nem Is ten bün te té se
raj tam, ha nem azért ad ja, hogy meg -
látsszék raj tam sze re te té nek ha tal ma
is. Meg azt is ta nul tam, azt is ta ní tom,
hogy akik Is tent sze re tik, azok nak
min den ja vuk ra szol gál, és Is ten so -
ha nem en ged min ket erőn kön fe lül
kí sér tet ni, és a kí sér tés sel együtt
meg ad ja a sza ba du lást is.

Még is, ami kor baj ban va gyok, én
ma gam sem tu dom ki von ni ma ga mat
a fel is me rés alól, hogy vét ke im mi att
tört össze, hogy a szo mo rú sá gom
min den kép pen kap cso lat ban áll az
Úr ral, hogy ő nem csu pán tá vo li
szem lé lő je éle tem nek, ha nem for má -
ló ja. Hogy min den kor igaz-e ez a fel -
is me rés vagy sem, nem tu dom. Azt
tu dom, hogy az össze tört ség ben
meg szü le tik a kö nyör gés: „En gedd,
hogy (…) meg újul ja nak tag ja im, ame -
lye ket össze tör tél.”

Gye re kes vi sel ke dés ez – mond ják.
Ho gyan le het ép pen ah hoz for dul ni,
aki el le ned tört? A fel nőtt ke zé be ve -
szi sa ját sor sá nak in té zé sét, s ha
nincs mit ten ni, hát el vi se li és el fo -
gad ja sor sát. Kü lö nö sen ne künk, fér -
fi ak nak mond ják, hogy össze kell
szo rí ta nunk a fo gun kat, és büsz kén
vi sel nünk kell azt, ami ér. Én is
mond tam már a na gyok csa pa tá ba
be állt fi úcs ká nak, hogy bi zony a fo -

ci nak ré sze, ha fej be ta lál a lab da, és
én is pró bál tam ke mény ség gel ta kar -
ni gyen ge sé ge met, ku dar ca i mat má -
sok előtt. 

De ami kor négy szem közt ma rad -
tam Is ten nel, Atyám mal, ő er re a
gyer mek ded bi za lom ra hí vott, hogy
el mond jam: elő led nem tu dom el rej -
te ni hi bá i mat, ezért te „rejtsd el or cá -
dat vét ke im elől, tö röld el min den bű -
nö met! Tisz ta szí vet te remts ben nem,
Is te nem, és az erős lel ket újítsd meg
ben nem!” Gye re kes bi za lom ez. Nem
én akar tam, hogy ilyen le gyek, er re hí -
vott el en gem az Úr, Jé zus Krisz tus ré -
vén. Ő hí vott el ar ra, hogy ne ma ga -
biz tos le gyek, de erős Lé lek, Krisz tus
Lel ke ad jon vi dám sá got és örö möt,
len dü le tet és ki tar tást na pon ta. 

Nem az én ki vált sá gom a bűn bá -
nat és bűn bo csá nat re mény sé ge. Ez
az egy ház nak, Krisz tus tes té nek ki -
vált sá ga. Míg a vi lág ban a fedd he tet -
len ség esz mé jé nek kell meg fe lel ni, és
a tör vény meg az elő írá sok szab nak
– nem ren det, ha nem – sor ren det, je -
len te nek ér ték íté le tet, ad dig a gyü le -
ke zet ben a sor rend he lyett va ló di
rend ural ko dik, Krisz tus tör vé nye:
egy más ter hé nek hor do zá sa. A na -
gyobb igaz ság, amely ről Jé zus be szél
az evan gé li um ban, hogy nem ön igaz -
sá gun kat ál lít juk a má si ké val szem -
be vagy Is ten elé, ha nem Krisz tus
igaz sá gát, amellyel hi bá in kat és gyen -
ge sé ge in ket hor doz ta. 

Va ló di rend re ve zet a bűn bá nat és
bűn bo csá nat re mény sé ge. Mert a bi -

za lom ból erős há ló vá szőtt kö zös ség -
ben be mer jük val la ni egy más előtt is,
ha vét kez tünk. S az egy ház meg tar tó
kö zös sé ge nem el né zi hi bá in kat, ha -
nem meg bo csát ja őket, és se gít, hogy
vissza ta lál junk Krisz tus igaz sá gá hoz.

A vi lág ban azt mond ják: ha va la -
mit el ron tot tál, azt zárd le, s kezdj
újat. Az egy ház kö zös sé gé ben ez zel
szem ben erőt ka punk, hogy a rossz -
ról a jó ra, a ha mis ról az igaz ra tér -
jünk. Mert mit érek az zal, hogy va -
la mi újat kezd he tek, ha köz ben én
ma gam ugyan az ma rad tam? Pál
apos tol azon ban azt vall ja, hogy „a
ke reszt ség ál tal el te met tet tünk ve le
[Krisz tus sal] a ha lál ba, hogy ami kép -
pen Krisz tus fel tá madt a ha lál ból az
Atya di cső sé ge ál tal, úgy mi is új élet -
ben jár junk.” (Róm 6,4) 

A bűn bá nat és bűn bo csá nat re -
mény sé ge nem könnyű út. Nem me -
nek vés a va ló ság elől, ha nem szem -
be sü lés az zal, hogy nem csak tag ja im,
ha nem egész lé tem össze tört, és azt
az éle tet, ame lyet ez után él he tek, már
nem ma gam nak, ha nem Is ten nek
és Is ten ből élem. 

A bűn bá nat és bűn bo csá nat re -
mény sé ge az egy ház ki vált sá ga. Mi lyen
nagy ado mány ez a gyü le ke ze tek nek

és egy há zi tes tü le tek nek, ahol anya gi
vagy ha tal mi kér dé sek mi att, rég óta
hor do zott bán tá sok vagy eg zisz ten ci -
á lis fé le lem mi att nem ér te nek szót hit -
ben test vé rek! Mi lyen nagy ado mány,
hogy össze tört ta gok kal Is ten elé áll -
ha tunk, és a gyó nás ban ke reszt sé -
günk höz vissza tér ve Is ten nel és egy -
más sal ki en gesz te lő dünk! 

A Gyü le ke ze ti li tur gi kus könyv
csa lá di is ten tisz te le ti rend je se gít
eb ben az új élet re vi vő agó ni á ban:
„Meg val lom előt ted, Is te nem, és
előt te tek, test vé re im, hogy vét kez -
tem… Bá nom bű nö met. Küz dök el -
le ne.” S er re az össze tö ret te tés re ér -
ke zik a vá lasz: „A min den ha tó és ke -
gyel mes Is ten kö nyö rül jön raj tad,
bo csás sa meg bű nö det, és ve zes sen
el az örök élet re!” (GyLK 132. o.).
Ezért az egész gyü le ke zet együtt
vall ja, új kö zös ség ben: „A bűn, Is ten -
nek há la, nem úr az él te men. Már
nem va gyok szol gá ja, és vissza ver he -
tem. Hű sé ges jó Atyám ke reszt sé gé -
be fel vett, és en ge met meg men tett a
kí nos Gol go tán.” Ámen. 

g Ben c ze And rás

Imád koz zunk! „Úr Krisz tus, éle tem, te -
vé led bár mi ér het, ha tá mo gat ni kér -
lek, a bűnt le győz he tem. Szent élet új
ös vé nyét hadd jár jam én ve led! Szí vem
ezer nyi vét két ma is eléd te gyem! Vi -
gyem ke resz te met nagy lel ki éber ség -
gel és csön des bé kes ség gel, amíg te ren -
de led!” Ámen. (GyLK 820)

SZ ENT H Á ROM SÁG ÜN NE PE U TÁN 6.  VA SÁR NAP  Z S OLT 51,911 

Össze tört ta gok kal

C ANTATE

A VA SÁRNAP IG ÉJE
[Lel kész:] Mennyei Atyánk, kö szön -
jük ne ked, hogy ami ként vi gyáz tál
ránk az el múlt hé ten, ugyan úgy fi -
gyelsz mind ar ra, ami re most szük sé -
günk van. Ké rünk, hall gasd meg
imád sá gun kat.

[Lek tor:] Há lát adunk, Is te nünk, a
te rem tett vi lá gért, a még ki nem
pusz tult ál la to kért, az él te tő eső ért,
a szép kör nye ze tért. Ké rünk, te őrizd
meg a ter mé szet tisz ta sá gát, te adj jó
ter mést a gaz dák nak. Jé zus Krisz tu -
sért ké rünk…

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket!

[Lek tor:] Is te nünk, te jó nak te rem -
tet ted vi lá gun kat, és az em ber re bíz -
tad, hogy őr köd jön fe let te. Meg vall -
juk, hogy nem tud tuk be töl te ni hi va -
tá sun kat, és egy re in kább úgy érez -
zük, va la mi el tö rött. Ná lad ke res sük
a ki utat. Tő led kér jük a meg ol dást,
mert a szen ve dés lát tán mi is szen -
ve dünk. Légy a szen ve dők kel, a gyó -
gyít ha tó és a gyó gyít ha tat lan be te gek -
kel. Mu tass ki utat a szen ve dély be teg -
sé gek ből. Ka rold fel az el nyo mot ta -
kat. Bá to rítsd azo kat, akik már le -
mond tak az élet ről. Is te nünk, oly sok
még a szen ve dő és a szen ve dés, de
hisszük, hogy sze re te ted át ala kít -
hat ja ezt a vi lá got. Kö nyö rülj raj tunk
Jé zus Krisz tu sért…

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket!

[Lek tor:] Urunk, Is te nünk, ké -
rünk, adj ne künk olyan egy há zi kö -
zös sé get, amely se gít és tá mo gat
min ket, mint egy nagy csa lád, és
min dig se gít a he lyes út meg ta lá lá sá -
ban. Se gíts ne künk, hogy mind ezt át -
él hes sük, és hasz nos tag jai le gyünk
gyü le ke ze tünk nek. Jé zus Krisz tu -
sért ké rünk…

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket!

[Lek tor:] Urunk, kö nyör günk fi a -
tal ja in kért. Adj ne kik tar tal mas, pi -
hen te tő nyá ri szü ne tet. Kí sérd őket
ép ség ben ha za a tá bo rok ból, ki rán -
du lá sok ról. Ké rünk csa lá dun kért:
add, hogy so ká ig le hes sünk együtt
bol do gok, és kü lön is ké rünk, hogy
se gítsd a há zas pá ro kat ab ban, hogy
mind ha lá lig össze tart sa nak. Jé zus
Krisz tu sért ké rünk…

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket!

[Lel kész:] Urunk, há lát adunk min -
den aján dé ko dért, amellyel el hal mo -
zol nap mint nap, és ezért di csé rünk
és ál dunk té ged örök kön-örök ké.

[Gyü le ke zet:] Ámen.

Oratio
œcumenica
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Az Asz ta li Be szél ge té sek Kul tu -
rá lis Ala pít vány és a Ba la ton -
bog lá ri Evan gé li kus Egy ház köz -
ség meg hív ja Ak nay Já nos – Kos -
suth- és Mun ká csy-dí jas – fes tő -
mű vész Őr an gya lok és hír vi vők
cí mű ki ál lí tá sá nak meg nyi tó já ra.
A ki ál lí tást meg nyit ja: Ga lam bos
Ádám, az Asz ta li Be szél ge té sek
Kul tu rá lis Ala pít vány ku ra tó ri u -
má nak el nö ke. „A ki ál lí tás sal be -
szél get” Ka ro si Bá lint or go na mű -
vész, a 2008-as Bach-fesz ti vál 1.
dí ja zott ja, a bos to ni evan gé li kus
temp lom (USA) or go nis tá ja. Idő -
pont: 2010. jú li us 31. (szom bat),
16 óra. Hely szín: Ba la ton bog lár,
Hét ház ut ca 17. (evan gé li kus
temp lom tér). A ki ál lí tás szep -
tem ber 15-ig te kint he tő meg.

H I R D E T É S
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Az új ve ze tés sel fel ál ló mi nisz -
té ri um ter ve i vel kap cso lat ban
Rét he lyi Mik lós – egye bek
mel lett – el mond ta: „A kis
is ko lák meg tar tá sa na gyon
fon tos len ne. Fog lal koz ni sze -
ret nénk a hát rá nyos
hely ze tű gye re kek kel, a
te het ség gon do zás sal,
az er köl csi ne ve lés sel.”
A mi nisz ter mind eb -
ben ki emel ke dő sze -
re pet szán az egy há zi
is ko lák nak, mert –
mint fo gal ma zott –
„tu da tos ke resz té nyek -
ké kell ne vel ni a fi a ta -
lo kat”. 

El mond ta, hogy cél -
ja ik kö zött sze re pel a
ta nu ló cso por tok lét -
szá má nak fe lül vizs gá -
la ta, a szak kép zés hi á -
nyos sá ga i nak meg ol -
dá sa, a pe da gó gus-élet pá lya -
mo dell von zób bá té te le.
„Nem zet- és jö vő for má ló
mun ka a pe da gó gu so ké!” –
össze gez te elő adá sát Rét he lyi
Mik lós, aki egy Má té evan gé -
li u má ból vett idé zet tel is rá -
mu ta tott, hogy a ne ve lés és az
ok ta tás nem vá laszt ha tó el
egy más tól.

A szak mai ta lál ko zó má so -
dik nap ján A te het ség az is ko -
lá ban cím mel Gyar ma thy Éva,
az MTA Pszi cho ló gi ai Ku ta tó -
in té ze té nek tu do má nyos fő -
mun ka tár sa tar tott elő adást. A
nem zet kö zi leg el is mert tu dós

fő ku ta tá si te rü le te a te het ség
fel is me ré sé nek, azo no sí tá sá -
nak prob le ma ti ká ja. 

A zá ró na pon az evan gé li kus
ok ta tás el múlt húsz évé nek
ta pasz ta la ta it osz tot ták meg a
kon fe ren cia részt ve vő i vel egy -
há zunk püs pö kei. Az ok ta tá -

si rend szer ke resz tény, il let ve
evan gé li kus szem lé le té nek
elem zé se so rán Fa bi ny Ta -
más ar ra mu ta tott rá, hogy a
bib li ai is me re tek ből is me rít -
het az ok ta tás. Gáncs Pé ter a
misszi ói ol dal ról vi lá gí tott rá
az evan gé li kus is ko lák je len tő -
sé gé re, Itt zés Já nos el nök-püs -
pök pe dig az egy há zi is ko lák
alap fi lo zó fi á já ról, az evan gé li -
kus lel ki ség ről be szélt. 

A gon do lat éb resz tő elő adá -
so kat kö ve tő fó rum be szél ge -
tésen a püs pö kök, il let ve Mun -
tag And rás, a zsi nat vi lá gi el -
nö ke és Ká kay Ist ván or szá gos

iro da igaz ga tó vá la szol tak a
szak mai kon fe ren cia részt ve -
vő i nek kér dé se i re.

Az or szá gos ta lál ko zón ve -
he tett át ki tün te tést há rom
pe da gó gus: a tan év óvo da pe -
da gó gu sa Sza bó Etel ka (Evan -
gé li kus Ke resz tyén Óvo da,

Vár pa lo ta), a tan év ta ní tó ja
Tóth Fe renc né (Ben ka Gyu la
Evan gé li kus Ál ta lá nos Is ko la
és Óvo da, Szar vas), a tan év ta -
ná ra pe dig Ja kab Lász ló (Ber -
zse nyi Dá ni el Evan gé li kus [Lí -
ce um] Gim ná zi um, Szak kép -
ző Is ko la és Kol lé gi um, Sop -
ron) lett.

A há rom na pos ren dez vény
ke re té ben a ki kap cso ló dás ra is
le he tő sé get kí nál tak a szer ve -
zők. Ked den pél dá ul Decs re,
Szál ká ra, Szek szárd ra és Grá -
bóc ra ki rán dul hat tak pe da -
gó gu saink.

g Má té Ré ka

Evangélikus
pe da gó gu sta lál ko zó 
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Moz gal mas na pok van nak mö göt tem.
Ha min dig ilye nek len né nek a szom -
ba tok, va sár na pok, min den bi zonnyal
egye dül a fi zi kai fá radt ság je len te ne
ter het, de a lel ket is csüg gesz tő fe szült -
sé gek nagy ív ben elke rül né nek. Saj nos
ál ta lá ban nem ez a hely zet, ezért a
szom ba ti – ke rü le tünk ben idén az el -
ső – lel kész szen te lést, majd az egy év -
vel ez előtt sú lyos vi har kárt szen ve dett,
de az óta szép új ru há ba öl töz te tett kő -
sze gi temp lo munk új ra szen te lé sét
olyan ese mény ként rak tá ro zom el
em lé ke ze tem ben, ame lyek, tu dom,
nem csak ne kem, ha nem so kak nak
ma ra dék ta lan örö möt je len tet tek.
Mi vel ezek ről a szom bat he lyi és kő -
sze gi ese mé nyek ről la punk ban má sutt
ol vas ha tunk tu dó sí tá so kat, most egy
ré gi, az édes apám ha lá lá nak nem rég
volt hat va na dik év for du ló ja és a
nyá ri ká ni ku la ál tal fel szín re ho zott
em lé ke met sze ret ném fel idéz ni,
amely ről pár év vel ez előtt a Vi gi lia
ka to li kus fo lyó irat ban a „hét köz na -
pi ke resz tény ség re” vo nat ko zó kör kér -
dés re a kö vet ke ző ket ír tam.

Ha a hét köz na pi, az az a meg élt ke -
resz tyén ség „hí vó szót” hal lom – bár
ma gam in kább egy faj ta sa já tos va -
rázs szó nak ne vez ném –, szin te min -
dig ugyan az a gye rek ko ri em lék jut az
eszem be. Azt nem gon dol nám, hogy
en nek az az oka, hogy asszo ci á ci ós
me cha niz mu som na gyon el tér az
át la gos tól. Ha van va la mi, ami el tér
at tól, ti. az át la gos tól, ak kor az in kább
ma ga az em lék, sőt ta lán he lye sebb

azt mon da nom: az, aki re ilyen kor
em lé ke zem. 2001 ja nu ár já ban el -
hunyt édes anyám ra gon do lok ilyen -
kor. Az öz vegy pap né ra, aki édes -
apánk ko rai és hir te len ha lá la után
(1950-ben, éle té nek 46. évé ben egy
influ en za szö vőd mé nye ként ki ala kult
he veny agy hár tya gyul la dás vit te el)
negy ven éve sen ma radt egye dül öt
gyer me ké vel, akik kö zül a leg idő sebb
ép pen érett sé gi re ké szült, a leg ki sebb
– ez vol tam én – meg még is ko lá ba
se járt. Meg győ ző dé sem, rá iga zán il -
lett az evan gé li kus kö rök ben jól is -
mert és sok szor hasz nált ki fe je zés,
hogy amíg csak élt, Is ten ke gyel mé -
nek kol du sa volt. Kol dus volt, de
meg elé gí tett kol dus. (Az egy há zunk -
ban köz is mert ha gyo mány sze rint
Lu ther Már ton utol só le írt sza vai vol -
tak ezek: Wir sind Bett ler; hoc est ve -
rum, az az: Kol du sok va gyunk; ez az
igaz ság.)

Amit el mon da ni sze ret nék, va la -
mi kor az ezer ki lenc száz öt ve nes évek
de re kán tör tént. Ek kor édes anyánk
már mun kát is ka pott, ál lást vál lal ha -
tott. Nagy szó volt ez, hi szen öz vegy -
sé ge el ső éve i ben még ez sem volt le -
het sé ges. Mond hat nánk, él te azt az
éle tet, amit ak kor so kan él tek e ha -
zá ban. De már is ki kell ma ga mat ja -
ví ta nom, hi szen még sem volt ez
ugyan olyan élet. A ko rai öz vegy ség
ter he és a volt-pap né ság bé lye ge bi -
zony egé szen sa já tos, ma már alig-alig
el gon dol ha tó pró ba té telt je len tett
ak ko ri ban. Tud tam én azt – bár kis -
ka masz ként szin te csak Jó zsef At ti -
la-i duz zo gás sal („Hagy ja a da gadt ru -

hát más ra…”) tö rőd tem be le –, hogy
pap né hi va tá sa öz vegy sé gé vel sem
szűnt meg. So ka kat is tá polt, „lel ki -
gon do zott” ek kor is. Min dig volt
ide je azok ra, akik ügyes-ba jos dol ga -
ik kal meg ke res ték, vagy akár az ut -
cán egy ki adós be szél ge tés re meg-
meg ál lí tot ták. Így hát nem cso da,
hogy a ház tar tás sal és a gye re ke i vel
kap cso la tos ten ni va lók jócs kán éj sza -
ká ba nyú ló an igény be vet ték. De
azért reg gel re az ágy mel lé oda volt
ké szít ve a tisz ta fe hér ne mű, és az örö -
kös éj sza kai mű szak ban min dig el ké -
szült a más na pi ebéd is…

Na gyon me leg, fül ledt nyá ri éj sza -
ka volt ak kor, így él az em lé ke ze tem -
ben. Ahogy vissza gon do lok, azon
nem is le pőd tem meg, ami kor fel ri -
ad tam, hogy a szo ká sos kony hai zaj
szű rő dött be a szo bá ba (ké szült az
ebéd), és az sem döb ben tett meg
kü lö nös kép pen, hogy a haj na li de ren -
gés már ki raj zol ta az ab lak kon túr ja -
it. De az a haj na li ének, édes anyám
éne ke, úgy égett be le em lé ke ze tem -
be, hogy szin te most is hal lom. Ha va -
la mi szo mo rú éne ket dú dolt vol na,
biz to san nem lesz olyan meg ha tá ro -
zó em lék szá mom ra az a haj nal; vagy
ha só haj toz ni hal lom, a gyer me ki

együtt ér zés sze líd szo mo rú sá gát biz -
to san meg tar tot ta vol na ma gá nak
rég volt gyer mek ko rom. De a so kat
szen ve dett né met lel kész – mond hat -
nám akár bi zo nyos ér te lem ben sors -
tár sá nak is –, Pa ul Ger hardt jól is mert
ko rál ját éne kel te: „Hogy ne di csér ném
az Is tent / Zen ge de ző ének kel, / Ki dol -
gá ban oly bölcs, oly szent, / És jót tesz
min de nek kel! / Ő min den ál dá sok
Aty ja, / Csu pa jó ság, sze re tet, / Ki en -
gem böl csen ve zet, / És hű szí vét hoz -
zám hajt ja. / Min den el hagy, el fe led,
/ Is ten vég nél kül sze ret. (EÉ 53,1)

Nem len ne igaz, ha azt mon da -
nám, hogy ez a ko ra haj na li him nusz
na gyon meg rá zott. Nem meg rá zott,
ha nem mást mon dott ez ak kor ne -
kem. Ha gye rek vol tam is, azért már
nyi la doz ni kez dett a sze mem, az ér -
tel mem a min ket kö rül ve vő vi lág ra.
Né ha a hal vány sár ga irigy ség is meg -
kör nyé ke zett, ha má sok könnyebb
éle tét lát tam. De lát tam, hal lot tam azt
is, hogy akik sok kal jobb kö rül mé -
nyek kö zött, hoz zánk ké pest szin te
jó mód ban él het tek, hány szor vol tak
te le pa nasszal, meg ol dat lan prob lé -
mák kal. És mi lyen sok szor lát tam,
hogy ép pen ilyen is me rő sök ke res ték
édes anyán kat vi gasz ta lá sért, ta ná -
csért, lel ki el ső se gé lyért. Ak kor még
csak sej tet tem, ké sőbb az tán egy re
job ban meg ér tet tem éle té nek a tit kát.
Ez a ti tok nem volt más, sem több,
sem ke ve sebb, mint az Is ten re ha -
gyat ko zó, min dent az ő ke zé ből el fo -
ga dó és min dent őrá ha gyó fel tét len
bi za lom. Vi gasz ta ló, tar tást adó erő
volt szá má ra az evan gé li um: „Ha Is -

ten ve lünk, ki le het el le nünk? Aki tu -
laj don Fi át nem kí mél te, ha nem
mind nyá jun kért oda ad ta, hogy ne
aján dé koz na ne künk ve le együtt min -
dent?” (Róm 8,31b–32)

Ké sőbb lát tam édes anyá mat sír ni
is (oly kor ma gam is oka vol tam
könnye i nek), hal lot tam időn ként be -
teg ség ter he alatt só haj toz ni is; de so -
ha nem hal lot tam, hogy Is tent vá do -
ló, sor sát – ko rai öz vegy sé get, egyik
gyer me ke ko rai ha lá lát, sze gény sé get,
be teg sé get – fel hány tor ga tó, per le ke -
dő mon da tok hagy ták vol na el szá ját.

Lu ther sze rint az iga zi ke resz tyén
rit ka, mint a fe hér hol ló. Egyet ér tek
ve le. A hi te les Krisz tus-ta núk hi á nyá -
tól szen ved ma vi lá gunk. Szá mom -
ra a „hét köz na pi ke resz tyén ség”
édes anyánk éle té ben áb rá zo ló dott
ki. Nem volt ő an gyal, de szent volt
– ab ban az ér te lem ben, ahogy azt a
20. szá zad nagy svéd evan gé li kus ér -
se ke, Nat han Sö der blom olyan szé -
pen mond ta: „Szent az az em ber, aki -
nek az éle te le he tet len né te szi em ber -
tár sai szá má ra, hogy két ség be von -
ják Is ten lé te zé sét.”

Haj na li ének
É GTÁJOLÓ

Ittzés János püspök
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület

b Az el múlt szom ba ton dél -
előtt a szom bat he lyi evan -
gé li ku sok (is) át él het ték
annak örömét, hogy gyü -
le ke ze tük lel készt ad hat
egy há zunk nak. Itt zés Já -
nos, a Nyu ga ti (Du nán tú -
li) Egy ház ke rü let püs pö ke
ez al ka lom mal szen tel te
lel késszé Papp Ju dit vég -
zett teo ló gust. Az ün ne pi
li tur gi á ban hit tu do má nyi
egye te münk kép vi se le té -
ben dr. Sza bó La jos pro -
fesszor, ki ne ve zett rek tor,
a he lyi gyü le ke zet ré szé ről
pe dig Gre ger sen-La bos sa
György vett részt.

Itt zés Já nos a lel kész je lölt ál tal
vá lasz tott ige (Ézs 42,6a) alap -
ján el mond ta, hogy az egy ko -
ri pró fé ta a ha za- és az ész hez
té rés prog ram ját hir det te meg
Iz ra el tör té ne té nek egyik leg -
ne he zebb idő sza ká ban. De itt
nem em ber szol gá la tá ról szól
a pró fé cia, ha nem az üd vö zí -
tő el jö ve te lé ről. Ál ta la Jé zust
hir de ti meg az ir gal mas Is -
ten. Az Is ten ke gyel mé nek jó
hí rét kell hir det ni a lel ké szi
szol gá lat ban. „Vedd, halld, fo -
gadd szí ved be: Papp Ju dit, Is -
ten szol gá ja, én, az Úr el hív ta -
lak az igaz sá gért, én fo gom a
ke ze det!” – zár ta ige hir de té sét
– sze mé lyes sé té ve az ige üze -
ne tét – a püs pök.

Papp Ju dit Cell dö möl kön
szü le tett, és Vö nöc kön élt szü -
le i vel 1994-ig, ami kor a csa lád

Szom bat hely re köl tö zött. A
ke me nes al jai kö tő dés vi szont
még so ká ig meg ma radt, így
Vö nöc kön kon fir mált, amely -
re Ko vács né Tóth Már ta és
Ko vács Im re lel ké szek ké szí tet -
ték fel. Ál ta lá nos is ko lai ta -

nul má nyai után a sop ro ni lí ce -
um ban érett sé gi zett 2003-ban.
Az ot ta ni szel le mi ség, a hit tan -
órák, csen des na pok, csen des -
hét vé gék lel kü le te so kat je len -
tett ne ki, így itt ér le lő dött és
erő sö dött ben ne az el ha tá ro zás
a lel ké szi hi va tás mel lett.

2003-ban kezd te meg ta -
nul má nya it az evan gé li kus teo -
ló gi án. A 2008–2009-es tan év
őszi és ta va szi sze mesz te rét
ösz tön dí jas ként Hel sin ki ben
töl töt te. Dip lo ma dol go za tá -
nak el ké szí té sé hez gya kor la ti
teo ló gi ai tár gya kat hall ga tott,
és a lel ké szi, gyü le ke ze ti, va la -
mint is ko lai mun ká val is mer -

ke dett. A finn fő vá ros ban ta -
nul má nyai mel lett ha von ta
egy szer ige hir de tői szol gá la tot
is vég zett, amely re az öku me -
ni kus ala po kon szer ve ző dött
Ma gyar Ke resz tyén Kö zös ség
kér te fel.

Gya kor la ti évét a kő sze gi
gyü le ke zet ben töl töt te. Az ott
szol gá ló lel ké szek kel – Ba ra -
nyay Csa bá val és Ba ra nyay né
Rohn Er zsé bet tel –, il let ve az
if jú ság tag ja i val már ko ráb ban
meg is mer ke dett a szom bat he -
lyi ek kel kö zö sen tar tott kon -
fir man dus-csen des hét vé gé -
ken és egyéb if jú sá gi al kal -
ma kon.

Papp Ju di tot püs pö ke a jö -
vő tan év re a kő sze gi Evan gé -
li kus Me ző gaz da sá gi, Ke res ke -
del mi, In for ma ti kai Szak kép -
ző Is ko la és Kol lé gi um is ko la -
lel ké szé nek küld te ki. 

g Me nyes Gyu la

A ke gye lem jó hí rét hir det ni
Papp Ju dit lel késszé szen te lé se Szom bat he lyen
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„Fe ri és Pis ta két ke ré ken”
1954 jú li u sá ban két fi a tal ta nár majd nem kör be bi cik liz te az or szá got. Él -
mé nye i ket nap ló őr zi. 48 gé pelt ol dal, fo tók kal együtt, „ret ró” ki vi tel ben,
élet hű, szí nes bo rí tó val, tér kép pel most kéz be ve he tő. Könnyed nyá ri ol -
vas mány és ha mi sí tat lan kor do ku men tum egy ben. Nosz tal gi áz zon,
vagy is mer je meg múl tunk egy sze le tét! Meg ren de lhető a hen kaj -
pan@gmail.com e-mail cí men, a pos tá zá si és szám lá zá si cím, va la mint
a ren delt da rab szám meg adá sá val, 700 fo rint/da rab (+ pos ta költ ség) el -
le né ben. Ket tő vagy en nél több pél dány ren de lé se ese tén pos ta költ sé -
get nem szá mí tunk fel. www.hen kaj pan.hu.

H I R D E T É S

b Az el múlt év ben a kő sze gi evan -
gé li ku sok több mil lió fo rin tos
költ ség gel fel újí tot ták a temp lo -
muk kö ze lé ben ál ló ha rang tor -
nyot. Az volt a ter vük, hogy
„Kő sze gi to rony él mény” el ne ve -
zés sel mú ze u mot ren dez nek be
ben ne. El kép ze lé sü ket azon ban
ta valy át ír ta egy vi har: jú ni us 24-
én a temp lo mot és a temp lom -
par kot el ön töt te a hegy ről le zú -
du ló eső víz. A temp lom a tü rel -
mi ren de let ide jén a vá ros leg -
mé lyebb, mo csa ras, vi zes ré szé -
re épült. A ta va lyi ka taszt ró fa
után ezért tör té nel mi lé pés re
kény sze rült a gyü le ke zet…

A víz ben ál ló mű em lék temp lom
hí re gyor san ter jedt. És ha ma ro san
ér kez tek az ado má nyok, ame lyek ből
nem csak a be ázás okoz ta ká ro kat

tud ták el tün tet ni a kő sze gi ek, ha nem
be le kezd hettek az épü let és kör nyé -
ke tel jes fel újí tá sá ba. A temp lom park
kö ze pén, egy szik lá ba ivó ku tat he -
lyez tek el, em lé kez tet ve a ka taszt ró -
fá ra. Raj ta em lék táb la Jé zus sza va i -
val, ame lye ket a sa má ri ai asszony nak
mon dott: „Aki eb ből a víz ből iszik, is -
mét meg szom ja zik, de aki ab ból a víz -

ből iszik, ame lyet én adok ne ki, so ha
töb bé meg nem szom ja zik, mert örök
élet re buz gó víz for rá sá vá lesz ben ne.”
(Jn 4,13–14)

Az el vég zett mun ká ért a fel újí tás
be fe je zé se után, az el múlt va sár nap
dél előtt ad tak há lát, ami kor Itt zés Já -
nos püs pök ün ne pi is ten tisz te let ke -
re té ben újraszen tel te a meg újult

temp lo mot. A li tur gi á ban Ba ra nyay -
né Rohn Er zsé bet és Ba ra nyay Csa -
ba lel ké szek se géd kez tek.

A püs pök Zá ke us tör té ne te (Lk
19,1–10) alap ján tar tott ige hir de té sé -
ben hang sú lyoz ta: a fel éke sí tett temp -
lom gyü le ke ze té nek üze ni Jé zus,
hogy „ma a te há zad ban sze ret nék
meg száll ni”. Mert a Jé zus sal va ló ta -
lál ko zás nak min dig kö vet kez mé nye
van. Az új élet ben élők nek kell Is ten
sze re te té nek hí rét to vább ad ni, nem -
csak a baj ban, ha nem a hét köz na pok -
ban is.

Az is ten tisz te let után a gyü le ke zet
ki vo nult a temp lom elé, ahol egy al -
kal mi szín pa don – az if jú ság éne kek -
kel tar kí tott elő adá sa mel lett – kö -
szön tők hang zot tak el. Töb bek kö zött
kö szön tőt mon dott a kő sze gi ek finn -
or szá gi test vér gyü le ke ze té nek, a
Mik ke li vá ros ában mű kö dő gyü le ke -
zet nek a lel ké sze, Ris to Ni e mi nen is,
aki ti zen há rom fős de le gá cióval lá to -

ga tott Kő szeg re; egy út tal át ad ta a
test vér gyü le ke zet pénz be li ado má -
nyát is.

A kő sze gi evan gé li ku sok ez al ka -
lom ra meg je lent hír le ve lé ben, a Szeg -
let kő ben ol vas ha tó, hogy az el vég zett
mun kák hoz szük sé ges 32 mil lió fo -
rint több for rás ból gyűlt össze: az
egy há zi szer vek től, a biz to sí tó tól ka -

pott összeg ből, a Kul tu rá lis Örök ség -
vé del mi Hi va tal ál tal nyúj tott tá mo -
ga tás ból, va la mint ado má nyok ból; a
gyü le ke zet tag ja i nak hoz zá já ru lá sa
mint egy 1,75 mil lió fo rin tot tett ki.

A meg újult temp lom és kör nyé ke
nem csak Is ten di cső sé gét, ha nem az
em be ri össze fo gás ere jét is hir de ti. 

g Me nyes Gyu la

Vi har utá ni ör ven de zés
Temp lom -újraszen te lés Kő sze gen
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b Ken deh György – Gyur ka bá csi.
Szin te hi he tet len, hogy idén má -
jus 30-án nyug díj ba ment. Ha ta -
lál ko zunk az Ül lői úton, min dig
van egy-két jó sza va az em ber -
hez, s be szél get ni is olyan jó
ve le, mert ked ves, köz vet len.
Éle té ről, szol gá la ta i ról is így
me sél. Lel kész fa mí lia tag ja, ne -
vét, csa lád ját min den ki jól is me -
ri egy há zunk ban. Negy ven négy
évet mind össze két he lyen: Gyu -
lán és An gyal föl dön töl tött. De
volt püs pö ki tit kár Kál dy Zol tán
mel lett, és dia kó ni ai ügy vi vő
lel kész ként a sze re tet szol gá la tért
is fe lelt ti zen hat éven át. 

– 1966-ban avat tak lel késszé. Már
a vég zés előtt so főr je vol tam Kál dy
Zol tán püs pök nek, így el ső szol gá la ti
he lyem a Dé li Egy ház ke rü let püs pö -
ki hi va ta la lett. Nyolc éven át vé gez -
tem tit ká ri szol gá la tot mel let te, köz -
ben egy évet Hal lé ban ta nul tam ösz -
tön díj jal. 1974. feb ru ár 1-jé vel ke -
rül tem Gyu lá ra, aho vá meg vá lasz tot -
tak lel kész nek. Ti zen öt évet, éle -
tünk leg szebb idő sza kát töl töt tük
ott. Nem csak azért volt szép, mert
a gye rme ke ink ott nőt tek fel; olyan
csa lá di as kö zös ség ben él het tünk,
ami má ig em lé ke ze tes. A szór vá -
nyok ban is kis, meg hitt gyü le ke ze tek
vár tak va sár na pon ként. Öröm mel
men tünk. A leg tá vo lab bi te rü let Ko -
má di volt hat van ki lo mé ter re; Tra -
bant tal jár tam ki.

– Mi lyen em ber volt Kál dy püs pök
kö zel ről?

– Több fé le em lé ket őr zök ró la. Jó
volt a mun ka tár sá nak len ni. Meg volt
a fel ada tom, ab ban ön ál ló sá got adott,
nem szólt be le so ha. A má sik: pon -
tos em ber volt. En gem mai na pig ide -
ge sít a pon tat lan ság – ta lán mert
apám is na gyon pon tos em ber volt.
Egy szer kés tem el. Kon fe ren ci á ra
men tünk Gye nes di ás ra, reg gel nyolc -
ra. Káldy fél hat ra várt. Saj nos el alud -
tam, fél hét kor éb red tem. Be ug rot -
tam az au tó ba, s men tem ér te. A püs -
pök azt mond ta: „Hol nap ve szek
ne ked egy órát. De most nyolc ra lent
kell len nünk.” Egész úton egy ár va
szót sem szólt. Nyolc előtt egy perc -
cel be for dul tunk az üdü lő ka pu ján.
Ak kor így szólt: „Gra tu lá lok.” És
pont; el volt in téz ve.

So kat hall gat tunk az au tó ban,
nagy tá vol sá gok alatt, oda-vissza
egy-két mon dat, ha el hang zott. Két
oka volt en nek: félt, hogy le hall ga tó -
ké szü lék van az au tó ban. Ké sőbb
ki de rült, volt is… A má sik, hogy ő
olyan kor pi hent. Va sár na pi szol gá la -
ta i ra lel ki leg ott han go ló dott rá.
Meg bí zott az em ber ben, amíg nem
ta pasz tal ta, hogy va la ki vissza él a bi -
zal má val. Őszin te em ber nek is mer -
tem meg, de bi zo nyos, hogy na gyon
sok min dent nem oszt ha tott meg a
kör nye ze té vel. Nagy po li ti kai nyo más
volt raj ta, de a fe szült sé get nem a
mun ka tár sa in ve zet te le.

Em be ri tu dott len ni. Na gyon sze -
ret te a gye re ke ket, nagy fáj dal ma
volt, hogy nem volt sa ját gyer me ke.

– Mi lyen volt Gyu la evan gé li kus -
sá ga a het ve nes évek ben?

– Pa pí ron nyolc száz fő, kö rül be -
lül egy har ma duk ak tív. Gyu la ér tel -
mi sé gi vá ros, or vo sok kal, jo gá szok -
kal, köz tiszt vi se lők kel. Szá muk ra ak -
ko ri ban nem volt egy sze rű vál lal ni hi -
tü ket. Volt, akit fi gyel mez tet tek:
jobb, ha nem jár a gyü le ke zet be,
mert nem fog emel ked ni a rang lét -
rán. Két or vos csa lád ról is tu dok,
amely nek a tag jai en nek el le né re ak -

tív ta gok vol tak. A va sár na pi har -
minc öt-negy ve nes lét szám fe le egye -
te mi ta ná ri szint, a má sik fe le egy sze -
rű pa raszt em ber. Olyan nyel ven kel -
lett be szél nem, ame lyet meg ér tett a
pro fesszor is, és Ju lis ka né ni is. Nem
volt egy sze rű. Jó ér zés sel tölt el,
hogy hu szon egy év után má ig em le -
get nek még a gyu lai gyü le ke zet ben.
A há rom gye re künk, Tün de, Ta más
és Pé ter ott nőtt fel, má ig tar ta nak ott
szer zett ba rát sá ga ik.

– Nem fájt a szí ve Gyur ka bá csi -
nak ott hagy ni Gyu lát?

– Nyolc van ki lenc ta va szán Reuss
And rás fel hí vott, hogy el jön nék-e
An gyal föld re. Meg hív tak pré di kál ni,
és jú ni us 1-jé vel be is ik tat tak. Nem
volt ide gen te rep: teo ló gus ko rom ban
és tit kár ként is szol gál tam ott több íz -
ben. A kör nye zet meg vál to zott: gyá -
rak, la kó te le pek, hon véd sé gi szál lá -
sok. Mun kás csa lá dok és ér tel mi sé gi -
ek is lak tak ott. Ami na gyon más volt,
mint Gyu lán, hogy az „el ső ge ne rá -
ci ós an gyal föl di ek” nem érez ték
annyi ra ma gu ké nak a gyü le ke ze tet.
Ki ala kult egy sta bil kö zös ség, de
nem úgy, mint egy kis vá ros ban. A lel -
kész nek kel lett össze tar ta ni őket.
Azt pró bál tam foly tat ni, amit elő de -
im től örö köl tem. 

– Lel kész csa lád tag ja ként át vet te
és Pé ter fi á nak to vább is ad ta a hi va -
tást. Édes ap ja meg hur col ta tá sát a
Ter ror Há za is do ku men tál ja. Hány
lel készt szám lál ha tunk a Ken deh
csa lád ban?

– A szű kebb csa lád ban nagy apám,
az ő fe le sé gé nek édes ap ja, Lau kó
Ká roly, majd édes apám, én, Pé ter fi -
am, La ci uno ka öcsém; Tün de lá -
nyom hit ta nár és pap né. Édes apám
test vé re pap né a Blat nicz ky csa lád -
ban, ott is van né hány lel kész. Har -
ma di kos gim na zis ta ko rom ban dön -
töt tem el, hogy teo ló gi á ra me gyek. A
ma gyar–tör té ne lem szak is von zott,
bár 1961-ben, lel ké szi hát tér rel az Eöt -
vös Lo ránd Tu do mány egye tem re
nem igen vet tek vol na fel. Édes apám
óvott a teo ló gi á tól. Azt mond ta:
„Lát tad az éle te met.” (Ken deh Györ -
gyöt 1945-ben Ke ken And rás De ák té -
ri lel késszel együtt le tar tóz tat ták.
Bör tön be ke rült, ké sőbb Ki star csá ra
in ter nál ták; há rom gyer me ké vel ki te -
le pí tet ték. – A szerk.) Ám ez en gem
nem tán to rí tott el, sőt in kább mo ti -
vált. Pé ter fi a mat pe dig én pró bál tam
óv ni, de ő is na gyon ha tá ro zott volt.
Bol dog va gyok, mert azt csi nál ja,
amit na gyon sze ret.

– Ki a lel készi pél da ké pe?
– Édes apám. Bár nem so kat lát tam

lel ké szi mun kát vé gez ni, mert a kis -
tar csai ott hon ve ze té se nem klasszi -
kus lel ké szi mun ka volt. Két szer öt év
volt, ami kor a ke len föl di gyü le ke zet -
ben lát tam, ezek be fo lyá sol ták lel ké -
szi in du lá so mat és pá lyá mat. Sok
min dent át vet tem az ő gya kor la tá ból.

– Edit né ni sze mé lyé ben olyan
tár sa van, aki a csa lád és a pap né -

szol gá lat mel lett az egy há zi szol gá lat -
ban is se gí tő tár sa.

– Fe le sé gem Gyu lán szer zett köny -
ve lői ké pe sí tést, és dol go zott ott is,
il let ve itt, az Ül lői úti or szá gos iro dá -
ban egé szen 2008-ig. Egy ház ban va -
ló szol gá la ta és pénz ügyi kép zett sé -
ge ké sőbb, ami kor dia kó ni ai ügy vi vő
lel kész let tem, a mun kám ban fel be -
csül he tet len se gít sé get adott.

– A dia kó nia irán ti el kö te le zett ség
is csa lá di örök ség?

– Ez 56-ig vissza nyú lik. A for ra -
da lom után jöt tek a se gély cso ma gok.
Ezek nek a szál lí tá sá ban, pos tá zá sá -
ban édes apám mel lett – aki a se gély -
osz tó bi zott ság ve ze tő je volt – mi,
gye re kek is részt vet tünk. Édes -
apám a ki star csai sze re tet ott hon ba
ke rült gond nok nak, s ami ben tud -
tam, se gí tet tem ne ki. Ezek az előz -
mé nyek meg ha tá ro zó ak let tek to -
váb bi éle tem re. Gyu lán, Bé kés csa -
bán is vé gez tem dia kó ni ai mun kát.
89-ben Har ma ti Bé la püs pök úr
bí zott meg az ügy vi vő lel ké szi fel -
adat tal, ame lyet nagy öröm mel vál -
lal tam. A dia kó ni ai mun ka 89-től
kez dett el bő vül ni. Ak kor ti zen hat
sze re tet in téz mé nyünk volt, ma
mint egy negy ven van. Az új in dí tá -
sok, szer ve zé sek mun ká ja rám is há -
rult, s en nek a gaz da sá gi osz tá lyon
Edit ke volt a pénz ügyi se gí tő je. So -
kat au tóz tam, jár tam az or szá got. A
dia kó ni ai csa pat test vé ri, csa lá di as
kö zös ség gé vált, az ott ho nok ve ze -
tő sé ge egy dia kó ni ai csa lád nak tar -
tot ta ma gát. Egyik leg szebb szol gá -
la tom a dia kó ni ai szol gá lat volt:
idős, be teg em be rek fel ka ro lá sa,
szá muk ra ott hon te rem té se.

– Van ige, amely meg ha tá ro zó
volt éle te so rán?

– Az az ige sza kasz ve ze tett, amit
nagy apám tól örö köl tem. „…még az
éle tem sem drá ga, csak hogy el vé gez -
hes sem fu tá so mat és azt a szol gá la -
tot, ame lyet az Úr Jé zus tól azért
kap tam, hogy bi zony sá got te gyek az
Is ten ke gyel mé nek evan gé li u má ról.”
(Ap Csel 20,24) Test vé re im be ír ták az
ava tá som kor ka pott agen dám ba.
Min den va sár nap lát tam, mi kor ki -
nyi tot tam. Négy szer pré di kál tam er -
ről a tex tus ról: két ik ta tá so mon és két
gyü le ke ze ti bú csú zá som kor.

– Egy lel kész, mint tud juk, nem
megy vég leg nyug díj ba…

– A hi va tás jel le gé ből adó dó an
nem. Ha szol gá lat ra kér nek bár hol,
öröm mel el vál la lom. To la kod ni per -
sze nem fo gok. A dia kó ni ai bi zott ság
ülé sén Itt zés püs pök úr kí vánt ne kem
ál dást a nyug dí jas évek re, va la mint az
oros há zi dia kó ni ai bi zott ság tag jai.
Er re azt fe lel tem: a dia kó ni á ból nem
le het nyug díj ba men ni. Há la Is ten -
nek, elég nagy a csa lád: nyolc uno -
kám van. Sze ret nék mi nél több időt
ve lük töl te ni. A negy ven év tör té né -
se it és ige hir de té se it is rend be kell
még ten ni.

g K há ti Dó ra

Az Úr tól ka pott szol gá lat ban áll va
In ter jú Ken deh György nyugalmazott lelkipásztorral



A zsol nai ren dez vé nyek fő véd nö ke
Ivan Gašpar o vič volt. A szlo vák köz -
tár sa sá gi el nök a nyi tó al kal mon meg -
em lé ke zett a szlo vák nem zet nagy
evan gé li kus sze mé lyi sé ge i ről, akik
hoz zá já rul tak a szláv né pek és Szlo vá -
kia he lyé nek meg szi lár dí tá sá hoz Eu -
ró pá ban. Szlo vá kia szá má ra az ad ja a
zsol nai zsi nat po li ti kai je len tő sé gét,
hogy a szlo vák nyel vű egy ház me -
gyék meg szer ve zé sé vel el ső al ka lom -
mal je lent meg hi va ta lo san „szlo vák
te rü let” a Ma gyar Ki rály sá gon be lül.

A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy -
há zat az ün nep sé ge ken Fa bi ny Ta -
más püs pök, Prőh le Ger gely or szá gos
fel ügye lő, a Kül ügy mi nisz té ri um he -
lyet tes ál lam tit ká ra, Ker tész Bo tond
tör té nész és a bu da pes ti szlo vák aj -
kú, va la mint a tót kom ló si gyü le ke zet
cso port ja kép vi sel te.

Zsol na fő te rén tar tott be szé dé -
ben Prőh le Ger gely mél tat ta a négy -
száz év vel ez előt ti ese ményt, hang -
sú lyoz va, hogy nem csu pán a szlo vák
nyel vű egy ház ke rü le te ket ha tá roz ta
meg, ha nem a mai Szlo vá kia te rü le -
té re eső, ma gyar és né met nyel ven
igét hir de tő egy sé ge ket is ki je löl te. Így
vál ha tott a zsol nai zsi na ton lét re ho -
zott szer ve zet a há rom nem ze ti sé gi
gyö ke rű ma gyar or szá gi és szlo vá ki -
ai evan gé li kus ság mind má ig kö te le -
ző ere jű in téz mé nyé vé. Prőh le Ger -
gely be szélt ar ról is, hogy a po li ti kai,
az or szág ha tá ro kat, ál lam ala ku la to -
kat érin tő vál to zá sok szá mos tra gé -
di át okoz tak a Kár pát-me den ce né -
pe i nek. Ép pen ezért fon tos nap ja ink -
ban a négy száz év vel ez előt ti evan -
gé li ku sok te vé keny sé gé re em lé kez tet -
ni, akik – a teo ló gi ai tisz tán lá tás
mel lett – az em bert és anya nyel vét ál -
lí tot ták gon dol ko dá suk kö zép pont -
já ba. A nyelv hasz ná lat nak ez a to le -
ráns mód ja kell, hogy ér vé nye sül jön
nap ja ink ban az evan gé li kus egy ház -
ban és an nak ke re te in kí vül is –
húz ta alá az or szá gos fel ügye lő.

A négy szá za dik év for du ló val
össze füg gés ben egy ház tör té ne ti kon -
fe ren ci át is ren dez tek Zsol nán. Ezen
a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház
kép vi se le té ben Ker tész Bo tond tör -
té nész tar tott elő adást A zsol nai zsi -
nat és ko ra cím mel. Eb ben egye bek
mel lett el mond ta: „17. szá za di elő de -
ink szá má ra ter mé sze tes volt, hogy
Lu ther egy há zá ban nem csak az evan -

gé li um, ha nem, ha szük ség van rá, az
igaz ga tás is anya nyel ven tör tén jen.
Szlo vák, ma gyar és né met evan gé li -
ku sok kö zös tra gé di á ja, hogy a 19–20.
szá zad ban er ről a mél tá nyos és az
evan gé li kus egy ház ban ter mé sze tes
kö ve tel mény ről oly sok szor el fe led -
kez tünk!”

Fa bi ny Ta más püs pök va sár na pi
pu hói (Pú c hov) ige hir de té sé ben a
szlo vák és a ma gyar nem zet sors kö -
zös sé gé ről szólt, amely nek alap ve tő
ve le já ró ja az in ten zív be szé lő vi -
szony. Az em mau si ta nít vá nyok ról
szó ló új szö vet sé gi el be szé lést a ma -

gyar és a szlo vák nép re is vo nat koz -
tat ta. A Krisz tust kö ve tő egy ház -
nak, a szlo vák és a ma gyar anya nyel -
vű evan gé li kus ság nak alap ve tő fel -
ada ta, hogy hi té ben egye sül ve cse le -
ked jék a két nép, a két or szág kap cso -
la ta i nak ja ví tá sá ért. Az anya nyel ven
hall ga tott ige hir de tés nem csak a
nem ze ti iden ti tást, ha nem az em be -
rek hi tét is erő sí ti. 

Ige hir de té se vé gén a püs pök nem
hall gat ta el sa ját egy há za fe le lős sé -
gét sem: „A tör té nel mi út ke resz te -
ző dé sek nél al kal man ként sor ke -
rült üt kö zé sek re is. Be csü let tel –
vagy is kri ti ku san és ön kri ti ku san –
kell szól nunk a múlt bű ne i ről és te -
her té te le i ről. Több al ka lom mal el -
mond tam, és most is ki je len tem: a
ma gunk ré szé ről bo csá na tot ké -

rünk mind azért, amit el le ne tek,
szlo vák test vé re ink el len vé tet tünk.
Egye dül a mi Urunk ke gyel me tart
meg min ket ta nít vány társ ként egy -
más mel lett az em mau si úton.” Ezek -
re a sza vak ra utal va Ka ta rí na Hu dá -

ko vá es pe res úgy vá la szolt, hogy a
ma ga ré szé ről ő is bo csá na tot kér
„mind azo kért a sé rel me kért, ami ket
a múlt ban a ma gya rok szen ved tek el
a szlo vá kok tól”.

Thur zó György ham vai – aki a
zsol nai zsi nat ide jén a Ma gyar Ki rály -
ság ná do ra volt – Ár va vá rá nak ká pol -
ná já ban nyug sza nak. A sír nál a szlo -
vák és a ma gyar evan gé li ku sok egy-
egy püs pö ke tar tott meg em lé ke zést.
Mi lan Kriv da, a Szlo vá ki ai Evan gé li -
kus Egy ház nyu ga ti ke rü le té nek püs -
pö ke rö vid be szé det tar tott és imát
mon dott. Meg em lé ke zé sé ben Fa bi ny

püs pök ki emel te, hogy a ná dor szá -
má ra ter mé sze tes volt a hi va ta los nak
szá mí tó la tin mel lett a né met, a ma -
gyar és a szlo vák nyelv hasz ná la tá nak
tá mo ga tá sa, ez zel pe dig sík ra szállt az
anya nyel ven tör té nő sza bad val lás gya -
kor lás jo ga mel lett. Be szé dé ben a
ma gyar püs pök azt is hang sú lyoz ta,
hogy a ko ráb bi fe szült sé gek után az
egy há zak le het nek a köl csö nös ki en -
gesz te lő dés kez de mé nye zői. Mind ez
pe dig ab ból a fel is me rés ből fa kad hat,
hogy ke resz tény ön azo nos sá gunk
meg elő zi a nem ze ti iden ti tást.

A szom bat es te a zsol nai fő té ren
be mu ta tott, a Zá ke us Mé dia cent -
rum ál tal ké szí tett do ku men tum -
film ben ma gyar or szá gi szlo vá kok és
szlo vá ki ai ma gya rok val la nak sor suk -
ról, be szél nek je len le gi hely ze tük ről.

A zsol nai ese mény ér de kes sé ge, hogy
ko ráb ban e vá ros pol gár mes te re volt
Ján Slo ta, és a na ci o na lis ta erők
most is je len tős tá mo ga tás sal bír nak
a vá ros ban.

d EvÉ let-in fó
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b Teo ló gi ai tu do má nyos kon fe ren ci át ren de zett a Szlo vá ki ai Evan -
gé li kus Egy ház a négy száz év vel ez előtt tar tott zsol nai zsi nat ra em -
lé kezve. A jú ni us 29–30-i ta nács ko zás – amely nek mint egy nyolc -
van részt ve vő je leg na gyobb részt szlo vák evan gé li kus lel kész volt
– egy út tal a nyi tá nya ként szol gált az egy hé ten ke resz tül zaj ló szlo -
vákiai evan gé li kus „egy há zi na pok nak”. 

A Szlo vákiai Evan gé li kus Egy ház ban las san kezd ha gyo mánnyá vál ni, hogy
az évi ren des zsi na ti ülés előtt teo ló gi ai-tu do má nyos kon fe ren ci át ren -
dez nek a szlo vák evan gé li kus lel ké szek ré szé re. Idén már ne gyed szer ke -
rült sor erre. A két szer fél na pos kon fe ren cia el ső fe le volt in kább a „teo -
ló gi ai”, má so dik fe le pe dig a „tu do má nyos” jel le gű. 

Az el ső elő adás ban dr. Mi loš Klá tik el nök-püs pök fog lal ta össze mind -
azt, amit a szak iro da lom mai ál lá sa sze rint a zsol nai zsi nat ról, köz vet -
len előz mé nye i ről és kö vet kez mé nye i ről tud ni le het. A po zso nyi teo ló -
gi ai fa kul tás egy ház tör té nész-pro fesszo ra, dr. Da vid P. Da ni el elő adá sa
el ső sor ban a zsi nat előz mé nye i re kon cent rált. Dr. Igor Kišš nyu gal ma -
zott rend sze res teo ló gi ai pro fesszor szug gesz tív, ám a meg adott té má -
hoz időn ként csak na gyon la zán kap cso ló dó és gyak ran csa pon gó elő -
adá sá ban be szélt a zsol nai zsi nat hu ma nis ta üze ne te i ről. 

Más nap Ru dolf Kel ler nyu gal ma zott re gens bur gi egy ház tör té nész mu -
tat ta be, hogy a szlo vák egy ház tör té net mi lyen mó don je le nik meg a né -
met or szá gi szak iro da lom ban. Elő adá sá ból ki de rült, hogy még a ki lenc -
ve nes évek kö ze pén meg je lent le xi kon cik kek egy ré sze is a „cseh szlo vák”
egy ház tör té net ré sze ként tár gyal ja a té mát. 

E so rok író ja a zsol nai zsi nat tá gabb tör té ne ti hát te rét igye ke zett fel -
vá zol ni elő adá sá ban. Hang sú lyoz ta a zsi nat nak az egész Kár pát-me -
den cei evan gé li kus ság ra gya ko rolt ha tá sát és a nyel vi to le ran cia
szem pont já ból má ig is pél da ér té kű ren del ke zé se it. A zá ró elő adás ban
dr. Mi loš Ko vač ka, a tu róc szent már to ni Ma ti ca slo vens ká ku ta tó ja mu -
tat ta be a zsol nai zsi nat vég zé se it tar tal ma zó, kö zel múlt ban meg ta -
lált do ku men tu mot, amely ed dig az Il lés há zy csa lád könyv tá rá ban lap -
pan gott. 

Ma gyar egy ház tör té nész nek Zsol nán, szlo vák egy há zi kör nye zet ben
elő adást tar ta ni kü lön le ges él mény. A kon fe ren cia a vá ros há zán zaj lott,
így elő adó ként ar ról a hely ről be szél het tem, ahon nan a vá ros egy ko ráb -
bi pol gár mes te re, bi zo nyos Ján Slo ta is.

Zsol na év szá za dok óta a szlo vák kul tú ra és nem ze ti moz ga lom egyik
köz pont ja. Egy lel kész kon fe ren ci án az em ber meg ér zi, a nyi tó- és zá ró -
áhí ta to kon pe dig meg is ta pasz tal ja azt a teo ló gi ai kon zer va ti viz must,
amely nek mély tör té nel mi gyö ke rei van nak a szlo vák evan gé li kus egy ház -
ban. A ha gyo má nyok ilyen őr zé se és meg élé se szo kat lan és ide gen a Ma -
gyar or szág ról ér ke ző nek, de – vé le mé nyem sze rint – tisz te let re mél tó. 

A nem ép pen fel hőt len evan gé li kus–ka to li kus vi szony ból is íze lí tőt kap -
tam, ami kor meg tud tam, hogy a ka to li kus egy ház nem já rult hoz zá, hogy
a zsi nat egy ko ri hely szí nén (a mai ka to li kus temp lom ban) le hes sen hi -
va ta los egy há zi ke re tek kö zött meg em lé kez ni az év for du ló ról. 

„Ha két em ber mond el egy tör té ne tet, ak kor az már nem ugyan az a
tör té net” – e bölcs mon dás igaz egy ház tör té ne tünk ér tel me zé sé re is. Szlo -
vák test vé re ink úgy te kin te nek a zsol nai zsi nat ra, mint amely az el ső szlo -
vák tes tü let, ön kor mány za ti egy ség lét re ho zó ja volt. Mi úgy vél jük, hogy
a zsi nat – amely nek részt ve vői több sé gük ben va ló ban szláv anya nyel vű -
ek vol tak – a tel jes Kár pát-me den cei evan gé li kus ság szá má ra meg ha tá -
ro zó je len tő sé gű, így kö zös örök sé ge a ma gyar or szá gi, szlo vá ki ai, sőt a
bur gen lan di, bá ná ti vagy bács kai evan gé li ku sok nak is. Nem sza bad ar -
ról sem meg fe led kez nünk, hogy a zsol nai zsi nat nak ez a faj ta szlo vák evan -
gé li kus ér tel me zé se leg alább annyi ra evan gé li kus, mint amennyi re
szlo vák – az az szól a több sé gi erő fö lé nyét időn ként ke mé nyen ki hasz -
ná ló szlo vák ka to li kus egy ház nak is. A ki sebb ség ben lé vő ma gyar és né -
met gyü le ke ze tek inspekto ra i nak meg vá lasz tá sá ból szá munk ra nem az
a hang sú lyos, hogy ki sebb ség ben vol tak, ha nem az, hogy az anya nyel -
vi jo go kat evan gé li kus elő de ink a 17. szá zad ban min den kö rül mé nyek kö -
zött tisz te let ben tar tot ták.

A fen ti ér tel me zé si kü lönb sé gekre, il let ve a kö zel múltban pat ta ná sig
fe szült szlo vák–ma gyar vi szo ny ra való tekintettel tar tom na gyon fon tos -
nak, hogy a leg ma ga sabb szin tű hi va ta los egy há zi meg hí vás sal le het tem
je len Zsol nán. Nem csak a meg hí vás, ha nem a fo gad ta tás is sze re tet- és
tisz te let tel jes volt. Meg hí vó im tisz tá ban vol tak az zal, hogy a zsol nai zsi -
nat ér tel me zé sé ben van nak köz tünk kü lönb sé gek. Nem vár hat juk,
hogy szlo vák test vé re ink fenn tar tás nél kül azo no sul ja nak a mi ál lás pon -
tunk kal. Na gyon fon tos azon ban, hogy be szél jünk egy más sal, meg is mer -
jük a má sik vé le mé nyét még ak kor is, ha nem tu dunk azo no sul ni ve le.
Csak ez ve zet het el ah hoz a köl csö nös meg ér tés hez és ki en gesz te lő dés -
hez, amely re nem csak a két nép nek, ha nem még hat vá nyo zot tab ban a
két szom szé dos, ki sebb sé gi sor ban élő evan gé li kus egy ház nak is oly nagy
szük sé ge van. 

g Ker tész Bo tond

Kö zös örök sé günk

Evangélikus napok
Zsol nán

f Folytatás az 1. oldalról

Magyar és szlovák püspök Thurzó György sírjánál az árvai vár kápolnájában

Miloš Klátik elnök-püspök a 113. zsoltár alapján megfogalmazott igehirdetésében hangsúlyozta: „A zsinat hit -
vallásossága arra kötelez minket, mai evangélikusokat, hogy mi is mindennap bizonyságot tegyünk életünkkel az
Istennek való szolgálatunkról.”
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b A Ma mutt – így, ket tő zött t-vel
– éven te csak egy al ka lom mal
buk kan elő, és min dig más
hely szí nen. Ak kor vi szont kon -
fe ren ci án le het ta lál koz ni ve -
le. A mo za ik szó ugyan is a Ma -
gyar Mú ze u mi Tör té nész Tár -
su la tot ta kar ja. A mú ze u mok -
ban dol go zó tör té nész mu zeo -
ló gus szak em be rek tíz éve
min den esz ten dő ben meg ren -
de zik szak mai ta nács ko zá su -
kat. A ven dég lá tó in téz mé -
nyek szá má ra ezek jó le he tő sé -
get ad nak vá ro suk nak és kör -
nyé ké nek a be mu ta tá sá ra. Eb -
ben az év ben jú ni us 23-tól 25-
ig Ka pos vár volt a hely szí ne a
M a  m u t t- k o n  f e  r e n  c i  á  n a k ,
amely nek kí sé rő prog ram ja
ez út tal há rom „fes tő fe je de -
lem” em lé ké nek adó zott. 

A részt ve vő mint egy ki lenc ven tör -
té nész több sé ge el ső íz ben for dult
meg eb ben a gyö nyö rű, vi rá gos vá -
ros ban, ahol lép ten-nyo mon – fő ként
a te le pü lés köz pont já ban – szö kő ku -
tak üdí tik a lá to ga tót. 

A kon fe ren ci á nak a Róth Mik sa
mű vé szi üveg ab la ka i val dí szí tett,
gyö nyö rű sé ges vá ros há za nagy ter -
me adott ott hont. El ső ként a Ma gyar
Nem ze ti Mú ze um igaz ga tó ja, Csor -
ba Lász ló tar tott elő adást Kos suth -
ról és a du a lis ta rend szer ről, majd –

töb bek kö zött – az Iro da lom tu do -
má nyi In té zet, a Mű sza ki és Köz le -
ke dé si Mú ze um, a Ke res ke del mi és
Ven dég lá tó ipa ri Mú ze um, a sze ge -
di Mó ra Fe renc Mú ze um, az eg ri
Do bó Ist ván Vár mú ze um és a Csí -
ki Szé kely Mú ze um, más nap pe dig

a pé csi Ja nus Pan no ni us Mú ze um,
a szek szár di Wos in sky Mór Me -
gyei Mú ze um, a za la eger sze gi Gö -
cse ji Mú ze um, a Nagy atá di Vá ro si

Mú ze um és a Mar ca li Vá ro si Hely -
tör té ne ti Mú ze um kép vi se lő jé nek
ér té kes re fe rá tu mát hall gat hat ták
meg az egy be gyűl tek. 

Há rom kör nyék be li in téz mény lá -
to ga tá sa is sze re pelt a prog ram ban. 

Elő ször a so mogy tú ri Kun ffy La -
jos Em lék mú ze um mal is mer ked het -
tek a részt ve vők. Kun ffy a szá zad for -
du ló és a 20. szá zad el ső fe le ma gyar
fes té sze té nek je len tős alak ja, mű vé sze -
ti tö rek vé se i ben ro ko na a ve le egy idő -
ben al ko tó nagy bá nyai fes tők nek. A
mű vész 1890-ben ment Mün chen be
Hol lósy Si mon ot ta ni ma gán is ko lá já -
ba, majd ké sőbb Pá rizs ba. Si ke res
kul túr dip lo ma ta is volt: a bu da pes ti
Kép ző mű vé sze ti Tár su lat meg bí zá sá -
ból kor társ fran cia fes té sze ti ki ál lí tást
szer ve zett Bu da pes ten; ezért meg kap -
ta a fran cia Be csü let ren det. Fő mű ve,
a So mogy tú ri gyer mek te me tés 1907-
ben ké szült el.

A mu zeo ló gus ta lál ko zó leg tá vo -
lab bi úti cél ja Za la köz ség volt: itt ta -
lál ha tó a Zi chy Mi hály Em lék mú ze -
um. A re gé nyes éle tű fes tő ugyan is
eb ben a köz ség ben szü le tett. A ki -
ter jedt csa lád egyik ágá ból gró fok
let tek, má sik águk el sze gé nye dett. A
fes tő Zi chy so kat idő zött a job bá -
gyok gyer me ke i vel, és rend sze re sen
raj zol ta az em be re ket. 1847-ben Pé -
ter vár ra ke rült a cá ri csa lád hoz, és
Ka ta lin her ceg nő rajz ta ná ra lett.
A cá ri csa lád dal eu ró pai kör út ra in -
dult, ám a ma gyar for ra da lom el tip -
rá sa mi att el hagy ta őket, és egy
szent pé ter vá ri fény ké pész nél he -
lyez ke dett el re tus őr ként. Sza bad sá -
ga ide jén több ször járt Nyu gat-Eu -
ró pá ban, Pá rizs ban ta lál ko zott Ma -
da rász Vik tor ral is, 1874-ben a fran -
cia fő vá ros ba is köl tö zött, és az iro -
dal mi, mű vé sze ti élet ne ves sze mé -
lyi sé ge i vel kö tött ba rát sá got.

Zi chy Mi hály leg hí re sebb il luszt -
rá ci ói Arany Já nos bal la dá i hoz, Az
em ber tra gé di á já hoz és Rusz ta ve li
epo szá hoz ké szül tek. A grúz fő vá ros -

ban, Tbi li szi ben szob ra van, ut cát ne -
vez tek ró la.

Rippl-Ró nai Jó zsef, a mo dern ma -
gyar fes té szet egyik ve zér egyé ni sé ge
Ka pos vá ron szü le tett. Ta nult a Mün -
che ni Aka dé mi án, Pá rizs ban Mun ká -
csy a se géd jé vé fo gad ta. 1908-ban
vá sá rol ta meg szü lő vá ro sá ban az úgy -
ne ve zett Ró ma-vil lát, amely az tán az
al ko tás, il let ve a tár sa sá gi élet köz pont -
ja, írók, köl tők és per sze fő ként fes tők
ked velt ta lál ko zó he lye lett. A vá ros
alig ha nem emi att kap ta a „fes tők vá -
ro sa” ti tu lust. Mi sem ter mé sze te sebb,
mint hogy a há lás utó kor Rippl-Ró nai
Jó zsef ről ne vez te el a so mo gyi me gye -
szék hely mú ze u mát. 

g Be ré nyi Zsu zsan na Ág nes 

Kun ffy, Zi chy
és Rippl-Ró nai

Mu zeo ló gu sok köz gyű lé se
a fes tők és szö kő ku tak vá ro sá ban

b „A pa pok a leg el ha nya gol tabb
ér tel mi sé gi ek” – ezen a ki je len -
té sen bi zo nyá ra so kan meg rö kö -
nyöd né nek, ha nem ép pen Sa -
mu el Kamale son szá já ból hang -
zott vol na el, aki egy – ki fe je zet -
ten lel ké szek szá má ra meg szer -
ve zett – misszi ói kon fe ren ci á ra
ér ke zett Rév fü löp re. Az in di ai
evan gé li zá tor év ti ze dek kel ez -
előtt döb bent rá ar ra, hogy az ige
hir de tői mennyi re ma gá nyo sak.
A lel ké szek em be rek szá za i nak
pré di kál nak, lel ki ta ná cso kat
ad nak, ők ma guk azon ban gyak -
ran ma rad nak „pász to ro lás” nél -
kül. Ezért szor gal maz ta már a ki -
lenc ve nes évek ele jén, hogy Ma -
gyar or szá gon is ke rül jön sor
olyan nyá ri kon fe ren ci á ra, ame -
lyen az ige hir de tők pi hen het -
nek, és lel ki leg töl te kez het nek.
Az az óta min den esz ten dő ben
meg ren de zett al ka lom nak idén
– jú ni us 28. és jú li us 2. kö zött –
rév fü lö pi ok ta tá si köz pon tunk
adott he lyet. Es tén ként ez út tal –
több év ki ha gyás után is mét – Ka -
male son „test vér” pré di kált. 

– „Pász to rok, fi gyel tek?” – ige hir -
de tés köz ben több ször is e kérdéssel
fordult a hall ga tó sá gához. Úgy gon -
dol ta, Kamale son úr, hogy mi, ma -
gya rok ke vés bé tu dunk össz pon to sí -
ta ni? 

– A lel ké szek se hol sem tud nak, és
min de nütt tud nak. Misszi ói tár sa sá -
gom kö te lé ké ben a vi lág szá mos
pont ján jár tam, így sok fé le nem zet -
ből va ló pré di ká tor ral ta lál koz hat tam.
Ta pasz tal tam, mi lyen nagy éh ség
van az ige hall ga tá sá ra azok ban, akik
Is ten sza vá nak hir de tői. De azt is
meg ér tet tem, hogy egy lel ki ve ze tő -
nek va ló ban könnyen el ka lan doz -
hat nak a gon do la tai. Annyi em ber ter -
hét ci pe li ma gá val! Egy ilyen kon fe -
ren ci á ra is ma gá val hoz za gyü le ke ze -
té nek gond ja it-ba ja it. Még a tó mel -
lett is ne héz meg fe led kez nie ar ról,
hogy temp lom re no vá lást ha gyott
ott hon, meg ol dat lan fel ada to kat vagy
ép pen gyá szo ló csa lá do kat. Ezek től a
gon dok tól ne héz sza ba dul ni.

Kér dé sem ter mé sze te sen csu pán
szó no ki fo gás volt. Min de nütt így te -
szek: kér de zek. Ugyan is a pré di ká ció
nem sza bad, hogy mo no lóg le gyen.
Az min dig dia ló gus, be szél ge tés. Is -
ten szó lít meg az ige hir de tés ál tal, és
vár ja a vá la szo mat. 

– Itt Rév fü lö pön úgy tűnt, a ma -
gyar lel ké szek ne he zen nyíl nak meg…

– De tu dom, hogy fi gyel tek. A te -
kin te tek be szél tek. Ha son ló an az in -
di ai ér tel mi sé gi ek hez, akik in kább az
in tel lek tu suk kal dol goz zák fel a hal -
lot ta kat, a ma gya rok sem fe je zik ki
oly könnyen az ér zel me i ket. Több év
ta pasz ta la ta nyo mán úgy gon do lom,
hogy a ma gyar sze mér mes nép.

– Hang sú lyoz ta: fon tos, hogy ezek
a lel kész kon fe ren ci ák öku me ni kus
al kal mak le gye nek.

– Fel tét le nül. A pré di ká to rok fel -
ada ta – de ter mé sze te sen min den hí -
vő em ber nek ugyan ez a kül de té se –,
hogy szol gá la tá val meg vál toz tas sa
a kö rü löt te élők, vagy is a tár sa da lom
éle tét. Ezt a gyü le ke ze tek s ben ne a
lel ké szek csak együt te sen te he tik
meg. Ezen a kon fe ren ci án te hát nem
csu pán az a cél, hogy a pa pok Krisz -
tus sal va ló sze mé lyes kap cso la ta
meg ele ve ned jen, ha nem az is, hogy
a kü lön bö ző fe le ke ze ti kö zös sé gek ve -
ze tői egy más ra ta lál ja nak. 

Mert hogy Is ten egy há za nem le het
szét ta golt. Sem nem evan gé li kus,
re for má tus vagy eset leg me to dis ta,
mint az én ott ho ni, in di ai gyü le ke ze -
tem. Az egy ház egy, oszt ha tat lan,
mert Krisz tus tes te. Ezért iga zán
ha té ko nyan szol gál ni is csu pán össze -
fo gás sal tud. 

Ne hogy azt gon dol ja, hogy ezen a
hé ten az es ti evan gé li zá ci ós al kal mak
vol tak a leg lé nye ge seb bek! Persze
nehogy félreértés legyen: nem Is ten
igé jé nek ki zá ró la gos for má ló ere jét –
a hit hal lás ból van! – vo nom két ség -
be. Most más ról be szé lek. Egy ilyen
lel kész kon fe ren cia bel ső di na mi ká -
já ról. S eb ben az ér te lem ben most itt
a cso port be szél ge té sek a leg fon to sab -
bak. Az elő adá sok, az ige hir de tés lel -
ki táp lá lé ka it ugyan is ott „rág ják
meg”, „emész tik meg” kö zö sen a
részt ve vők. A szűk kör ben meg fo gal -
ma zott gon do la tok vál nak iga zán
sze mé lyes sé. 

Mai di va tos szó val él ve, én csu pán
fa ci li tá tor va gyok, te hát olyan va la -
ki, aki ezt a fo lya ma tot se gí ti. Több
év ti ze de tar tó spe ci á lis szol gá la tom
alatt fan tasz ti kus dol go kat él tem át.
A vi lág szin te min den pont ján meg -
for dul tam már, hit mé lyí tő pré di ká -
ció so ro za tot tar tot tam lel ki pász to -
rok nak. Köz ben meg ta pasz tal hat -
tam, hogy Is ten ha tal mas dol go kat
tud vég re haj ta ni a leg egy sze rűbb
szol gá lat te vők ál tal, ha azok en ge del -
mes ked nek az igé nek, és fel is me rik
Krisz tus tes té nek oszt ha tat lan vol tát. 

– Sú lyos gon do la tot fo gal ma zott
meg es ti ige hir de tés-so ro za tá ban.

Azt mondta, hogy ha va la ki nem kö -
ti meg a sá tán ke zét a sa ját éle té ben,
nem lesz ké pes ar ra, hogy má sok éle -
té ben meg te gye ezt. Ennyi re dé mo ni -
zált nak tart ja mai vi lá gun kat?

– Elő ször is hadd mond jam el,
hogy sen ki sem tud ja meg köt ni a go -
nosz ere jét. Ez egy va la ki nek si ke rült
csu pán, az Em ber fi á nak, Jé zus Krisz -
tus nak. Ma is csu pán az ő győ zel mé -
vel arat ha tunk di a dalt a sá tán fe lett
egyé ni éle tünk ben és kö zös sé ge ink -
ben. Csak Krisz tus ne vét se gít sé gül

hív va áll ha tunk el lent a kí -
sér tő nek. Jé zus pél dá ja
nyo mán köt het jük meg a
go nosz ke zét. Urunk meg -
kí sér té sé nek tör té ne té ről
be szél tem az el ső es te.
Ott a pusz tá ban ki de rült,
hol tá mad a sá tán, éle -
tünk, gon dol ko dá sunk
mely pont ja in akar el buk -
tat ni; de az is, hogy mi -
ként győz he tő le. 

És most vá la szo lok a
kér dé sé re. Ez a vi lág az el -
ső em ber en ge det len sé ge,
Is ten nel va ló szem be for -
du lá sa óta dé mo ni zált.
Ádám és Éva lá za dá sá val
sza bad dá vált a sá tán szá -
má ra a te rep, hogy szét -
do bál jon, rom bol jon. 

– Azt akar ja ez zel mon -
da ni, hogy mi nél in kább
el for dul az em ber vagy

egy egész nem zet az Is ten út já tól, an -
nál in kább ki szol gál tat ja ma gát a sö -
tét ség ha tal má nak?

– A kon fe ren cia részt ve vői kö zül
va la ki meg kér dez te tő lem, ho gyan lá -
tom a mai Eu ró pát. Azt vá la szol tam,
olyan, mint a vá gott vi rág. Szép, egy
da ra big ta lán még il la to zik is, de
iga  zá ból ha lott, hi szen el sza kadt a
gyö ke ré től. Cso dá la tos örök sé ge van
en nek a kon ti nens nek. A Krisz tus ról
szó ló öröm hír át itat ta a kul tú rá ját.
Ám mos tan ra alat to mos mó don cse -
ré lőd tek ki az egy ér tel mű evan gé li -
u mi ér té kek, gyak ran rosszul is ér tel -
me zett li be rá lis esz mék re. 

Úgy lá tom, hogy Eu ró pa mo rá lis
vál ság ban van. Mint ha egy olyan
spi rál ba ke rült vol na, amely le fe lé
húz za. S igen, te ret ad a go nosz ha -
mis ha tal má nak. Ezért nagy szük ség
van ar ra, hogy a Krisz tust kö ve tő em -
be rek éled je nek. El ső ként a lel ké szek,
akik az tán a rá juk bí zott gyü le ke ze -
tek tag ja it éb reszt he tik rá a ve szély -
re. Nem sza bad fél váll ról ven ni, hogy
itt tom bol az, aki rom lás ba akar
dön te ni.

Ám az éb re dés szó nak po zi tív
je len té se is van, és én fő leg er re hí -
vom fel a fi gyel met, bár hol já rok a
vi lág ban. Rá éb red hetsz, em ber,
hogy Is ten mi lyen ha tal mas. Krisz -
tus ban di a dalt ara tott azon, aki e vi -
lág urá nak tart ja ma gát. A Fiú se gít -
sé gé vel és ere jé vel meg köt he tő a go -
nosz ke ze, és sza bad dá vál hat annyi
meg kö tö zött élet, vá gott vi rág-sor -
sú nem zet.

g B. Pin tér Már ta

Pász to rok, fi gyel tek?
Be szél ge tés dr. Sa mu el Kamale son nal, a World Vi si on In ter na ti o nal

misszi ói szer ve zet nyu gal ma zott el nök he lyet te sé vel

Jé zus hí vó sza va
Az ed dig gaz dag lel ki ál dá so kat ho zó bib li ai za rán dok utak ke re té ben az Öku me ni kus Ta nul má nyi Köz pont
idén ter vez még egy lá to ga tást „Jöj je tek én hoz zám mind nyá jan” (Mt 11,28) mot tó val a Szent föld re ok tó ber 7–
14. kö zött. A min den költ sé get ma gá ban fog la ló rész vé te li díj kialakítása fo lya mat ban van. Az irány ár 295 000
fo rint, mely a va lu ta ár fo lya má nak függ vé nyé ben vál toz hat. A kel le mes őszi idő ben meg va ló su ló uta zás ra, a
még üres he lyek re, je lent kez ni le het az Öku me ni kus Ta nul má nyi Köz pont cí mén (1114 Bu da pest, Bocs kai út
15. III. 3.; tel/fax: 1/466-4790; e-mail: oku me nik@fre e start.hu) vagy Gi me si Zsu zsa lel kész nél (70/508-7624,
e-mail: ssngms@cit ro mail.hu).
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Cím zés, üd vöz lés

1Pál, Krisz tus Jé zus szol gá ja, el hí vott apos -
tol, akit Is ten ki vá lasz tott ar ra, hogy hir des -

se evan gé li u mát, 2ame lyet pró fé tái ál tal a
szent ira tok ban elő re meg ígért, 3az ő Fi á ról, aki
test sze rint Dá vid utó da i tól szár ma zott, 4a
szent ség Lel ke sze rint pe dig a ha lot tak kö zül
va ló fel tá ma dá sá val Is ten ha tal mas Fi á nak bi -
zo nyult. Jé zus Krisz tus a mi Urunk, 5 ál ta la ke -
gyel met és apos tol sá got kap tunk ar ra, hogy az
ő ne vé ért hit re és en ge del mes ség re hív junk fel
min den né pet: 6 akik kö zé tar toz tok ti is, Jé zus
Krisz tus el hí vot tai. 7Mind azok nak, akik Ró má -
ban vagy tok, Is ten sze ret te i nek, el hí vott szent -
je i nek: Ke gye lem nék tek és bé kes ség Is ten től,
a mi Atyánk tól és az Úr Jé zus Krisz tus tól.

Pál há la adá sa és úti ter ve
8Elő ször is há lát adok az én Is te nem nek Jé zus
Krisz tus ál tal mind nyá ja to kért, hogy hi te tek -
nek az egész vi lá gon hí re van. 9Mert Is ten a ta -
núm, akit lel kem ből szol gá lok Fia evan gé li u má -
nak hir de té sé vel, hogy szün te le nül meg em lé -
ke zem ró la tok, 10min den kor kér ve imád sá ga -
im ban, hogy Is ten aka ra tá ból egy szer már el
tud jak men ni hoz zá tok. 11Mert sze ret né lek
meg lá to gat ni ti te ket, hogy meg erő sí té se tek re
va la mi lyen lel ki aján dé kot ad jak át nek tek, 12az -
az, hogy együtt nyer jünk vi gasz ta lást ná la tok
egy más hi te ál tal, a ti e tek és az enyém ál tal.
13Tud já tok meg, test vé re im: sok szor el ha tá roz -
tam már, hogy el me gyek hoz zá tok, de mind -
ed dig meg aka dá lyoz tat tam ab ban, hogy mun -
kám nak né mi gyü möl cse le hes sen kö zöt te tek,
amint a töb bi nép kö zött is. 14Gö rö gök nek és
bar bá rok nak, böl csek nek és tu dat la nok nak
egy aránt adó sa va gyok. 15Azért szí vem sze rint
kész va gyok az evan gé li u mot hir det ni nek tek
is, akik Ró má ban vagy tok.

A le vél tár gya
16Mert nem szé gyel lem az evan gé li u mot, hi -
szen Is ten ha tal ma az min den hí vő nek üd vös -
sé gé re, elő ször a zsi dók nak, majd pe dig a gö -
rö gök nek. 17Mert ab ban Is ten a ma ga igaz sá -
gát nyi lat koz tat ja ki hit ből hit be, amint meg van
ír va: „Az igaz em ber pe dig hit ből fog él ni.”

Is ten ha rag ja min den em be ren
18Is ten ugyan is ki nyi lat koz tat ja a ma ga ha rag -
ját a menny ből az igaz ság út ját ál ló go nosz em -
be rek min den hi tet len sé ge és go nosz sá ga el -
len, 19mert ami meg is mer he tő Is ten ből, az
nyil ván va ló előt tük, mi vel Is ten nyil ván va ló -
vá tet te szá muk ra. 20Lát ha tat lan va ló ját, az -
az örök ha tal mát és is ten sé gét meg lát ja al ko -
tá sa in az ér te lem a vi lág te rem té sé től fog va.
Ezért nincs ment sé gük, 21mert, bár Is tent is -
mer ték, még sem di cső í tet ték vagy ál dot ták
mint Is tent, ha nem hi á ba va ló sá gok ra ju tot tak
gon dol ko dá suk ban, és sö tét ség bo rult ok ta lan
szí vük re.

22Akik böl csek nek mond ják ma gu kat, bo -
lond dá let tek, 23és a hal ha tat lan Is ten di cső sé -
gét fel cse rél ték ha lan dó em be rek, sőt ma da rak,
négy lá bú ak és csú szó má szók kép má sá val.
24Ezért ki szol gál tat ta őket Is ten szí vük vá gya -

i ban a tisz tá ta lan ság nak, hogy meg gya láz zák
egy más tes tét.

25Az ilye nek Is ten igaz sá gát ha zug ság gal cse -
rél ték fel, és a te remt ményt imád ták és szol gál -
ták a Te rem tő he lyett, aki ál dott mind örök ké.
Ámen. 26Ezért ki szol gál tat ta őket Is ten gya lá -
za tos szen ve dé lye ik nek: mert asszo nya ik fel cse -
rél ték a ter mé sze tes érint ke zést a ter mé szet el -
le nes sel, 27ugyan úgy a fér fi ak is el hagy ták a női
nem mel va ló ter mé sze tes érint ke zést, és egy -
más iránt éb redt vágy ben nük: fér fi ak fér fi ak -
kal faj ta lan kod nak, de el is ve szik té vely gé sük
mél tó bün te té sét ön ma guk ban.

28És mi vel nem mél tat ták Is tent ar ra, hogy
meg tart sák is me re tük ben, Is ten ki szol gál tat -
ta őket meg bíz ha tat lan gon dol ko dá suk nak,
hogy azt te gyék, ami nem il lik. 29Te le van nak
min den fé le ha mis ság gal, go nosz ság gal, kap zsi -
ság gal, rossza ság gal, te le irigy ség gel, gyil kos in -
du lat tal, vi szály ko dás sal, csa lás sal, rossz in du -
lat tal; be sú gók, 30rá gal ma zók, is ten gyű lö lők,
gő gö sek, fenn hé já zók, di csek vők, ta lá lé ko -
nyak a rossz ban, szü le ik nek en ge det le nek,
31kí mé let le nek, szó sze gők, sze re tet le nek és ir -
gal mat la nok.

32Ezek is me rik ugyan Is ten igaz sá gos rend -
jét, amely sze rint ha lál ra mél tók, akik ilye ne -
ket tesz nek; még is nem csak te szik eze ket a dol -
go kat, ha nem azok kal is egyet ér te nek, akik ilye -
ne ket tesz nek.

Is ten nem sze mély vá lo ga tó

2Ezért nincs ment sé ged, te ítél ke ző em ber,
mert ami ben mást meg ítélsz, ab ban ön ma -

ga dat íté led el, hi szen ugyan azo kat te szed, mi -
köz ben ítél ke zel! 2Azt pe dig tud juk, hogy Is ten
íté le te igaz sá go san sújt ja azo kat, akik ilye ne ket
tesz nek. 3Azt gon do lod, te em ber, aki ítél ke zel
azok fe lett, akik ilye ne ket tesz nek, hol ott ma -
gad is ugyan azo kat cse lek szed, hogy te meg me -
ne kül hetsz az Is ten íté le té től? 4Vagy meg ve ted
jó sá gá nak, el né zé sé nek és tü rel mé nek gaz -
dag sá gát, és nem ve szed tu do má sul, hogy té -
ged Is ten jó sá ga meg té rés re ösz tö nöz?

5Te azon ban ke mény szív vel és meg té rés nél -
kül ha ra got gyűj tesz ma gad nak a ha rag nap já -
ra, ami kor Is ten ki hir de ti igaz íté le tét. 6Ő
min den ki nek cse le ke de tei sze rint fog meg fi zet -
ni: 7azok nak, akik áll ha ta to san jót cse le ked ve
tö rek sze nek di cső ség re, meg be csü lés re és hal -
ha tat lan ság ra, örök éle tet ad, 8azok nak pe dig,
akik vi szály ko dók, akik el len áll nak az igaz ság -
nak, és a go nosz ság nak en ged nek, ha rag gal és
bosszú ál lás sal fi zet majd. 9Gyöt re lem és szo -
ron gat ta tás vár min den em be ri lé lek re, aki a
rosszat cse lek szi, elő ször a zsi dók ra, majd pe -
dig a gö rö gök re; 10vi szont di cső ség, tisz te let és
bé kes ség jut majd osz tály ré szül mind azok nak,
akik jót tesz nek, elő ször a zsi dók nak, majd pe -
dig a gö rö gök nek.

A tör vény nél kül élők bű nös sé ge
11Mert Is ten nem sze mély vá lo ga tó. 12Akik
ugyan is a tör vény is me re te nél kül vét kez tek, a
tör vény nél kül vesz nek majd el, és akik a tör -
vény is me re té ben vét kez tek, azo kat a tör vény
alap ján sújt ja majd az íté let. 13Hi szen nem a tör -

vény hall ga tói iga zak Is ten előtt, ha nem a tör -
vény meg tar tói fog nak meg iga zít tat ni. 14Mert
ami kor a tör vényt nem is me rő né pek ter mé -
sze tük ből fa ka dó an cse lek szik azt, amit a tör -
vény kö ve tel, ak kor ezek a tör vény nél kü li ek ön -
ma guk ban hor doz zák a tör vényt. 15Ez zel azt bi -
zo nyít ják, hogy a tör vény cse le ke de te a szí vük -
be van ír va, bi zony sá ga en nek lel ki is me re tük
és gon do la ta ik, me lyek hol vá dol ják, hol fel men -
tik őket 16azon a na pon, ame lyen meg íté li Is -
ten az em be rek tit ka it az én evan gé li u mom sze -
rint Krisz tus Jé zus ál tal.

A tör vény alatt élők bű nös sé ge
17Ha pe dig te zsi dó nak ne ve zed ma ga dat, aki
a tör vény re ha gyat ko zol, és Is ten nel di csek szel,
18és is me red az ő aka ra tát, és el tu dod dön te -
ni, mi a he lyes, hi szen meg ta nul tad a tör vény -
ből; 19és meg vagy győ ződ ve ar ról is, hogy te
a va kok ve ze tő je vagy, a sö tét ben já rók vi lá gos -
sá ga, 20az ok ta la nok ne ve lő je, a kis ko rú ak ta -
ní tó ja, mi vel ti ed a tör vény ben meg tes te sült is -
me ret és igaz ság: 21ha te hát mást ta ní tasz, ön -
ma ga dat nem ta ní tod? Aki hir de ted: ne lopj,
lopsz? 22Aki azt mon dod: ne pa ráz nál kodj, pa -
ráz nál kodsz? Aki utá lod a bál vá nyo kat, temp -
lom rab ló vagy? 23Aki a tör vénnyel di csek szel,
tör vény sze gé sed del meg gya lá zod Is tent? 24Bi -
zony „mi at ta tok gya láz zák Is ten ne vét a né pek
kö zött”, amint meg van ír va.

25A kö rül me tél ke dés va ló ban hasz nál, ha
meg tar tod a tör vényt; de ha tör vény sze gő
vagy, ak kor kö rül me télt sé ged kö rül me té let len -
ség gé lett. 26Ha pe dig a kö rül me té let len meg -
tart ja a tör vény ren del ke zé se it, nem szá mít-e
Is ten előtt a kö rül me té let len sé ge kö rül me -
télt ség nek? 27És a szár ma zá sa sze rint kö rül me -
té let len is, aki be töl ti a tör vényt, meg ítél majd
té ged, aki az Írás és a kö rül me té lés el le né re tör -
vény sze gő vagy. 28Mert nem az a zsi dó, aki kül -
ső leg az, sem nem az a kö rül me tél ke dés, ami
a tes ten, kül ső leg lát szik; 29ha nem az a zsi dó,
aki bel ső leg az, és az a kö rül me tél ke dés, ami a
szív ben van, Lé lek sze rint és nem be tű sze rint.
Az ilyen di csé re te nem em be rek től van, ha nem
Is ten től.

Iz rá el elő nye és íté le te

3Mi te hát a zsi dó elő nye? Vagy mi a kö rül -
me té lés hasz na? 2Min den szem pont ból

sok! El ső sor ban az, hogy Is ten rá juk bíz ta igé -
it. 3De mi van ak kor, ha né me lyek hűt len né vál -
tak? Va jon az ő hűt len sé gük hűt len né ten né Is -
tent? 4Szó sincs ró la! Sőt azt kell mon da nunk:
Is ten igaz, vi szont „min den em ber ha zug”,
amint meg van ír va: „Igaz légy be szé de id ben,
és győ ze del mes, ami kor vá dol nak té ged.” 5Ha
pe dig a mi go nosz sá gunk te szi nyil ván va ló vá
Is ten igaz sá gát, mit mond junk? Em be ri mó don
szó lok: igaz ság ta lan az Is ten, hogy ki ön ti ránk
ha rag ját? 6Szó sincs ró la! Hi szen ak kor ho gyan
ítél né meg Is ten a vi lá got? 7Mert ha Is ten igaz -
sá ga az én ha zug sá gom ál tal lett naggyá az ő di -
cső sé gé re, ak kor mi ért kell még ne kem bű nös -
ként meg ítél tet nem? 8Vagy ta lán igaz az, ami -
vel rá gal maz nak min ket, és amit ál lí ta nak né -
me lyek, hogy tud ni il lik ezt mond juk: te gyünk

rosszat, hogy jó kö vet kez zék be lő le? Az ilye ne -
ket mél tán sújt ja az íté let!

Is ten előtt nin csen igaz em ber
9Ho gyan van te hát? Kü lön bek va gyunk? Egy -
ál ta lán nem! Hi szen előbb már be bi zo nyí tot -
tuk, hogy zsi dók is, gö rö gök is mind bűn alatt
van nak, 10amint meg van ír va:

„Nin csen igaz em ber egy sem,
11nin csen, aki ért se, nin csen, aki ke res se
Istent.
12Mind el haj lot tak, va la mennyi en meg rom -
lot tak,
 és nin csen, aki jót te gyen, nincs egyet len egy
sem.
13Nyi tott sír a tor kuk,
nyel vük kel ámí ta nak,
kí gyó mé reg az aj ku kon;
14szá juk átok kal és ke se rű ség gel van te le.
15Lá buk gyors a vér on tás ra,
16rom lás és nyo mo rú ság jár a nyo muk ban,
17és a bé kes ség út ját nem is me rik:
18Is ten fé lel mé vel nem tö rőd nek.”

19Tud juk pe dig, hogy amit a tör vény mond, azt
a tör vény ha tá lya alatt élők nek mond ja, hogy
el né mul jon min den száj, és az egész vi lág vét -
kes sé le gyen Is ten előtt. 20Mert a tör vény cse -
le ke de te i ből sen ki sem fog meg iga zul ni őe lőt -
te. Hi szen a tör vény ből csak a bűn fel is me ré -
se adó dik.

Is ten igaz sá ga min den em be ré ke gye lem ből,
hit ál tal
21Most pe dig tör vény nél kül je lent meg Is ten
igaz sá ga, amely ről bi zony sá got is tesz nek a tör -
vény és a pró fé ták, 22még pe dig Is ten igaz sá ga
a Jé zus Krisz tus ban va ló hit ál tal min den hí vő -
nek. Mert nincs kü lönb ség, 23mi vel min den -
ki vét ke zett, és nél kü lö zi Is ten di cső sé gét,
24Is ten in gyen iga zít meg az ő ke gyel mé ből a
Krisz tus Jé zus ban lett vált ság ál tal. 25Őt ren -
del te Is ten ál do za tul az ő vé re ál tal azok nak,
akik hisz nek. Eb ben mu tat ta meg igaz sá gát. A
ko ráb ban el kö ve tett bű nö ket ugyan is el en ged -
te 26tü rel mé ben, hogy e mos ta ni idő ben meg -
mu tas sa igaz sá gát: mert ő igaz, és igaz zá te szi
azt is, aki Jé zus ban hisz.

27Ho gyan le het sé ges ak kor a di csek vés?
Le he tet len né vált. Mi lyen tör vény ál tal? A cse -
le ke de te ké ál tal? Nem, ha nem a hit tör vé nye
ál tal. 28Hi szen azt tart juk, hogy hit ál tal iga -
zul meg az em ber, a tör vény cse lek vé sé től füg -
get le nül. 29Vagy Is ten ki zá ró lag a zsi dó ké? Nem
a né pe ké is? Bi zony, a né pe ké is; 30mert egy az
Is ten, aki meg iga zít ja a kö rül me tél tet hit ből,
a kö rül me té let lent pe dig hit ál tal. 31Ér vény te -
len né tesszük te hát a tör vényt a hit ál tal? Sem -
mi kép pen! Sőt in kább ér vényt szer zünk a
tör vény nek.

Áb ra hám hit ál tal iga zult meg

4Mit mond junk te hát, mit ért el Áb ra hám,
a mi ős atyánk a sa ját ere jé ből? 2Ha ugyan -

is Áb ra hám cse le ke de tek ből iga zult vol na
meg, ak kor vol na mi vel di cse ked nie, de nem Is -
ten előtt. 3De mit mond az Írás? „Hitt Áb ra hám
Is ten nek, és Is ten ezt szá mí tot ta be ne ki igaz -

P Á L  L E V E L E
A  R Ó M A I A K H O Z

Revíziós próbakiadás

Az 1975-ben meg je lent és 1990-ben re -
vi de ált pro tes táns új for dí tá sú Bib lia
leg újabb re ví zi ó já nak má so dik pró ba -
ki adá sát tart ja ke zé ben a tisz telt Ol -
va só. A Ma gyar Bib lia tár su lat 2006-
ban kez dett hoz zá a re ví zió elő ké szí -
té sé hez, az ész re vé te lek gyűj té sé hez.
Mun kánk most ju tott el ar ra a pont -
ra, hogy az egy há zi bib lia ol va só köz -
vé le mény elé tár hat juk a szö veg gon -
do zó bi zott ság re ví zi ós mun ká já nak

el ső gyü möl csei kö zött Pál apos tol Ró -
ma i ak hoz írt le ve lé nek pró ba ki adá sát. 

A bib li ai szö veg gon do zá sa so rán
a kö vet ke ző re ví zi ós alap el vek hez
igye kez tünk tar ta ni ma gu kat: 1. Fi -
gye lem be vet tük és ér té kel tük az
1990 és 2008 kö zött be ér ke zett ész -
re vé te le ket és ja vas la to kat. 2. Meg kí -
ván tuk őriz ni az új for dí tá sú Bib lia
alap ve tő szö veg kri ti kai és for dí tá si
dön té se it (a for má lis és a di na mi kus

ek vi va len cia ki egyen sú lyo zott al kal -
ma zá sa), a bib li ai szö veg ta go lá sát és
az emel ke dett, mai be szélt köz nyel -
vi szin tet. Eze ken a te rü le te ken csak
ak kor vál toz tat tunk az új for dí tás szö -
ve gén, ha azt a mai írás ér tel me zé si és
for dí tás el mé le ti kon szen zus meg -
kö ve tel te. 3. Ja ví tot tuk a fel is mert
nyom da hi bá kat, for dí tá si té ve dé se -
ket és ar cha i kus (a mai be szélt nyelv -
ben már nem hasz ná la tos) ki fe je zé -

se ket. 4. Igye kez tünk ja ví ta ni a for -
dí tás egy sé ges sé gén, kö vet ke ze tes sé -
gén. 5. Tö re ked tünk a „jó ma gyar sá -
gú” nyel vi meg ol dá sok ra, va la mint
ar ra, hogy az új bib li ai szö veg fel ol -
vas va („szó szé ki hasz ná lat”) is jól
han goz zék. Leg fő kép pen pe dig azt
re mél jük, hogy a re ví zi ós mun ka
ered mé nye ként Is ten igé je még in -
kább ért he tő en és tisz táb ban szó lal -
hat meg ma gyar nyel ven.

Re mél ve, hogy a most kéz be vett
bib li ai köny vek újabb szö ve ge el nye -
ri a bib lia ol va só egy há zi köz vé le -
mény tet szé sét, ar ra kér jük min den
ér dek lő dő test vé rün ket, hogy po zi -
tív vagy ne ga tív vé le mé nyé vel bát -
ran ke res sen meg ben nün ket az
info@bib lia tar su lat.hu e-mail cí -
men vagy le vél ben a 1113 Bu da pest,
Bocs kai út 35. pos ta cí men.

d Ma gyar Bib lia tár su lat
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sá gul.” 4Aki fá ra do zik, an nak a bért nem ju ta -
lom ként szá mít ják, ha nem azért, mert tar toz -
nak az zal. 5Aki pe dig nem fá ra do zik, ha nem
hisz ab ban, aki meg iga zít ja az is ten te lent, an -
nak Is ten a hi tét szá mít ja igaz sá gul. 6Aho gyan
Dá vid is azt az em bert mond ja bol dog nak, aki -
nek Is ten cse le ke de tek nél kül tu laj do nít igaz -
sá got: 7„Bol do gok, akik nek meg bo csát tat tak
tör vény sze gé se ik, és akik nek el fe dez tet tek bű -
ne ik. 8Bol dog az az em ber, aki nek az Úr bűnt
nem tu laj do nít.”

Áb ra hám min den hí vő aty ja
9Most te hát ez a bol dog nak mon dás csak a kö -
rül me tél tek nek szól-e, vagy a kö rül me té let le -
nek nek is? Mert azt mond juk, hogy Áb ra hám -
nak Is ten a hi tet szá mí tot ta be igaz sá gul. 10De
mi lyen ál la po tá ban fo gad ta el őt igaz nak: kö -
rül me tél ten vagy kö rül me té let le nül? Nem kö -
rül me tél ten, ha nem kö rül me té let le nül. 11Sőt
a kö rül me tél ke dés je lét is kö rül me té let le nül ta -
nú sí tott hi te igaz sá gá nak pe csét jé ül kap ta,
hogy aty ja le gyen min den kö rül me té let len hí -
vő nek, és az igaz ság azok nak is be szá mít tas sék;
12és hogy aty ja le gyen azok nak a kö rül me tél -
tek nek is, akik nem csak kö rül van nak me tél -
ve, ha nem nyo má ba is lép nek atyánk, Áb ra hám
kö rül me té let le nül ta nú sí tott hi té nek.

Áb ra hám az ígé ret ben bí zó hit pél dá ja
13Mert Áb ra hám vagy az utó da nem a tör vény,
ha nem a hit ből va ló igaz sá ga alap ján ré sze sült
ab ban az ígé ret ben, hogy örö köl ni fog ja a vi -
lá got. 14Hi szen ha a tör vény alatt élők az örö -
kö sök, ak kor üres sé lett a hit, és hi á ba va ló az
ígé ret, 15mi vel a tör vény csak Is ten ha rag já hoz
ve zet. Ahol azon ban nincs tör vény, ott nincs
tör vény sze gés sem. 16Azért hit ből, hogy ke gye -
lem ből le gyen, és így bi zo nyos le gyen az ígé -
ret Áb ra hám min den utó da szá má ra: nem csak
a tör vény ből va lók nak, ha nem az Áb ra hám hi -
tét kö ve tők nek is. 17Ő, aho gyan meg van ír va:
„sok nép aty já vá tet te lek té ged”, mind nyá junk
aty ja Is ten szí ne előtt, aki ben hitt, aki meg ele -
ve ní ti a hol ta kat, és lét rehív ja a nem lé te ző ket.
18Re mény ség el le né re is re mény ked ve hit te,
hogy sok nép aty já vá lesz, aho gyan meg mon -
da tott: „Ilyen sok lesz a te utó dod!” 19Mert hi -
té ben nem gyen gült meg, ami kor ar ra gon dolt,
hogy száz esz ten dős lé vén, el halt már sa ját
tes te, és Sá ra mé he is el halt. 20Is ten ígé re té ben
nem ké tel ke dett hi tet le nül, sőt meg erő sö dött
a hit ben di cső sé get ad va Is ten nek, 21és tel je -
sen bi zo nyos volt afe lől, hogy amit Is ten ígér,
azt meg is tud ja ten ni. 22Ezért Is ten ezt „be is
szá mí tot ta ne ki igaz sá gul”. 23De nem egye dül
ér te van meg ír va, hogy „be szá mí tot ta ne ki igaz -
sá gul”, 24ha nem ér tünk is, akik nek majd be szá -
mít ja, mert hi szünk ab ban, aki fel tá masz tot ta
a ha lot tak kö zül Jé zust, a mi Urun kat; 25aki ha -
lál ra ada tott bű ne in kért, és fel tá masz ta tott
meg iga zu lá sun kért.

A meg iga zu lás meg bé ké lés Is ten nel

5Mi vel te hát meg iga zul tunk hit ből, bé kes sé -
günk van Is ten nel a mi Urunk Jé zus Krisz -

tus ál tal. 2Őál ta la já rul ha tunk hit ben ah hoz a
ke gye lem hez, amely ben va gyunk, és di csek -
szünk az zal a re mény ség gel is, hogy ré sze sü -
lünk Is ten di cső sé gé ben. 3Sőt di csek szünk a
meg pró bál ta tá sok kal is, mi vel tud juk, hogy a
meg pró bál ta tás szü li az áll ha ta tos sá got, 4az áll -
ha ta tos ság a ki pró bált sá got, a ki pró bált ság a re -
mény sé get; 5a 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 adott Szent lé lek ál tal. 6Mert ami kor
még erőt le nek vol tunk, a ren delt idő ben halt
meg Krisz tus az is ten te le ne kért. 7Még az iga -
zért is alig ha hal na meg va la ki, bár a jó ért ta -
lán még vál lal ja va la ki a ha lált. 8Is ten azon ban
a ma ga sze re te tét mu tat ta meg irán tunk, mert
Krisz tus már ak kor meg halt ér tünk, ami kor
még bű nö sök vol tunk. 9Ha te hát már most
meg iga zí tott min ket az ő vé re ál tal, még in kább
meg fog men te ni min ket a ha rag tól. 10Mert ha
ak kor, mi kor el len sé gei vol tunk, meg bé kél  tet -
tünk Is ten nel Fia ha lá la ál tal, ak kor, mi u tán
meg bé kél tet tünk, még in kább üd vö zí te ni fog
éle te ál tal. 11Sőt ezen kí vül még di csek szünk is
Is ten nel a mi Urunk Jé zus Krisz tus ál tal, aki ál -
tal most ré sze sül tünk a meg bé ké lés ben.

Ádám és Krisz tus
12Aho gyan te hát egy em ber ál tal jött a bűn a
vi lág ba, és a bűn ál tal a ha lál, úgy min den em -
ber re át ter jedt a ha lál az ál tal, hogy min den ki
vét ke zett. 13Mert a tör vé nyig is volt bűn a vi -
lág ban, bár a bűn nem ró ha tó fel, ha nincs tör -

vény. 14Még is ural ko dott a ha lál Ádám tól
Mó ze sig azo kon is, akik nem Ádám bű né hez
ha son ló an vét kez tek. Ő pe dig elő ké pe az el jö -
ven dő nek. 15De nem igaz az, hogy ami lyen a
vé tek, olyan a ke gyel mi aján dék is. Mert ha an -
nak az egy nek a bű ne mi att so kan hal tak meg,
még in kább igaz, hogy Is ten ke gyel me és aján -
dé ka ki áradt az egy em ber, Jé zus Krisz tus ke -
gyel me ál tal so kak ra. 16És az sem igaz, hogy a
ke gyel mi aján dék ugyan olyan, mint az el ső em -
ber bűn be esé se. Az íté let ugyan is egyet len eset
foly tán vitt a kár ho zat ba, a ke gyel mi aján dék
vi szont so kak el bu ká sá ból visz meg iga zu lás ra.
17Ha pe dig az egy nek el bu ká sa mi att ural kod -
ha tott a ha lál egyet len em ber ál tal, ak kor még
in kább igaz, hogy azok, akik bő sé ge sen kap ják
a ke gye lem és az igaz ság aján dé kát, ural kod ni
fog nak az élet ben az egy Jé zus Krisz tus ál tal.

18Aho gyan te hát egy em ber bű ne lett min -
den em ber szá má ra kár ho zat tá, úgy lett egy -
nek az igaz sá ga min den em ber szá má ra él te -
tő meg iga zu lás sá. 19Mert aho gyan az egy em -
ber en ge det len sé ge ál tal so kan let tek bű nö sök -
ké, úgy az egy nek en ge del mes sé ge ál tal is so -
kan lesz nek iga zak ká. 20Köz ben pe dig el jött a
tör vény, hogy meg nö ve ked jék a bűn. De ahol
meg nö ve ke dett a bűn, ott még bő sé ge seb ben
ki áradt a ke gye lem; 21hogy ami kép pen ural ko -
dott a bűn a ha lál ban, úgy ural kod jék a ke gye -
lem is az igaz ság ál tal az örök élet re Jé zus Krisz -
tus, a mi Urunk ál tal.

Ke reszt ség és új élet

6Mit mond junk te hát? Ma rad junk a bűn ben,
hogy meg nö ve ked jék a ke gye lem? 2Szó

sincs ró la! Akik meg hal tunk a bűn nek, ho gyan
él het nénk még ben ne? 3Vagy nem tud já tok,
hogy mi, akik Krisz tus Jé zus ba ke resz tel tet tünk,
az ő ha lá lá ba ke resz tel tet tünk? 4A ke reszt ség
ál tal ugyan is el te met tet tünk ve le a ha lál ba, hogy
ami kép pen Krisz tus fel tá madt a ha lál ból az
Atya di cső sé ge ál tal, úgy mi is új élet ben jár -
junk. 5Ha ugyan is eggyé let tünk ve le ha lá lá nak
ha son ló sá gá ban, még in kább eggyé le szünk ve -
le fel tá ma dá sá nak ha son ló sá gá ban is. 6Hi szen
tud juk, hogy a mi óem be rünk meg fe szít te tett
ve le, hogy meg erőt le nül jön a bűn ha tal má ban
ál ló test, hogy töb bé ne szol gál junk a bűn nek.
7Mert aki meg halt, az meg sza ba dult a bűn től.
8Ha pe dig meg hal tunk Krisz tus sal, hisszük,
hogy ve le együtt él ni is fo gunk. 9Hi szen tud -
juk, hogy Krisz tus, aki fel tá madt a ha lot tak kö -
zül, töb bé nem hal meg, a ha lál töb bé nem ural -
ko dik raj ta. 10Mert meg halt a bűn nek egy szer
s min den kor ra, amely éle tet pe dig él, azt az Is -
ten nek éli. 11Így azt tart sá tok ti is ma ga tok ról,
hogy meg hal ta tok a bűn nek, de él tek Is ten nek
Krisz tus Jé zus ban.

A ke gye lem ál la po tá ban ne a bűn nek, ha nem
az igaz ság nak szol gál junk
12Ne ural kod jék te hát a bűn a ti ha lan dó tes -
te tek ben, hogy en ge del mes ked je tek kí ván sá ga -
i nak. 13Tag ja i to kat se ál lít sá tok a go nosz ság
fegy ve re i ként a bűn szol gá la tá ba, ha nem áll ja -
tok Is ten szol gá la tá ba, mint akik a ha lál ból élet -
re kel te tek, és tag ja i tok az igaz ság fegy ve re i ként
szol gál ja nak Is ten nek. 14Hi szen a bűn nem fog
ural kod ni raj ta tok, mert nem a tör vény, ha nem
a ke gye lem ural ma alatt él tek.

15Mit te gyünk te hát? Vét kez zünk, mert
nem a tör vény, ha nem a ke gye lem ural ma alatt
élünk? Szó sincs ró la! 16Nem tud já tok, hogy ha
va la ki nek a szol gá la tá ba áll tok, ak kor en ge del -
mes ség re kö te le zett szol gái vagy tok an nak,
még pe dig vagy a bűn szol gái a ha lál ra, vagy az
en ge del mes ség szol gái az igaz ság ra? 17De há -
la az Is ten nek, hogy ugyan a bűn szol gái vol -
ta tok, de szí ve tek sze rint en ge del mes ked te tek
an nak a ta ní tás nak, amely nek kö ve té sé re át -
adat ta tok! 18Mi u tán te hát meg sza ba dul ta tok a
bűn től, az igaz ság szol gá ivá let te tek.

19Em be ri mó don be szé lek, mi vel erőt le nek
vagy tok. Aho gyan te hát tag ja i to kat a tisz tá ta -
lan ság és a tör vény te len ség szol gá la tá ba ál lí tot -
tá tok, hogy tör vény te le nek ké le gye nek, úgy
most ál lít sá tok tag ja i to kat az igaz ság szol gá la -
tá ba, hogy szen tek le gye nek. 20Mert ami kor a
bűn szol gái vol ta tok, sza ba dok vol ta tok az igaz -
ság tól. 21De mi lyen gyü möl csöt ter mett ez ak -
kor nek tek? Bi zony, most szé gyen kez tek mi at -
ta, mert en nek vé ge a ha lál! 22Most azon ban,
mi u tán a bűn től meg sza ba dul ta tok, és Is ten
szol gái let te tek, már ez meg hoz ta nek tek gyü -
möl csét, a meg szen te lő dést, amely nek vé ge az
örök élet. 23Mert a bűn zsold ja a ha lál, Is ten ke -
gyel mi aján dé ka pe dig az örök élet Krisz tus Jé -
zus ban, a mi Urunk ban.

Töb bé nem va gyunk a tör vény ural ma alatt

7Vagy nem tud já tok, test vé re im, pe dig a tör -
vényt is me rők höz szó lok, hogy a tör vény ad -

dig ural ko dik az em be ren, amíg él? 2Pél dá ul a
fér jes asszony is, amíg él a fér je, hoz zá van köt -
ve a tör vény sze rint, de ha meg hal a férj, ak kor
fel sza ba dul a tör vény ha tá lya alól, amely a fér -
jé hez kö töt te. 3Amíg te hát él a fér je, há zas ság -
tö rő nek mond ják, ha más fér fié lesz, de ha meg -
hal a fér je, meg sza ba dul e tör vény től, és már
nem há zas ság tö rő, ha más fér fié lesz. 4Ugyan -
így ti is, test vé re im, meg hal ta tok a tör vény szá -
má ra a Krisz tus tes te ál tal, hogy má sé le gye tek:
azé, aki fel tá madt a ha lot tak kö zül, hogy gyü -
möl csöt te rem jünk Is ten nek. 5Mert amíg test
sze rint él tünk, a bű nök tör vény ál tal szí tott
szen ve dé lyei ha tot tak tag ja ink ban, hogy a ha -
lál nak te rem je nek gyü möl csöt. 6Most azon ban,
mi u tán meg hal tunk an nak a szá má ra, ami
fog va tar tott min ket, meg sza ba dul tunk a tör -
vény től, úgy hogy a Lé lek új rend jé ben szol gá -
lunk, nem pe dig a tör vény be tű jé nek ré gi
rend jé ben.

A tör vény jó, de a bűn ál tal ha lált okoz
7Mit mond junk te hát? A tör vény bűn? Szó sincs
ró la! Vi szont a bűnt nem is mer ném, ha nem is -
mer tem vol na meg a tör vény ál tal, és a kí ván -
sá got sem is mer ném, ha a tör vény nem mon -
da ná: „Ne kí vánd!” 8De a bűn, ki hasz nál va a pa -
ran cso la tot, min den fé le kí ván sá got szült ben -
nem. Mert a tör vény nél kül ha lott a bűn. 9Én
tör vény nél kül él tem egy kor. Ami kor azon ban
el jött a pa ran cso lat, a bűn élet re kelt, 10én pe -
dig meg hal tam, és meg ér tet tem, hogy ép pen az
élet re adott pa ran cso lat lett ha lá lom má. 11Mert
a bűn, ki hasz nál va a pa ran cso la tot, meg csalt en -
gem, és meg ölt ál ta la.

12A tör vény te hát szent, a pa ran cso lat is
szent, igaz és jó. 13Ak kor a jó lett ha lá lom má?
Szó sincs ró la! Ha nem a bűn, hogy bűn vol ta
nyil ván va ló vá le gyen. A jó ál tal hoz rám ha lált,
hogy így a pa ran cso lat ál tal a bűn bűn né le gyen.

A bel ső em ber har ca a ben ne la kó bűn nel
14Tud juk ugyan is, hogy a tör vény lel ki, én pe -
dig tes ti va gyok: a bűn rab szol gá ja. 15Hi szen
amit te szek, azt nem is ér tem, mert nem azt
cse lek szem, amit aka rok, ha nem azt te szem,
amit gyű lö lök. 16Ha pe dig azt te szem, amit nem
aka rok, ak kor el is me rem a tör vény ről, hogy jó.
17Ak kor pe dig már nem is én te szem azt, ha -
nem a ben nem la kó bűn. 18Mert tu dom, hogy
én ben nem, vagy is a tes tem ben nem la kik jó, hi -
szen az aka rat meg vol na ben nem a jó ra, de nem
tu dom vég hez vin ni azt. 19Hi szen nem azt te -
szem, amit aka rok: a jót, ha nem azt cse lek szem,
amit nem aka rok: a rosszat. 20Ha pe dig azt te -
szem, amit nem aka rok, ak kor már nem én te -
szem, ha nem a ben nem la kó bűn.

21Azt a tör vényt ta lá lom te hát ma gam ban,
hogy – mi köz ben a jót aka rom ten ni – csak a
rossz ra van le he tő sé gem. 22Mert gyö nyör kö döm
Is ten tör vé nyé ben a bel ső em ber sze rint, 23de
tag ja im ban egy má sik tör vényt lá tok, amely har -
col az ér tel mem tör vé nye el len, és fog lyul ejt a
bűn tag ja im ban lé vő tör vé nyé vel. 24Én nyo mo -
rult em ber! Ki cso da sza ba dít meg eb ből a ha -
lál ra ítélt test ből? 25Há la le gyen Is ten nek a mi
Urunk Jé zus Krisz tus ál tal! Te hát én ma gam ér -
tel mem mel ugyan Is ten tör vé nyé nek szol gá lok,
tes tem mel azon ban a bűn tör vé nyé nek.

Akik Krisz tus ban van nak, Lé lek sze rint jár nak

8Nin csen azért most már sem mi fé le kár hoz -
ta tó íté let azok el len, akik Krisz tus Jé zus -

ban van nak, 2mi vel az élet Lel ké nek tör vé nye
meg sza ba dí tott té ged Krisz tus Jé zus ban a
bűn és a ha lál tör vé nyé től. 3Ami re ugyan is kép -
te len volt a tör vény, mert erőt len volt a test mi -
att, azt tet te meg Is ten, ami kor bű nért va ló ál -
do zat ként tu laj don Fi át küld te el a bű nös
test hez ha son ló for má ban, és kár ho zat ra ítél -
te a bűnt a test ben, 4hogy a tör vény kö ve te lé -
se tel je sül jön ben nünk, akik nem test sze rint
já runk, ha nem Lé lek sze rint. 5Mert akik test
sze rint él nek, a test dol ga i ra tö rek sze nek,
akik pe dig Lé lek sze rint, a Lé lek dol ga i ra. 6A
test tö rek vé se ha lál, a Lé lek tö rek vé se pe dig élet
és bé kes ség, 7mint hogy a test tö rek vé se el len -
sé ges ke dés Is ten nel, mert Is ten tör vé nyé nek
nem en ge del mes ke dik, és nem is tud en ge del -
mes ked ni. 8Akik pe dig test sze rint él nek,
nem le het nek ked ve sek Is ten előtt.

9Ti azon ban nem test sze rint él tek, ha nem
Lé lek sze rint, ha Is ten Lel ke la kik ben ne tek. De
aki ben nincs Krisz tus Lel ke, az nem az övé.
10Ha pe dig Krisz tus ben ne tek van, bár a test ha -

lott a bűn mi att, a Lé lek élet az igaz ság mi att.
11Ha pe dig an nak Lel ke la kik ben ne tek, aki fel -
tá masz tot ta Jé zust a ha lot tak kö zül, ak kor az,
aki fel tá masz tot ta Krisz tus Jé zust a ha lot tak kö -
zül, élet re kel ti ha lan dó tes te te ket is a ben ne -
tek la kó Lel ke ál tal.

12Ezért, test vé re im, adó sok va gyunk, de
nem a test nek, hogy test sze rint él jünk. 13Mert
ha test sze rint él tek, meg kell hal no tok, de ha
a Lé lek ál tal meg öli tek a test cse le ke de te it, él -
ni fog tok. 14Aki ket pe dig Is ten Lel ke ve zé rel,
azok Is ten fi ai. 15Mert nem a szol ga ság lel két
kap tá tok, hogy is mét fél je tek, ha nem a fi ú ság
Lel két kap tá tok, aki ál tal ki ált juk: „Ab bá,
Atyám!” 16Ma ga a Lé lek tesz bi zony sá got a mi
lel künk kel együtt ar ról, hogy Is ten gyer me kei
va gyunk. 17Ha pe dig gyer me kek, ak kor örö kö -
sök is: örö kö sei Is ten nek és örö kös tár sai Krisz -
tus nak, ha ve le együtt szen ve dünk, hogy ve le
együtt meg is di cső ül jünk.

Is ten fi a i nak re mény sé ge
18Mert azt tar tom, hogy a je len szen ve dé sei
nem ha son lít ha tók ah hoz a di cső ség hez, amely
lát ha tó vá lesz raj tunk. 19Mert a te rem tett vi -
lág só vá rog va vár ja Is ten fi a i nak meg je le né sét.
20A te rem tett vi lág ugyan is a hi á ba va ló ság nak
vet te tett alá, nem ön ként, ha nem an nak aka -
ra tá ból, aki alá ve tet te, még pe dig az zal a re -
mény ség gel, 21hogy a te rem tett vi lág ma ga is
meg fog sza ba dul ni a rom lan dó ság szol ga sá gá -
ból Is ten gyer me ke i nek di cső sé ges sza bad sá -
gá ra. 22Hi szen tud juk, hogy az egész te rem tett
vi lág együtt só haj to zik és együtt va jú dik mind
ez ide ig. 23De nem csak ez a vi lág, ha nem még
azok is, akik a Lé lek zsen gé jét kap ták: mi ma -
gunk is só haj to zunk ma gunk ban, vár va a fi ú -
ság ra, tes tünk meg vál tá sá ra. 24Mert üd vös sé -
günk re mény ség re szól. Vi szont az a re mény -
ség, ame lyet már lá tunk, nem is re mény ség, hi -
szen amit lát va la ki, azt mi ért kel le ne re mél nie?
25Ha pe dig azt re mél jük, amit nem lá tunk, ak -
kor áll ha ta tos ság gal vár juk.

26Ugyan így se gít a Lé lek is a mi erőt len sé -
gün kön. Mert ami ért imád koz nunk kell, nem
tud juk úgy kér ni, aho gyan kell, de ma ga a Lé -
lek ese de zik ér tünk ki mond ha tat lan fo hász ko -
dá sok kal. 27Aki pe dig a szí ve ket vizs gál ja,
tud ja, mi a Lé lek szán dé ka, mert Is ten sze rint
jár köz ben a szen te kért.

28Azt pe dig tud juk, hogy akik Is tent sze re -
tik, azok nak min den ja vuk ra szol gál, azok nak,
aki ket örök el ha tá ro zá sa sze rint el hí vott.
29Mert aki ket ele ve ki vá lasz tott, azo kat ele ve
el is ren del te, hogy ha son lók ká le gye nek Fia ké -
pé hez, hogy ő sok test vér kö zött le gyen el ső -
szü lött. 30Akik ről pe dig ezt ele ve el ren del te,
azo kat el is hív ta, és aki ket el hí vott, azo kat meg
is iga zí tot ta, aki ket pe dig meg iga zí tott, azo kat
meg is di cső í tet te.

A vá lasz tot ta kat sem mi sem sza kít hat ja el
Is ten sze re te té től
31Mit mond junk te hát ezek re? Ha Is ten ve lünk,
ki le het el le nünk? 32Aki tu laj don Fi át nem kí -
mél te, ha nem mind nyá jun kért oda ad ta, ho gyan
ne aján dé koz na ne künk ve le együtt min dent?
33Ki vá dol ná Is ten vá lasz tot ta it? Hi szen Is ten,
aki meg iga zít. 34Ki ítél ne kár ho zat ra? Hi szen
Krisz tus Jé zus az, aki meg halt, sőt fel tá madt,
aki Is ten jobb ján van, és ese de zik is ér tünk. 35Ki
vá lasz ta na el min ket Krisz tus sze re te té től?
Nyo mo rú ság, vagy szo ron gat ta tás, vagy ül dö -
zés, vagy éhe zés, vagy me zí te len ség, vagy ve -
sze de lem, vagy fegy ver? 36Amint meg van ír -
va: „Te ér ted gyil kol nak min ket nap mint nap,
annyi ra be csül nek, mint vá gó ju ho kat.” 37De
mind ezek ben di a dal mas ko dunk az ál tal, aki sze -
ret min ket. 38Mert meg va gyok győ ződ ve,
hogy sem ha lál, sem élet, sem an gya lok, sem
fe je del mek, sem je len va lók, sem el jö ven dők,
sem ha tal mak, 39sem ma gas ság, sem mély ség,
sem sem mi fé le más te remt mény nem vá laszt -
hat el min ket Is ten sze re te té től, amely meg je -
lent Krisz tus Jé zus ban, a mi Urunk ban.

Pál fáj dal ma né pe mi att

9Iga zat mon dok Krisz tus ban, nem ha zu dok,
lel ki is me re tem ta nús ko dik mel let tem a

Szent lé lek ál tal, 2hogy nagy az én szo mo rú -
sá gom, és szün te len fáj da lom gyöt ri a szí ve -
met. 3Mert azt kí vá nom, hogy in kább én
ma gam le gyek átok alatt, Krisz tus tól el sza kít -
va, az én test vé re im, az én test sze rin ti ro ko -
na im he lyett; 4akik iz rá e li ták, aki ké a fi ú ság
és a di cső ség, a szö vet sé gek és a tör vény adás,
az is ten tisz te let és az ígé re tek, 5aki ké az ős -
atyák, és akik kö zül szár ma zik a Krisz tus test

a magyar bibliatársulat melléklete



Evangélikus Élet 2010. július 11. f 9

sze rint, aki Is ten min de nek fe lett: ál dott le gyen
mind örök ké. Ámen.

Az ígé ret gyer me kei az iga zi iz rá e li ták
6Nem mint ha Is ten igé je ere jét vesz tet te vol -
na. Mert nem tar toz nak mind Iz rá el hez, akik
Iz rá el től szár maz nak, 7és nem mind nyá jan Áb -
ra hám gyer me kei, akik az ő utó dai, ha nem
amint meg van ír va: „Aki Izsák tól szár ma zik,
azt fog ják utó dod nak ne vez ni.” 8Az az nem a
tes ti szár ma zás sze rin ti gyer me kek Is ten gyer -
me kei, ha nem az ígé ret gyer me kei szá mí ta nak
az ő utó da i nak. 9Mert így szól az ígé ret: „Ab -
ban az idő ben el jö vök, és fia lesz Sá rá nak.”
10Sőt Re be ka ese té ben még in kább, aki egy fér -
fi tól fo gant, Izsák tól, a mi atyánk tól. 11Ami kor
ugyan is még meg sem szü let tek gyer me kei, és
nem tet tek sem mi jót vagy rosszat, de hogy Is -
ten nek az ő ki vá lasz tá son ala pu ló el ha tá ro zá -
sa ér vé nye sül jön, 12nem a cse le ke de tek alap -
ján, ha nem az el hí vó aka ra ta sze rint, már ak -
kor meg mon da tott Re be ká nak, hogy „a na -
gyob bik fog szol gál ni a ki seb bik nek”, 13amint
meg van ír va: „Já kó bot sze ret tem, Ézsaut pe -
dig gyű löl tem.”

Is ten sza bad ke gyel me
14Mit mond junk te hát? Igaz ság ta lan az Is ten?
Szó sincs ró la! 15Hi szen így szól Mó zes hez: „Kö -
nyö rü lök, akin kö nyö rü lök, és ir gal ma zok, aki -
nek ir gal ma zok.” 16Ezért te hát nem azé, aki akar -
ja, sem nem azé, aki fut, ha nem a kö nyö rü lő Is -
te né. 17Mert így szól az Írás a fá ra ó hoz: „Ép pen
azért emel te lek trón ra, hogy meg mu tas sam raj -
tad ha tal ma mat, és hogy hir des sék ne ve met az
egész föl dön.” 18Ezért te hát akin akar, meg kö -
nyö rül, akit pe dig akar, meg ke mé nyít.

19Azt mon dod er re ne kem: „Ak kor mi ért hi -
báz tat még is? Hi szen ki áll hat el le ne aka ra tá -
nak?” 20Ugyan ki vagy te, em ber, hogy per be
szállsz az Is ten nel? Mond hat ja-e al ko tó já nak
az al ko tás: „Mi ért for mál tál en gem ilyen re?”
21Nincs-e ha tal ma a fa ze kas nak az agya gon,
hogy ugyan ab ból az agyag ból az egyik edényt
ne mes cél ra, a má si kat pe dig kö zön sé ges re for -
mál ja? 22Is ten pe dig nem ha rag ját akar ta-e meg -
mu tat ni és ha tal mát meg lát tat ni, és nem ezért
hor doz ta-e tü re lem mel a ha rag esz kö ze it,
ame lyek pusz tu lás ra ké szül tek? 23Va jon nem
azért is, hogy meg is mer tes se di cső sé gé nek
gaz dag sá gát az ir ga lom esz kö ze in, ame lye ket
di cső ség re ké szí tett, 24ami lye nek ké min ket is
el hí vott, nem csak a zsi dók, ha nem a töb bi nép
kö zül is? 25Amint Hó se ás nál is mond ja: „Azt
a né pet, amely nem az én né pem, az én né pem -
nek hí vom, és azt, ame lyet nem sze re tek, sze -
re tett né pem nek, 26és úgy lesz, hogy azon a he -
lyen, ahol meg mond tam ne kik: ti nem az én né -
pem vagy tok, ott ne vez tet nek majd az élő Is -
ten fi a i nak.” 27Ézsa i ás pe dig ezt hir de ti Iz rá el -
ről: „Ha Iz rá el fi a i nak szá ma annyi vol na,
mint a ten ger fö ve nye, ak kor is csak a ma ra dék
üd vö zül, 28mert az Úr tel jes mér ték ben és gyor -
san vált ja va ló ra sza vát a föl dön.” 29És amint elő -
re meg mond ta Ézsa i ás: „Ha a Se re gek Ura nem
ha gyott vol na utó dot ne künk, olyan ná let tünk
vol na, mint So do ma, és ha son ló vá let tünk
vol na Go mo rá hoz.”

Krisz tus a meg üt kö zés kö ve Iz rá el szá má ra
30Mit mond junk te hát? Azt, hogy a né pek, ame -
lyek nem tö re ked tek az igaz ság ra, igaz sá got
nyer tek, még pe dig azt az igaz sá got, amely
hit ből van; 31Iz rá el vi szont, amely ke res te az
igaz ság tör vé nyét, nem ér te el a tör vényt.
32Mi ért? Azért, mert nem hit ből, ha nem mint -
egy cse le ke de tek ből tö re ked tek rá: be le üt köz -
tek a meg üt kö zés kö vé be, 33amint meg van ír -
va: „Íme, el he lye zem Si on ban a meg üt kö zés kö -
vét, a meg bot rán ko zás szik lá ját, és aki hisz ab -
ban, az nem fog meg szé gye nül ni.”

A tör vény ből és a hit ből va ló igaz ság

10Test vé re im, én szí vem ből kí vá nom, és
kö nyör gök ér tük Is ten hez, hogy üd vö zül -

je nek. 2Mert ta nús ko dom mel let tük, hogy Is -
ten irán ti buz gó ság van ben nük, de nem a he -
lyes is me ret sze rint. 3Mert az zal, hogy Is ten
igaz sá gát nem ér tet ték meg, ha nem a ma guk
igaz sá gát igye kez tek ér vé nye sí te ni, nem en ge -
del mes ked tek Is ten igaz sá gá nak.

4Mert a tör vény vég cél ja Krisz tus, min den
hí vő meg iga zu lá sá ra. 5Mó zes ugyan is azt ír ja
a tör vény ből va ló igaz ság ról, hogy aki „cse lek -
szi azo kat, él ál ta luk”. 6A hit ből va ló igaz ság pe -
dig így szól: „Ne mondd szí ved ben: Ki megy fel
a menny be?” Azért tud ni il lik, hogy Krisz tust
le hoz za. 7Vagy: „Ki megy le az al vi lág ba?”

Azért tud ni il lik, hogy Krisz tust a ha lál ból fel -
hoz za. 8Ha nem mit mond? „Kö zel van hoz zád
az ige, a te szád ban és a te szí ved ben”, még pe -
dig a hit igé je, ame lyet mi hir de tünk. 9Ha te -
hát szád dal Úr nak val lod Jé zust, és szí ved del
hi szed, hogy Is ten fel tá masz tot ta őt a ha lál ból,
ak kor üd vö zülsz. 10Mert szív vel hi szünk, hogy
meg iga zul junk, és száj jal te szünk val lást, hogy
üd vö zül jünk. 11Az Írás is így szól: „Aki hisz
őben ne, nem szé gye nül meg.” 12Nincs kü -
lönb ség zsi dók és gö rö gök kö zött, mert min -
den ki nek ugyan az az Ura, és ő bő ke zű mind -
azok hoz, akik se gít sé gül hív ják őt; 13mert „aki
se gít sé gül hív ja az Úr ne vét, üd vö zül”.

A hit hal lás ból van
14De ho gyan hív ják se gít sé gül azt, aki ben nem
hisz nek? Ho gyan is higgye nek ab ban, aki ről
nem hal lot tak? Ho gyan hall ják meg ige hir de -
tő nél kül? 15És ho gyan hir des sék, ha nem
kül det tek el? Amint meg van ír va: „Mi lyen ked -
ves azok nak a jö ve te le, akik az evan gé li u mot
hir de tik!” 16Csak hogy nem min den ki en ge del -
mes ke dett az evan gé li um nak, hi szen Ézsa i ás is
ezt mond ja: „Uram, ki hitt an nak, amit tő lünk
hal lott?” 17A hit te hát hal lás ból van, a hal lás pe -
dig Krisz tus be szé de ál tal.

18Kér dem: ta lán nem hal lot ták? Sőt na -
gyon is! „Az egész föld re el ha tott az ő hang juk,
és a föld ke rek ség szé lé ig az ő be szé dük.” 19De
to vább kér dem: Iz rá el ta lán nem ér tet te meg?
Elő ször Mó zes mond ja: „Egy olyan nép pel tesz -
lek fél té kennyé, amely nem az én né pem, ér -
tet len nép pel ha ra gít lak meg ti te ket.” 20Ézsa -
i ás pe dig nyíl tan ki is mond ja: „Meg ta lál tak
azok, akik nem ke res tek, meg je len tem azok nak,
akik nem kér de zős köd tek utá nam.” 21Iz rá el ről
vi szont így szól: „Egész nap ki tár tam kar ja i mat
az en ge det len és el len sze gü lő nép fe lé.”

Is ten nem ve tet te el Iz rá elt

11Azt kér dem te hát: el ve tet te Is ten az ő né -
pét? Szó sincs ró la! Hi szen én is iz rá e -

li ta va gyok, Áb ra hám utó dai kö zül, Ben já min
tör zsé ből. 2Is ten nem ve tet te el az ő né pét, ame -
lyet ele ve ki vá lasz tott. Vagy nem tud já tok, mit
mond az Írás Il lés ről, ami kor Is ten előtt vá dat
emel Iz rá el el len: 3„Uram, pró fé tá i dat meg öl -
ték, ol tá ra i dat le rom bol ták, én ma rad tam meg
egye dül, de ne kem is az éle tem re tör nek.”
4Vi szont mit mond ne ki az is te ni ki je len tés?
„Meg hagy tam ma gam nak hét ezer fér fit, akik
nem haj tot tak tér det a Ba al nak.” 5Így te hát most
is van ma ra dék a ke gyel mi ki vá lasz tás sze rint;
6ha pe dig ke gye lem ből van, ak kor nem cse le -
ke de tek ből, kü lön ben a ke gye lem nem vol na ke -
gye lem.

7Mi te hát a hely zet? Ami re Iz rá el tö re ke dett,
azt nem ér te el. A vá lasz tot tak azon ban el ér -
ték, a töb bi ek pe dig meg ke mé nyít tet tek, 8amint
meg van ír va: „Adott ne kik az Is ten bó dult lel -
ket, olyan sze met, amellyel nem lát hat nak, és
olyan fü let, amellyel nem hall hat nak mind má -
ig.” 9Dá vid is ezt mond ja:

„Asz ta luk le gyen szá muk ra csap dá vá és
háló vá,
meg bot lás sá és meg tor lás sá.
10Ho má lyo sod jék el sze mük, hogy ne lás sa nak,
és há tu kat gör nyeszd meg örök re.”

Iz rá el el esé se üd vös ség a né pek nek
11Kér dem te hát: azért bot lot tak meg, hogy el -
buk ja nak? Szó sincs ró la! Vi szont az ő bu ká -
suk ál tal ju tott el az üd vös ség a né pek hez, hogy
Is ten fél té kennyé te gye Iz rá elt. 12Ha pe dig az
ő bu ká suk a vi lág gaz dag sá gá vá lett, vesz te sé -
gük pe dig a né pek gaz dag sá gá vá, ak kor
mennyi vel in kább az lesz, ha tel jes szám ban
meg tér nek. 13Ezt pe dig nek tek mon dom, a né -
pek nek: amennyi ben te hát én a né pek apos to -
la va gyok, az vá lik szol gá la tom di cső sé gé re,
14ha va la mi kép pen fél té kennyé te he tem vé re -
i met, és így meg ment he tek kö zü lük né me lye -
ket. 15Hi szen ha el vet te té sük a vi lág meg bé ké -
lé sét szol gál ta, mi mást je len te ne be fo gad ta -
tá suk, mint éle tet a ha lál ból? 16Ha pe dig a zsen -
ge szent, a tész ta is az, és ha a gyö kér szent, az
ágak is azok.

A sze líd és a vad olaj fa
17Ha azon ban az ágak kö zül egye sek ki tö ret -
tek, te pe dig vad olaj fa lé ted re be ol tat tál kö zé -
jük, és az olaj fa gyö ke ré nek él te tő ned vé ből ré -
sze sül tél, 18ne di cse kedj az ágak kal szem ben.
Ha még is di csek szel: nem te hor do zod a gyö -
ke ret, ha nem a gyö kér té ged. 19Azt mon dod er -
re: „Azért tö ret tek ki ágak, hogy én be ol tas sam.”
20Úgy van: azok hi tet len ség mi att tö ret tek ki,

te pe dig a hit ál tal állsz. Ne légy el bi za ko dott,
ha nem félj! 21Mert ha Is ten a ter mé szet sze rin ti
ága kat nem kí mél te, té ged sem fog kí mél ni.
22Lásd meg te hát Is ten jó sá gát és szi go rú sá gát:
az el bu kot tak kal szi go rú, ve led pe dig jó sá gos,
ha meg ma radsz jó sá gá ban, mert kü lön ben te
is ki vá gatsz. 23De az el bu kot tak is, ha nem ma -
rad nak meg a hi tet len ség ben, be ol tat nak majd,
mert Is ten nek van ha tal ma ar ra, hogy is mét be -
olt sa őket. 24Hi szen ha te a ter mé sze ted sze rin ti
vad  olaj fá ról le vá gat tál, és ter mé sze ted el le né -
re be ol tat tál a sze líd olaj fá ba, ak kor mennyi vel
in kább be fog nak ol tat ni a sa ját olaj fá juk ba azok,
akik ter mé sze tük sze rint oda tar toz nak!

Az egész Iz rá el üd vö zül ni fog
25Nem sze ret ném, test vé re im, ha ön ma ga to -
kat böl csek nek tart va nem ven né tek tu do má -
sul azt a tit kot, hogy a meg ke mé nye dés Iz rá -
el nek csak egy ré szét ér te, amíg a né pek tel jes
szám ban be nem jut nak, 26és így üd vö zül ni fog
az egész Iz rá el, amint meg van ír va:

„El jön Si on ból a Meg vál tó,
el tá vo lít ja a hi tet len sé get Já kób há zá ból,
27és én ezt a szö vet sé ge met adom ne kik,
ami kor el tör löm bű ne i ket.”
28Az evan gé li um mi att te hát Is ten el len sé -

gei ti ér te tek, de a ki vá lasz tás mi att ked vel tek
az ős atyá kért, 29mert meg bán ha tat la nok az Is -
ten aján dé kai és az ő el hí vá sa. 30Mert aho gyan
ti egy kor en ge det le nek vol ta tok Is ten nel szem -
ben, most pe dig ir gal mat nyer te tek az ő en ge -
det len sé gük ré vén, 31úgy ők is en ge det le nek
most, hogy a nek tek adott ir ga lom ré vén vé gül
ők is ir gal mat nyer je nek. 32Mert Is ten min den -
kit egy be zárt az en ge det len ség be, hogy min den -
kin meg kö nyö rül jön.

Is ten böl cses sé gé nek di csé re te
33Ó, Is ten gaz dag sá gá nak, böl cses sé gé nek és is -
me re té nek mély sé ge! Mily meg fog ha tat la nok
az ő íté le tei, és mily ki ku tat ha tat la nok az ő út -
jai! 34Mert „ki ér tet te meg az Úr szán dé kát, vagy
ki lett az ő ta nács adó ja? 35Vagy ki elő le ge zett
ne ki, hogy vissza kel le ne fi zet nie?” 36Bi zony,
őtő le, őál ta la és őreá néz ve van min den: övé a
di cső ség mind örök ké. Ámen.

Az okos is ten tisz te let

12Kér lek azért ti te ket, test vé re im, az Is ten
ir gal mas sá gá ra, hogy okos is ten tisz te let -

ként szán já tok oda ma ga to kat élő, szent, Is ten -
nek ked ves ál do za tul, 2és ne iga zod ja tok e vi -
lág hoz, ha nem vál toz za tok meg ér tel me tek
meg úju lá sá val, hogy meg ítél hes sé tek, mi az Is -
ten aka ra ta, mi az, ami jó, ami ne ki tet sző és
tö ké le tes.

A ke gyel mi aján dé kok sok fé le sé ge
és a gyü le ke zet egy sé ge
3A ne kem adott ke gye lem ál tal mon dom te hát
kö zöt te tek min den ki nek: ne gon dol já tok ma -
ga to kat több nek, mint amennyi nek gon dol no -
tok kell, ha nem ar ra igye kez zék min den ki, hogy
jó za nul gon dol koz zék az Is ten től ka pott hit
mér té ke sze rint. 4Mert aho gyan egy test nek sok
tag ja van, de nem min den tag nak ugyan az a fel -
ada ta, 5úgy so kan egy test va gyunk Krisz tus -
ban, egyen ként pe dig egy más nak tag jai. 6Mert
a ne künk adott ke gye lem sze rint kü lön bö ző
aján dé ka ink van nak, esze rint szol gá lunk is: aki
a pró fé tá lás aján dé kát kap ta, az a hit sza bá lya
sze rint pró fé tál jon; 7aki a szol gá lat aján dé kát
kap ta, az vé gez ze szol gá la tát; a ta ní tó a ta ní tást,
8a vi gasz ta ló a vi gasz ta lást, az ada ko zó sze rény -
ség gel, az elöl já ró igye ke zet tel, a kö nyö rü lő pe -
dig jó kedv vel.

A kép mu ta tás nél kü li sze re tet
9A sze re tet ne le gyen kép mu ta tó. Iszo nyod ja -
tok a go nosz tól, ra gasz kod ja tok a jó hoz, 10a
test vér sze re tet ben le gye tek egy más iránt gyen -
gé dek, a tisz te let adás ban egy mást meg elő -
zők, 11a szol gá lat kész ség ben fá rad ha tat la nok,
a Lé lek ben buz gók: az Úr nak szol gál ja tok.
12A re mény ség ben ör ven dez ze tek, a nyo mo rú -
ság ban le gye tek ki tar tók, az imád ko zás ban áll -
ha ta to sak. 13A szen tek kel vál lal ja tok kö zös sé -
get szük sé ge ik ben, gya ko rol já tok a ven dég sze -
re te tet. 14Áld já tok azo kat, akik ül döz nek ti te -
ket; áld já tok és ne át koz zá tok. 15Örül je tek az
örü lők kel, sír ja tok a sí rók kal. 16Egy más sal
egyet ér tés ben le gye tek, ne le gye tek nagy ra tö -
rők, ha nem az alá za to sak hoz tart sá tok ma ga -
to kat. Ne le gye tek böl csek ön ma ga tok sze rint.
17Ne fi zes se tek sen ki nek rosszal a rosszért. A
tisz tes ség re le gyen gon do tok min den em ber
előtt! 18Ha le het sé ges, amennyi re tő le tek te lik,

él je tek min den em ber rel bé kes ség ben. 19Ne áll -
ja tok bosszút ön ma ga to kért, sze ret te im, ha nem
ad ja tok he lyet az ő ha rag já nak, mert meg van
ír va: „Enyém a bosszú ál lás, én meg fi ze tek” – így
szól az Úr. 20Sőt „ha éhe zik el len sé ged, adj en -
nie, ha szom ja zik, adj in nia; mert ha ezt te szed,
pa ra zsat gyűj tesz a fe jé re.” 21Ne győz zön le té -
ged a rossz, ha nem te győzd le a jó val a
rosszat.

Min den ha ta lom Is ten től van

13Min den lé lek en ge del mes ked jék a fe let -
tes ha tal mak nak, mert nincs ha ta lom

más tól, mint Is ten től, ami ha ta lom pe dig van,
Is ten től ren del te tett. 2Aki te hát nem en ge del -
mes ke dik a ha ta lom nak, az Is ten ren del ke zé -
sé vel for dul szem be; akik pe dig szem be for dul -
nak ve le, azok ma guk nak kö szön he tik íté le tü -
ket. 3Mert nem a jó cse le ke det mi att kell fél -
ni az elöl já rók tól, ha nem a rossz mi att. Azt aka -
rod, hogy ne kell jen fél ned a ha ta lom tól? Tedd
a jót, és di csé re tet kapsz tő le, 4mert Is ten szol -
gá ja ő ne ked a jó elő se gí té sé re. Ha azon ban a
rosszat te szed, ak kor félj, mert nem ok nél kül
vi se li a kar dot, hi szen ő Is ten szol gá ja, aki az
ő ha rag ját hajt ja vég re azon, aki a rosszat te szi.
5Ezért te hát en ge del mes ked ni kell nem csak a
ha rag mi att, ha nem a lel ki is me ret mi att is. 6Hi -
szen adót is azért fi zet tek, mert ők Is ten szol -
gái, akik ép pen eb ben a szol gá lat ban fá ra doz -
nak. 7Ad já tok meg min den ki nek, ami vel tar -
toz tok: aki nek az adó val, an nak az adót, aki nek
a vám mal, an nak a vá mot, aki nek a fé le lem mel,
an nak a fé lel met, aki nek pe dig a tisz te let tel, an -
nak a tisz te le tet.

A tör vény be töl té se a sze re tet
8Sen ki nek se tar toz za tok sem mi vel, csak az zal,
hogy egy mást sze res sé tek; mert aki a má si kat
sze re ti, be töl töt te a tör vényt. 9Mert ez a pa ran -
cso lat: „ne pa ráz nál kodj, ne ölj, ne lopj, ne kí -
vánd a má sét”, és bár mi más pa ran cso lat eb ben
az igé ben fog lal ha tó össze: „Sze resd fe le ba rá -
to dat, mint ma ga dat!” 10A sze re tet nem tesz
rosszat a fe le ba rát nak. A sze re tet te hát a tör -
vény be töl té se.

Az Úr el jö ve le té nek sür ge tő kö zel sé ge
11Ezen fe lül tud já tok, hogy az idő sür get: ide -
je már az álom ból fel éb red ne tek, mert most kö -
ze lebb van hoz zánk az üd vös ség, mint ami kor
hit re ju tot tunk. 12Az éj sza ka mú lik, a nap pal
pe dig már kö zel van. Ves sük el te hát a sö tét -
ség cse le ke de te it, és ölt sük fel a vi lá gos ság fegy -
ve re it. 13Mint nap pal il lik, tisz tes ség ben él jünk:
nem dor bé zo lás ban és ré sze ges ke dés ben, nem
bu jál ko dás ban és ki csa pon gás ban, nem vi -
szály ko dás ban és irigy ség ben, 14ha nem ölt sé -
tek ma ga tok ra az Úr Jé zus Krisz tust; a tes tet pe -
dig ne ké nyez tes sé tek úgy, hogy bű nös kí ván -
sá gok éb red je nek ben ne.

A hit ben erő sek ne ítél jék meg az erőt le ne ket

14A hit ben erőt lent pe dig fo gad já tok be, de
ne azért, hogy né ze te it bí rál gas sá tok. 2Az

egyik azt hi szi, hogy min dent ehet, az erőt len
pe dig zöld ség fé lét eszik. 3Aki eszik, ne ves se
meg azt, aki nem eszik, aki pe dig nem eszik, ne
ítél je meg azt, aki eszik, hi szen Is ten be fo gad -
ta őt. 4Ki vagy te, hogy más szol gá ja fe lett ítél -
ke zel? Tu laj don urá nak áll vagy bu kik. De
meg fog áll ni, mert van ha tal ma az Úr nak ar -
ra, hogy meg tart sa.

Sen ki sem él ön ma gá nak
5Van, aki az egyik na pot kü lönb nek tart ja a má -
sik nap nál, a má sik pe dig egy for má nak tart
min den na pot: mind egyik le gyen bi zo nyos a
ma ga meg győ ző dé sé ben. 6Aki az egyik na pot
meg kü lön böz te ti, az Úrért kü lön böz te ti meg.
Aki eszik, az is az Úrért eszik, hi szen há lát ad
Is ten nek. Aki pe dig nem eszik, az Úrért nem
eszik, és szin tén há lát ad Is ten nek. 7Mert kö -
zü lünk sen ki sem él ön ma gá nak, és sen ki
sem hal ön ma gá nak; 8mert ha élünk, az Úr nak
élünk, ha meg ha lunk, az Úr nak ha lunk meg.
Te hát akár él jünk, akár hal junk, az Úréi va -
gyunk. 9Mert Krisz tus azért halt meg, és
azért kelt élet re, hogy mind a hol ta kon, mind
az élő kön ural kod jék. 10Ak kor te mi ért íté led
el test vé re det? Vagy te is, mi ért ve ted meg test -
vé re det? Hi szen mind nyá jan oda fo gunk áll -
ni Is ten íté lő szé ke elé. 11Mert meg van ír va:
„Élek én, így szól az Úr, bi zony előt tem fog
meg ha jol ni min den térd, és min den nyelv
meg vall ja majd, hogy én va gyok az Is ten.” 12Így
te hát mind egyi künk ön ma gá ról fog szá mot ad -
ni Is ten nek.
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Is ten or szá ga nem evés és ivás
13Ne ítél ges sük hát töb bé egy mást, ha nem azt
ítél jé tek meg in kább, mi ként nem okoz tok a
test vé re tek nek meg üt kö zést vagy bot rán ko zást.
14Tu dom, és meg va gyok győ ződ ve az Úr Jé zus
ál tal, hogy sem mi sem tisz tá ta lan ön ma gá ban,
ha nem csak ha va la ki va la mit tisz tá ta lan nak
tart, an nak tisz tá ta lan az. 15Ha pe dig test vé red
va la mi lyen étel mi att meg szo mo ro dik, már is
le tér tél a sze re tet út já ról: ne tedd tönk re éte -
led del azt, aki ért Krisz tus meg halt. 16Vi gyáz -
za tok, ne ká ro mol ják azt a jót, amely ben ré sze -
sül te tek. 17Hi szen az Is ten or szá ga nem evés és
ivás, ha nem igaz ság, bé kes ség és öröm a Szent -
lé lek ben; 18mert aki így szol gál Krisz tus nak, az
ked ves Is ten előtt, és meg bíz ha tó az em be rek
előtt. 19Ar ra tö re ked jünk te hát, ami a bé kes -
sé get és az épü lést szol gál ja. 20Étel mi att ne
rom bold le az Is ten mun ká ját. Min den tisz ta
ugyan, de rossz an nak az em ber nek, aki meg -
üt kö zés sel eszik. 21Jobb te hát nem en ni húst,
nem in ni bort és sem mi olyat, amin test vé red
meg üt kö zik. 22Te azt a hi tet, amely ben ned van,
tartsd meg Is ten előtt. Bol dog, aki nek nem kell
el ítél nie ön ma gát ab ban, amit he lye sel. 23Aki -
nek vi szont két sé gei van nak, ami kor eszik, már -
is meg ítél te tett, mi vel nem hit ből te szi. Mert
mind az, ami nem hit ből van, bűn.

Az erő sek hor doz zák az erőt le nek gyen ge sé ge it

15Mi erő sek pe dig tar to zunk az zal, hogy
az erőt le nek gyen ge sé ge it hor doz zuk, és

ne a ma gunk ked vé re él jünk. 2Mind egyi künk
a fe le ba rát ja ked vét ke res se, még pe dig a jó ra,
az épí tés re. 3Hi szen Krisz tus sem a ma ga
ked vé re élt, ha nem amint meg van ír va: „A te
gya lá zó id gya lá zá sai hul lot tak én re ám.” 4Mert
amit ko ráb ban meg ír tak, a mi ta ní tá sunk ra ír -
ták meg, hogy az Írá sok ból tü rel met és vi gasz -
ta lást me rít ve re mény ked jünk. 5A tü re lem és
vi gasz ta lás Is te ne pe dig ad ja meg nek tek,
hogy egyet ér tés le gyen kö zöt te tek Jé zus Krisz -
tus aka ra ta sze rint, 6hogy egy szív vel, egy száj -
jal di cső ít sé tek a mi Urunk Jé zus Krisz tus Is -
te nét és Aty ját.

Zsi dók és más né pek együtt di cső í tik Is tent
a gyü le ke zet ben
7Ezért fo gad já tok be egy mást, aho gyan Krisz -
tus is be fo ga dott ti te ket Is ten di cső sé gé re.
8Mert azt mon dom, hogy Krisz tus a zsi dó ság

szol gá já vá lett Is ten igaz sá gá ért, hogy meg erő -
sít se az atyák nak adott ígé re te ket, 9a né pek pe -
dig ir gal má ért di cső ít sék Is tent, amint meg van
ír va: „Ezért ma gasz tal lak té ged a né pek kö zött,
és ne ved nek di csé re tet ének lek.” 10Az után ezt
is mond ja: „Örül je tek, né pek, az ő né pé vel
együtt.” 11Majd is mét: „Di csér jé tek az Urat
mind, ti né pek, di cső ít sék őt mind a nem ze tek.”
12Ézsa i ás pe dig így szól: „Haj tás sar jad Isai gyö -
ke ré ből, és né pek ural ko dó já vá emel ke dik:
ben ne re mény ked nek a né pek.” 13A re mény ség
Is te ne pe dig tölt sön be ti te ket a hit ben tel jes
öröm mel és bé kes ség gel, hogy bő völ köd je tek
a re mény ség ben a Szent lé lek ere je ál tal.

Pál nem akar má sok mun ka te rü le tén
mű köd ni
14Én pe dig, test vé re im, ma gam is meg va gyok
ar ról győ ződ ve, hogy ti is tel ve vagy tok jó ság -
gal, tel ve min den is me ret tel, és hogy egy mást
is tud já tok ta ní ta ni. 15Ezért kis sé me ré szeb -
ben ír tam nek tek, mint egy em lé kez tet ve ti te -
ket, mert hogy ar ra kap tam Is ten től a ke gyel -
mi aján dé kot, 16hogy a né pe kért le gyek Krisz -
tus Jé zus nak szol gá ja, aki az Is ten evan gé li u -
má nak pa pi szol gá la tát vég zem, hogy a né pek
ál do za ta a Szent lé lek ál tal meg szen telt és
ked ves le gyen. 17Krisz tus Jé zus ban te hát van
okom a di csek vés re Is ten előtt, 18mert sem -
mi olyan ról nem mer nék be szél ni, amit ne
Krisz tus tett vol na ál ta lam a né pek meg té ré -
sé ért szó val és tet tel, 19je lek és cso dák ere jé -
vel, a Lé lek ere jé vel: így hir det het tem Je ru zsá -
lem től kezd ve min den fe lé egé szen Il lí ri á ig
Krisz tus evan gé li u mát. 20Ezért úgy tar tot tam
be csü le tes nek, hogy az evan gé li u mot ne ott
hir des sem, ahol Krisz tust már is me rik, hogy
ne ide gen alap ra épít sek, 21ha nem amint
meg van ír va: „Meg lát ják őt azok, akik nek még
nem hir det ték, és akik még nem hal lot ták,
azok meg ér tik.”

Pál rész le tes úti ter ve
22Ez is sok szor aka dá lyo zott ab ban, hogy el -
men jek hoz zá tok. 23Most pe dig, mi vel eze ken
a vi dé ke ken már nincs fel ada tom, és sok éve vá -
gyó dom ar ra, hogy el jus sak hoz zá tok, 24ami -
kor His pá ni á ba uta zom, el is me gyek hoz zá tok.
Re mé lem ugyan is, hogy át uta zó ban meg lát hat -
lak ti te ket, és ti fog tok en gem oda út nak in dí -
ta ni, ha már előbb egy kis sé fel üdül tem ná la -

tok. 25Most pe dig Je ru zsá lem be me gyek a
szen tek szol gá la tá ra. 26Ma ce dó nia és Akhá ja
ugyan is jó nak lát ta, hogy gyűj tést ren dez ze nek
a je ru zsá le mi szen tek sze gé nye i nek. 27Jó nak lát -
ták ezt, de tar toz nak is ez zel ne kik, mert ha a
né pek ré sze sül tek az ő lel ki ja va ik ban, ak kor tar -
toz nak is az zal, hogy anya gi ak kal szol gál ja nak
ne kik. 28Ha te hát ezt el vé gez tem, és az ado -
mányt át ad tam, a ti se gít sé ge tek kel el me gyek
His pá ni á ba. 29Azt pe dig tu dom, hogy ami kor
hoz zá tok me gyek, Krisz tus ál dá sá nak tel jes sé -
gé vel me gyek majd.

30A mi Urunk Jé zus Krisz tus ra és a Lé lek
sze re te té re kér lek ti te ket, test vé re im, le gye tek
se gít sé gem re Is ten előtt ér tem mon dott imád -
sá ga i tok ban, 31hogy meg sza ba dul jak azok tól,
akik hi tet le nek Jú de á ban, és hogy je ru zsá le -
mi szol gá la tom ked ves le gyen a szen tek nek;
32hogy az tán majd Is ten aka ra tá ból öröm mel
ér kez zem hoz zá tok, és meg pi hen jek ná la -
tok. 33A bé kes ség Is te ne le gyen mind nyá ja tok -
kal. Ámen.

Fé bé aján lá sa és sze mé lyes üd vöz le tek

16Aján lom nek tek nő test vé rün ket, Fé bét,
aki a kenkh re ai gyü le ke zet szol gá ló ja:

2fo gad já tok be őt az Úr ban a szen tek hez il lő -
en, és áll ja tok mel lé min den olyan ügy ben,
amely ben szük sé ge van rá tok, mert ő is so kak -
nak lett párt fo gó ja, ne kem ma gam nak is.

3Kö szönt sé tek Prisz kát és Ak vi lát, akik
mun ka tár sa im Krisz tus Jé zus ban! 4Ők ér -
tem sa ját éle tü ket koc káz tat ták, és ne kik
nem csak én va gyok há lás, ha nem a né pek va -
la mennyi gyü le ke ze te is. 5Kö szönt sé tek a há -
zuk ban lé vő gyü le ke ze tet is! Kö szönt sé tek az
én sze re tett Epa ine to szo mat, aki Ázsia tar to -
má nyá nak zsen gé je Krisz tus ban! 6Kö szönt sé -
tek Má ri át, aki so kat fá ra do zott ér te tek! 7Kö -
szönt sé tek And ron ikoszt és Ju ni át, ro ko na i -
mat és fo goly tár sa i mat, aki ket nagy ra be -
csül nek az apos to lok kö ré ben, akik ná lam is
előbb ju tot tak hit re Krisz tus ban! 8Kö szönt sé -
tek az Úr ban sze re tett Amp li á tu szo mat! 9Kö -
szönt sé tek Ur bá nuszt, aki mun ka tár sunk
Krisz tus ban, és az én sze re tett Sztak hü szo mat!
10Kö szönt sé tek Apel lészt, Krisz tus ki pró bált
em be rét! Kö szönt sé tek az Arisz to bu losz há -
za né pé ből va ló kat! 11Kö szönt sé tek He ró di -
ónt, az én ro ko no mat! Kö szönt sé tek a Nar -
cisszusz há za né pé ből azo kat, akik az Úr ban

hisz nek! 12Kö szönt sé tek Trü fa i nát és Trü fó -
szát, akik fá ra doz nak az Úr ban! Kö szönt sé tek
a sze re tett Per sziszt, aki so kat fá ra do zott az
Úr ban! 13Kö szönt sé tek az Úr ban ki vá lasz tott
Ru fuszt és any ját, aki ne kem is anyám! 14Kö -
szönt sé tek Aszünk ri toszt, Fle gónt, Her mészt,
Pat ro bászt, Her mászt és a ve lük lé vő test vé -
re ket! 15Kö szönt sé tek Fi lo log oszt és Jú li át, Né -
re uszt és nő test vé rét, va la mint Olüm pászt és
a ve lük lé vő szen te ket mind! 16Kö szönt sé tek
egy mást szent csók kal! Kö szönt ti te ket Krisz -
tus min den gyü le ke ze te.

Óvás a za var kel tők től
17Kér lek ti te ket, test vé re im, tart sá tok szem mel
azo kat, akik sza ka dá so kat és bot rán ko zá so kat
okoz nak az zal a ta ní tás sal szem ben, amit ta nul -
ta tok! Tér je tek ki elő lük! 18Mert az ilye nek nem
a mi Urunk nak, Krisz tus nak szol gál nak, ha nem
a sa ját ha suk nak, és szép szó val, ékes szó lás sal
meg csal ják a jó hi sze mű ek szí vét. 19Hi szen a ti
en ge del mes sé ge tek hí re el ju tott min den ki -
hez; nek tek te hát örü lök. De sze ret ném, ha böl -
csek len né tek a jó ra, és egy ügyű ek a rossz ra. 20A
bé kes ség Is te ne pe dig össze zúz za a Sá tánt lá -
ba tok alatt ha ma ro san. A mi Urunk Jé zus
Krisz tus ke gyel me le gyen ve le tek!

Pál mun ka tár sa i nak üd vöz le tei
21Kö szönt ti te ket mun ka tár sam, Ti mó te us,
va la mint ro ko na im: Lu ci usz, Já zon és Szó szi -
pat rosz. 22Kö szön te lek ti te ket az Úr ban én, Ter -
ci usz, aki le ír tam ezt a le ve let. 23Kö szönt ti te -
ket Gá jusz, aki ven dég lá tóm ne kem és az
egész gyü le ke zet nek. Kö szönt ti te ket Er ász tosz,
a vá ros szám ve vő je, és Kvár t usz test vé rünk.
24(A mi Urunk Jé zus Krisz tus ke gyel me le gyen
mind nyá ja tok kal!)

Is ten di cső í té se
25Aki nek pe dig van ha tal ma ar ra, hogy meg -
erő sít sen ti te ket az én evan gé li u mom és a Jé -
zus Krisz tus ról szó ló üze net sze rint – ama ti -
tok ki nyi lat koz ta tá sa foly tán, amely örök idő -
kön át ki mon dat lan ma radt, 26de most nyil ván -
va ló vá lett, és az örök Is ten ren del ke zé se sze -
rint a pró fé ták írá sai ál tal tud tul ada tott min -
den nép nek, hogy el jus sa nak a hit en ge del mes -
sé gé re –, 27az egye dül bölcs Is ten nek le gyen di -
cső ség Jé zus Krisz tus ál tal örök kön-örök ké.
Ámen.
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tar tal mi be ve ze tést, a szö veg ré szek kö zé
tör delt hát tér ma gya rá za to kat, va la mint a
fon to sabb fo gal ma kat kis le xi kon sze rű en
föl so ra koz ta tó szó gyűj te ményt tar tal maz ez
az új for dí tás szö ve gé vel meg je lent „ma gya -
rá za tos Bib lia”.
Ára: 4100 Ft

Bib liarész le tek

Új szö vet ség és Zsol tá rok köny ve
Eb ben a bib lia ki adás ban az Új szö vet ség
köny vei és a Zsol tá rok köny ve mel lett ol -
vas ha tó ak a Bib lia ma gya rá zó jegy ze tek kel
cí mű kö tet be ve ze té sei is az egyes bib li ai
köny vek hez.
Ára: 1100 Ft

Ká ro li-fordítású Új szö vet ség
és Zsol tá rok köny ve
Ára: 1450 Ft

Szi nop szis
A négy evan gé li um pár hu za mos szö ve ge.
Ára: 2700 Ft

Lu kács evan gé li u ma
A há rom ka to li kus (Kál di-, új ka to li kus, Bé -
kés–Da los-) és há rom pro tes táns (vi zso lyi,
re vi de ált Ká ro li-, re vi de ált új pro tes táns)
for dí tás pár hu za mos tör de lés sel ol vas ha tó
szö ve ge.
Ára: 2900 Ft

De u te rok ano ni kus bib li ai köny vek
A ka to li kus bib lia for dí tá sok ban ma is meg -
ta lál ha tó, ám a pro tes táns bib li ák ból hi ány -
zó, má sod la go san ka no ni kus köny vek nek
az ere de ti gö rög szö veg alap ján ké szült új
for dí tá sa.
Ára: 1500 Ft

Gö rög–ma gyar Új szö vet ség
Ára: 4800 Ft

An gol–ma gyar Új szö vet ség
Ára: 2200 Ft

Né met–ma gyar Új szö vet ség
Ára: 3200 Ft

Szlo vák–ma gyar Új szö vet ség
Ára: 590 Ft

Ro mán–ma gyar Új szö vet ség
Ára: 690 Ft

Bibliai segédkönyvek

Bib li ai at lasz 
77 szí nes tér ké pen, fény ké pek kel és mű -
hold fel vé te lek kel mu tat ja be a bib li ai tá jak
és az egy ko ri nagy bi ro dal mak tör té nel mét,
föld raj zát, va la mint a bib li ai ese mé nyek
hely szí ne it.
Ára: 2600 Ft

Pe csuk Ot tó (szerk.):
Bib lia is me re ti ké zi könyv
Be ve ze tés és tar tal mi is mer te tés a Szent írás
köny ve i hez. El ső sor ban a kö zép- és fel ső -
szin tű ok ta tás igé nye i hez al kal maz kod va
kö zöl fon tos tar tal mi és hát tér is me re te ket
az egyes bib lia köny vek ről.
Ára 3500 Ft

Bottyán Já nos:
A ma gyar Bib lia év szá za dai
A ma gyar nyel vű bib lia for dí tá sok tör té ne -
tén ka la u zol ja vé gig az ol va sót az először
1982-ben meg je lent könyv. Ez a má so dik
kiadás röviden összefoglalja a ha zai bib -
liaki adá s utóbbi há rom év ti zedének
történetét is.
Ára: 2100 Ft

Fa bi an Vogt:
Is ten ho zott a Bib li á ban!
Úti ka la uz a Szent írás hoz
Ára: 1500 Ft

Hans Ru e di We ber:
En gem ol vas a könyv
Bib lia is ko lai ve ze tők ké zi köny ve. Rö vid
elmé le ti se géd anyag bib li ai szö ve gek cso -
por tos fel dol go zá sá hoz, hasz nos gya kor la ti
ta ná csok kal.
Ára: 460 Ft

Hol ger Fin ze-Mi chel sen:
Mi atyánk – Fel fe de zé sek az Úr tól ta nult
imád ság ban
Az Úr imád ságá ról írt könyv az ima köz -
pon ti ki fe je zé se i re kon cent rál, hogy ezen
ke resz tül az ol va só sa ját éle té ben fe dez hes -
se fel Jé zus imád sá gá nak ér tel mét.
Ára: 1400 Ft

A Ma gyar Bib lia tár su lat kiad vá nyaiból
Meg ren del he tők az MB TA ki adó já nál (www.kal vin ki ado.hu) vagy le vél ben az in fo@bib lia tar su lat.hu cí men
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„Így szól az Úr, a te te rem tőd: Ne félj,
mert meg vál tot ta lak, ne ve den szó lí -
tot ta lak, enyém vagy!” (Ézs 43,1) 

Szent há rom ság ün ne pe után a ha to -
dik hé ten az Út mu ta tó reg ge li és he ti
igé i ben Is ten a sö tét ség ből vi lá gos ság -
ra, a ke reszt ség aján dé ká val meg té rés re hív, mely ben bűn bo csá tó sze re te tének
zá lo gát ad ja. „Krisz tus sze re ti az egy há zat, és ön ma gát ad ta ér te, hogy meg -
szen tel je, és meg tisz tít sa a ke reszt ség gel az ige ál tal.” (Ef 5,25.26; LK) És: „Jé -
zus Krisz tus a vi lág vi lá gos sá ga, ná la van örök ké az élet for rá sa.” (GyLK 699)
Is ten a gyer me ke it az ő di cső sé gé re te rem tet te, for mál ta s al kot ta (lásd Ézs 43,7).
Ő min den kor bá to rí tód: „Ne félj, mert én ve led va gyok!” (Ézs 43,5) Az apos -
to lok ki kül dé se kor Jé zus Urunk meg pa ran csol ta: „Men je tek el te hát, te gye tek
ta nít vánnyá min den né pet, meg ke resz tel ve őket az Atyá nak, a Fi ú nak és a Szent -
lé lek nek ne vé ben!” (Mt 28, 19) Pál ezt ta nít ja: „A ke reszt ség ál tal ugyan is el te -
met tet tünk ve le a ha lál ba, hogy ami kép pen Krisz tus fel tá madt a ha lál ból az
Atya di cső sé ge ál tal, úgy mi is új élet ben jár junk.” (Róm 6,4) Re for má to runk
szá má ra meg erő sí tést je len tett hit har ca i ban e tény: „Meg va gyok ke resz tel ve!”
„Iz rá el fi ai szá ra zon men tek be a ten ger kö ze pé be, és a víz jobb ról-bal ról fal -
ként állt.” (2Móz 14,22) Ez a ke reszt ség elő ké pe is volt, mert „hit ál tal kel tek
át a Vö rös-ten ge ren, mint va la mi szá raz föl dön” (Zsid 11,29). Pün kösd kor mond -
ta Pé ter az ige hir de té se ál tal szí ven ta lál tak nak: ti is „tér je tek meg, és ke resz -
tel ked je tek meg va la mennyi en Jé zus Krisz tus ne vé ben, bű ne i tek bo csá na tá ra,
és meg kap já tok a Szent lé lek aján dé kát” (Ap Csel 2,38). Pál és Szi lász pe dig ezt
ta ná csol ta a fi lip pi bör tön őr nek: „Higgy az Úr Jé zus ban, és üd vö zülsz (…).Ő pe -
dig (…) azon nal meg ke resz tel ke dett egész há za né pé vel együtt.” (Ap Csel
16,31.33) Jé zus Urunk az alá za tos és hí vő, egy ügyű gyer me ke ket ál lí tot ta pél -
da ként ta nít vá nyai elé: „…ha meg nem tér tek, és olya nok nem lesz tek, mint a
kis gyer me kek, nem men tek be a mennyek or szá gá ba.” (Mt 18,3) Az egész éle -
te, ha lá la s fel tá ma dá sa hi te le sí ti az ál ta la el ren delt két szent sé get. „Ami kor pe -
dig Jé zus hoz ér tek, mi vel lát ták, hogy már ha lott, az ő láb szár csont ját nem tör -
ték el, ha nem az egyik ka to na lán dzsá val át szúr ta az ol da lát, amely ből azon -
nal vér és víz jött ki.” (Jn 19,33–34) „A vér ben és a víz ben a hit az üd vös ség és
az üdv ado má nyok ké pét lát ja. (…) Az óegy ház ban sze ret ték a víz je len té sét a
ke reszt ség re, a vé rét az úr va cso rá ra vo nat koz tat ni.” (Lásd: Bib lia – Ma gya rá -
zó jegy ze tek kel, 1290. o.) Mit mond dr. Lu ther Már ton? „Krisz tus a ke reszt ség -
be min den idő re be le ve gyí tet te ár tat lan pi ros vé rét. Mi ért? Mert a szent ke -
reszt sé get is ugyan az a vér sze rez te meg ne künk, amely ér tünk ki om lott és bű -
ne in kért meg fi ze tett.” Ő ma is min den élő ha lott nak ezt üze ni: „…térj meg!”
„Aki győz, azt öl töz te tik fe hér ru há ba, an nak a ne vét nem tör löm ki az élet köny -
vé ből.” (Jel 3,3.5) „Szent ke reszt sé günk a vált ság pe csét je, / Üd vös sé günk nek
el ső zá lo ga. (…) / Építsd meg né pe det, Szent lé lek Is ten!” (EÉ 245,4) Úgy le gyen!

g Ga rai And rás

HE TI ÚT RA VA LÓ

„Egy író so ha nem jobb, mint a
szer kesz tő je.” Min den jó tollforgató
tud ja, hogy műve „kor rek ci ós ke ze -
lést” igé nyel. Ta lán nyelv ta ni hi ba van
ben ne vagy el írás; eset leg egy ki fe -
je zés vagy egy mon dat nem vi lá gos;
vagy a szer kesz tő ta lán ar ra biz tat -
ja az írót, hogy vizs gál ja meg az írás
ki in du ló pont ját. A ja ví tás fon tos
ah hoz, hogy az ol va só ink meg ért sék,
amit va ló ban mon da ni aka runk ne -
kik. Kor ri gál ni azon ban gyak ran
nem könnyű. Csa ló dot tá, re mény -
vesz tet té te het ben nün ket, né ha
még meg alá zó is le het, ha csak azt
lát juk, hogy a „cso dá la tos”, sok mun -
ká val és sze re tet tel meg al ko tott
opuszunk messze nem olyan szín vo -
na lú, ami lyen nek ter vez tük, ami -
lyen nel le nyű göz het tük vol na az ol -
va só in kat.

Te hát két le he tő sé günk ma rad:
vagy te kin tet tel va gyunk a szer kesz -
tők szem lé let mód já ra, és meg fon tol -
juk ja vas la ta i kat; vagy fi gyel men kí -
vül hagy juk őket, mert meg va gyunk
győ ződ ve ró la: ők egy sze rű en nem
ér tik meg, hogy mi mi lyen iro dal mi
zse nik va gyunk. 

A kor rek ció – ame lyet né há nyan
konst ruk tív kri ti ká nak ne vez nek –
azon ban nem kö tő dik ki zá ró lag az
írás hoz, az írott mű vek hez: bár mi lyen
más mun ka he lyen is al kal maz ha tó.
Még a leg te het sé ge sebb dol go zó nak
is (le gyen akár mes ter em ber, üz let -
kö tő, me ne dzser, akár csúcs ve ze tő)
ta nul nia kell, fej lesz te nie szak mai
ké pes sé ge it, hogy a csú cson ma rad -
has son. Eb ben se gít sé gé re van, ha va -
la ki – egy kí vül ál ló, ob jek tív meg fi -

gye lő – ké pes ész re ven ni a gyen gé -
it, kor lá ta it, és az tán ja vas la tot tud
ten ni ar ra, ho gyan fej lőd het to vább.

Saj nos nem min den ki fo gad ja el,
ha ki ja vít ják; időn ként ez a te vé -
keny ség el len ál lás ba és vissza uta sí tás -
ba üt kö zik. A vissza uta sí tás mö gött
le het büsz ke ség is, ami azt je len ti,
hogy az il le tő kép te len az alá zat ra. 

Sú lyos kö vet kez mé nye le het, ha
va la ki meg fon tol ni sem haj lan dó a ja -
ví tó szán dé kú ész re vé telt. Ta lán ép -
pen ezért fog lal ko zik az ószö vet sé gi
Pél da be szé dek köny vé nek ti zen ötö dik
fe je ze te több sza ka szon át ez zel a té -
má val. Bo lond, aki fi gyel men kí vül
hagy ja, ha hi bá ra, hi á nyos ság ra hív -
ják föl a fi gyel mét. Fáj dal mas le het,
ami kor ki ja ví ta nak ben nün ket, de sa -
ját ér de künk ben ér de mes er re oda -
fi gyel ni. „A bo lond meg út ál ja az ő
aty já nak ta ní tá sát; a ki pe dig meg be -
csü li a dor gá lást, igen eszes.” (Péld 15,5;
Ká ro li-for dí tás)

Ha nem fi gye lünk a kor rek ci ót
cél zó jel zés re, an nak ko moly kö vet -
kez mé nyei le hetnek. Aki fi gye lem be
ve szi a jel zést, az ké pes vissza ta lál ni
a he lyes irány ba, ar ra az út ra, ame -
lyi ken el in dult. Aki vi szont nem fo -
gad ja el a hi bá ra va ló fi gyel mez te tést,
az rossz út ra té ved, ta lán olyan ra,
amely ről már vissza sem le het for dul -
ni. „Go nosz dor gá lás jő ar ra, a ki út -
ját el hagy ja; a ki gyű lö li a fe nyí té ket,
meg hal.” (Péld 15,10) és „A mely fül
hall gat ja az élet nek dor gá lá sát, a böl -
csek kö zött la kik. A ki el von ja ma gát
az er köl csi ta ní tás tól, meg út ál ja az ő
lel két; a ki pe dig hall gat ja a fed dést,
ér tel met sze rez.” (Péld 15,31–32)

A kor rek ció el ve té se vég ső so ron
azt je len ti, hogy el for dulsz a böl cses -
ség től. Ha úgy dön töt tél, „en gem ez
nem ér de kel”, ak kor már na gyon ne -
héz el fo gad nod a ja ví tást, még ak kor
is, ha a ja va dat szol gál ja. Pe dig úgy
vissza uta sí ta ni va la mit, hogy meg
sem vizs gá lod, hogy jó-e, több nyi re
bu ta ság. „Nem sze re ti a csú fo ló a fed -
dést, és a böl csek hez nem megy.”
(Péld 15,12)

A ja ví tá si ja vas la tok fi gye lem be vé -
te le se gít a ter ve zés ben, a cé lok tisz -
tá zá sá ban. A ter vek, cé lok ér té ke lé -
sé nek egyik mód ja, hogy meg kér de -
zed a ba rá ta id, kol lé gá id vé le mé -
nyét és ta ná csát. Az zal, hogy az ő vé -
le mé nyü ket is figyelembe ve szed,
még va ló szí nűbb, hogy a he lyes kö -
vet kez te tés re jutsz. „Hi á ba va lók lesz -
nek a gon do la tok, mi kor nincs ta nács;
de a ta ná cso sok so ka sá gá ban elő men -
nek.” (Péld 15,22)

Ah hoz, hogy meg fe le lő mó don fo -
gad juk, ha ki ja ví ta nak ben nün ket,
alá zat ra van szük sé günk. Az éle tünk
nagy ré sze ab ból áll, hogy ta nu lunk, és
meg ért jük, amit ta nul tunk – né ha ez
azt is je len ti, hogy alá za to san be is mer -
jük: ko ránt sem tu dunk min dent.

Az alá zat leg ha tal ma sabb cse le ke -
de te az, ami kor alá vet jük ma gun kat
Is ten nek, és el is mer jük az ő ural mát
az éle tünk fe lett, még ak kor is, ha ez
azt je len ti, hogy sze mé lyes vá gya in -
kat fel kell ad nunk. „Az Úr nak fé lel -
me a böl cses ség nek tu do má nya, és a
tisz tes ség nek előt te jár az alá za tos ság.”
(Péld 15,33)

g Ro bert J. Ta masy
(For rás: Mon day Man na)

Engedd, hogy kijavítsák
a hibáidat!

Har minc fi a tal vett részt idén az or szá -
gos evan gé li kus fú vós tá bor ban jú ni -
us 24. és jú li us 4. kö zött Kis má nyo kon
Jo hann Gyu la szak mai irá nyí tá sá val.
A gye re kek fe le el ső al ka lom mal ér ke -

zett a tíz na pos prog ram ra, ami jel zi,
hogy a tá bor éle té ben im már el ér ke -
zett a ge ne rá ció vál tás ide je. 

A több éve vissza já ró réz- és fa fú -
vó sok már ma guk is részt vet tek a ki -
seb bek ta nít ga tá sá ban, fel ügye lé sé -
ben. A pró bák és a Ma kán Har gi ta
lel kész nő ál tal ve ze tett áhí ta tok mel -

lett – sza bad ide jük ben – elő sze re tet -
tel spor tol tak a gye re kek.

A ha gyo má nyok nak meg fe le lő en
idén is fel lép tek a mucs fai és a kis má -
nyo ki is ten tisz te le ten, il let ve kon cer -

tet ad tak a ma jo si temp lom ban.
Plusz fel ké rés ként a bony há di evan -
gé li kus gim ná zi um ban meg ren de zett
kon fir man dus tá bor ban és az evan gé -
li kus pe da gó gus kon fe ren ci án is be -
mu tat koz tak a ze né szek, kö zöt tük a
Brass Com ze ne kar tag jai.

g Má té Ré ka fel vé te le

Ze ne szó tól vol tak
han go sak a temp lo mok

b Kü lön le ges ke gye lem, hogy a fel -
gyor sult vi lág for ga ta gá ból az
em ber el me het olyan hely re, ahol
el csen de sed het, és le he tő sé ge
van az Úr ral va ló sze mé lyes kap -
cso lat el mé lyí té sé re. Nincs élet Jé -
zus nél kül! Ke res ni kell, és mint
él te tő táp lá lé kot – amely nél kül
ér tel met len él ni – az em ber nek
ma gá hoz kell ven ni. En nek je gyé -
ben ren dez ték meg Is ten ál dott je -
len lé té ben a Bu dai és a Pes ti Egy -
ház me gye csa lá di kon fe ren ci á ját.
Pi lis csa bán, a Bé thel Evan gé li kus
Misszi ói Ott hon ban jú ni us 28. és
jú li us 3. kö zött kö zel hat van fő fi -
gyelt a he ti igé re: „En gem ke res -
se tek, és él tek!” (Ám 5,4)

A reg ge li áhí ta to kat Hor vát-He gyi
Oli vér és Hu lej Eni kő lel ké szek osz -
tot ták fel egy más kö zött.

Az Úr, aki gon dos ko dó és sze re -
tő Is ten, for mál ja gyer me ke it, út mu -

ta tást ad és ke gyel mi aján dé kok kal
hal moz za el őket. Ho gyan élünk
aján dé ka ink kal? Nem csu pán a meg -
fog ha tó tár gyi dol gok az ér té kek és
aján dé kok. Aján dék az együtt lét, a
nagy csa lád, a be szél ge tés, a bi -
zony ság té tel, az ima kö zös ség és a
kö zös ének lés is. Ezen aján dé kok
ren ge te gét árasz tot ta Is ten er re a
kon fe ren ci á ra.

„Ke gye lem ből lép he tünk be szent
je len lé ted be…” – hí vo ga tott sok szor
az ének az al kal mak előtt, me lyek az
Úr ral és az egy más sal va ló kö zös ség -
re te rem tet tek le he tő sé get. 

Az em ber a tö ké le tes ség re tö rek -
szik. Csak jó ra, szép re vá gyik,
olyan ra, ami hi bát lan, ép. Ám egye -
dül Is ten tö ké le tes, és ha tő le kér -
jük, hogy ha son ló kép pen ma gá hoz
for mál ja éle tün ket, ak kor ar ra a
nap ra, ame lyet ígér a gyer me kei
szá má ra, be vég zi mun ká ját – hall -
hat ták az egy be gyűl tek az áhí ta to -
kon. Nem elé ged het meg az em ber
a né hol bar nu ló, rom ló gyü mölcs el -

fo gyasz tá sá val, hi szen van tö ké le tes.
Csak is a tel je sen ép, egész sé ges
táp lá lé k tart élet ben. Táp lá lék nél -
kül és él te tő víz nél kül nem le het él -
ni. Jé zus a for rás!

A dél utá ni elő adók – Itt zés And -
rás és Szil via, dr. Rab Fe renc Le ven -
te, Hor váth Mik lós, Gáncs Pé ter,
Hor váth-He gyi Oli vér – az el kö te le -
ző dés ről be szél tek. El kö te le ző dés a
csa lád, a hi va tás, az élet, a gyü le ke -
zet és Jé zus Krisz tus mellett. Az
em ber vá laszt hat. Hoz hat dön té se ket,
me lyek nek a kö vet kez mé nye it vi -
sel nie kell. Mi ért ne akar nánk azon
az úton jár ni, ame lyet Is ten ter ve zett
egyen-egyen ként min den ki nek, hi -
szen az a leg jobb út vo nal! Csak kö -
vet ni kell. Bíz ni a tö ké le tes Ve ze tő -
ben. Mel let te dön te ni.

Az es ti evan gé li zá ció so ro za tot
Zsar nai Krisz ti án lel kész tar tot ta, Bír
7,7b alap ján: „Így szól az Úr: …meg -
sza ba dít lak ben ne te ket.” Is ten meg -
mu tat ta hat al mas sá gát, cso dá ját,
ere jét Ge de on nak. A hét köz na pok
for ga ta gá ban a ma em be re is szám -
ta lan csa tát vív, ha son ló kép pen Ge -
de on hoz. Mi is tud hat juk: nem kell
egye dül küz de nünk. „Ne félj!” – erő -
sít min ket is szám ta lan szor az ige.
Mer jünk rá áll ni az Úr ígé re te i re! 

A hé ten a kon fe ren cia részt ve vői
meg ta pasz tal hat ták, hogy Is ten sze -
re tő és gon dos ko dó Atya, aki nem
hagy min ket ma gunk ra, hor doz, táp -
lál, gon dos ko dik rólunk, és győ ze lem -
re ve zet. A he ti ének so ra i val zá rom
e be szá mo lót: „Élet van te ben ned, /
Erő van te ben ned, / Re mény van te -
ben ned, ó, Jé zus!”

g Bit tó Vik tó ria

Is ten út ja a leg jobb út vo nal
Csa lá di kon fe ren cia Pi lis csa bán
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Fel vé tel a Bap tis ta Teo ló gi ai Aka dé mi á ra
A Bap tis ta Teo ló gi ai Aka dé mia fel vé telt hir det ál la mi lag fi nan szí ro zott
kép zé se i re a 2010/2011-es tan év re. A kép zé sek, az egész éle ten át tar tó
ta nu lás je gyé ben, min den kor osz tály előtt nyi tot tak.

Teo ló gia mes ter kép zé si szak (MA): A kép zés re el ső sor ban (de nem ki -
zá ró lag!) azok je lent ke zé sét vár juk, akik hit tu do má nyi alap kép zé si
vagy fő is ko lai dip lo má val ren del kez nek. A sza kon ok le ve les teo ló gus (MA
in Theo logy) szak kép zett ség sze rez he tő. A kép zés ide je 4 fél év.

Teo ló gia alap kép zé si szak (BA): a kép zés so rán 3 spe ci a li zá ció vá laszt -
ha tó.

Gyü le ke ze ti lel ki pász tor: azok nak, akik élet hi va tás ként sze ret né nek
klasszi kus lel ki pász to ri fel ada to kat el lát va szol gál ni (ige hir de tés, lel ki -
gon do zás, ta ní tás…).

Misszi ói: azok nak, akik sze ret né nek fel ké szül ni bib lia kör-ve ze tői, if -
jú ság ve ze tői, evan gé li zá ci ós mun ka tár si, misszi o ná ri u si fel ada tok va la -
me lyi ké re is.

Szo ci á lis lel ki gon do zó: azok nak, akik szak sze rű en sze ret né nek se gít -
sé get nyúj ta ni tes ti-lel ki ter het hor do zó em ber tár sa ink nak.

A sza kon teo ló gus szak kép zett ség sze rez he tő. A kép zés ide je 8 fél év.
Kán tor alap kép zé si szak (ha gyo má nyos egy ház ze nei kép zé si irány): azok -

nak, akik szak sze rű en sze ret né nek részt ven ni a gyü le ke zet ének-ze nei
szol gá la tá ban. A sza kon kán tor szak kép zett ség sze rez he tő. A kép zés ide -
je 6 fél év.

Kán tor alap kép zé si szak ra (if jú sá gi ének-ze ne kép zé si irány): azok nak,
akik szak sze rű en sze ret né nek részt ven ni az if jú sá gi (gos pel-) ének-ze -
nei szol gá lat ban. A sza kon kán tor szak kép zett ség sze rez he tő. A kép zés
ide je 6 fél év.

Egy ház ze nész szak irá nyú to vább kép zé si szak ra azok je lent ke zé sét vár -
juk, akik alap kép zés ben vagy fő is ko lai kép zés ben már dip lo mát sze rez -
tek. A kép zés cél ja: az egy há zi/gyü le ke ze ti ének-ze ne mű ve lé sé re és ve -
ze té sé re al kal mas és kész szak em be rek kép zé se. A sza kon gyü le ke ze ti egy -
ház ze nész szak kép zett ség sze rez he tő. A kép zés ide je 4 fél év.

Gosp el ze nész szak irá nyú to vább kép zé si szak ra azok je lent ke zé sét vár -
juk, akik alap kép zés ben vagy fő is ko lai kép zés ben már dip lo mát sze rez -
tek. A kép zés cél ja: a gos pel ének-ze ne mű ve lé sé re és ve ze té sé re al kal -
mas és kész szak em be rek kép zé se. A sza kon gosp el ze nész szak kép zett -
ség sze rez he tő. A kép zés ide je 4 fél év.

Je lent ke zé si ha tár idő: 2010. au gusz tus 15.
A je lent ke zé si lap le tölt he tő in téz mé nyünk hon lap já ról (www.bta.hu)

vagy a ta nul má nyi hi va tal tól igé nyel he tő (cím: 1068 Bu da pest, Ben czúr
u. 31.; tel.: 1/342-7534 vagy 20/886-0846; e-mail: ta nul ma nyi@bta.hu).

Dr. Al má si Ti bor rek tor

Fel vé tel a Lu ther Ott hon – Szak kol lé gi um ba
a 2010/2011-es tan év re

A Lu ther Ott hon – Szak kol lé gi um fel vé telt hir det Bu da pes ten fel ső ok -
ta tá si in téz mény ben nap pa li ta go za ton ta nul má nyo kat foly ta tó hall ga -
tók nak a 2010/2011-es tan év től. A je lent ke zé si lap hoz mel lé kel ni kell
lelkészi aján lást és kéz zel írott ön élet raj zot. A ki töl tött fel vé te li je lent -
ke zé si lap be ér ke zé si ha tár ide je au gusz tus 3., 23 óra 59 perc. A je lent -
ke zé si la pot elekt ro ni ku san a fel ve te li@lu therott hon.hu cí men és pos tai
úton a Lu ther Ott hon – Szak kol lé gi um, 1138 Bu da pest, Vi za fo gó u. 2–
4. cí men vár juk. A fel vé te li tá bor – amely nek ré sze a szó be li fel vé te li –
au gusz tus 6. és 8. kö zött lesz. Bő vebb in for má ció Ju hász Ba lázs tól
kapható a j.ba lu ka pit any@gmail.com cí men vagy a 70/948-1890-es te -
le fon szá mon. A fel vé te li lap le tölt he tő a www.lu therott hon.hu cí men.

H I R D E T É S

Kis- és nagy lány ko rom ban (te hát
leg alább más fél év ti ze de) még nép -
sze rű volt tit kos nap lót ír ni, az az
leg fél tet tebb tit ko kat meg osz ta ni
„va la ki vel” („Ked ves Nap lóm”-mal),
ugyan ak kor ez zel el rej te ni éle tünk
egy sze le tét a vi lág elől. Ma ta lán a
kis lá nyok még is me rik a tit kos
nap ló hű sé ges „ba rát sá gát”, de a na -
gyok in kább blo go kat ír nak, és kö -
zös sé gi ol da lak üze nő fa la in oszt ják
meg so kak kal gon do la ta i kat, ér zé -
se i ket, éle tük ese mé nye it. Ez már az
idő sebb ge ne rá ció kö ré ben is nép -
sze rű.

Olyan is elő for dul, hogy va la ki tit -
kos nap lót ve zet, de az tán leg bel -
sőbb ví vó dá sai fel ke rül nek az in ter -
net re, eset leg meg je len nek könyv
for má tum ban is. Konk ré tan most
ki re is gon do lok? Egy Ra chel Joy
Scott ne vű, ti zen hét éves ame ri kai
lány ra, aki nek a nap ló fel jegy zé se it –
tra gi kus hir te len ség gel be kö vet ke -
zett ha lá la után – szü lei oly annyi -
ra nyil vá nos ság ra hoz ták, hogy több
in ter ne tes ol dalt is ké szí tet tek, il let -
ve a fel jegy zé se ket Ra chel könnyei
cím mel, ki bő vít ve könyv alak ban is
ki ad ták. Ne ki éle té ben még nem
volt meg a le he tő sé ge, hogy blo gol -
jon vagy kö zös sé gi ol da lak hoz csat -
la koz zon, így nem tud juk, ő mit osz -
tott vol na meg ve lünk… De mi vit -
te rá Ra chel szü le it, Beth Nim mót és
Dar rell Scot tot er re a szo kat lan lé -
pés re?

Egy nap, amely fel for gat ta sok
ame  ri kai csa lád éle tét. 1999. áp ri lis
20-án az Ame ri kai Egye sült Ál la mok
Col ora do ál lamának Co lum bi ne vá -
ro sá ban a Co lum bi ne Gim ná zi um
vé re s mé szár lá s színhelye volt. Két ti -
zen éves di ák fegy ve rrel támadt az
iskolájára, meg ölt ti zen két di á kot és
egy ta nárt, meg se be sí tett hu szon egy

em bert, majd ön gyil kos sá got kö vet -
ett el. 

Ra chel Joy Scott is a ha lá los ál do -
za tok egyi ke volt. A meg bo csá tás sal
küz dő szü lők el sőd le ges cél ja az volt
a könyv írás sal, hogy be mu tas sák a jó
és rossz va lós és fáj dal mas küz del mét.
Ugyan azt az ag resszi ót, amely már
nemcsak egy má sik kon ti nens gond -
ja vagy a csa lá dok ban he lyen ként elő -

for du ló je len ség, ha nem a mai Ma -
gyar or szág is ko lá i ban is egy re in kább
el ha tal ma so dó prob lé ma. És bár -
me lyik kö zeg ről, bár me lyik föld rész -
ről le gyen szó, nem dug hat juk a fe -
jün ket ho mok ba.

A könyv – ma gya rul a Har mat Ki -
adó je len tet te meg 2006-ban – ko -
ránt sem csak e prob lé ma fel tá rá sa
vagy ne ta lán élet raj zi re gény, de nem
is em lék könyv. Ra chel hi té nek ala ku -
lá sát, ví vó dá sa it, a tra gé dia kö rü li
rész le te ket is mer het jük meg raj zai,
ver sei, fény ké pei ré vén. Mély ér zé sű,
őszin te, élet vi dám és a hi té ért, Krisz -
tus sal va ló élő kap cso la tá ért meg küz -

dő és ezért a kor tár sa i tól a meg ve tést
is vál lal ni me rő ka masz lány volt.

De ki de rül az is: Ra chel tud ta,
hogy ha ma ro san meg fog hal ni. No -
ha utol só sza vai is Is ten be ve tett hi -
té ről tet tek bi zony sá got, nem a klasszi -
kus ér te lem ben vett már tír, in kább
misszi o ná ri us a sí ron in nen és túl. A
tel jes kép pe dig a könyv vé gé re áll
össze az ol va só ban, de sem mi kép pen
nem el fo gult szü lők lá nyuk ról al ko tott
idil li ké pe raj zo ló dik ki előt tünk.

A könyv új ra és új ra gon do la to kat
in dít el, de egy rossz ér zés azért
mo tosz kál ben nem. Ra chel édes -
any ja és édes ap ja lá nyuk ról – a nap -
ló já ból ki nem de rü lő – in tim ma gán -
éle ti rész le te ket is meg osz ta nak az ol -
va só val. Azon ban több he lyen is ol -
vas hat juk, hogy a szü lők már rég óta
nem egy pár, még Ra chel kis gyer -
mek ko rá ban tönk re ment az öt kö zös
gye re ket ne ve lő szü lők há zas sá ga, de
en nek oká ra, hát te ré re csak ho má lyos
fél sza vak utal nak. Én úgy érez ném
tisz tes sé ges nek, hogy ha már annyi
min dent fel tár tak lá nyuk éle té ből, a
sa ját éle tük e meg ha tá ro zó ese mé nyét
is tisz táz nák a nyil vá nos ság előtt. Ez -
ál tal hi te le seb bé vál hat na bi zony -
ság té te lük is.

Ki nek ér de mes hát ke zé be ven nie
ezt a köny vet? Hi tük kel küz dő vagy
azt fel vál lal ni ne he zen me rő, az ag -
resszió tól szen ve dő fi a tal lá nyok nak
és fi úk nak, hogy meg ért sék és el fo -
gad ják ma gu kat és egy mást. Szü lők -
nek és nagy szü lők nek is, hogy be le -
lás sa nak, ho gyan zaj lik – az övék től
el té rő kö rül mé nyek kö zött – a hit ben
és test ben fel nőt té vá lás fo lya ma ta,
lás sák ennek öröm te li és árny ol da la it
is, hi szen mind eb be más nyil vá nos
csa tor ná kon nem na gyon kap hat nak
be te kin tést.
g Grend orf-Ba logh Me lin da

Nap lók, blo gok, üze nő fa lak
Egy ti zen hét éves lány üze ne tei a sí ron in nen és túl

Gyó gyí tó csen des hét
Az Evan gé li kus Al ko hol- és Szen ve dély be teg-men tő Misszió gyó gyí tó
csen des he tet tart a Szar vas-Kö zép hal mi Evan gé li kus Misszi ó ban jú li -
us 26-tól 30-ig.

A hét igé je: „Erő söd je tek meg az Úr ban és az ő ha tal mas ere jé ben.” (Ef 6,10)
Sze re tet tel ér te sít jük és hív juk a lel ki gyó gyu lást, meg erő sö dést ke re ső, al -
ko hol- és szen ve dély be teg ség ben, va la mint de presszi ó ban érin tett test vé -
re in ket. Lel kész test vé re in ket kér jük, biz tas sák és se gít sék a rá szo ru ló kat,
hogy részt ve hes se nek az al kal mon, szük ség ese tén csa lád tag gal együtt. 

A rész vé te li díj nyolc ezer fo rint sze mé lyen ként. A rá szo ru ló kat le he -
tő ség sze rint tá mo gat juk. Hoz zon ma gá val tisz tál ko dá si sze re ket, Bib -
li át és jegy zet fü ze tet. Ér dek lőd ni és je lent kez ni le het jú li us 22-ig Kis Gab -
ri el la test vé rünk nél (flot tás mo bil: 20/770-3566), Sel me czi La jos lel kész -
nél (te le fon: 34/383-819, flot tás mo bil: 20/824-3011) és dr. Sár kány An -
gyal or vos nál ( flot tás mo bil: 20/824-6669).

Az ét ke zés biz to sí tá sa mi att kér jük az ér dek lő dő ket, hogy tart sák be
a je lent ke zé si ha tár időt.

H I R D E T É S

Kö zép kez dés Ve led! cím mel jú li us 14. és 18. kö zött Szar va son ren de zi meg a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház a nyolcadik
Szél ró zsa or szá gos evan gé li kus if jú sá gi ta lál ko zót. A rendezvénysorozatról – amely nek saj tó re fe ren se az evan ge li kus.hu
por tál szer kesz tő je, Hor váth-Bol la Zsu zsan na – szá mos írás ta lál ha tó a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház hi va ta -
los hon lap ján, a http://www.evan ge li kus.hu/if jus ag/szel ro zsa2010 cí men, a prog ra mok ról pe dig a http://www.szel ro -
zsa tal al ko zo.hu; http://www.szel ro zsa tal al ko zo.hu/?q=prog ra mok; http://szel ro zsa.blog.hu in ter ne tes ol da la kon ol vas -
ha tók bő vebb in for má ci ók. Mi u tán a ta lál ko zó ra va ló je lent ke zés nek is a vi lág ha ló volt a ki zá ró la gos „fe lü le te”, heti -
la punk ol va só i t is egy műholdfelvétellel tájékoztatjuk a vélhető hely színről. Az Evan gé li kus Életnek a ta lál ko zót követő
lap szá má ból ter mé sze te sen azok is részletesebb ké pet al kot hat nak majd egy há zunk leg na gyobb idei ese mé nyé ről,
akik sze mé lye sen nem tud nak el jut ni Szar vas ra, il le tő leg akiknek nincs in ter ne t-hoz zá fé rés ük… – A szerk.

Jú li us 13-án, ked den a hi da si evan gé li kus temp lom ból szól a dé li ha rang szó.
– Fel te he tő leg Bu da el es te után ér kez tek szer bek a több nem ze ti sé gű, Ba ra -
nya me gyei köz ség be. A tö rö kök ki űzé se után az 1720-as évek ben két cso -
port ban né met evan gé li ku sok, 1740 után né met re for má tu sok te le ped tek le.
A fa lu ha tá rá ban ár vál ko dó Má ria-ko los tor rom kö ve i ből 1794-ben épí tet ték
föl ma is lát ha tó temp lo mu kat. 

Jú li us 14-én, szer dán az ős agár di evan gé li kus temp lom ból szól a dé li ha -
rang szó. – A Na szály hegy lá bá nál fek vő te le pü lés re Gö mör és Hont vár me -
gyé ből ér ke zett evan gé li ku sok te le ped tek le a 18. szá zad ele jén. Ma is lát ha -
tó temp lo muk 1786-ban épült. Kar csú, hu szon két mé ter ma gas tor nya 1824-
ben ké szült el, ben ne két ha rang la kik. A dél idő ben meg szó la ló 312 ki lós ha -
rang Scha udt And rás ön tö dé jé ben ké szült 1835-ben Pes ten. 

g For rás: Rtv Rész le tes

Dé li ha rang szó – evan gé li kus temp lo mok ból

H I R D E T É S
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To vább ha lad va egy ki sebb he lyi ség -
be ér kez tünk, ahol Lu ther há zas sá -
ga volt a té ma. 

A re for má tor és hit ve se ké pé vel
szem közt Jo han nes Bu gen ha gent áb -
rá zol ja egy fest mény. Uta zá sunk né -
met or szá gi szer ve ző je és ve ze tő je,
Man fred Gre in ke un ter kat zi evan gé -
li kus lel kész ma gá tól ér tő dő ter mé -
sze tes ség gel mond ja: „Itt lát ha tó Jo -
han nes Bu gen ha gen wit ten ber gi lel -
kész ké pe. Ő olyan kap cso lat ban volt
Lu ther rel, mint én a ti lel ké sze tek kel.
Ami kor Lu ther Már ton Bó ra Ka ta lint
kap ta, Bu gen ha gen es ket te meg őket.
Ami kor pe dig én kap tam ked ves Ma -
já mat fe le sé gül Ma gyar or szág ról,
Ze be gény ből, ben nün ket a ti lel ké sze -
tek – Det re Já nos – es ke tett meg a
szép vá ci evan gé li kus temp lom ban.”
(Az em lí tett es kü vő négy éve, 2006.
jú li us 2-án volt. Man fred Gre in ke a
né met or szá gi Mei nin ge ni Evan gé li -
kus Egy ház ke rü let Gusz táv Adolf
Se gély szer ve ze té nek – GAW – ma -
gyar or szá gi, hor vát or szá gi és szer bi -
ai meg bí zott ja és pro jekt fe le lő se.
Ná lunk leg utóbb a Nóg rád me gyei
Bo kor köz ség evan gé li kus temp lo má -
nak meg úju lá sát tá mo gat ták.)

Har ma dik al ka lom mal meg ren de -
zett jú ni us vé gi gyü le ke ze ti ki rán du -
lá sunk iga zi „hit épí tő za rán dok út ra”
si ke re dett. A kedd es ti in du lás és az
egész éj sza ka tar tó uta zás után más -
nap reg gel ki lenc órá ra ér kez tünk
Tor ga u ba. A vá ros ha tá rá ban ta lál -
koz tunk Man fred dal. Meg te kin tet -
tük a Har ten fels-kas télyt, ben ne a
hí res tor ga ui csi ga lép csőt és a kas -
tély temp lo mot, ame lyet Lu ther
Már ton szen telt fel. A vá ros há za ud -
va rán össze szo rult szív vel áll tunk a
Ni ko lai-temp lom nál, ahol a fel irat
sze rint az el ső „evan gé li kus ke resz -
te lőt” tar tot ták 1519-ben. A 13. szá -
zad ban épült temp lo mot a Német
De mok ratikus Köztársaság ide jén
fog da ként és val la tó he lyi ség ként
hasz nál ták. A Gyö ke rek és szár nyak
in ter ak tív ki ál lí tás meg te kin té sé re
igye kez ve út ba ej tet tük azt a há zat
is, ahol Bó ra Ka ta lin 1552-ben meg -
halt. Az el ső nap prog ram ja a tor ga -
ui Szent Má ria-temp lom ban ért vé -
get, ahol Lu ther Már ton fe le sé gé nek
a sír ja, il let ve sír em lé ke ta lál ha tó.

Fe led he tet len él mény volt a Bölcs

Fri gyes vá lasz tó fe je de lem ál tal épít -
te tett wit ten ber gi kas tély if jú sá gi
szál lá sán el töl tött éj sza ka. Volt, aki
leg szí ve seb ben a vár temp lom el ke rí -
tett ol dal be já ra ta előtt ver te vol na fel
a szál lá sát. Töb ben is szó ba hoz ták az

egy ko ri hit tan órák és kon fir má ci ói
órák em lé két. Ami ak kor tá vo li tan -
anyag volt, most itt van kar nyúj tás -
nyi ra. A fa lak, az épü le tek, a szo bák,
az em lék tár gyak, az ut cák, az egész
vá ros és kör nyék le nyű gö zik a lá to -
ga tót. Óri á si aján dék az evan gé li ku -
sok csa lád já hoz tar toz ni!…

A má so dik tel jes nap a wit ten ber -
gi Lu ther-ház ban, a volt Ágos ton-
ren di ko los tor ban kez dő dött. El sé tál -
tunk az egy ko ri egye tem épü le te
előtt. Be tér tünk Phi lipp Me lancht hon
há zá ba. A kas tély temp lom ban sa ját
temp lo munk ké pé vel dí szí tett gyer -
tyát gyúj tot tunk re for má to ra ink sír -
já nál, és el éne kel tünk evan gé li kus
him nu szun kat, az Erős vár a mi Is te -
nünket. Wit ten ber gi prog ra munk a
vá ros temp lom ban zá rult. Meg cso -
dál tuk, és ve ze tőnk se gít sé gé vel ki -
ele mez tük a Lu cas Cra nach ál tal
fes tett „re for má ci ói fő ol tárt”. Ké ső
dél után in dul tunk to vább Er furt vá -
ro sá ba. 

A má so dik na pi szál lás után utunk
Eis le ben be ve ze tett, ahol Lu ther Már -
ton szü lő há zát, a vá ro si Szent And -
rás-temp lo mot és mel let te azt a há -
zat te kin tet tük meg, ahol re for má to -
runk 1546-ban meg halt. Er furt ba

vissza ér kez ve kö vet ke zett az Ágos -
ton-ren di ko los tor és a hoz zá tar to -
zó temp lom meg te kin té se. Lu ther
Már tont itt szen tel ték pap pá, és az el -
ső mi sé jét is itt tar tot ta. 

Va cso ra után Kle in ru des tedt be
vol tunk hi va ta lo sak. Ün ne pi is ten tisz -
te let re, mi vel nap ra négy száz nyolc van
éve (1530. jú ni us 25-én) fo gad ták el az
augs bur gi bi ro dal mi gyű lé sen az
Ágos tai hit val lást (Con fes sio Au gus -
ta na). Ugyan csak ezen az is ten tisz te -
le ten ik tat ták be a kör zet új GAW-
kincs tár no kát is. (A Gusz táv Adolf Se -
gély szer ve ze tet tör té ne te sen épp
Klein  ru des tedt ben ala pí tot ták.)

Az ige hir de tő lel kész kö szö ne tet
mon dott a ma gya rok nak az 1989-es
ha tár nyi tá sért, ame lyet ezen a vi dé -
ken sors dön tő ese mény nek tar ta -
nak. Ki hang sú lyoz ta a re for má ció és
az Ágos tai hit val lás alap ve tő cél ját.
Biz ta tást kap tunk, hogy hi tün ket,
hi tünk re for má to ri, hit val lá sos igaz -
sá ga it bát ran és kö vet ke ze te sen vé -
del mez zük meg a kor szel lem ká ros
be fo lyá sá tól. Az is ten tisz te le ten a
vá ci és rá di ének ka ro sok több kó rus -
mű vel is szol gál hat tak. Az ün nep ség
a temp lom kert ben sze re tet ven dég -
ség gel zá rult.

A ne gye dik na pot Ei se nach ban,
Wart burg vá rá ban kezd tük, ahol a 13.
szá zad ban Ár pád -há zi Szent Er zsé -
bet is élt. Lu ther Már ton a worm si bi -
ro dal mi gyű lést kö ve tő en – György
lo vag ként, sza kállt nö veszt ve – kény -
sze rült „Pat mo szá ban” időz ni, s e biz -
ton sá gos wart bur gi me ne dék lett az
a hely, ahol gö rög nyelv ből né hány
hó nap alatt né met re for dí tot ta a tel -
jes Új szö vet sé get.

Utun kat foly tat va meg áll tunk Möh -
ra fa lu ban, ahon nan Lu ther Már ton
ősei szár maz nak. In nen Stein  bach ba
ve ze tett utunk. Rö vid er dei sé ta után
ér kez tünk ar ra tisz tás ra, ahol em lék -

mű je lö li azt a he lyet, ahol a Worms -
ból ha za té rő Lu thert fegy ve re sek fel -
tar tóz tat ták, és – Bölcs Fri gyes pa ran -
csá ra – Wart burg vá rá ba vit ték.

A nap utol só ál lo má sa Met zels
volt, ahol a he lyi evan gé li kus gyü le -

ke zet ven dég sze re te té ben ré sze sül -
het tünk. Ke resz te lő Já nos ün ne pe és
az Ágos tai hit val lás elfogadásának
négy száz nyolc va na dik év for du ló ja
al kal mából a pa ró kia ud va rán tar tot -
tunk sza bad té ri is ten tisz te le tet, ame -
lyen ének ka runk és a he lyi gyü le ke -
ze ti kó rus fel vált va szol gált. Az al kal -
mat kö zös va cso ra és Já nos-na pi
tűz gyúj tás kö vet te. Ér de kes volt ta -
lál koz ni egy ti pi kus „gaz dál ko dó lel -
késszel”, aki me ző gaz da ság gal, er -
dő- és föld mű ve lés sel is fog lal ko zik.
So kak sze me tág ra nyílt a cso dál ko -
zás tól, ami kor meg lát ták a ka nyar ban
fel buk kan ni a me ző ről ha zat rak to ro -
zó pa pi in ges tisz te le test. 

Va sár nap reg gel Schm al kal den
kö vet ke zett. A vár és a vá ros be já rá -
sa után meg te kin tet tük a he lyi temp -
lo mot. Jár tunk ab ban a temp lo mi
szo bá ban, ahol Lu ther a ve se kö ve i -
től szen ved ve az ige hir de té se ket hall -
gat ta. Az ab lak ból biz tat ta az ige hir -
de tő ket, hogy bát ran, vi lá go san és rö -
vi den pré di kál ja nak.

Az un ter kat zi gyü le ke zet fi nom
gu lyás sal és re mek sü te mé nyek kel fe -
jez te ki ven dég sze re te tét.

A dél utá ni órák ban egy kö zös
cso port kép után el bú csúz tunk. A
he lyi ek in dul tak a te le ví zi ók elé,
hogy szur kol ja nak az Ang lia el len
játszó „Na ti o na lelf nek”, mi pe dig a
temp lo mi úti ál dás után in dul tunk,
mert előt tünk állt a 980 ki lo mé te res
– ha za fe lé ve ze tő – au tó busz út. Ven -
dég lá tó ink to vább jut ni, mi pe dig ha -
za jut ni akar tunk.

A „Na ti o na lelf” 4 : 1-re győ zött, és
– Is ten se gít sé gé vel – mi is győz tünk.
Győz tük a za rán dok utat, rend kí vül
so kat gaz da god tunk is me ret ben lé -
lek ben, hit ben, kö zös ség ben, evan gé -
li kus sá gunk ban, de min de nek fe lett
Jé zus Krisz tus ban. Hét főn reg gel 7
óra kor negy ven hat fá radt, de lel ki leg
fel töl tő dött, győz tes za rán dok ér ke -
zett ha za.

Kö szön jük Man fred Gre in ké nek,
aki szí vét-lel két be le ad ta a ve ze tés -
be. Könny től csil lo gó szem mel
mond ta: „Ti, ma gya rok ad ta tok ne -
kem cso dá la tos fe le sé get, én pe dig
most Is ten után nek tek is meg aka -
rom há lál ni!”

Kö szön jük a vá ci Kocz ka To urs
uta zá si iro dá nak – Kocz ka Já nos né
iro da ve ze tő nek, Kocz ka Já nos és
Kocz ka Szi lárd au tó busz-ve ze tő nek
– a pon tos sá gát, meg bíz ha tó sá gát és
ked ves sé gét! Bár mi lyen uta zás ra szí -
ve sen ajánl juk őket.

Kö szön jük az igei szol gá la to kat.
Lel ké szünk se gí tői vol tak az Evan gé -
li kus Hit tu do má nyi Egye te men ta nu -
ló fi a tal ja ink – Sin kó Gá bor lel kész
sza kos és Saf fa rik Bog lár ka ka te ké -
ta sza kos hall ga tó –, akik gon do la ta -
ik kal a reg ge li in dí tást ad ták.

So li Deo Glo ria!
g Det re Já nos

„Is ten ke zé ben Lu ther az ász”
Vá ci és rá di evan gé li ku sok za rán dok út ja Wit ten berg ben

és a né met or szá gi re for má ció em lék he lye in

b Meg il le tő döt ten néz tünk kö rül az egy ko ri Ágos ton-ren di ko los tor ban,
a wit ten ber gi Lu ther-ház eme le ti nagy szo bá já ban. Az ide gen ve ze tő
meg mu tat ta a re for má tor és a töb bi pro fesszor he lyét az asz tal kö rül.
Meg tud tuk, hol fog lal tak he lyet a be szél ge té sek re meg hí vott di á kok,
akik szor gal ma san jegy ze tel ték az el hang zotta kat. A tu dós fér fi ak csu -
pán egyet len asszonyt en ged tek ma guk kö zé – Bó ra Ka ta lint, a há -
zi gaz da fe le sé gét. Ne ki is meg volt a ki je lölt he lye. Ez a mi liő ih let te
az Asz ta li be szél ge té sek gyűj te mé nyé ben ol vas ha tó, Az Úr is ten kár -
tyá ja cí mű szel le mes szössze netet: „Is ten nek szép sé ges, pom pás és igen
erős kár tya já té ka van, csu pa ha tal mas sá gok ból: csá szár ból, ki rá lyok -
ból, fe je del mek ből van össze sze de get ve, s az egyi ket a má si ká val
üti… Vé gül az Úr is ten ki oszt ja a la po kat, s a pá pát a Lu ther ral üti,
mert Is ten ke zé ben Lu ther az ász.”

A Nóg rád me gyei Mo ho rán ci gá nyok
misszi o nál ták a ma gya ro kat! Fur -
csán hang zik, de igaz.

A szü gyi egy ház köz ség négy al ka -
lom ból ál ló fa lu misszi ós so ro za tá nak
har ma dik ál lo má sa Mo ho ra volt,
ahol jú li us 3-án a nyír te le ki és gö rög -
szál lá si ci gány test vé rek szol gál tak
ének kel, bi zony ság té tel lel, lel ké szük,
Györ fi Mi hály ve ze té sé vel.

És ne gon dol juk, hogy zsí ros ke -
nyér rel oda csa lo ga tott, de hit be li dol -
gok ban egyéb ként tel je sen tá jé ko -
zat lan és ide gen lel kű ci gá nyok ér kez -
tek er re a nap ra, aki ket a messzi re uta -
 zás in gye nes le he tő sé gé vel le he tett
ide csá bí ta ni! Úgy szó lal tak meg, hogy
a je len lé vő lel ké szek nek is le esett az
ál luk: a tisz ta meg vál tás hit tö ké le tes
is me re té ből és bi zo nyos sá gá ból hang -
zot tak az egy sze rű, de őszin te mon -
da tok. Sőt a ci gány test vé rek éne kek
kö zött el mon dott rö vid bi zony ság té -
te lei egy sze rű sza va ik kal is vá lasz té -
kos nyel ven hang zot tak. Hi á ba ke res -
tük vol na a lel kész től el ta nult evan -
gé li kus „szak zsar gon” ki fe je zé se it.
Őszin te, tisz ta, meg győ ző dé ses Krisz -
tus-bi zony ság té tel volt az, s aki hal -
lot ta, tud hat ta: ezek nem „fal ból”
van nak itt, nem mel lé be szél nek!

Ugyan ez han goz ha tott el a cso -
por  tot kí sé rő négy ame ri kai misszi -
o ná ri us  ve ze tő jé től is. In di á nok kö -
zöt  ti misszi ós szol gá la ti hát tér ből ér -
kez ve ott honosan érez het te ma gát
velük, és őszin te öröm mel – s ta lán
gyer me ki cso dál ko zás sal is – mond -
hat ta el: Jé zus sze ret en gem!

A fa lu misszi ós dél után ere de ti
szán dék sze rint a mo ho rai ci gá nyok
meg szó lí tá sát cé loz ta meg, de leg -
alább ennyi re fon tos volt az ott lé vő
és szép szám mal össze gyü le ke zett
tős gyö ke res evan gé li kus és ka to li kus
hí vek nek, akik olyan aj kak ról hal lot -
ták az evan gé li u mot, ame lyek ről ál -
muk ban sem gon dol ták vol na. Min -
den mon dat nak egy sze ri ben hi te le,
sú lya lett: ha ezek az em be rek azt
mond ják, hogy Jé zus Krisz tus Úr, és
éle tük Jé zus ke zé ben vál to zott meg,
ak kor ab ban van va la mi! Ez nem
csak olyan pa pos be széd!

Meg for dult a vi lág? Meg kell for -
dul nia! Ha mis, tet te tett hit he lyett
őszin te Krisz tus-is me ret, az örök
élet bi zo nyos sá ga, meg té rés és újon -
nan szü le tés. A nyír te le ki és gö rög -
szál lá si ci gány test vé rek kö zött ez
nem teo ló gi ai té tel, amellyel óva tos -
kod ni kell, ha nem ez az élet. Ők már
tud ják, hogy ez az Élet! 

Jé zus Krisz tus ha tal ma ma is szí -
ve ket men tő ha ta lom, mert a menny -
or szág ban még min dig van hely!

g Blat nicz ky Já nos

Meg for dult
a vi lág?
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Vezetőnk, Manfred Greinke

A wittenbergi vártemplom oldalkapujánál

Fiatalok Luther Márton síremléke körül

A tisztás, ahol Luthert „elrabolták”
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b 1849. jú ni us 27-én Mar cal tő és
Ihász kö zött zaj lott le a sza bad -
ság harc egyet len Veszp rém me -
gyei üt kö ze te. A Mar cal tő meg -
tá ma dá sá ra si e tő Schüt te oszt rák
tá bor no kot Kmety György tá -
bor nok az ihá szi pusz tán meg tá -
mad ta, és két órás he ves ágyú tűz -
zel fel tar tóz tat ta, de vé gül az
oszt rá kok erős lo vas sá ga vissza -
nyom ta a ma gyar csa pa to kat
Pá pa fe lé.

Kmety hon véd jei hő si e sen küz döt tek
a csá szá ri csa pa tok el len. A csa ta
hely szí nét em lék osz lop őr zi, évek
óta ide gyűl nek azok, akik nek fon tos
az ihá szi hő sök em lé ke. 

Az idei meg em lé ke zést jú ni us 26-
án, szom ba ton ké ső dél után tar tot -
ták. Polczer Sán dor pol gár mes ter
kö szön töt te a szép szám mal meg je -
lent fő haj tó kat, majd fel kér te Ke re csé -
nyi Zol tánt, a pá pai Hon véd Baj tár -
si Klub tit ká rát em lék be szé dé nek
meg tar tá sá ra. Az ün ne pi szó nok a
száz hat van egy esz ten dő vel ez előtt az
ihá szi csa ta me zőn tör tén tek fel ele ve -
ní té sén túl utalt a Ma gyar Köz tár sa -
ság hon vé del mi mi nisz te ré nek a ma -
gyar hő sök idei em lék ün ne pén el -
hang zott sza va i ra, me lyek kel a ma -
gyar zász ló alatt küz dött hő sök tisz -
te le té re hí vott fel.

A be szé det kö vet ve dr. Han kovsz -
ky Bé la, a Honvédelmi Mi nisz té ri -
um Ka to nai Or di na ri á tu sá nak ki -
emelt tá bo ri lel ké sze és Welt ler
Sán dor evan gé li kus lel kész tar tott
el mél ke dést. A tá bo ri lel kész a lel -
ki is me ret re he lyez te a fő hang súlyt;
sze rin te a ‘48-as hő sök egyek vol tak

sa ját ma guk kal, vagy is meg tud ták
hal la ni lel ki is me re tük sza vát, fel
tud ták is mer ni a jó és a rossz kö zöt ti
kü lönb sé get. Aki a lel ki is me re te
el len cse lek szik, az ön ma gá val ha -
son lik meg, a kö zös ség vé del mé ről
pe dig sen ki sem mond hat le ma sem
– emel te ki a ka to li kus tá bo ri püs -
pök ség lel ké sze. 

Welt ler Sán dor pél da ként ál lí tot -
ta a hall ga tó ság elé a va gyon ta lan
evan gé li kus lel kész fi a ként szü le -
tett Kmety tá bor no kot és a „nép fi -
át”, az Ihász mel let ti Pá pán di á kos -
ko dó, evan gé li kus fe le ke ze tű Pe tő fi
Sán dort, aki nem csak po é ta ként,
de ka to na ként is mer te szol gál ni
ha zá ját.

A ké kes szür ke már vány obe liszk -
nél ko szo rúz tak az ön kor mány zat, a
Bajtársi Egyesületek Országos Szö -
vet sége – Hon véd Baj tár si Klub,
Pá pa, a ha gyo mány őr ző Pá pai Hu -
szár egye sü let, a Magyar Ellenállók és
An ti fasiszták Szövetsége kép vi se -
lői, majd a tö meg a fa lu vé gé re vo -
nult. A név te len hős hon véd nak az
út test szé lén ál ló sír já nál Sza bó Ár -
pád né nép dal éne kes Kos suth-nó -
tá kat adott elő, vé gül a meg em lé ke -
zők ott is el he lyez ték a ke gye let vi -
rá ga it.

d For rás: hon ve de lem.hu

Ihá szi hő sök emlékezete
Mint ha kis sé el fe led kez tünk vol na er -
ről az evangélikus családból szár ma -
zó tu dó s ról. Rö vi den em lé kez zünk
hát meg éle té ről és mun kás sá gá ról.

Her man Ot tó 1835. jú ni us 28-án
szü le tett Brez nó bá nyán. Ap ja Herr -
mann (!) Ká roly ka ma rai or vos, any -
ja Ham mersberg-Ganz stuch Fran -
cis ka volt. Szü lei sze re tet tel gon -
doz ták a né pes, tős gyö ke res né met
evan gé li kus csa lá dot, szlo vák kör nye -
zet ben, ma gyar ér zé sek kel.

Her man Ot tót – brez nó bá nyai
is ko lás évei után – a mis kol ci evan -
gé li kus „es pe re si kö zép ta no dá ba”
írat ták be. Itt kü lö nö sen Má day Ká -
roly ne vű ta ná ra ösz tö nöz te az el mé -
lyült ta nu lás ra, és erő sí tet te ben ne a
ha za fi ság ér zé sét, amely nek je le ként
ti zen há rom éves ko rá ban ágy ú tisz to -
ga tó nak je lent ke zett a had se reg be, de
gyen ge fi zi ku ma mi att el uta sí tot ták.
Pá lyá já nak ala ku lá sá ra ha tott Pe té nyi
Já nos Sa la mon ter mé szet tu dós, zoo -
ló gus mun kás sá ga is

Her man min dig je les ta nu ló volt,
Vi lá gos után még sem foly tat ta ta nul -
má nya it, ha nem egy mis kol ci la ka tos -
nál, ké sőbb pe dig a ko rom pai gép -
gyár ban dol go zott. Kö zel ről meg fi -
gyel het te a mun kás élet ne héz sé ge it,
szo ci á lis kér dé sek kel ta lál ko zott. Ez -
után a bé csi po li tech ni kum elő ké szí -
tő tan fo lya má ra járt, de – anya gi ne -
héz sé gei mi att – ta nul má nya it csak
ké sőbb fe jez te be, köz ben pe dig több
bé csi cég nél dol go zott mint gép la ka -
tos. Au to di dak ta mó don to vább ké -
pez te ma gát, fő leg a ter mé szet tu do -
má nyok ban. 1857-ben be hí vót ka pott,
de en nek nem tett ele get, ezért –
mint „ka to na szö ke vényt” – ti zen két
év re be so roz ták. A ka to nás ko dás ból
őr mes ter ként sza ba dult 1861 őszén.
In nen ered ké sőb bi pa ci fiz mu sa.

1863-ban Kő sze gen mű kö dött
mint fény ké pész Chern el Kál mán
mel lett. On nan a ko lozs vá ri Er dé lyi
Mú ze um-Egy let mú ze u má hoz ke -
rült, és Bras sai Sá mu el mel lett dol -
go zott kon zer vá tor ként (1864–1872).
Bras sai mel lett el mé lyült val lá si to -
le ran ci á ja, és to vább tá gult ér dek lő -
dé si kö re: tu do má nyos dol go za tai,
cik kei je len tek meg. Po li hisz tor mes -
te re mel lett ő ma ga is po li hisz tor rá

lett. A bal kö zép Ma gyar Pol gár cí mű
lap cikk író ja, ké sőbb pe dig fő mun ka -
tár sa volt. Tu dó sok kal kö tött tar tal -
mas ba rát sá got. Kon zer vá tor ként
ál la tok pre pa rá lá sá val fog lal ko zott, és

rend sze res te rep mun kát vég zett az
er dé lyi Me ző sé gen: meg fi gyel te a
ma da rak vo nu lá sát, a jég ha lá sza tot.
1869 ta va szán tu do má nyos stá tu sát
ren dez ték, a Ter mé sze ti Tár el ső
„őr se géd je ként” hat száz fo rint évi fi -
ze tés sel.

1874-ben Bu da pest re ke rült, és a
Ma gyar Nem ze ti Mú ze um ál lat tá rá -
ban lett „őr se géd”. Ő szer kesz tet te a
Ter mé szet raj zi Fü ze te ket, majd Aqui -
la né ven új fo lyó ira tot ala pí tott.

1889-ben ta nul mány úton járt Nor -
vé gi á ban. Az 1891-ben Bu da pes ten
meg tar tott har ma dik or ni to ló gi ai
kong resszus nak egyik te vé keny mun -
ká sa, majd pe dig az ál ta la ala pí tott
„Ma gyar Or nit ho lo gi ai Köz pont”
igaz ga tó ja volt.

Pá lyá ja vé ge fe lé a fej lő dő tu do -
mány és Her man Ot tó egyé ni sé ge
kö zött olyan fe szült ség ke let ke zett,
amely nek fel ol dá sá ra az idős tu dós
már nem volt ké pes.

Her man 1914. de cem ber 27-én
hunyt el Bu da pes ten. Ham va it a Ke -
re pe si te me tő ben he lyez ték el. 1965-
ben át he lyez ték Mis kolc-Fel ső há -
mor te me tő jé be, édes ap ja mel lé.

* * *

Her man Ot tó ter mé szet tu dós volt.
334 ak kor is mert ha zai ma dár faj ból 81-
nek a ké pét és le írá sát kö zöl te. Ku ta -
tá sai hely szí nét a ha gyo má nyos élet -

for mát rom bo ló ipa ri és köz le ke dé si
zó nák tól tá vol vá lasz tot ta meg, az Al -
föld ta nya vi lá gá ban. Ő a ha zai ma dár -
ta ni ku ta tás meg ala po zó ja. Szor gal -
maz ta a ti ha nyi bio ló gi ai ku ta tó in té -
zet lét re ho zá sát. El in dí tot ta a ha zai ős -
em ber ku ta tást, és fel len dí tet te az ős -
ré gé sze tet. Sa ját gyűj te mé nyé vel ve -
tet te meg a Ma gyar Nép raj zi Mú ze -
um ha lá sza ti anya gá nak alap ját. Fog -
lal ko zott ha zánk pók fa u ná já val: 314
pók fajt is mer te tett, eb ből 36 új volt.

Nép rajz ku ta tó volt. Or szág já rá sa,
gyűj tő út jai so rán ta nul má nyoz ta a
ma gyar ős fog lal ko zá so kat (ha lá szat,
va dá szat, ma da rá szat) és az ál lat tar -
tás tech ni ká ját. Az 1896-os mil le ná -
ris ki ál lí tá son ő ren dez te az ős fog lal -
ko zá sok gyűj te mé nyét; ezt a pá ri zsi
vi lág ki ál lí tá son is be mu tat ták 1900-
ban. El uta sí tot ta a kül föld után zá sát
és a pro vin ci á lis el zár kó zást. Az egy -
sze rű em be rek éle tét a kör nye zet hez
kap csol tan vizs gál ta és is mer tet te
jó gya kor la ti ér zék kel. A nép rajz tu -
dós Jan kó Já nos sal szem ben bi zal -
mat lan volt.

Po li ti kus volt. Szin te már gyer mek -
ko rá ban el kö te lez te ma gát a füg get -
len sé gi esz mék mel lett. Jól lát ta a fel -
szí ni csil lo gás mö gött a gyar ma ti
sor ba, nyo mor ba ta szí tott or szág
meg ol dat lan prob lé má it. Po li ti kai
né ze te it nem rej tet te vé ka alá: 1879-
től a Füg get len sé gi és 48-as Párt
sze ge di kép vi se lő je volt. 1887-től
Mis kolc, 1892–1894 kö zött Tö rök -
szent mik lós, 1894–1896 kö zött pe dig
is mét Mis kolc or szág gyű lé si kép vi -
se lő je. Ba rát sá gát Kos suth tal a tá vol -
ság el le né re is ápol ta: 1877-ben és
1892-ben Tu rin ban meg lá to gat ta. 

Tá mo gat ta Mis kolc és Bor sod
vár me gye mú ze u má nak meg ala pí tá -
sát. Az in téz mény 1953-tól az ő ne -
vét vi se li. 

A Her man Ot tó-dí jat a Ma gyar
Bio ló gi ai Tár sa ság ala pí tot ta, és elő -
ször 1980-ban ad ták át. Lil la fü red kö -
ze lé ben bar lan got, Mis kol con, Bu da -
pes ten és Győr ben pe dig ut cát is ne -
vez tek el Hermanról. Az evan gé li kus
tu dós mun kás sá gá nak ér té kei, ered -
mé nyei be épül tek a ha zai tu do má -
nyos ság ba.

g Dr. Bar cza Bé la

Egy evangélikus po li hisz tor 
175 éve szü le tett Her man Ot tó

A németországi Penz li ni Evan gé li kus
Egyházközség nyolc ta gú cso port ja
ér ke zett Nagy vá rad ra jú ni us 24-én
Hart muth Re inc ke lel ki pász tor ve ze -
té sé vel. A cso port tag jai a Fe ri he gyi
re pü lő tér ről mik ro busszal foly tat -
ták út ju kat, és a Nagy vá ra di Evan gé -
li kus Egy ház köz ség tag jai, il let ve
mun ka tár sai jó vol tá ból csa lá dok nál
száll hat tak meg.

Egy nap pal ké sőbb a gyü le ke zet -
ből heten csatlakoztak a ven dé gek -
hez, és Má tyás At ti la nagy vá ra di
evan gé li kus lel kész ve ze té sé vel ki -
rán du lás ra in dul tak az Er dé lyi-kö -
zép hegy ség ben ta lál ha tó jó si ka fal vi
gyűj tő gát hoz. Az egy há zi ki rán du -
ló cso port a Ko lozs vá ri Er dé sze ti
Hi va tal há zá ban nyert el szál lá so lást.
A két na pos ki kap cso ló dás al kal mat
nyúj tott a részt ve vők nek Er dély
szép sé ges tá ja i nak és egy más nak a
meg is me ré sé re. 

A hű vös idő és a fák ra eresz ke dő
fel le gek sem tud ták el ven ni a tár sa -
ság jó ked vét. Reg ge len te szaj kók,
ba ráz da bil le ge tők, ri gók csi vi te lé sé -
be ve gyült az áhí tat imád sá ga, a há -
la adás hang ja. A vissza fe lé úton a né -
met ven dé gek Ka lo ta szeg hí res mes -
te rei, a kö rös fői kéz mű ve sek re mek -

mű ve i ből vá lo gat hat tak ma guk nak
szebb nél szebb aján dé ko kat.

Köz ben a nagy vá ra di gyü le ke zet
temp lo má ban es kü vő re gyűlt a nász -
nép. A hű sé ges He ge dűs csa lád leg -
if jabb fér fi tag ja, Szil vesz ter állt Is ten
és a gyü le ke zet szí ne előtt ked ve sé -
vel, kér ve a Min den ha tó ál dá sát.
Va sár nap kö zös is ten tisz te let re ke -
rült sor, amely nek ke re té ben a hely -
bé li pa ró kus a va sár nap ve zér igé jé -
re épí tett ige hir de té sé ben hang sú -
lyoz ta, hogy „egy más ter hét hor doz -
ni” azt je len ti: egy más örö mé ből és
bá na tá ból részt vál lal ni. 

Hart muth Re inc ke ugyan ezen ige
kap csán a penz li ni evan gé li kus
temp lom épü le té nek ket tős ke reszt
ala kú tég lá já ból ho zott egyet, és
hang sú lyoz ta, hogy a nagy vá ra di
evan gé li kus gyü le ke ze tért ezen túl is
ké szek ter he ket vál lal ni. A tég la fö -
lé emel ke dő gyer tya fé nye jel ké pe -
zi, hogy Jé zus Krisz tus se gít mind -
nyá junk nak ter he in ket hor da ni. Az
is ten tisz te let vé gez té vel a penz li ni -
ek Ma jor Jo lán fel ügye lő asszony
csa lád já nak ven dég sze re te tét él vez -
het ték, meg is mer ked ve a csa lá di
könyv gyűj te mény leg ér té ke sebb da -
rab ja i val is.

A nagy sza lon tai szór vány ese mé -
nyei az is ten tisz te le tet még öröm te -
lib bé tet ték: a va sár nap dél utá ni is -
ten tisz te le ten egy újabb kis gye rek,
Tan ka Re gi na-Ta ma ra ré sze sült a ke -
reszt ség szent sé gé ben, re ménnyel
és bol dog ság gal tölt ve el mind a
hoz zá tar to zó kat, mind a gyü le ke ze ti
ta go kat.

Al ko nyat kor ven dé gek és egy ház -
ta gok új ra ta lál koz tak a temp lom ud -
va rán, ahol a Csa bay Ár pád se géd -
lel kész ál tal elő ké szí tett ker ti sü tés
ke re té ben oszt hat ták meg egy más -
sal ta pasz ta la ta i kat, él mé nye i ket.

Hét főn dél előtt a tár sa ság meg te -
kin tet te az evan gé li kus óvo dát, és
aján dé kok kal ked ves ke dett a ki csik -
nek, az tán pe dig Fé lix für dő gyógy -
ha tá sú ter mál vi ze i vel is mer ke dett
meg. Vi rág dísz ben pom pá zó ló tu -
szok és ví zi ró zsák gyö nyör köd tet ték
a für dő ből ha za té rő test vé re ket.

Az utol só es tén is mét a pa ró kia
ud va rán gyűlt össze a csa pat, az íz -
le tes va cso ra mel lett jó han gu la tú,
hosszas esz me cse rét foly tat tak a
ven dé gek és a há zi gaz dák, meg ál la -
pod ván a kö vet ke ző évi ta lál ko zás
idő pont já ban is.

g M. A.

Test vér-gyü le ke ze ti lá to ga tás Nagy vá ra don
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Kö szö net és gra tu lá ció
Ná dasd evan gé li kus lel kész asszo nyá nak
A Ná das dért ki tün te tést 1998-ban ala pí tot ta a Za la me gyei Ná dasd Közsé -
gi Ön kor mány zat Kép vi se lő-tes tü le te ab ból a cél ból, hogy aki a fa lu kö zös -
ség ér de ké ben hu za mo san ön zet len mun kát vé gez, el is me rés ben ré sze sül jön. 

A ki tün te tés olyan tár sa dal mi szer vek, egye sü le tek, ma gán sze mé lyek ré -
szé re ad ha tó, ame lyek és akik a kö zös sé gi élet bár mely te rü le tén vég zett ön -
zet len mun ká juk kal át la gon fe lül já rul tak hoz zá köz sé günk fej lő dé sé hez. 

A ki tün te tés nek há rom fo ko za ta van: az ok le vél, pla kett és arany gyű rű. Oda -
íté lé sük re Ná dasd szék he lyű szerv, in -
téz mény, egye sü let ve ze tő je, il let ve
ná das di la kó hellyel ren del ke ző ma -
gán sze mély te het ja vas la tot írás ban a
pol gár mes ter nél. Oda íté lé sé ről Ná -
dasd köz ség kép vi se lő-tes tü le te dönt.

A díj ün ne pé lyes át adá sá ra min -
den év ben a fa lu na pok ke re té ben ke -
rül sor. Örül he tünk, mert olyan te le -
pü lé sen élünk, ahol min den év ben ta -
lál ha tunk egy-két olyan sze mélyt, kö -
zös sé get, aki vagy amely ér de mes  a ki -
tün te tés re.

Idén a Ná das dért ki tün te tés ok le vél
fo ko za tá nak ju tal ma zott ja Kő rö si Krisz -
ti na. A lel kész asszony az evan gé li kus
gyü le ke zet ben be töl tött lel ké szi hi va -
tá sán túl vál lal ta egy szo ci á lis in téz -
mény ala pí tá sát, mely hat te le pü lé si ön -
kor mány zat te rü le tén lát ja el az ét kez -
te tést és a há zi se gít ség nyúj tást mint
szo ci á lis alap fel ada to kat. Az in téz mény a meg ala kí tá sa óta jól mű kö dik, biz -
tos mun ka he lyet ad va több em ber – egy össze ko vá cso ló dott, iga zi csa pat –
szá má ra. Min ta ér té kű az in téz mény az egy házban is, hi szen pél da ként em -
le ge tik nem csak me gyénk ben, ha nem a ré gi ó ban is. 

Ezenfe lül a lel kész asszony kö zös ség fej lesz tő te vé keny sé ge is je len tős. A
fi a ta lok tól kezd ve az idő se kig va la mennyi kor osz tály ré szé re ke re sett prog -
ra mo kat szer vez. Az idő sek he ti rend sze res ség gel össze gyűl het nek a szo ci -
á lis köz pont ban ki ala kí tott he lyi ség ben, és ez biz to sít he lyet a fi a tal kor osz -
tály össze jö ve te le i nek is. A lel kész nő több csa lá di na pot is szer ve zett. Jú ni -
us ban Ta más-mi se dal la ma i tól volt han gos az ima ház ud va ra.

Mind ezek ből ki tű nik, hogy a lel kész asszony ön zet len mun ká já val át la -
gon fe lül já rul hoz zá – lel ki egész sé günk kar ban tar tá sán túl – köz sé günk fej -
lő dé sé hez. Ez úton is ki fe jez zük gra tu lá ci ón kat és nagy kö szö ne tün ket!

A Ná das di Evan gé li kus Szo ci á lis Köz pont kol lek tí vá ja

b Az Eu ró pai Ke resz tény Kör nye -
zet vé del mi Há ló zat (Euro pe an
Ch ris ti an En vi ron men tal Net -
work, ECEN) jú ni us 9–13. kö zött
tar tot ta nyol ca dik gyű lé sét Prá -
gá ban, a Nem zet kö zi Bap tis ta
Teo ló gi ai Sze mi ná ri um ban, aho -
va hu szon há rom or szág ból több
mint nyolc van  részt ve vő ér ke -
zett. A ta lál ko zón idén elő ször
volt je len Ko dá csy-Si mon Esz ter,
egy há zunk Ara rát mun ka cso -
port já nak ko or di ná to ra is, aki
ezen túl az ECEN-ve ze tő ség
mun ká já ban is részt vesz.

– Há nyan vol tak Ma gyar or szág ról,
és Ön ho gyan ke rült kap cso lat ba az
ECEN-nel?

– Ma gyar or szá got né gyen kép vi -
sel tük, öku me ni kus szí nek ben. Évek -
kel ez előtt hal lot tam már az ECEN
mun ká já ról, és sok se géd anya gu kat
hasz nál juk is. A kon fe ren ci á ra szó -
ló meg hí vó hoz zám is el ju tott, így
vet tem részt a ren dez vé nyen. 

– A kon fe ren ci át Min den na pi ke -
nye rünk – a klí ma vál to zás idő sza ká -
ban él ve cím mel hir det ték meg. A
min den na pi ke nyér ki fe je zés kap -
csán sok min den eszünk be jut hat, a
szer ve zők azon ban a hús fo gyasz tást
he lyez ték a kö zép pont ba – amit a klí -
ma vál to zás össze füg gé sé ben az egyéb
té nye zők mel lett ta lán ke vés bé szok -
tak em lí te ni. Mi lyen főbb szem pon -
tok ra vi lá gí tot tak rá az elő adók?

– A min den na pi élel mi szer-fo -
gyasz tás és a klí ma vál to zás kap cso -
la tát szá mos meg kö ze lí tés ben hang -
sú lyoz ták. Tu dó sok szá mí tá sai sze rint
a hús fo gyasz tás az egyik leg je len tő -
sebb olyan té nye ző, amely hoz zá já -
rul az üveg ház ha tást oko zó gáz ki bo -
csá tás hoz. En nek oka az in ten zív
ál lat te nyész tés, va la mint a meg mű -
vel he tő te rü le tek nö ve lé se ér de ké ben
vég zett tö me ges er dő ir tás. A hús fo -
gyasz tás csök ken té se fon tos esz köz
le het a klí ma vál to zás el le ni küz de -
lem ben. 

Ter mé sze te sen nem ar ról van szó,
hogy azon nal ve ge tá ri á nus sá kel le ne
vál nunk, de gon dol junk be le, mennyit

szá mít hat az, ha a na pi két-há rom -
szo ri hús fo gyasz tá sun kat he ti há -
rom-négy al ka lom ra csök ken te -
nénk! Az ECEN-gyű lés meg szív -

lel ve ezt az egész kon fe ren cia alatt
hús men tes éte le ket kí nált – s így is
igen vál to za tos, ki vá ló el lá tás ban
volt ré szünk.

– Mi lyen té má kat dol goz tak fel az
egyes mun ka cso por tok, és Ön me lyik -
be kap cso ló dott be?

– A kon fe ren ci án sok szó esett a
te rem tés vé de lem teo ló gi ai alap ja i ról
és az egy há zak tár sa dal mi sze rep vál -
la lá sá ról. Én a teo ló gi ai mun ka cso -
port ban vet tem részt, ahol azt pró -
bál tuk kö rül jár ni, hogy a te rem tés vé -
de lem kér dé sé re kon cent rál va a spi -
ri tu a li tás nak mi lyen he lye és sze re -
pe van a teo ló gi ai gon dol ko dás ban és
min den na pi dön té se ink ben. A töb -
bi mun ka cso port az élel me zés, az
öko m e nedzs ment és az élet mód -
vál tás gya kor la ti té má in ke resz tül
gon dol ta vé gig a klí ma vál to zás csök -
ken té sét elő se gí tő le he tő sé ge ket. Új,
Eu ró pát át sze lő, köl csö nös meg -
egye zé sen ala pu ló tár su lá sok ala -
kul tak ki a kü lön bö ző szin tű ta pasz -

ta la tok kal ren del ke ző egy há zi szer -
ve ze tek kö zött. 

– Ho gyan foly ta tó dik az egyes cso -
por tok mun ká ja a kon fe ren cia után,
és mi kor lesz a leg kö ze leb bi ta lál ko zó?

– A kon fe ren ci án fel ve tett kér dé -
se ket az in ter ne ten ke resz tül tár gyal -
juk to vább a kö vet ke ző, 2012-es ta -
lál ko zó ig. 

– Egy nem zet kö zi tanácskozás ál -
ta lá ban sok él ményt tar to gat a részt -
ve vők szá má ra. Mi volt az Ön szá má -
ra a leg meg ha tá ro zóbb?

– Azt gon do lom, en nek a ren dez -
vénynek a leg na gyobb ér té ke a sze -
mé lyes kap cso la tok ki épü lé se volt. A
részt ve vők kü lön bö ző egy há zi hát tér -
rel ér kez tek, s rend kí vül nagy el té ré -
sek vol tak ta pasz tal ha tók az egyes
egy há zak öko teo ló gi ai gon dol ko dá -
sá ban és öko m e nedzs men ti sze rep -
vál la lá sá ban. Ér de kes és lel ke sí tő
volt meg is mer ni a skan di náv és a
nyu ga ti or szá gok egy há za i nak gya -
kor la tát. 

El gon dol kod ta tó volt an nak a dán
lel kész nek a pél dá ja, aki el mond ta,
hogy or szá gá ban az el múlt há rom év
alatt hat van hét gyü le ke zet vál lal ta,
hogy tel je sí ti azo kat a kí vá nal ma kat,
ame lyek ál tal „kör nye zet ba rát gyü le -
ke zet té” vál hat. Ma gyar or szá gon
sok szor hall juk azt az ér vet, hogy
könnyű a nyu ga ti or szá gok nak, hi -
szen sok kal több pénzt, időt és ener -
gi át tud nak for dí ta ni ezek re a kér dé -
sek re, mint mi. Azon ban az em lí tett
lel kész sze rint en nek a nagy mér té kű
vál tás nak egyet len in dí tó oka volt: a
gyü le ke ze tek lát ják, hogy a klí ma vál -
to zás nem egy sze rű en egy di va tos
szó for du lat vagy pusz tán el mé let,
ha nem a min den na pi va ló ság. S be -
lát ták, hogy ők sze mé lye sen mi lyen
so kat te het nek en nek las sí tá sa vagy
meg aka dá lyo zá sa ér de ké ben. 

g JcsCs

A gyű lés ál tal az eu ró pai egy há zak
ve ze tő i nek kül dött le vél és imád ság ol -
vas ha tó a http://ararat.lu the ran.hu,
va la mint a www.ecen.org hon la pon.
Ez utób bin to váb bi in for má ci ók is ta -
lál ha tók a kon fe ren ci á ról és a szer ve -
zet mun ká já ról.

Min den na pi klímaváltozásunk
ECEN-kon fe ren cia Prá gá ban

ÜZ ENET AZ AR AR ÁTRÓL

Rovatgazda: Jerabek-Cserepes Csilla

Nem akár mi lyen hét vé gé jük volt a lu -
the rá nu sok nak a fel vi dé ki Sa jó gö -
mör ben (Szlo vá kia) jú ni us 19–20-án.
A szom ba ti kon fir man dus vizs gán
nyolc fi a tal adott szá mot ar ról, hogy
az ok ta tás so rán meg is mer te az evan -
gé li kus egy ház alap ve tő ta ní tá sát.
Va sár nap az ün ne pi is ten tisz te le ten
pe dig meg val lot ták hi tü ket az Apos -
to li hit val lás és a kon fir má ci ói val lás -
té tel sza va i val. Rusz nyák De zső lel -
kész és a gyü le ke zet a Szent lé lek
aján dé ka i ért imád ko zott a fi a ta lok
szá má ra. Endre ffy Gé za bu da ör si
lel kész egy-egy bib li ai idé zet tel ál dot -
ta meg a kon fir man du so kat, akik
ez után a gyü le ke zet tel együtt úr va -
cso rát vet tek.

Ilyen len ne egy jól fé sült, sza bá lyos
kon fir má ci ós ün nep. Min den pon to -
san így is tör tént, ab ban azon ban el -
tért a meg szo kot tól ez a sa jó gö mö -
ri va sár nap, hogy együtt lé tünk foly -
ta tó dott dél után is. Foly ta tód ha tott,
mert va la mi már jó val ko ráb ban el -
kez dő dött. Még pe dig ak kor, ami kor
a gö mö ri ek pár éve test vér-gyü le ke -
ze ti kap cso la tot lé te sí tet tek a ma gyar -
or szá gi Bu da örs gyü le ke ze té vel.

Ar ra gon dol tunk, hogy majd egyik
év ben mi me gyünk Bu da örs re, má -

sik év ben ők jön nek Sa jó gö mör be.
Mert más hol is így szo kás. A va ló ság
még is más ként ala kult: a bu da ör si ek
két év óta ha von ta jön nek, és gyer -
mek-, ifi- és fel nőtt-bib lia órá kat tar -
ta nak, nya ran ta pe dig kö zös tá bo rok -
ban ve he tünk részt.

Így nem cso da, hogy a mi kon fir -
má ci ói is ten tisz te le tünk re a bu da ör -
si ek most egy egész au tó busz nyi an
jöt tek. És nem csak ün ne pel ni, ha nem
te vé ke nyen részt ven ni! Dél előtt
ének ka ruk szol gált, és lel ké szük vé -
gez te az ün ne pi ige hir de tést is.

Bu da ör sön szep tem ber ben évek
óta „Édenkert” misszi ós mű vé sze ti
fesz ti vált tart a gyü le ke zet. Most ezt
a bi zony ság te vő al kal mat Sa jó gö -
mör be „adap tál tuk”. Dél után fel lé pett
az Erős Vágy ne vű bu da ör si ke resz -
tény rock ze ne kar. Szín vo na las ze né -
jük út mu ta tá sul szol gál hat a jö vő re
néz ve. Lát tuk, mennyi fi a tal nak tet -
szett ez a faj ta ze ne. A bu da ör si ifi
szín da rab bal is szol gált, mely so ka -
kat el gon dol kod ta tott. Ter mé sze te -
sen a he lyi gyü le ke zet ének- és ze ne -
ka ra, mi több, a fa lu óvo dá sa i ból ver -
bu vá ló dott kis csa pat is fel lé pett
ezen a gyü le ke zet ál tal szer ve zett el -
ső fesz ti vá lon. Olya nok is el jöt tek –

nem is ke ve sen – a köz ség kul túr há -
zá ba, akik so ha nem jár nak temp lom -
ba. Iga zi misszi ói al ka lom volt!

Ezen a va sár na pon so kak szá má -
ra meg erő sí tést nyert, hogy Is ten él.
Itt van kö zöt tünk min den pil la nat -
ban, csak oda kel le ne ki csit job ban
fi gyel nünk hí vó sza vá ra.

Egy ilyen, mond hat ni nagy sza -
bá sú ak ció ná lunk több száz eu ró ba
szo kott ke rül ni. De Is ten kö zöt tünk
járt! Bár mer re men tünk a szer ve zés
so rán, bár mit kér tünk, min den ki
se gí tett. Se gí tett a pol gár mes ter, az
ön kor mány zat, az is ko la, az óvo da,
a „sü te mény gyá ro sok”, a vál lal ko zók
és még na gyon so kan. Meg moz dult
a fa lu ap ra ja-nagy ja. 

Így ez nem egy „jól fé sült” kon fir -
má ci ós ün nep lett, ha nem egy fe led -
he tet len ese mény – nem csak a kon -
fir mált gye re kek nek és nem csak szü -
le ik nek, ha nem a gyü le ke zet nek, sőt
az egész fa lu nak is.

Ezen a va sár na pon ne künk, sa jó -
gö mö ri ek nek – de ta lán má sok nak is
– szí vün kig ha tolt az ige: „Sze resd az
Urat, a te Is te ne det tel jes szí ved ből,
tel jes lel ked ből és tel jes erőd ből!”
(5Móz 6,5)

g Ló czy Ti bor (Sa jó gö mör)

„Di csér jé tek az Urat!” – Sa jó gö mör ben van mi ért!

Fo lyó irat-aján ló
Meg je lent az Or dass La jos Ba rá ti Kör füg get -
len evan gé li kus teo ló gi ai és kri ti kai lap já nak,
a Ke resz tyén Igaz ság nak a nyá ri szá ma.

Az Ige hir de tés ro vat ban id. Zász ka licz ky
Pál Jób 19,21–25 alap ján írt, Is ten ke ze vert
meg en gem cí mű el mél ke dé se ol vas ha tó,
mely Vis ky And rás Jú lia cí mű mo no drá má -
já nak elő adá sá hoz kap cso ló dó an hang zott el.

A Ta nul má nyok ro vat ban Tu bán Jó zsef
Egy ház ké pünk kép te len sé gei – Episz kopá lis,
zsi nat pres bi te ri vagy kong re ga ci o na lis ta
egy ház mo dell? cí mű írá sá ban az el ső mel -
lett ér vel az utób bi ak kal szem ben.

A Lu ther-ró zsa szí nei ro vat ban Gé mes Ist -
ván elő adá sá nak be fe je ző ré sze mel lett a Ma gyar Evan gé li kus Kon fe ren -
cia 2010 már ci u sá ban tar tott két má sik elő adá sa ta lál ha tó. Bándy
György, az ószö vet sé gi teo ló gia pro fesszo ra a te rem tés tör té net és a nem -
ze tség táb lá za tok alap ján bi zo nyít ja, hogy bib li ai ala pon nincs kü lönb -
ség em ber és em ber, il let ve nép és nép kö zött. Kä fer Ist ván szla visz ti kai
pro fesszor elő adá sá ban a ré gi szlo vák iro da lom szá mos olyan pél dá ját
hoz za fel, me lyek a szlo vák és a ma gyar nép test vé ri egyet ér té sé ről, egy -
más meg be csü lé sé ről szól tak.

Az Em lé ke zünk ro vat ban Kiss Bé la An dor Fi a tal lel ké szek lel ki pász -
to ra – ada lé kok Já ro si An dor arc ké pé hez cím mel idé zi meg az egy ko ri
nép sze rű ta nárt, aki a teo ló gi ai ta nul má nya ikat be fe je ző fi a tal lel ké szek
sor sát atyai sze re te ttel kí sér te fi gye lem mel, és lel ki gon do zá su kat rend -
sze res le ve le zés sel foly tat ta.

A nyá ri szám ban Isó Do rottya re cen zi ó ja ol vas ha tó Fe ke te Ká roly A
Bar me ni teo ló gi ai nyi lat ko zat cí mű, a Kál vin Ki adó nál ta valy meg je lent
mű vé ről.

A fo lyó irat szám ára 400 fo rint. Kap ha tó a Hu szár Gál pa pír- és köny -
ves bolt ban (1054 Bu da pest, De ák tér 4.), vagy meg ren del he tő id. Zász -
ka licz ky Pál tól (2151 Fót, Ibo lyás u. 3/a).

H I R D E T É S

A hónap könyve júliusban a Luther Kiadótól  30
kedvezménnyel

Kossuth és az egyházak – Tanulmányok
Vá sá rol ja meg a hó nap köny vét ked vez mé nye sen!
Eredeti ára: 1240 forint.
http://bolt.lu the ran.hu • E-mail: ki ado@lu the ran.hu • Fax: 1/486-1229
1085 Bu da pest, Ül lői út 24.
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20.00 / Du na Tv
Carl Orff: Car mi na Bu ra na
(68')
A mi lá nói Sca la kó ru sá nak
hang ver se nye a Bar tók + Eu -
ró pa 2010 mis kol ci nem zet -
kö zi ope ra fesz ti vá lon. Köz re -
működik: a Budapesti Fil har -
mó niai Társaság Zenekara, a
Kas sai Állami Színház Kó rusa
A Car mi na Bu ra na Orff mű -
faj meg je lö lé se sze rint: pro fán
da lok éne ke sek re és ének kar -
ra, hang sze rek és ve tí tett ké -
pek kí sé re té ben. A da rab szö -
ve gét egy ba jor or szá gi ko los -
tor ban ta lált, 13. szá za di la tin–
né met–fran cia nyel vű gyűj te -
mény ből vá lo gat ta a szer ző.
A szop rán-, te nor-, ba ri ton -
szó ló ra és ze ne kar ra kom po -
nált mű a ta vasz, a bor és a
sze re lem di cső sé gét hir de ti.

HÉTFŐ

10.35 / Du na Tv
Ma gyar el sők
(ma gyar is me ret ter jesz tő so -
ro zat, 2004) (15')
Az el ső ma gyar egye te mek
12.00 / PAX
Anyu ka
(port ré film) (41')
15.30 / Má ria Rá dió
Za rán dok nap ló
Úton Szent Ja kab sír já hoz –
Vé csey An na má ria úti be szá -
mo ló ja
17.55 / Du na II. Au to nó mia
Ma gyar va gyok? Nem an nak
szü let tem (ma gyar do ku men -
tum film, 2009) (47')
22.55 / Du na Tv
Pá rizs–Bu da pest (fran cia
doku men tum film, 2008) (49')
23.00 / Bar tók rá dió
Dzsessz rit ka sá gok. 180/164.
rész: A Beat les és a dzsessz

KEDD

8.00 / Du na Tv
Élő nép ze ne (2010) (26')
Dip lo ma kon cert a Ze ne aka -
dé mi án 
10.00 / PAX
Lé lek és épí té szet
(port ré film so ro zat) (19')
Ben czúr Lász ló
12.00 / Kos suth rá dió
Dé li ha rang szó a hi da si
evangé li kus temp lom ból
15.00 / M. Ka to li kus Rá dió
Ked di kin cses ka la uz (60')
15.45 / Du na II. Au to nó mia
Csá vá si bal la da
A sep si szent györ gyi Há rom -
szék Tánc együt tes és a jász -
be ré nyi Jász ság Né pi Együt -
tes elő adá sa (2009) (78')
16.20 / Du na Tv
Pá rizs, fe lül né zet ből
(fran cia is me ret ter jesz tő film,
2007) (39')

SZERDA

8.00 / Du na Tv
Vé dett szép sé ge ink
(ma gyar is me ret ter jesz tő so -
ro zat, 2006) (29')
Bu da pest nö vény rit ka sá gai
12.00 / Kos suth rá dió
Dé li ha rang szó az ős agár di
evan gé li kus temp lom ból
13.30 / Kos suth rá dió
„Te ben ned bíz tunk ele i től fog -
va”
A re for má tus egy ház fél órá ja
16.20 / Du na Tv
Pá ri zsi szív dob ba nás
(fe ke te-fe hér fran cia já ték -
film, 1954) (95')
16.34 / M. Ka to li kus rá dió
Test vér egy há za ink éle té ből
Je len té sek a pro tes táns vi lág -
ból (26')
17.30 / PAX
Az Apok rif 1000 han gon
(iro dal mi mű sor) (18')

CSÜTÖRTÖK

7.55 / Du na Tv
Arc élek – Csá ky Zol tán mű -
so ra (15') Kob zos Kiss Ta más
ének mon dó, ze nész
9.34 / M. Ka to li kus Rá dió
Ak va rell (26')
Kul tu rá lis pa let ta
12.05 / Bar tók rá dió
A Szent Ef rém fér fi kar hang -
ver se nye (54')
13.00 / PAX
Én va gyok az Aj tó
A Zá ke us Mé dia cent rum
evan gé li zá ci ós mű so ra (35')
13.45 / m2
Ma gyar év szá za dok (ma gyar
do ku men tum film-so ro zat) (21')
A „rab szol ga tör vény”
19.00 / PAX
Po é zis együt tes
(kon cert film) (55')
22.20 / Du na Tv
Ma chu ca (chi lei–spa nyol
játék film, 2004) (116')

PÉNTEK

8.00 / Du na Tv
A gyil kos tói Szent Kris tóf-
kápol na
(ma gyar is me ret ter jesz tő
film, 2005) (26')
12.00 / PAX
Le hul ló le pel
(port ré film) (48')
In me mo riam
dr. Fa bi ny Ti bor
18.00 / Bar tók rá dió
A jö vő hét mu zsi ku sa (40')
Vá sáry Ta más kar mes ter
18.34 / M. Ka to li kus Rá dió
Ze ném mel di csé rem…
Fe je ze tek a kor társ egy ház -
zené ből (26')
21.15 / PAX
Bach c-moll par ti ta
(ze nés if jú sá gi mű sor) (33')
0.05 /Du na Tv
Sír hely ki lá tás sal
(an gol já ték film, 2002)
(93')

SZOMBAT

9.15 / Du na Tv
Fő zés? Gye rek já ték! (8')
Al más sü ti an gol mód ra
15.30 / Du na Tv
Égi kö kény fák alatt – Nagy
Lász ló (1980) (45')
15.34 / M. Ka to li kus Rá dió
A hé ten tör tént
Köz éle ti elem ző mű sor (56')
16.20 / Du na Tv
Szín há zi Mű hely (40')
Ma gyar szín há zak kis vár dai
fesz ti vál ja
17.10 / PAX
Jé zus nak ze né lek
(kon cert film) (37')
19.35 / Bar tók rá dió
Köz ve tí tés a fi ren zei Te at ro
Co munale Ope ra ház ból
Ja náček: A ra vasz ró kács ka
(há rom fel vo ná sos ope ra) (120')
21.20 / m2
Ja ni ka (fe ke te-fe hér ma gyar
víg já ték, 1949) (74')

VASÁRNAP

8.00 / M. Ka to li kus Rá dió
Me se bolt (30')
Csu kás Ist ván – Ber gendy
Ist ván: Sü sü és a sár kány lány
8.15 / Du na Tv
Ri go let to (ame ri kai–ka na dai
já ték film, 1993) (98')
8.30 / Kos suth rá dió
Az én ügyem (30')
Va sár na pi is ko lák
12.00 / Kos suth rá dió
Dé li ha rang szó az ik la di
evan gé li kus temp lom ból
12.05 / Du na tv
Élő egy ház (26')
14.35 / m1
Cannes 2010
Film a 63. cannes-i film -
fesztivál ról
18:30 / PAX
Pi lá tus (kon cert film) (21')
21.30 / Du na Tv
Sze resd apá dat! (fran cia
játék film, 2002) (99')
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VASÁRNAPTÓL VASÁRNAPIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból július 11-étől július 18-áig

Va sár nap
Ezt mond ta Dá vid Ná tán nak: „Vét kez tem az ÚR el len!” Ná tán így fe lelt Dá -
vid nak: „Az Úr is el en ged te vét ke det, nem halsz meg.” 2Sám 12,13 (1Jn 3,6; Mt
28,16–20; Róm 6,3–8/9–11/; Zsolt 51) Mi cso da ret te ne tes mély ség ből kel lett
Dá vid nak fel ki ál ta nia! Há zas ság tö rés és Uri ás al jas meg gyil ko lá sá nak el ter ve -
zé se ter hel te a lel két. Meg bo csát ha tat lan bű nök. Vagy még is van me ne kü lés
Dá vid nak, és van me ne kü lés ne künk is, ami kor bű ne ink terhe alatt fel ki ál tunk?
Ho gyan le het sé ges a sza ba du lás? Ta lán a vé res ve zek lés, asz ké zis, le mon dás
se gít? En nél több re van szük ség: alá za tos bűn val lás ra és egész éle tünk Is ten
ke zé be he lye zé sé re! Mond hat juk így is: le bo ru lás ra a Gol go tá hoz! Egye dül Krisz -
tus ke reszt jé nél csen dül fel a fel ol do zó szó: „Az Úr is el en ged te vét ke det.” Kész
vagy er re? El hi szed, hogy ne ked is kész meg bo csá ta ni az Is ten?

Hét fő
Ami ugyan is nem lát ha tó be lő le: az ő örök ha tal ma és is ten sé ge, az a vi lág te -
rem té sé től fog va al ko tá sa i nak ér tel mes vizs gá la ta ré vén meg lát ha tó. Róm 1,20
(Jób 9,8–9; 2Móz 14,15–22; Jn 4,27–42) So kan „égen-föl dön” ke re sik az Is tent,
de nem ta lál ják, pe dig az ég és a föld is ró la be szél. Ku tat nak min den fe lé, de nem
hall ják azt a cso dá la tos pré di ká ci ót, ame lyet a te rem tett vi lág zeng Te rem tő -
jé ről. Pe dig az Al ko tó ról tesz bi zony sá got ez a gyö nyö rű vi lág, ame lyet ott ho -
nunk ként kap tunk, amely nek szép sé ge i ben na pon ként gyö nyör köd he tünk. Vedd
ész re, test vé rem, mert oly gyor san el sza la dunk szám ta lan cso da mel lett, oly
könnyen meg szok juk éle tünk, tes tünk, vi lá gunk ezer nyi szép sé gét!

Kedd
Meg ko ro ná zod az évet ja va id dal. Zsolt 65,12 (Ap Csel 14,17; Ap Csel 2,32–40;
Jn 4,43–54) A 65. zsol tár nak ez a cí me: Há la adás lel ki és tes ti ja va kért. Cso -
dá la tos zsol tár egy olyan em ber től, aki nem csak pa nasz kod ni tu dott, aki nem -
csak a rosszat lát ta ma ga kö rül, ha nem ész re vet te az Is ten gond vi se lé sét is
az éle té ben. Mi lyen kü lö nös és szép ez a kép: Is ten az, aki meg ko ro náz za az
egész évet az ő ja va i val. Légy há lás azért, amit Is ten től kap tál!

Szer da
Meg vi gasz ta lom őket, örö met szer zek ne kik a ki ál lott szen ve dés után. Jer 31,13
(Jn 11,40; Ap Csel 16,23–34; Jn 5,1–9a) Mi nap egy kö zép ko rú hölgy meg kér -
dez te tő lem: „Lel kész úr, mi ért súj tott az Is ten en gem annyi be teg ség gel?”
Én meg for dí tot tam a kér dést:„Mi ért olyan egész sé ges és bol dog most?” Ez
ter mé sze tes? Ez nem tű nik fel? Ezt nem kell meg kér dez ni: „Mi ért gyó gyí -
tott meg az Is ten, mi ért szólított meg, ami kor ezt tény leg nem ér dem lem
meg?!” Is ten örö möt sze rez ne künk a szen ve dés után. Ne le gyünk annyi ra
rö vid lá tó ak, hogy a leg ki sebb szen ve dést is azon nal szá mon kér jük raj ta, mi -
köz ben a leg na gyobb vi gasz ta lást és örö möt ész re sem vesszük!

Csü tör tök
Krisz tus mond ja: „A szél ar ra fúj, amer re akar; hal lod a zú gá sát, de nem tu dod,
hon nan jön, és ho va megy.” Jn 3,8 (1Kir 19,11–12; Mt 18,1–6; Jn 5,9b–18) A he tek -
ben át élt ret te ne tes szél vi ha rok al kal má val mind annyi an lát tuk a szél ere jét és
mun ká ját ha zánk ban. Ezek ben a na pok ban még in kább el gon dol koz tam, hogy
mi lyen kü lön le ges ter mé sze ti je len ség a szél: he te kig ész re sem vesszük, hogy
van le ve gő kö rü löt tünk, az után ugyan az a le ve gő ha tal mas erő vel mu tat ja meg
ma gát. Jé zus ez zel a ter mé sze ti je len ség gel ma gya ráz za meg Ni ko dé mus nak a
Szent lé lek mun ká ját, hi szen ilyen a Szent lé lek is – oly kor nem érez zük, de ak -
kor is be lő le élünk, más kor pe dig vé gig sö pör az éle tün kön vagy kö zös sé ge in -
ken, és ki for gat a he lyé ről min dent. Mind ezt nem rom bo lás ként te szi, ha nem
ép pen el len ke ző leg: ez zel épít Is ten nek tet sző éle te ket és gyü le ke ze te ket.

Pén tek
Áld já tok Is tent a gyü le ke ze tek ben! Zsolt 68,27 (Ap Csel 2,44.46–47a; Jn 19,31–
37; Jn 5,19–23) Az el múlt he tek ben ké szült el gyü le ke ze ti ter münk fel újí tá -
sa. El ké szült a szi ge te lés, meg újul tak a nyí lás zá rók, és új par ket ta ke rült a
pad ló ra. Ez zel meg va ló sult a mun ka ki seb bik ré sze – a na gyobb min dig ez -
után jön: mind azon dol gok „meg újí tá sa”, ame lyek a fa lak kö zött tör tén nek.
Meg úju ló ige hir de tés, ige hall ga tás, imád ság, kö zös ség, úr va cso ra vé tel.
Mind ezek ab ban a pil la nat ban vál nak iga zán élő vé, ha a kö zös ség Is tent áld -
ja és di cső í ti. Gyü le ke ze ti éle tünk ak kor kezd meg újul ni, ami kor há lát tu dunk
ad ni Is ten nek mind azért, amit tő le kap tunk. Kezd jük el bát ran, és va ló ban
áld juk Is tent a gyü le ke ze te ink ben!

Szom bat
Vizs gálj meg, Is te nem, is merd meg szí ve met! Pró bálj meg, és is merd meg gon -
do la ta i mat! Nézd meg, nem já rok-e té ves úton, és ve zess az örök ké va ló ság út -
ján! Zsolt 139,23–24 (Jel 2,23; Jel 3,1–6; Jn 5,24–30) Bá tor ké rés ez az ige a
ré gen élt zsol tá ros tól! Sok em ber in kább buj kál ni sze ret ne az Is ten elől, el -
rej te ni mind azt, ami a szí vé ben van. Ez az em ber más hogy gon dol ko zik, kész
vál lal ni a szí vé ben le vő rosszat is, azért, hogy ez ál tal meg tud jon tisz tul ni.
Nagy szük sé günk van ne künk is ar ra, hogy az Is ten néz zen rá az éle tünk re,
ő pró bál jon meg min ket, vizs gál ja meg gon do la ta in kat, mert mi ma gun kat
könnyen be csap hat juk. Az ön be csa pás nak ko moly ára le het: le té rés az örök -
ké va ló ság út já ról, vagy is kár ho zat. Et től akar meg men te ni min ket az Is ten
az zal, hogy igé jé vel na pon ként meg vizs gál min ket, tük röt ad elénk, meg pró -
bál, se gít és ve zet, hogy ne le gyünk (örök) célt té vesz tett em be rek.

g De ák Lász ló

Új nap – új kegyelem
APRÓHIRDETÉS

Ki adó Hegy hát ho dás zon 2 szo bás,
ker tes ház. Érd.: 94/410-474 vagy
30/9597-146.

Hasz nált sí pos or go nák ju tá nyos
áron el adók. In for má ció: or go -
na@liszt aka de mia.hu, 20/585-9438.

Ke resz tény, dip lo más társ ke re ső.
30/254-0414. www.pro krisz.hu

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.

Or go na ze nés áhí tat lesz a De ák té ren 2010. jú li us 11-én es te 6 órai kez det -
tel. Or go nál: Fin ta Ger gely. Mű sor: J. S. Bach mű vei (Fan ta sia su per
Komm, Hei li ger Ge ist… BWV 651; Sch müc ke dich, o li ebe Se ele BWV 654;
Fan ta sia et fu ga in g BWV 542), ige hir de tés, R. Schu mann mű vei (Há rom
fú ga BACH té má ra Op. 60. No. 1, 2, 3).

A be lé pés díj ta lan. Kö szö net tel ve szünk ado má nyo kat az ár víz ká ro -
sul tak meg se gí té sé re.

H I R D E T É S

HALÁLOZÁS
Szer da he lyi Pál né lel kész öz -
vegy Szom bat he lyen 2010. jú ni -
us 27-én 85 éves ko rá ban el -
hunyt. Te me té se jú li us 12-én
(hét főn) 14.45-kor lesz Itt zés
Já nos püs pök szol gá la tá val a
szom bat he lyi Já ki úti te me tő -
ben. Jé zus Krisz tus, a mi Urunk
és Meg vál tónk mond ja: „Én va -
gyok a fel tá ma dás és az élet, aki
hisz én ben nem, ha meg hal is, él.”
(Jn 11,25)

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


