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„Vég re-va la há ra a szer ve zők rá éb red tek ar ra,
hogy e fesz ti vál el ső sor ban az egy há zi
könnyű ze ne, ezen be lül is az evan gé li kus
(vagy leg alább is evan gé li kus kö tő dé sű) for -
má ci ók be mu tat ko zá sá ra hi va tott.”

Hazai pálya f 8. oldal

Belecseppent lutheránusok f 4. oldal
A zsolnai zsinattól a nyelvtörvényig f 6. oldal
Definiáljuk önmagunkat! f 7. oldal
Apácai kakaslövés a szarvasi ligetben f 10. oldal
In memoriam Kovács Imre f 14. oldal
Tizennyolc óra a Szélrózsán f 15. oldal

„Meg ke rül he tet len a kér dés: mi ben gaz da gí -
tott, mit adott a részt ve vők nek az idei ta lál -
ko zó? Mi lyen is volt ez a kö zép kez dés Jé zus
Krisz tus sal és egy más sal?”

Túl a kezdőkörön – mit kaptunk
Szarvason? f 5. oldal

„Az egész mo rá lis tisz tu lás kér dé se – vé -
le mé nyem sze rint – egy faj ta tár sa dal mi
utó pi á vá vál to zott, sok kal in kább a po li ti -
kai játsz mák, le szá mo lá sok és zsa ro lá sok
esz kö zé vé vált.”

Megkésett lusztráció… f 3. oldal

A 8. or szá gos evan gé li kus if jú sá gi
ta lál ko zó ról be szá mo ló EvÉ let-szám
ve zér cik két egy „szél ró zsás” fi a tal
jegy zi. A De ák Té ri Evan gé li kus Gim -
ná zi um ban idén érett sé gi zett szer ző
múlt év au gusz tu sá ban részt ve vő je
volt a Lotz Já nos nyá ri di ák egye tem
– szer kesz tő sé günk mun ka tár sai ál -
tal ve ze tett – mé dia mű he lyé nek.

Szél ró zsa. Kö zép kez dés. Ve lem? Na,
ak kor kez dem a kö ze pé ről. A Szél ró -
zsát jú li us 14. és 18. kö zött egy messzi,
„bő gő” vá ros ká ban, Szar va son ren -
dez ték meg, ahol a lel ki tisz tu lás
mel lett tes tün ket a Holt-Kö rös bé ka -
nyá lá val ko szol hat tuk be, amit még a
csa pok ból fo lyó for ró, ké nes víz sem
volt ké pes le mos ni. Se baj, csak ha mar
be le nyu god tunk: ezt az öt na pot bé -
ka sza gú an tölt jük el. Ta lán ez a bé ka -
szag le he tett az oka an nak, hogy
már el ső nap meg ha ra pott egy tör pe -
har csa, s hogy egész szom ba ton egy
szál csu rom vi zes pó ló ban mász kál -
tam, a ki szá ra dás tól va ló fé lel mem -
ben. De más, en nél sok kal ko mo lyabb
ret te gé se im is akad tak a hé ten.

Ér de kes, hogy a Szél ró zsá ra va ló
ér ke zé sünk kor mennyi ter het és fé -
lel met ci pe lünk. Azt hi szem, min den
ter het hor do zó re mény ke dik, hogy a
ta lál ko zó ide je alatt ki csit meg -
könnyeb bül. Ve lem is va la hogy így
volt ez. Ahogy tel tek a per cek, órák,
na pok, egy re vi dá mabb let tem, és el -
hagy tam a fé lel me i met.

Egyik fé lel mem az ott hon ma ra -
dot tak kal volt kap cso la tos. Nagy -
ma mám na gyon be teg, és fél tem,
mi re ha za jö vök, már nem is fog
meg is mer ni, vagy va la mi még
rosszabb tör té nik. A má sik a kez de -
tek kel kap cso la tos, hi szen a jö vő
tan év ben egy kül vi lág tól el zárt ki -
csiny szi ge ten fo gok ta nul ni, s így,
hogy egy re kö ze le dik a szep tem ber,
mind fé lel me te sebb a do log. 

A kez de tek kel és az új ra kez dé sek -
kel fog lal ko zott töb bek kö zött a Ta -
más-mi se is. Vol tam már jó pár Ta -
más-mi sén, de ez a mos ta ni bom ba -
ként ha tott rám. Én, aki az utób bi fél
év ben ódz kod tam a kö tött sé gek től,
li tur gi ák tól, a rend től, olyan ha tal mas
él mény ként köny vel tem el a ke re sők
is ten tisz te le tét, hogy nem fér ne el eb -
ben az új ság ban. Ez úton is kö szö net
min den Ta más-mi sés em ber ké nek.
T-mi se. Jobb ve led a vi lág!

De sok más lét eme lő ese mény is
tör tént, mint pél dá ul ked venc M be -
tűs együt te se im, a Me zít láb és a
M.Is.K.A. kon cert jei, a Kis húg ze né -
je, vagy ami kor Zsuzs ká val és Me li -
vel fe küd tünk a Csend sá tor ban, csu -
kott szem mel, él vez ve az iga zi csen -
det és nyu gal mat, s köz ben – ahogy
Zsuzs ka mond ta – lel ki szá lak szö -
vőd tek köz tünk, mint az Ava tar ban.

És ott volt az a bi zo nyos Hor dó. A
Hor dó egy olyan prog ram volt, ahol
bár ki fel lép he tett tu do má nyá val. A
KIE-ká vé ház mel let ti kis szín pad es -
te fél ti zen egy től várt olyan egyé ne -

ket, akik ki mer tek áll ni ze nél ni,
éne kel ni. Egy ko ra es te, ami kor kis
cso por tunk a fo ci pá lya fü vén he -
nyélt, Fer kó elő kap ta kö zel ben nyug -
vó gi tár ját, s hát mit ad Is ten, éne kel -
ni kezd tünk. Ek kor me sélt a Hor dó -
ról, mi köz ben a Most mú lik pon to san
cí mű szám ak kord ja it pró bál tuk ki -
ta lál ni. Mi re sö tét lett, ki ta lál tuk az
ak kor do kat, s már jött is az el ha tá ro -
zás: ki ál lunk a Hor dó ra, és elő ad juk. 

Per sze el ha tá roz ni va la mit min dig
könnyebb, mint meg va ló sí ta ni. Ha -
lo gat tuk a dol got, jaj, ma be va gyok
re ked ve, jaj, ma túl fá radt va gyok, jaj,
ma ez, jaj, ma az… Én meg köz ben
egy re job ban fél tem. Az tán vé gül
el ér kez tünk az utol só es té hez, ami -
kor nem volt me se, se me nek vés, elő
kel lett ad ni. Hű, ba rá ta im… bor -
zasz tó an ret teg tem ám! Olyan mon -
da tok ju tot tak eszem be, mint: na gyot
akar a szar ka, de nem bír ja a… kö -
höm… stb. Még job ban be pá ni kol -
tam, ami kor egy olyan ka csa csap ta
meg a fü le met, hogy a M.Is.K.A. rá -
adást ad a kis szín pa don. Na, ne ee,
mond tam, én utá nuk nem lé pek fel,
mert ak kor na gyon be fo gunk ég ni…
A be re ze lé si csúcs pon tot még is ak -
kor ér tem el, ami kor már bent ül tünk
a ká vé ház ban, és ki állt egy ze ne kar
meg két ének lő lány, hogy – bá to rí -
tás ként az ama tő rök nek – el éne kel -
je nek egy szá mot, még előt tünk. És
ta lál já tok ki, mi volt az a szám, amit
elő akar tak ad ni! Hát igen: a Most
mú lik pon to san…

Elő ször meg ijed tünk, mert te jó
ég, ne kik kla ri nét szó ló juk is volt
meg min den, ami kel lett, ne künk
meg ma radt a rit mus ra re me gés.
De az tán azt gon dol tuk, ha fe ne fe -
nét eszik, ak kor is ki ál lunk most már. 

Ki men tem re me gő láb bal, ka -
pasz kod tam a mik ro fon ba, és el -
kezd tem éne kel ni. Fer kó meg gi tá ro -
zott. Egy szer csak be szállt mö göt -
tünk a dob, egy má sik gi tár, a szin -
te ti zá tor, és azon kap tam ma gam,
hogy az em be rek tap sol nak, be száll -
nak az ének lés be, sőt volt, aki el is ér -
zé ke nyült. Ez volt a leg szebb do log,
ami tör tén he tett, a leg na gyobb biz -
ta tás, hogy ne fél jek. És egy szer
csak azt érez tem, hogy most mú lik
pon to san a fé lel mem, en ge dem, hadd
men jen, sza lad jon ki fe lé be lő lem…

Az nap éj jel a ba rá ta im mal a stran -
don lóg tunk. Na gyon fá radt vol tam,
és el alud tam a sté gen. Haj na li há rom -
kor ar ra éb red tem, hogy kö rü löt tem
áll egy kis tö meg, és azt ének lik: „Bol -
dog szű-lí-na-pot, Lé na…!” Hú, olyan
bol dog let tem! Meg le pett az ese -
mény, és fél álom ban va la hogy rá jöt -
tem, nem kell fél nem, hogy mi lesz,
hogy ta lál ko zom-e olyan em be rek kel,
akik kel nem sze ret nék, és nem kell iz -
gul nom azon, hogy mi lesz jö vő re,
ha nem Is ten re kell bíz nom az egé -
szet, mert ő tud ja, hogy mi nek örü -
lök a leg job ban. És ezt már több ször
meg is mu tat ta. Ámen.

g Vi da Má ria Mag dol na,
ali as Lé na

Most múlt pon to san

Hosszas be me le gí tés után – né mi ké -
sés sel – es te nyolc óra kö rül vet te
kez de tét szer da es te az öt nap tá ri na -
pot ma gá ban fog la ló „mér kő zés”,
amely nek tét je ez út tal sem volt más,
mint a meg elő ző ta lál ko zó ké. Ne ve -
ze te sen an nak el dön té se, hogy a Ma -
gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház nak
(MEE) van-e elég sé ges lel ki el kö te le -
zett sé gű után pót lá sa… A vá laszt
nem egy sze rű en a részt ve vők lét szá -
ma ad hat ja meg, sok kal in kább a vi -
szo nyu lá suk a fesz ti vál jel le gű, ám
alap ve tő en spi ri tu á lis (hit éb resz tő-
hit mé lyí tő) tar tal ma kat kí ná ló prog -
ram hoz. 

Az utol só pil la nat ban vég le ge sült,
ám igen lo gi ku san, át te kint he tő en
szer kesz tett mű sor fü zet ta nú sá ga
sze rint több tu cat prog ram kö zül vá -
lo gat hat tak a köz pon ti hely szín kör -
nyé kén pénz tár cá juk hoz mért szál -
lást is könnyen ta lá ló fesz ti vá lo zók.
(A szer ve zés ben és le bo nyo lí tás ban
kö zel há rom száz ön kén tes se géd -
ke zett.)

Áhí ta tok – bib lia ta nul má nyok –
elő adá sok – fó ru mok – ki ál lí tá sok,
leg fő kép pen pe dig könnyű- és ko -
moly ze nei kon cer tek töl töt ték meg
tar ta lom mal az ár nyas Er zsé bet li get -
ben fel ál lí tott nagy- és kis szín pa dot,
va la mint a KIE-ká vé ház ként funk ci -
o ná ló fe dett épü let pó di u mát. E há -
rom fő hely szín köz vet len kö ze lé ben
mu tat koz hat tak be a Le he tő sé gek pi -
a cán az egy há zi (vagy egy ház kö ze li)
mun ka ágak, és ugyan csak pár lé -
pés nyi re kí nált iga zi cse me gé ket a
Ru zics kay-ház ba te le pült Szél ró zsa-

film klub. A Holt-Kö rös kö zel sé ge
so ka kat csá bí tott stran do lás ra a
mind vé gig negy ven Cel si us-fok kö -
ze lé ben te tő zött ká ni ku lá ban, de így
sem ma radt kö zön ség nél kül egyet -
len „tá vo lab bi” hely szín – az Ótemp -
lom vagy a Tes se dik Sá mu el Mú ze -
um – prog ram ja sem.

Vél he tő en anya gi szem pon tok is
köz re ját szot tak ab ban, hogy az így is
negy ven mil li ós költ ség ve tés sel ter -
ve zett ta lál ko zón – a ko ráb bi Szél ró -
zsák hoz ké pest – ke ve sebb volt a
sztár ven dég (Se bes tyén Már ta „iga -
zol tan”, be teg ség mi att volt kény te -
len le mon da ni fel lé pé sét), ez azon -
ban leg fel jebb azt bi zo nyí tot ta, hogy
a Szél ró zsa sztá rok nél kül, a ta lál ko -
zás pusz ta le he tő sé ge mi att is elég -
sé ges vonz erő. (A költ sé gek nek
egyéb ként mint egy negy ven szá za -
lé kát áll ta az MEE, a töb bit a rész vé -
te li dí jak, il le tő leg a pá lyá za to kon el -
nyert pén zek és a szpon zo ri tá mo ga -
tá sok fe dez ték.) 

Az előb bi ek kel össze füg gés ben
idén min den evan gé li kus vagy evan -
gé li kus kö tő dé sű ének-ze nei együt -

tes szá má ra le he tő sé get nyúj tot tak a
szer ve zők a be mu tat ko zás ra (lásd
8–9. ol dal), és en nek jó té kony ha tá -
sát alig ha le het túl ér té kel ni…

Azért per sze szép szám mal akad -
tak or szá gos hír név nek ör ven dő ven -
dég elő adói is a szar va si Szél ró zsá nak,
mi több, az egyik – va ló ban vi lág hí -
rű – or go na mű vész ál lí tó lag „ki szi -
vá rog tat ta”, hogy ho va to vább a mű -
vé szek ér zik meg tisz tel te tés nek, ha
meg hí vást kap nak az evan gé li ku sok
or szá gos ta lál ko zó já ra. 

Az in tel lek tu á lis igé nyek ki elé gí té -
sé ről a spi ri tu á lis szem pon to kat sem
nél kü lö ző Püs pö kök órá ja (6–7. ol -
dal), il let ve a Fó ru mok és Elő adá sok
cí met vi se lő al kal mak vol tak hi va tot -
tak gon dos kod ni. Ez utób bi (oly kor
una lom ba ful ladt) be szél ge té sek kö -
zül – a la punk bel ső ol da la in em lí tett
prog ra mo kon túl – két ség kí vül a
Kö zép pont ban a ra di ka liz mus cí -
met vi se lő dis kur zus emel ke dett ki,
ame lyen Prőh le Ger gely, az MEE or -
szá gos fel ügye lő je, kül po li ti kai szak -
ér tő be szél ge tett Ja kab At ti la val lás -
tör té nésszel, az Eu ró pai Össze ha son -
lí tó Ki sebb ség ku ta tá sok Köz ala pít -
vány mun ka tár sá val a ke let-kö zép-
eu ró pai ra di ka liz mus val lá si, tár sa dal -
mi és tör té nel mi gyö ke re i ről. 

Min den eről kö dés nél kül le ír ha tó,
hogy – né mi képp meg hök ken tő mó -
don – az idei Szél ró zsa leg szín vo na -
la sabb „elő adá sai” az es ti áhí ta tok és
a dél előt ti bib lia ta nul má nyok vol tak,
nem szól va a nyi tó és a zá ró is ten tisz -
te let fel eme lő al kal má ról. Ta lán mert
az igei üze ne tek köz ve tí té sé re vál lal -
ko zó szol gá lat te vők ma guk is tisz tá -
ban vol tak az zal a fe le lős ség gel, ame -
lyet a fo ci vé bé kö zel sé gé re is fi gye -
lem mel a Jn 20, 26 alap ján vá lasz tott
mot tó rótt rá juk. Hi szen, ahol az
evan gé li um hir det te tik, ott va ló já ban
Jé zus áll meg kö zé pen. 

g T. Pin tér Ká roly

Szél ró zsa-sziget Szar va son

f Összeállításunk az 5. oldaltól

b Já ték ve ze tői síp szó, Itt zés Já nos el nök-püs pök síp sza va nyi tot ta meg
a Bé kés me gyei Szar va son jú li us 14–18. kö zött le zaj lott nyol ca dik Szél -
ró zsa or szá gos evan gé li kus if jú sá gi ta lál ko zót, ahol a fi gye lem el ső sor -
ban mind azon ál tal nem a kö zöt tünk szol gá ló „já ték ve ze tők re”, ha nem
a mennyei bí ró ra irá nyult… A „Kö zép kez dés Ve led” mot tó je gyé ben
mint egy két ezer fi a tal (és lé lek ben fi a tal) tu da to sít hat ta, hogy a tör -
té nel mi Ma gyar or szág föld raj zi kö zép pont já nak te kin tett vá ros ban sem
le het más iga zo dá si kö zép pont ja éle tünk nek, csak Jé zus Krisz tus.
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b A Szent há rom ság ün ne pe utá ni
8. va sár nap he té ben egy pün kös -
di éne ket ka punk aján dék ba. A
Szent lé lek, öröm Lel ke (EÉ 238)
Pa ul Ger hardt (1607–1676) ver -
se alap ján ké szült.

A Zi eh (Ze uch) ein zu de i nem Toren
kez de tű köl te mény (EG 133) di cső í -
tő és kö nyör gő imád ság a Szent lé lek -
hez. Ger hardt éle té ben a vers ti zen -
há rom stró fá ja je lent meg nyom ta tás -
ban; ezt ki egé szí ti még há rom vers -
szak, me lyet a mai né met éne kes -
könyv nem tar tal maz. 

Az 1–2. vers szak ban a köl tő ké ri a
Szent lel ket: tér jen be leg ben ső én jé -
be. A 3–7. di csé rő stró fa a Szent lé lek
ha tá sát, te vé keny sé gét mu tat ja be
(gyó gyí tó és ta ní tó, öröm és sze re tet
Lel ke). A 8–11. vers szak köz ben já ró
imád sá ga eb ből kö vet ke zik. A zá ró
12–13. vers ben az egész ének lő gyü -
le ke zet imád ko zik meg erő sí té sért.

Tör té ne tünk ér de kes sé ge, hogy
Pa ul Ger hardt ver sé ből éne kes köny -
vünk szer kesz tői – mos ta ni éne -
kün kön kí vül – még két má si kat
hoz tak lét re: a Jöjj, térj be, ka pum tár -
va (EÉ 299) fel nőtt ke resz te lés re al kal -
mas, a Szent lé lek égi láng ja (EÉ 466)
pe dig bé kes sé gért kö nyö rög (az Ev -
Élet 2008. évi 42. szá má ban, az Ének -
Kincs Tár ro vat ban ol vas hat nak ró la).
Trajt ler Gá bor köz lé se sze rint Szé ná -
si Sán dor re for má tus es pe res for dí -
tá sa alap ján, il let ve eb ből ki in dul va
szü le tett a há rom, éne kel he tő ter je -

del mű re rö vi dí tett, kü lön bö ző te ma -
ti ká jú ének.

Pün kös di ének ként Túr me zei Er -
zsé bet for dí tá sa négy stró fát emel ki
eb ből a vers fo lyam ból (6., 12., 8.,
11.), ame lyek így új össze füg gés be ke -
rül nek egy más sal.

Ger hardt mun ka tár sa, Jo hann Crü -
ger az 1653-ban meg je lent Pra xis pi -
e ta tis me li ca éne kes könyv ben min -
den to váb bi nél kül al kal maz hat ta
vol na a ver set egy már is mert, szó tag -
szám ban meg fe le lő dal lam ra. Még -
sem ezt tet te, ha nem ön ál ló dal la mot
írt; a né me tek az óta is ez zel a kü lön -
le ge sen pün kös di han gu la tú nak ér zett
dal lam mal ének lik Ger hardt éne két.

A mi éne kes köny vünk vi szont az
Is ten től el nem ál lok (EÉ 337) ver sé -
vel – Von Gott will ich nicht las sen
(Lud wig Helm bold, EG 365) – együtt
já ró dal lam ra al kal maz za mind há rom
éne ket. A dal lam elő ször Ly on ban
buk kan fel 1557-ben, Une je u ne fil lette
vi lá gi szö veg gel. Az egy há zi szö ve gek
kö zül el vá laszt ha tat la nul kap cso ló dik
hoz zá a Várj, em ber szí ve, ké szen (EÉ
140) is.

A dal lam ér de kes ket tős sé get mu -
tat: a ko ra be li éne kek hez ké pest job -
ban érez he tő ben ne a har mó ni ák ra
épü lő, funk ci ós gon dol ko dás mód,
de a hang so ra dór, és a má so dik sor
le ug ró kvint je ti pi kus re ne szánsz
zár lat.

g Ecse di Zsu zsa

Győ ze lem a bűn fe lett
A Szent lé lek ál tal él az egy ház, amely -
nek tag jai va gyunk. Éle tünk pe dig

nem vá laszt ha tó el a Lé lek mun ká já -
tól. Ő éb resz ti ben nünk a vá gya ko -
zást a gyü le ke zet kö zös sé ge iránt, ő
nyi to gat ja fü lün ket az ige üze ne té nek
meg hal lá sá ra, ő dob bant ja szí vün ket
sze re tet re, ő in dít ja el ke zün ket és lá -
bun kat, hogy a test vé rek fe lé moz dul -
junk. A Lé lek ál tal ala kul tak ki az el -
ső gyü le ke ze tek, ame lyek tag jai nem
csu pán is ten tisz te le te ket tar tot tak,
ha nem hét köz nap ja ik is kö zö sek vol -
tak. Jé zus út ját jár ták. Sza va ik ban,
cse le ke de te ik ben ró la ta nús kod tak.
Er re in dí tot ta őket a Lé lek…

Az el kö vet ke ző há rom hét éne keit
en nek össze füg gé sé ben ta nul má -
nyoz hat juk „A Lé lek ál tal…” össze -
fog la ló cím alatt. Ar ról gon dol kod -
ha tunk, mi lyen mun kát is vé gez
ben nünk, kö zöt tünk Is ten Szent lel -
ke. Mai éne künk kü lö nö sen is nagy
len dü let tel di csé ri a Lé lek mun kál -
ko dá sát.

A Szent lé lek: Vi gasz ta ló. Is mer ve
a köl tő lel ké ben zaj ló vi ha ro kat, nem
cso dál ko zunk, hogy el ső gon do la tai
a vi gasz ta lás ról szól nak. Üze ne te
min dig két fé le mó don ér tel mez he tő.
Egy részt az őt ért csa pá sok és a né -
pet súj tó há bo rú nyo mo rú sá gá ból ke -
res ki utat, de vá laszt ke res a hit
mély sé ge i vel kap cso lat ban is. Iga zi el -
len sé günk ugyan is be lül ről tá mad. S

eze ket a tá ma dá so kat ne he zebb
vissza ver ni. Er re csak Jé zus volt ké -
pes a pusz tá ban, ami kor az ige két -
élű kard já val há rí tot ta el a sá tán
csá bí tá sát. Az ének bá to rít: A Lé lek
ál tal van győ ze lem! Ez a vi gasz ta lás!

A Szent lé lek: Erő. Az em be ri ség
sor sát min den idő ben kü lön bö ző
ha tal mak össze csa pá sa ha tá roz za
meg. Le het ez ka to nai, gaz da sá gi
vagy po li ti kai erő fi tog ta tás vagy akár
pszi chi kai had vi se lés is. Pa ul Ger -
hardt meg van győ ződ ve ar ról, hogy
a nyers erő szak nem ké pes le győz ni
az ilyen ha tal ma kat. Egye dül a Lé lek
ere jé vel for dul ha tunk szem be az „ős -
el len ség gel”.

A Szent lé lek: Te rem tő. A te rem tés
az Atya „fel ada ta”, vi szont tu dunk a
Lé lek te rem tő mun ká já ról is. „Bol do -
gok, akik bé két te rem te nek…” – ta nít -
ja Jé zus a He gyi be széd ben. Az iga zi
bé kes sé get nem le het fegy ve rek kel ki -
har col ni. Er re csak is a Lé lek ké pes,
mert ő te rem ti ben nünk a sze re te tet,
és ál ta la a bé két is…

A Szent lé lek: Meg ele ve ní tő. Ah -
hoz, hogy em ber tár sa inkhoz való vi -
szo nyunk meg vál toz zon, és Is ten nel
is ren dez zük kap cso la tun kat, szük ség
van ar ra a vál to zás ra, amely ről Jé zus
és Ni ko dé mus be szél ge tett azon a bi -
zo nyos éj sza kán. Újon nan kell szü let -
nünk: „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: így van min -
den ki, aki a Lé lek től szü le tett.” (Jn 3,8)

A Lé lek ál tal nye rünk új éle tet. Így
győ ze del mes ked he tünk a bűn fe lett.

g Ve t Ist ván

Szent lé lek, öröm Lel ke, te vi ga szul jöt tél

Mi, mai em be rek Bu da pes ten vagy
nagy vá ro sok ban gyak ran ta lál koz ha -
tunk ut cai misszi o ná ri u sok kal. Alul -
já rók ban, köz te re ken, mik ro fon nal
ki han go sít va, kis cso por to su lás kö -
ze pén áll az ige hir de tő, és bűn ről,
meg té rés ről, Is ten ke gyel mé ről, új
élet le he tő sé gé ről be szél. Hall já tok az
igét! – szól a pré di ká tor a gond ja i ba
be le fe led ke zett han gya boly-nép hez,
amely nem ér rá el mé lyed ni Is ten sza -
vá nak iga zá ban, nem ér rá fe jét fel -
emel ni az ég fe lé. 

Bár, job ban meg néz ve, a té ren sok
ko moly arcot, bó lo ga tó fejet lát ni.
Igen, ez, ami van, így – rossz. Ne kem,
mai em ber nek csak úgy, mint a tár sa -
da lom nak.

Sza ka dék ba ro han a vi lág, az em -
ber el pusz tít ja a föl det, föl éli tar ta lé -
ka it, a bűn min den ízé ben át itat ja a
tár sa dal mat, nincs egy sem, aki igaz
len ne! Ég be ki ál tó bű nök so ra a na pi
es ti hír adó ban, bi za lom vesz tés, ér ték -
vál ság. Re mény te len az em be ri ség
sor sa. Ed dig, azt hi szem, so kan el jut -
nak. Hogy na gyon nagy a baj. De ho -
gyan to vább? Meg ol dás, öt let hí ján –
mert nyo mo run kért va la kit okol ni
kell, s ma gun kat men te ni – vád ló
han go kat is hal la ni: na, hol van ilyen -
kor az Is ten(ed)? Tény leg… és mi ért
nem se gít raj tunk az az is ten, akit csi -
nál tunk ma gunk nak?!

Hall já tok az igét, ti mai em be rek!–
mond ja Je ru zsá lem né pé nek eb ben a
nem mai kel te zé sű igé ben Je re mi ás
(2,31). (A pró fé ta az el hí vá sát Kr. e.
627-ben kap ta.) Olyan kor ban élt,
ami kor né pe igen mély re ke rült az egy
Is ten tisz te le te, a tő le ka pott tör vény
meg tar tá sa te rén. Pe dig a kez det szép
volt. Mát ka ság a pusz tá ban, sze re tet,
szö vet ség, hű ség. Bár igaz: a pusz tai
ván dor lás alatt is sok szor volt hűt len
a nép, a pró fé ta még is re me kül ér zé -

kel te ti a kont rasz tot: a ko rai fény és a
mos ta ni ár nyék Is ten és né pe kap cso -
la tá ban fe szült sé get kel tő. 

Nem Is ten fe led te el né pét. A ba -
jok oka a bűn: a Jah vé tól va ló el for -
du lás. A szö vet ség ben Jah ve meg tar -
tot ta ígé re tét, mi u tán ki sza ba dí tot -
ta né pét Egyip tom ból, a szol ga ság há -
zá ból, a pusz tai ván dor lás vé gez té vel
pe dig el ve zet te Iz ra el fi a it az ígé ret
föld jé re. A nép vi szont nem hogy
nem tel je sí tet te, ami a szö vet ség ből
rá há rult, de vissza ta szí tó bűn be
esett: ide gen is te ne ket tisz telt, és
ez zel meg gya láz ta az Úr tól aján dék -
ba ka pott föl det. A szö vet ség sze gés
nem ma rad kö vet kez mé nyek nél -
kül. Jah ve nem hagy ja szó nél kül a
hűt len el pár to lást, per be száll az en -
ge det len nép pel, amely re – ha meg
nem tér – több ge ne rá ci ós bün te tés,
pusz tu lás vár.

Bár nem tex tu sunk ré sze, még is fi -
gyel jünk a 27–28. vers ha ra gos, fáj -
dal mas so ra i ra: „…majd ha baj éri
őket, így szól nak: Kelj föl, se gíts raj -
tunk! Hol van nak is te ne id, ame lye ket
csi nál tál? Kel je nek föl, se gít se nek raj -
tad ba jod ban, ha tud nak!”

A bál vány imá dás, is ten csi ná lás,
az Is ten nek va ló há tat for dí tás ma is
tom bol. Is ten mel lett a ma gunk is te -
nét is be épít jük val lá si éle tünk be, hi -
szünk a „ma gunk mód ján”. En nek kö -
vet kez  mé nye ként éle tünk nem bol -
dog, nem át lát ha tó, nem tisz ta, mert
nincs meg a tisz ta alap ja. Nem jók a
dön té se ink, nincs zsi nór mér té künk,
fel cse rél tük Is tent a kor kí nál ta bál -
vány is te nek kel. Sza la dunk, mert dol -
gunk van, és egy re na gyobb baj ból
kell ki rán ta ni ma gun kat. Emi att nem
is érünk rá hall gat ni az igét. Vagy ha
hall juk, sem élünk be lő le. Még mé -
lyebb re esünk, bű ne ink spi rál ja le húz,
el te met. Pe dig a leg mé lyeb ben lé vő -

höz is szól az Is ten. Azt ol vas suk,
nem elég csak a nyo mo rú ság ide jén
ke res ni Is tent: „Kelj föl, se gíts raj -
tunk!” Hi szen ő azt akar ja, hogy né -
pe ne ki szol gál jon, pa ran csa sze rint
él jen. Ke mény szó, hogy ke resd sza -
ba du lá so dat bál vá nya id nál, aki ket
he lyet tem imád tál… 

Ha nem jön a se gít ség, Iz ra el né pe
és mi, mai em be rek Jah vét, Is tent
okol juk. Pe dig pe re csak ne ki le het ve -
lünk, mert mi hagy tuk el őt. Nem fi -
gyel tünk pa ran cso la ta i ra, mi ma gunk
okoz tuk, ami be ke rül tünk, pe dig volt
és van, aki a he lyes úton akar ve zet ni.

A nya kas, ke mény fe jű iz ra e li né -
pen a fe nyí tés sem fo gott. Ezért van
szük sé gük ilyen „pe da gó gi ai” is ten -
kép re, amely ant ro po morf ele me ket
is tar tal maz. Pa nasz ko dó, mél tat -
lan ko dó, szem re há nyó, szá mon ké -
rő, fe nye ge tő Is ten szól Iz ra el hez
pró fé tá ja ál tal. Nem mint ha Is ten nek
ilyen tu laj don sá gai len né nek, ha -
nem né pét így akar ja rá te rel ni a he -
lyes út ra, amely nem más, mint Is ten
igé jé nek kö ve té se. 

Ti, mai em be rek, fi gyel je tek az
Úr igé jé re! Ha ar ra fi gye lünk, ha azt
kö vet jük, ak kor ta lál ko zunk az Új szö -
vet ség Is te né vel, Jé zus Krisz tus Aty -
já val és a meg vál tó Krisz tus sal. Az
evan gé li um öröm üze ne te szó lal meg
az Úr igé jé ben, tör vé nye mel lett,
ame lyet nem ér vény te le ní tett, ha nem
be töl tött. Evan gé li u ma mu tat ja meg
az utat. 

Nem si rán koz ni kell, hogy min den
rossz, és hogy él ni sem le het már ilyen

go nosz vi lág ban. Mert nem Is ten ha -
gyott cser ben min ket! Mi, Kr. u. 2010-
ben a Kr. e. 600-as évek né pé hez ké -
pest már azt is tud juk, hogy nem az
íté let, a per, ha nem a ke gye lem, a meg -
men tés ér ke zett a hűt len, bál vány imá -
dó, rom lott vi lág ba. Nem bo ron ga ni
kell, vál sá got em le get ni, ha nem örül -
ni, hogy Is ten nél van a meg ol dás, mert
mi ugyan min dent, mint Iz ra el fi ai, a
leg mély sé ge seb ben el ron tot tunk, és
ron tunk na pon ta, de még min dig
van ke gye lem és idő! A bű nök so ka -
sá ga mel lett fel fény lik az is te ni jó ság!
El pusz tul nánk, ezt tud juk, ha csak…

…ha csak meg nem hall juk az igét.
Amíg nem ké ső. Mert ma még szól.
Al kal mas és al kal mat lan he lyen.
Temp lom ban és alul já ró ban, köz te re -
ken, té vé ben, rá di ó ban és az in ter ne -
ten a hang zó ige hir de tés tá rak ban.
És akár hol és akár mi kor az Is ten ke -
gyel mé ből el ér ve min ket él ve, lük tet -
ve jut el a szí vünk be. A szó, Is ten sza -
va, amely ha lál ból éle tet hoz, le lep lez,
ha kell, össze tör, meg se bez, de meg -
gyó gyít, vi gasz tal, új pers pek tí vát ad. 

(Ha Je re mi ás pró fé ta ki vé te les sze -
mé lyi sé gé vel iro dal mi ta lál ko zást is
sze ret nénk, ol vas suk el Franz Wer fel
Hall já tok az igét! cí mű re gé nyét. E so -
rok író já nak ka tar zis sze rű hit- és
ol vas mány él mé nye volt e kötet.)

g K há ti Do rottya

Imád koz zunk! Min den ha tó Is te nünk,
akit a Szent lé lek ál tal Atyánk nak hí -
vunk! Cso dá la tos a te min de ne ket át -
fo gó, sze mély vá lo ga tást nem is me rő
sze re te ted. Kész tess min ket ar ra, hogy
szí ve sen cse le ked jük aka ra to dat, és
hoz zád ha son ló an mi is sze res sük em -
ber tár sa in kat. Atyánk, di csér jük jó sá -
go dat; Jé zu sunk, áld juk ir gal ma dat;
Szent lé lek, kér jük sze re te ted tü zét! Ámen. 
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Mi, mai em be rek…

C ANTATE

A VA SÁRNAP IG ÉJE
Is te nünk, há lát adunk ne ked ezért a
va sár na pért, meg szó lí tó sza va dért:
hí vá sért, fi gyel mez te té sért, hi tünk
meg erő sí té sé ért, buz dí tá sért, vi gasz -
ta lá sért. Kö szön jük ne ked, hogy nem
va gyunk egye dül a té ged kö ve tés ben,
ha nem test vé re ink van nak kö zel és
messze tá vol ban is.

Eléd visszük em ber tár sa in kat,
akik kel ugyan azon a te le pü lé sen,
ugyan an nak a nem zet nek tag ja i -
ként egy más mel lett élünk. Bo -
csásd meg ne künk, ha ön zé sünk ed -
dig gá tat ve tett an nak, hogy kö zös -
sé gek ben gon dol koz zunk. Imád -
ko zunk azért, hogy kö zös sé ge ink a
te aka ra tod ból szü les se nek, és a te
ál dá sod alatt él je nek. Szent lel ked ál -
tal adj szí vünk be kész sé get és böl -
cses sé get, hogy ki tar tó an fá ra doz -
zunk an nak a te le pü lés nek és an nak
az or szág nak a job bí tá sán, ahol
élünk.

Imád ko zunk nyo mo rú ság ban, baj -
ban, szen ve dé sek kö zött lé vő test vé -
re in kért is; azo kért, akik be teg ség,
gyen ge sé gük kel va ló küz de lem, tra -
gé dia, igaz ság ta lan ság, meg nem ér -
tés, in do ko lat lan gyű löl kö dés ter hét
hor doz zák. Sok fé le kí sér tés ost ro -
mol ja nap mint nap gon do la ta in kat,
éle tün ket. Sok fé le erő pró ba elé ál lí -
tasz min ket. Ké rünk, add ne künk
Szent lel ked ve ze té sét, hogy a kí sér -
té sek el len fel vér te zet tek le hes sünk,
és hogy az erő pró bák meg erő sít se -
nek min ket a ben ned va ló bi zal -
munk ban!

Imád ko zunk e vi lá gért, ben ne
min den te remt mé nye dért. Add,
hogy az em be ri ség egy re in kább fel -
is mer je, hogy te vagy a mi éle tünk
gaz dá ja, és sem mit sem sa já tít ha tunk
ki ma gunk nak. Add, hogy azok a kö -
zös sé gek erő söd je nek meg fe le lős és
dön tés ho zó po zí ci ók ban, ame lyek az
igaz sá gos ság és a sze re tet pa ran -
csát egy aránt kö ve tik. Hisszük, hogy
ily mó don ne künk is van fel ada -
tunk kör nye ze tünk meg for má lá sá -
ban. Eh hez add ne künk Szent lel ked
ve ze té sét!

Mennyei Atyánk, ké rünk, hall -
gasd meg né ped kö nyör gé sét, és add
meg ne künk mind azt, amit jó nak
látsz, mert hisszük, hogy te még
töb bet és job bat is ké szí tesz elő,
mint amennyit és amilyet mi kér ni
tu dunk. Őrizz meg min ket a te ol tal -
mad ban és bé kes sé ged ben, míg föl -
di ván dor lá sun kat be fe jez zük, és
vég leg hoz zád tér he tünk Jé zus Krisz -
tus, a mi Urunk ál tal. Ámen.

Oratio
œcumenica

SE MPER REFOR M ANDA

„Így van a hívő ember cselekedeteivel
is, aki hite által ismét visszahelyeztetett
a paradicsomba, és újjá teremtetett.
Nem azért van szüksége csele ke de tek -
re, hogy igazságos vagy igaz legyen, ha -
nem hogy ne tétlenkedjék, hogy testét
dolgoztassa, és szolgáljon. A szabadság
ilyen cselekedeteit egyedül Isten
tetszésére kell cselekednie, meg azért
is, mert még nem teremtettünk újjá
tökéletes hitre és szeretetre: ezeket kell
növelnie, de nem cselekedetek, hanem
önmaguk, vagyis hit és szeretet által.”

d Luther Márton:
Értekezés a keresztyén ember

szabadságáról
(Prőhle Károly fordítása)
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Nem tu dom, hogy és mi ként, de sze -
re tett ha zám, Ro má nia ré geb bi és
újabb tör té ne te ar ról hí res, hogy
eu ró pai szom szé da i hoz ké pest szé -
pen szól va fá zis el to ló dás ban van.
Ezt egy ál ta lam és so kak ál tal igen
nagy ra be csült iro da lom tör té nész
és kul túr szo cio ló gus, Eu gen Lo vi nes -
cu sok kal egy sze rűb ben úgy fo gal -
maz ta meg, hogy tud ni il lik Ro má nia,
pon to sab ban a ro mán ság fej lett sé ge
az eu ró pai ci vi li zá ció ütem ter vé hez
ké pest aszink ron ban van. Mint ír ta,
meg ké sett nem zet va gyunk a kon ti -
nens dél ke le ti sar kán, két ci vi li zá ció
ha tá rán. 

1920 óta szá munk ra, a va la mi ko -
ri „Tün dér kert” la kói szá má ra is
ke se rű evi den cia lett, hogy itt va la -
hogy min dig min den ké sőbb tör té -
nik. Az is igaz, hogy van en nek
nem csak rossz, de – né mely, kor -
mány op ti miz mus tól és ha za sze re -
tet től túl fű tött po li ti kus sze rint – ki -
mon dot tan jó ol da la is. Mert hogy
így van ez az zal a ren ge teg rosszal,
szennyel, be te ges je len ség gel, ilyen-
olyan tár sa dal mi őrült ség gel is,
amely az al kony ra ítélt Nyu ga ton
be üt, s az tán csak jó val ké sőbb, ta -
lán „le tisz tult”, „erőt len” for má ban
ér ke zik hoz zánk. 

Itt van pél dá ul a ször nyű gaz da sá -
gi vál ság ese te is. Két, ha nem há rom
év vel ez előtt ke mé nyen meg ráz ta
Ame ri ká nak és Eu ró pá nak az észak -
nyu ga tibb fe lét. Mint egy két éve
tör té nel mi ve tély tár sunk, Ma gyar or -
szág is meg kezd te gaz da sá gi ámok -

fu tá sát; má ra ta lán lát ja a túl só par -
tot, és ké pes lesz fel fe lé íve lő pá lyá -
ra áll ni.

Mi pe dig ép pen most kezd jük,
nyil ván pi cit ké sőbb. Az elő re jel zé -
sek ből és a már érez he tő tü ne tek ből
már is ar ra le het kö vet kez tet ni, hogy
a „vár va várt” gaz da sá gi vál ság nem -
csak hogy két évet ké sett, de ami itt
van, az hat vá nyo zott ere jű, és itt ho -
ni rá ter mett ség gel tö ké le te sí tett for -
má ban fog le csa pód ni.

Ami a kés le ke dést il le ti, van ez úgy
is, hogy míg Eu ró pa bol do gab bik
fe lén, pél dá ul a szom széd ban au tó -
pá lyák so ka sá gán gyor san és ké nyel -
me sen el le het jut ni a cél hoz, ad dig
mi, ha gyo mány ápo lók a ká tyúk, il let -
ve kü lön fé le csa tan go ló ál lat faj ták ke -
rül ge té sé vel sa já tít juk el a jobb faj ta
ve ze tés tech ni ká ját. Lám, min den
rossz ban van va la mi jó is.

Az tán itt van ez a luszt rá ci ós,
múlt át vi lá gí tá si hisz té ria hul lám.
Ha gyo má nya ink hoz hí ven a rend -
szer vál tást kö ve tő hu sza dik év ben
jöt tünk rá, hogy most már nem csak
re to ri kai, de va la hogy jo gi szin ten
is „szem be kel le ne néz ni a múlt tal”.
Ez egyéb ként há lás té ma, mert lát -
va a ma gyar or szá gi fej le mé nye ket az
az ér zé sem tá madt, hogy ez az
egész „meg tisz tu lá si” jó szán dék
ha son ló a ku tya köly kök nek oda -
do bott gu mi csont hoz, amely foly to -
no san rág ha tó, de nem emészt he tő.
Ná lunk ar ra gon dol tak, hogy ne
csak a vo na tok kés se nek egy re rend -
sze re seb ben meg a ci vi li zá ció – le -

gyen ez így a luszt rá ci ó val is, amely
ha po zi tív ered ményt nem is na -
gyon, fruszt rá ci ót an nál töb bet fog
ered mé nyez ni. 

Húsz év után azt is mond hat -
nánk, hogy egy ki csit el ké sett a luszt -
rá ció. Ha em lé ke ze tem nem csal,
1990 már ci u sá ban a te mes vá ri for ra -
da lom szel le mét és cél ki tű zé se it ápo -
ló Te mes vár Tár sa ság ki adott egy ti -
zen há rom pon tos nyi lat ko za tot.
Nyol ca dik pont ja ar ról szólt, hogy az
el ső há rom tör vény ke zé si cik lus ra
meg kell til ta ni a volt kom mu nis ta ve -
ze tők, ak ti vis ták és a volt Se cu ri ta te
(a hír hedt ro mán tit kos rend őr ség)
tiszt je i nek a meg vá laszt ha tó sá gát.
Ez ak kor nagy zaj jal, csin nad rat tá val,
bal ká ni ügyes ke dés sel szé pen meg -
hi ú sult, a kér dés po li ti ka i lag szub li -
má ló dott, át ala kult, erőt le nül le -
csen gett. Most, ami kor szin te oka fo -
gyot tá vált, új ra elő vet ték, hadd le -
gyen még egy kis rág ni va ló gu mi -
csont a több ség nek. 

Bár a hí res po li ti ka tör té nész, Sa -
mu el P. Hun ting ton sze rint a rend -
szer vál tás el ső két évé ben, fris si ben
és me le gé ben kel lett vol na le bo nyo -
lí ta ni az egész át vi lá gí tást – tit kos -

rend őr sé get, kom mu nis ta pár tot, a
tit kos és fé lig tit kos le vél tá ra kat –, ez
va la hogy, egy-két ki vé tel től el te kint -
ve, se hol sem tör tént meg a va la mi -
ko ri bé ke tá bor ban. Az egész mo rá -
lis tisz tu lás kér dé se – vé le mé nyem
sze rint – egy faj ta tár sa dal mi utó pi -
á vá vál to zott, sok kal in kább a po li ti -
kai játsz mák, le szá mo lá sok és zsa ro -
lá sok esz kö zé vé vált.

Ugyan csak Hun ting ton ál lí tot ta,
hogy a dik ta tú rák ból ki ke rü lő, fel sza -
ba dult, rend szer vál tó tár sa dal mak
ál ta lá ban két fé le kép pen vi szo nyul nak
a ré gi rend szer ura i hoz: az egyik a vád
és bün te tés, a má sik a bo csá nat és fe -
le dés. Ro má nia luszt rá ci ós ügy kö dé -
se en nek lát szik va la me lyest el lent -
mon da ni. 

Mi af fé le har ma dik uta sok let tünk.
Ha már vád és bün te tés nem lett,
nem le he tett, in kább a ré gi ap pa rat -
csi kok ha za fi as sá gát mél ta tó ki tün -
te té sek és ki emelt nyug dí jak kö vet -
kez tek, és – ma gyar or szá gi as ra le for -
dít va – Bisz ku-fé le „bűn és bün tet len -
sé get”, a ma gyar or szá gi hoz ha son ló
„ró zsa dom bi lak ha tá si ak ci ó kat” lát -
hat tunk. Más részt bo csá nat sem le -
he tett, mert ugyan bűn volt, a kom -
mu niz must el ítél tük ke resz tül-ka -
sul, csak bű nös nem ke rült, aki nek
meg bo csát hat tunk vol na. 

Fe le dés ről sem igen le he tett szó,
mert amit ele ve nem tu dunk, s akik
ele ve nem lé tez tek, azt és azo kat el fe -
lej te ni elég ne héz lett vol na. Mi ma -
radt? A har ma dik út, a tra di ci o ná lis
Ro ma ni an way: ki vár ni, el kés ni. S

mi re a „nem lé te ző” eset le ges vád lot -
tak húsz év múl tán bol do gan él vez he -
tik ki emelt nyug dí ju kat, ér té kes utó -
da ik pe dig el fog lal ták az új rend szer
kulcs po zí ci ó it, nyil ván az egye dül
őket meg il le tő, jól jö ve del me ző, biz -
tos he lye ket, már jö he tett a luszt rá ció.

Egyes na i vak örö mé re má jus 19-én
el fo gad ta a par la ment a luszt rá ci ós
tör vényt, az zal a fel ki ál tás sal, hogy
jobb ké sőn, mint so ha. És ek kor kö -
vet ke zett az iga zi cso da, a hu szár vá -
gás, olyan bal ká ni mód ra. Jú ni us 7-
én az al kot mány bí ró ság, kő ke mé nyen
in do kol va, al kot mány- és de mok -
rá cia el le nes nek mi nő sí tet te a tör -
vényt, és ha tá lyon kí vül he lyez te.

Ezek után min den ki csak vo no gat -
ta a vál lát, cso dál ko zott, és kö vet kez -
tek a vég te len „Mi ért?”-ek. Sok-sok
mi ér tünk re Szé kely Er vin po li ti kai
elem ző vá la sza si ke re dett ta lán a
leg som má sabb ra, aki igen csak fe -
jén ütöt te a szö get. Hogy te hát mi ért
is? Egy sze rű en azért, mert Bá lint
ka to na, a macs ka sző rös, és nem bo -
rot vál ko zik.

Meg ké sett luszt rá ció, avagy az al kot mány bí ró ság diszkrét bá ja
É GTÁJOLÓ

Adorjáni Dezső Zoltán püspök
Erdélyi Egyházkerület

„Él je tek úgy, mint a vi lá gos ság
gyer me kei. A vi lá gos ság gyü möl cse
ugyan is csu pa jó ság, igaz ság és
egye nes ség.” (Ef 5,8–9)

Szent há rom ság ün ne pe után a nyol -
ca 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 hív: „…jöj je tek, jár junk az Úr
vi lá gos sá gá ban!” (Ézs 2,5) „Az Úr Is ten sze re tet: és aki a sze re tet ben ma -
rad, az Is ten ben ma rad, és az Is ten is őben ne.” (1Jn 4,16; LK) Az Úr gyer -
me kei Krisz tus sze re te té vel sze ret nek; ő Is ten új já te rem tő sze re te té nek ta -
nú ja a vi lág ban; az Úr Jé zus a vi lág vi lá gos sá ga (lásd Jn 8,12). Ám Jé zus az
ő kö ve tő it is an nak ne ve zi, mi vel ő a fény for rás, s mi az ő fé nyé nek a vissza -
tük rö ző dé sei kell, hogy le gyünk, mint aho gyan a hold vissza ve ri a nap di -
cső sé gét: „Úgy ra gyog jon a ti vi lá gos sá go tok az em be rek előtt, hogy lás sák
jó cse le ke de te i te ket, és di cső ít sék a ti mennyei Atyá to kat.” (Mt 5,16) Va ló -
ban éret te ra gyo gunk? Sza va ink, tet te ink és egész éle tünk a vi lá gos ság jó
gyü möl cse? Ezért kér jük: „Ál dott Úr is ten, se gíts meg min ket, a te ne ved -
nek di cső sé gé ért sza ba díts meg min den go nosz tól!” (GyLK 759) He ti igén -
ket foly tat va Pál egy óke resz tény him nuszt idéz: „Éb redj fel, aki al szol, tá -
madj fel a ha lál ból, és fel ra gyog ne ked a Krisz tus” (Ef 5,14) – éle tet adó vi -
lá gos sá gá val, hogy te is Is ten sze re te te fé nyé nek hor do zó ja le hess; só és
vi lá gos ság! A vi lá gos ság gyü möl csét ké ri szá mon raj tunk Ja kab: „Mert aho -
gyan a test ha lott a lé lek nél kül, ugyan úgy a hit is ha lott cse le ke de tek nél -
kül.” (Jak 2,26) Pál fe le lős ség re von ja a vi lá gos ság gyer me ke it; „…mert mi
kö ze egy más hoz az igaz ság nak és a go nosz ság nak, vagy mi kö ze van a vi -
lá gos ság nak a sö tét ség hez? Vagy mi azo nos ság van Krisz tus és Be li ál (a sá -
tán) kö zött?” (2Kor 6,14–15) E kér dé sek he lyes s bölcs meg vá la szo lá sá hoz
kér jünk mennyei böl cses sé get! „A fe lül ről va ló böl cses ség (…) ir ga lom mal
és jó gyü möl csök kel tel jes (…) és nem kép mu ta tó. Az igaz ság gyü möl cse bé -
kes ség ben vet te tik el azok nak, akik bé kes sé get te rem te nek.” (Jak 3,17–18) Jé -
zus fi gyel mez te ti kö ve tő jét: „Vi gyázz te hát, hogy a ben ned le vő vi lá gos ság
sö tét ség gé ne le gyen!” (Lk 11,35) Ha be en ged ted őt az éle ted be, hagyd, hogy
át jár jon tisz ta fé nyé vel! A ko ráb bi fő pap, An nás előt ti ki hall ga tá sa kor is
jót mon dott Jé zus, még is ütést ka pott ér te: „Én nyil vá no san szól tam a vi -
lág hoz (…), ti tok ban nem be szél tem sem mit. Mi ért kér de zel en gem?” (Jn
18,20–21) Őt kér dez zük, a vi lág vi lá gos sá gát! Ez Pál apos tol ta ná csa: „…fé -
le lem mel és ret te gés sel mun kál já tok üd vös sé ge te ket, mert Is ten az, aki mun -
kál ja ben ne tek mind az aka rást, mind a cse lek vést az ő tet szé sé nek meg -
fe le lő en.” És a vér ta nú ha lál ra gon dol va még is er re kér: „…örül je tek ti is, és
örül je tek ve lem együtt.” (Fil 2,12– 13.18) Dr. Lu ther ezt ír ja: „Bol dog az a szív,
amely ben meg van a Lé lek nek ez az örö me, mert bi zo nyos ab ban, hogy
Krisz tus a mi Üd vö zí tőnk és Fő pa punk. Nem cso da, ha ez az öröm ki ül
az arc ra, és meg lát szik a be szé den is!” „Jé zus, öröm mel fo gad lak, / Ál dott
légy, hogy el jöt tél; (…) / Hoz zád köt a sze re tet / Mind örök ké en ge met!”
(EÉ 143,1.5) Té ged is?!

g Ga rai And rás

HE TI ÚT RA VA LÓ

A Kár pát-me den cé ben és a di asz pó -
rá ban élő ma gyar anya nyel vű evan -
gé li ku so kat szer ve ze ti leg egy be fog -

ni hi va tott kon fe ren cia el múlt két
esz ten dő ben vég zett te vé keny sé gé ről
id. Zász ka licz ky Pál tit kár adott szá -
mot. Be szá mo ló ja előtt azon ban egy
újabb tiszt ség lét re ho zá sá ra té te tett
ja vas lat. Te kin tet tel ar ra, hogy a
Maek el nö ke, a Ma gyar or szá gi Evan -
gé li kus Egy ház (MEE) or szá gos fel -
ügye lői tisz tét is be töl tő Prőh le Ger -
gely a kö zel múlt ban – he lyet tes ál -
lam tit ká ri mi nő ség ben – fon tos (és
idő igé nyes) kül ügy mi nisz té ri u mi
meg bí za tást vál lalt az Or bán-kor -

mány ban, in do kolt tá vált, hogy el nö -
ki te en dő i nek el lá tá sá ban egy ügy ve -
ze tő el nök se gít se. Er re a poszt ra a

kül döt tek – el len sza va zat és tar tóz -
ko dás nél kül – Ben czúr Lász lót, az
MEE Észa ki Egy ház ke rü le té nek fel -
ügye lő jét, a Maek egyik al el nö két vá -
lasz tot ták meg, aki a ha laszt ha tat lan
el fog lalt sá ga mi att er ről a kül dött gyű -
lés ről is tá vol ma rad ni kény sze rült
Prőh le Ger gely he lyett a to váb bi ak -
ban az ülés le ve ze té sét is át vet te.

Ami az ön kri ti kus tit ká ri be szá mo -
lót il le ti, id. Zász ka licz ky Pál nem rej -
tet te vé ka alá, hogy – a szer ve zet mű -
kö dé sé nek si ke res szin ten tar tá sa

mel lett – az el múlt két esz ten dő
nem sok esélyt adott az ered mé nye -
sebb mű kö dés re. A bel- és kül po li ti -
kai fe szült sé gek kö ze pet te iga zi át tö -
rést még nem si ke rült el ér ni a szlo -
vák–ma gyar egy há zi kap cso la tok te -
rén, a dél vi dé ki ma gyar evan gé li -
kus ság ré szé ről vi szont – vél he tő en az
ot ta ni egy ház ve ze tés tar tóz ko dá sa
mi att – nem mu tat ko zott igény a kap -
cso la tok fel vé te lé re. Idő köz ben fel osz -
lat ta ma gát a Maek egyik ala pí tó
szer ve ze te, a Kül föl dön Élő Ma gyar
Evan gé li kus Lel ki gon do zók Mun ka kö -
zös sé ge (KÉ MELM), és a ma gyar di -
asz pó ra nyu ga ton élő evan gé li kus
kö zös sé ge ál ta lá ban is zsu go ro dik.

A kon fe ren cia előtt ál ló ki hí vá sok
en nél is mar kán sab ban fo gal ma zód -
tak meg a kül dött gyű lést zá ró fó rum -
be szél ge tés so rán. Né mi op ti miz -
mus ra csu pán a Ro má ni ai Evan gé li -
kus-Lu the rá nus Egy ház püs pö ké -
nek sza vai ad hat tak okot. Ador já ni
De zső Zol tán nem csu pán a Maek
vá laszt má nyá nak tol má csol ta meg -
hí vá sát Ko lozs vár ra, de je lez te, hogy
egy ház ke rü le te 2012-ben kész ven dé -
gül lát ni a Szél ró zsa ta lál ko zót is…

g TPK

Szin ten tar tott szer ve zet
b Mi ta ga dás, az érin tet tek kö ré ben nem iga zán ta lált ked ve ző fo gad -

ta tás ra az a meg hí vó, amely jú li us 17-re in vi tál ta – tör té ne te sen Szar -
vas ra – a Ma gyar Evan gé li kus Kon fe ren cia (Maek) vá laszt má nyá nak
tag ja it. Az alap sza bály ér tel mé ben két éven ként ese dé kes kül dött gyű -
lés ugyan is a vá ros ban ren de zett nyol ca dik Szél ró zsa or szá gos evan -
gé li kus if jú sá gi ta lál ko zó utol só tel jes nap já ra esett… A Szar vas-Ótemp -
lo mi Evan gé li kus Egy ház köz ség gyü le ke ze ti há zá ban mind azon ál tal
dél előtt 11-kor ha tá ro zat ké pes szám ban je len tek meg a sza va za ti jog -
gal ren del ke zők, aki ket – a Jn 3,6-8; és Lk 11,13 alap ján tar tott áhí ta -
tá ban – Ador já ni De zső Zol tán er dé lyi püs pök fi gyel mez te tett a Lé -
lek ál ta li meg úju lás szük sé ges sé gé re. 

A fórumbeszélgetés résztvevői (balról jobbra): Adorjáni Dezső Zoltán és Gáncs Péter püspökök, Rácz Zsuzsanna, a
clevelandi  magyar evangélikus gyülekezet pénztárosa és Srna Zoltán, a százd–ipolyszakállosi gyülekezet felügyelője
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Nyá ri mun ka rend az Ül lői úton
A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Or szá gos Iro dá já ban (1085 Bu da -
pest, Ül lői út 24.) jú li us 26., hét fő től au gusz tus 6., pén te kig – a nyá ri sza -
bad ság egy idő ben tör té nő ki adá sa mi att – ál ta lá nos mun ka le ál lás ra ke -
rül sor. El ső mun ka nap: au gusz tus 9., hét fő.

Az Ül lői út 24. szám alatt ta lál ha tó gyűj te mé nyek nyit va tar tá sa:
• Az Evan gé li kus Or szá gos Könyv tár jú li us 26., hét fő től au gusz tus 31.,

ked dig lesz zár va. El ső mun ka nap: szep tem ber 1., szer da.
• Az Evan gé li kus Or szá gos Le vél tár au gusz tus ban zár be. El ső mun ka -

nap: szep tem ber 1., szer da. Azon a hé ten, ami kor az or szá gos iro da
már zár va lesz, jú li us 26–30. kö zött ügye le tet szer vez nek, te hát még
lá to gat ha tó ak.

Or go na ze nés áhí tat lesz a De ák té ri evan gé li kus temp lom ban jú li us 25-
én es te 6 órai kez det tel. Az „Is ten gyer me kei” cí mű al kal mon Ko vács Lász -
ló At ti la or go nál. Mű sor: Jo hann Se bas ti an Bach mű vei (Dór toc ca ta és
fú ga BWV 538; Ch rist, un ser Herr, zum Jor dan kam BWV 685; Ch rist, un -
ser Herr, zum Jor dan kam BWV 684; Wir glau ben all’ an ei nen Gott, BWV
680; Va ter un ser im Himm el re ich BWV 683; Di es sind die hei li gen zehn
Ge bot BWV 678; Di es sind die hei li gen zehn Ge bot BWV 679); ige hir de -
tés; Liszt Fe renc: We i nen, Kla gen, Sor gen, Za gen – va ri á ci ók. A be lé pés
díj ta lan.

H I R D E T É S

Kon fe ren ciafel hí vás
A Ma gyar or szá gi Lu ther Szö vet ség ok tó ber 30-án 10 és 18 óra kö zött a
De ák Té ri Evan gé li kus Gim ná zi um (Bu da pest V., Sü tő u. 1.) dísz ter mé -
ben kon fe ren ci át szer vez Az ügy nök kér dés fel dol go zá sá nak egy há zi fo -
gad ta tá sa és teo ló gi ai ér té ke lé se cí men.

A kon fe ren cia fő véd nö kei: Itt zés Já nos el nök-püs pök, Prőh le Ger gely
or szá gos fel ügye lő.

A kon fe ren cia cél ja a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház ban öt éve
fo lyó tény fel tá ró szak mai mun ka és az en nek el ső do ku men tá ci ó ja ként
ki adott, sok fé le vissz han got ki vál tott Há ló cí mű kö tet (Bu da pest, Lu ther
Ki adó, 2010) egy há zi fo gad ta tá sá nak nyílt meg be szé lé se, össz hang ban
a szö vet ség egyik cél já val: „Az evan gé li kus ság iránt ér dek lő dők vagy ab -
ban meg erő söd ni kí vá nók szá má ra se gít ség nyúj tás.” Az úgy ne ve zett „ügy -
nök kér dés” vé le mé nyünk sze rint nem csu pán tör té né szi, ha nem min -
de nek előtt teo ló gi ai és egy há zi kér dés; az egy há zi nyil vá nos ság előt ti meg -
vi ta tá sa az egy ház ér de ke, s ugyan ak kor egy ilyen al ka lom a to váb bi ku -
ta tást is ked ve ző en be fo lyá sol hat ja.

A kon fe ren ci án va ló rész vé tel in gye nes és nyi tott min den ér dek lő dő
szá má ra. A szer ve zők ál tal fel kért elő adó kon kí vül bár ki je lent kez het egy
20 per ces (ma xi mum 7 ol da las, rit ka sor táv val gé pelt) elő adás sal. Az elő -
adá sok meg be szé lé sé re és a hoz zá szó lá sok ra kö rül be lül két órás fó ru mot
is ter ve zünk.

Kér jük azo kat, akik elő adást kí ván nak tar ta ni, hogy je lent ke zé sü ket
a ter ve zett elő adá suk cí mé vel és egy kö rül be lül tíz mon da tos össze fog -
la ló val együtt au gusz tus 31-ig küld jék el az aláb bi cím re: Ma gyar or szá -
gi Lu ther Szö vet ség – Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem, 1141 Bu da -
pest, Ró zsa völ gyi köz 3.

A kon fe ren ci á ra elekt ro ni kus úton is le het je lent kez ni az aláb bi pos -
ta fi ó kok egyi kén: fa bi ny.ti bor@gmail.com; pg rend orf@hds net.hu.

Erős vár a mi Is te nünk!
A kon fe ren cia szer ve zői:

Dr. Fa bi ny Ti bor egye te mi ta nár,
a Ma gyar or szá gi Lu ther Szö vet ség el nö ke

Grend orf Pé ter evan gé li kus lel kész,
a Ma gyar or szá gi Lu ther Szö vet ség ügy ve ze tő tit ká ra

H I R D E T É S

Pél dá za tok – novel la író-pá lyá zat
Az Evan gé li kus Élet szer kesz tő sé ge no vel la író-pá lyá za tot hir det Pél -
dá za tok cím mel. A pá lya mű vek te ma ti ka i lag Jé zus bár mely pél dá za -
tá hoz kap cso lód hat nak. Egy pá lyá zó leg fel jebb há rom írást küld het be,
ame lyek ter je del me egyen ként ma xi mum 4500 ka rak ter le het szó kö -
zök kel együtt.

A be kül dé si ha tár idő: 2010. au gusz tus 1., éj fél. A pá lyá zat nyi tott, nem
jel igés.

A be kül dé si cím: eve let@lu the ran.hu.
Az el ső há rom he lye zet tet tíz-, hét- és öt ezer fo rin tos könyv vá sár lá -

si utal vánnyal ju tal maz zuk, amely a Lu ther Ki adó köny ves bolt já ban vá -
sá rol ha tó le. A be ér ke zett pá lya mű vek ből az Evan gé li kus Élet au gusz -
tus 22–29-ei lap szá má ban vá lo ga tást köz lünk.

H I R D E T É S

b Egész na pos ün nep ségre gyűl tek
össze jú li us 12-én a Bor sod-
Aba új-Zemp lén me gye észa ki
ré szén fek vő, há rom ezer la ko sú
Ru da bá nya és a tő le öt ven ki lo -
mé ter re észak ra, szlo vák te rü le -
ten található öt ezer fős Dob si na
vá ros la kói. A ta lál ko zó cél ja a
ha ma ro san lét re jö vő test vér vá -
ro si kap cso lat elő ké szí té se volt.
A két te le pü lés kö zött már a
múlt ban is volt szo ros kö te lék,
ám a bá nya ipar ha nyat lá sa mi att
ez az 1980-as évek ben meg szűnt.
A ha gyo má nyok ra ala poz va
azon ban úgy dön töt tek, hogy
új ra élesz tik az egy ko ri együtt -
mű kö dést.

A 19–20. szá zad for du ló ján sok né met
aj kú dob si nai („bu lé ner”) bá nyász csa -
lád te le pe dett át Ru da bá nyá ra, ahol
az ak kor meg in dult kül szí ni vas érc -
bá nyá szat jó mun ka le he tő sé get kí nált
ne kik. En nek kö vet kez té ben a mai
Ru da bá nya la kos sá gá nak egy ré sze
dob si nai gyö ke rű.

Az át te le pül tek nek kö szön he tő az
evan gé li kus val lás meg ho no so dá sa is,
il let ve az 1930-as évek ele jén épült
evan gé li kus temp lom. Dob si ná ról
ér de mes még tud ni, hogy 1743-ban itt
jött lét re a nagy Ti sza-ke rü let a dob -
si nai egyez ség ben, egye sít ve a sze pes-
sá ro si né met és a gö mö ri szu per in ten -
den ci át. Ez az egy ház szer ve zet több
mint két év szá za don ke resz tül ke re -
tet biz to sí tott Észak ke let-Ma gyar -
or szág evan gé li ku sa i nak.

Minden nek je gyé ben hív ta meg a
két vá ros dr. Fa bi ny Ta mást, a Ma -
gyar or szá gi Evan gé li kus Egyház
Északi Egyházkerületének püs pö két,
hogy szol gál jon a 14. szá zad ban épült
gó ti kus re for má tus temp lom ban ren -
de zett öku me ni kus is ten tisz te le ten. A
püs pök – szlo vák nyelv re is tol má -
csolt – pré di ká ci ó já ban ar ról be szélt
1Móz 37,14 alap ján (Já kób mond ja Jó -
zsef nek: „Menj, és nézd meg, hogy jól

van nak-e test vé re id és a nyáj”), hogy
mennyi re fon tos ma is en nek az igé -
nek a meg szív le lé se. Kü lö nös kép -
pen a há rom nyel vű (ma gyar, szlo vák,
né met) Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
Egy ház ban, ahol a 20. szá zad ele ji
evan gé li kus ság nagy há nya da Tri a non
után a ha tá ro kon kí vül re szo rult. 

Meg ha tó, hogy a Ru da bá nyát és
Dob si nát össze fű ző kap cso ló pon tok
kö zött ott van a kö zös hit is, ame lyet
oly annyi ra fon tos nak tar ta nak a vá ro -
sok ve ze tői, hogy a test vér vá ro si kap -
cso lat elő ké szí té se során Is ten há zá -
ba is össze gyü le kez tek az ige hall ga -
tá sá ra és az úr va cso rai kö zös ség re.

Az is ten tisz te le ten részt vett és kö -
szön töt te is a meg je len te ket In do né -
zia ma gyar or szá gi – evan gé li kus val -
lá sú – nagy kö ve te. Man ga si Si hom -
bing már több íz ben járt Ru da bá nyán
– leg utóbb 2008 szep tem be ré ben,
ami kor a te le pü lés vissza kap ta vá ro -
si rang ját. A te le pü lés – há lá ja és tisz -
te le te je lé ül – dísz pol gá ri cím mel
tün tet te ki a poszt já ról ha ma ro san tá -
vo zó nagy kö ve tet, aki is mé tel ten ta -
nú bi zony sá gát ad ta nagy lel kű sé gé -
nek, ami kor át ad ta pénz be li ado má -
nyát Ba lázs Ti bor sa jó ka zai evan gé -
li kus lel kész nek a meg ron gá ló dott pa -
ró kia fel újí tá sá ra.

A Gva dá nyi Jó zsef Mű ve lő dé si
Ház nagy ter mé ben tar tott köz gyű lés
fő na pi ren di pont ja a dob si nai és a ru -
da bá nyai kép vi se lő-tes tü let tár gya lá -
sa volt, me lyet Szo bo ta La jos, Ru da -
bá nya vá ros pol gár mes te re ve ze tett.
A két te le pü lést Ka rol Hor ník, Dob -
si na pol gár mes te re és Ha do bás Sán -

dor, a Bor sod-Aba új-Zemp lén Me -
gyei Bá nyá szat tör té ne ti Mú ze um
igaz ga tó ja mu tat ta be. Mind ezek
után mind két kép vi se lő-tes tü let ki -
fe jez te szán dé kát a test vér vá ro si kap -
cso lat lé te sí té sé re. Az er ről szó ló
do ku men tu mot a ter vek sze rint szep -
tem ber 4-én, a ru da bá nyai vá ros na -
pon ír ják alá.

Ebéd után a rész tve vők és a vá ros
la kói az in do néz nagy kö vet ség és a
he lyi ön kor mány zat ál tal szer ve zett
mű so ro kat te kint het ték meg Fal Be -
á ta nagy kö vet sé gi mun ka társ kon fe -
rá lá sá val.

A sok ré tű kap cso la tok is me re té -
ben ért he tő, hogy az evan gé li kus
egy ház is „be le csep pent” a két vá ros
együtt mű kö dé sé be. A ta lál ko zón
ma gyar, szlo vák, né met és in do néz
együtt ta pasz tal hat ta meg a kö zös
múlt ban és a kö zös cé lok ban rej lő
örö möt.

g Hor váth-He gyi Áron

Be le csep pent lu the rá nu sok
Ki bon ta ko zó ban Ru da bá nya és Dob si na test vér vá ro si kap cso la ta

Le mon dott tiszt sé gé ről múlt pén te -
ken Ma ria Jep sen, mi u tán saj tó hí rek
sze rint el tus sol ta egy pe do fil lel kész
ügyét.

A hat van öt esz ten dős ham bur gi
püs pök – akit 1992-ben szen tel tek fel
Né met or szág és a vi lág el ső evan gé -
li kus püs pö knőjé vé – az zal in do -
kol ta le mon dá sát, hogy „meg kér dő -
je lez ték hi te les sé gét”, kö vet ke zés -
kép pen úgy ér zi, hogy nem tud na ele -
get ten ni fel szen te lé se kor tett fo ga -
dal má nak. „Uta mon a te vi lá gos sá god
se gí ti lép te i met” – hi vat ko zott a
zsol tár ének re le mon dó nyi lat ko za tá -
ban, amely ben egy szer s mind vissza -
uta sí tot ta a saj tó ál lí tá sa it.

Jep sent az utób bi idő ben egy re
több bí rá lat ér te, mert ál lí tá sá val el -
len tét ben nem 2010-ben, ha nem
már 1999-ben ér te sí tet ték ar ról, hogy
egy ház me gyé jének egyik lel ké sze
sze xu á lis vissza élé se ket kö ve tett el fi -
úk kal és lá nyok kal szem ben. A püs -
pök ko ráb ban azt ál lí tot ta, csu pán ar -
ról ér te sí tet ték, hogy a lel kész nek egy
nő vel vi szo nya volt, „de a vissza élés
szó nem hang zott el, kü lön ben nyug -
ta lan let tem vol na” – nyi lat ko zott egy
in ter jú ban. Egy ham bur gi lap azon -
ban idéz te egy nő es kü alatt tett ta -
nú val lo má sát, amely sze rint ő már
1999-ben fi gyel mez tet te a püs pök

asszonyt. A lel készt még ab ban az év -
ben el he lyez ték, majd 2001-ben
nyug ál lo mány ba vo nult.

Né hány hó na pon be lül Né met or -
szág ban im már hár man mond tak le
püs pö ki hi va ta luk ról. Má jus ban XVI.
Be ne dek pá pa el fo gad ta az augs bur -

gi ka to li kus püs pök, Wal ter Mi xa le -
mon dá sát, akit gyer me kek kel szem -
ben el kö ve tett vissza élé sek kel vá -
dol tak, feb ru ár ban pe dig a han no ve -
ri evan gé li kus püs pök nő, Mar got
Käß mann mon dott le, mert rend őrök
it tas ve ze té sen ér ték.

d MTI

Le mon dott Né met or szág és a vi lág
el ső evan gé li kus püs pö knője

A Ma gyar or szá gi Re for má tus Misszi -
ói Köz pont in ter ne tes lel ki gon do -
zást in dít au gusz tus 1-jé től, egy elő re
hét vé gen ként (pén tek–szom bat–va -
sár nap) 21-től éj jel 1 órá ig. Is ten
Szent lel ké nek se gít sé gül hí vá sá val
sze ret né nek se gít sé gük re len ni azok -
nak, akik lel ki vál ság ban van nak, krí -
zist él nek át, ma gá nyos nak vagy re -

mény vesz tett nek ér zik ma gu kat. A
szol gá lat alap mo ti vá ci ó ja: a ke resz tyén
hit ből fa ka dó ön zet len se gít ség nyúj -
tás, az in ter netfel hasz ná lók nak vir tu -
á lis ván dor út juk so rán egy faj ta „lel ki
pi he nő hely”, „lel ki gon do zói site” biz -
to sí tá sa, e sa já tos te rü le ten. El ér he tő -
ség: SKY PE azo no sí tó: lel ki gon do zas1

d www.sky pe-te le fon.hu

In ter ne tes lel ki gon do zás in dul

A BBC múlt va sár na pi be szá mo ló ja
sze rint a leg na gyobb lon do ni Sel -
fridges-áru ház ban au gusz tus 2-ától
– vagy is 145 nap pal ka rá csony előtt
– már meg vá sá rol ha tó lesz a cég ka -
rá csony fa dísz-kol lek ci ó ja, a ka rá -
cso nyi lám pa fü zé rek kel és egyéb ün -
ne pi kel lé kek kel együtt, sőt akár cse -
rép ben ne velt ka rá csony fát is ve het
az elő re lá tó vá sár ló.

A Sel fridges már ta valy is ko rai ka -
rá csony kez de tet tar tott, de ak kor még
meg vár ta au gusz tus má so dik he tét; az
idei nyi tány min den ed di gi nél ko ráb -
bi az áru ház lánc tör té ne té ben.

A sta tisz ti kák mind azon ál tal iga -
zol ják a dön tést: a Sel fridges a ta va -
lyi áru sí tás meg kez dé se utá ni el ső hé -
ten ezer kész le tet adott el ka rá csony -
fá ra ag gat ha tó dísz göm bök ből.

Az utób bi évek ben mind fel tű nőbb
irány zat a brit üz le tek ben a nagy ün ne -
pek hez kö tő dő ter mé kek egy re ko ra ibb
meg je le né se. Az idén a Tes co ke rült a
la pok el ső ol da la i ra az zal, hogy egyik
man ches te ri bolt já ban már ja nu ár el -
ső mun ka nap ján íz lé se sen cso ma golt
hús vé ti cso ki to já sok kal vár ta ve vő it.

A cég szó vi vő je an nak ide jén a „vá -
sár lói igé nyek kel” ma gya ráz ta, hogy
az üz let ben már ka rá csony utó ján
meg je len tek a hús vé ti to já sok.

d MTI

Au gusz tu si
ka rá csony
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Ha azt a szót hall juk: Szél ró zsa, ak -
kor egy há zunk ban ez idő tájt min -
den ki egy ér tel mű en a két éven te
meg ren de zett if jú sá gi ta lál ko zó ra
gon dol, amely im már nyol cad szor is
le zaj lott – ez út tal jú li us 14. és 18. kö -
zött a Bé kés me gyei Szar va son. 

Evan gé li kus és ha gyo má nyos ren -
dez vény ről van te hát szó, azt pe dig
tud juk, hogy a véd jegy, a jó ha gyo -

mány kö te lez. Ezért meg ke rül he tet -
len a kér dés: mi ben gaz da gí tott, mit
adott a részt ve vők nek az idei ta lál ko -
zó? Mi lyen is volt ez a kö zép kez dés
Jé zus Krisz tus sal és egy más sal?

Biz tos, hogy a vá lasz nem le het tel -
jes, hi szen ép pen a fesz ti vál jel leg nem
tet te le he tő vé, hogy min den ki min den
prog ra mon je len le gyen. Több nyi re
vá lasz tás ra kény sze rül tek a részt ve vők.
Így vol tam ez zel én ma gam is… 

Kül ső szem lé lő ként egy gon do lat
min den kép pen elő re kí ván ko zik:
cso dá lat ra mél tó, hogy egy ek ko ra
ta lál ko zó szer ve zé sét a mun ka tár sak
nagy részt egyéb fel ada ta ik mel lett
vég zik. Így szin te igaz ság ta lan nak
érez tem min den – egyéb ként jo gos
– kri ti kát, amely az elő ze tes kap cso -
lat tar tás ra, a re giszt rá lás ne héz sé gé -
re vagy más for mai dol gok ra vo nat -
ko zott. Ezért leg elő ször a kö szö net
sza va kell, hogy meg szó lal jon min -
den szer ve ző fe lé, ami ért ilyen hát -
te ret ad tak a ta lál ko zó nak, s ilyen
meg bíz ha tó an kéz ben tar tot ták az
egész fo lya ma tot.

So kaknak  ta lán meg le pe tést ki vál -
tó, má sok szá má ra ép pen hogy meg -
erő sí tő volt nyug táz ni, hogy amit a
Szél ró zsán ta pasz tal tunk, az is a
Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház.
Hogy egy há zunk olyan kö zös ség,
amely tör té nel mi ha gyo má nya it és je -
le nét is meg tud ja köz ért he tő mó don
je le ní te ni és szó lal tat ni a fi a ta labb ge -
ne rá ci ók szá má ra. 

Mon dom, mind annyi an vá lo gat -
tunk. Még is le he tő ség volt ar ra, hogy
rö vid „be me le gí tés”, rá han go ló dás
után egy-egy bib lia ta nul mánnyal
együtt kezd jük a ta lál ko zó nap ja it. Ér -
té kes és ak tu á lis, len dü le tet adó
mon da ni va ló hang zott el mind há rom
dél előt tön. A nap li tur gi kus le zá rá -
sá ra is adód tak le he tő sé gek, bár eze -
ket saj nos több nyi re más prog ra -
mok ke resz tez ték. 

A ta lál ko zó so rán vé gig egy ér tel -
mű volt, hogy az egész egy ház ügyé -
ről van szó ak kor, ami kor fi a tal ja ink
– és ál ta lá ban a fi a ta lok – meg szó lí -
tá sá ra tö rek szünk. Egy há zunk ve ze -
tő i nek, a kü lön bö ző mun ka ágak kép -
vi se lő i nek je len lé te és ak tív köz re mű -
kö dé se – ige hir de tő ként, be szél ge tő -
part ner ként, mo de rá tor ként vagy

ép pen a kö zön ség so ra i ban ül ve –
mind vé gig erő sí tet te ezt a meg győ -
ző dést. 

Öröm volt lát ni, hogy szí ve sen
fo gad ták el meg hí vá sun kat ne ves
tu dó sok, po li ti ku sok, kü lön bö ző
szer ve ze tek kép vi se lői és ve ze tői, és
ez zel meg erő sí tet ték, hogy az egy há -
zak nak – köz tük a mi egy há zunk nak
is – van kül de té sük, fel ada tuk. Hit -
ből fa ka dó szol gá la tunk ra szá mít a
tár sa da lom, a kör nye zet, a vi lág. Re -
mél jük, hogy so kan meg hal lot ták

az idei Szél ró zsa-mot tó biz ta tá sát, és
mer nek majd olyan te rü le te ken is
kez dő rú gást vé gez ni, meccset kez de -
ni, ahol ed dig nem is gon dol ták vol -
na, hogy le het sé ges…

A nyolcadik Szél ró zsa ta lál ko zó
von zó prog ram mal vár ta a Szar vas -
ra ér ke ző ket. Leg fő kép pen az volt
ben ne a von zó, hogy sok min den be -
le fért, ami fi a ta lo kat és idő seb be ket,
egy há zunk tag ja it és kí vül ál ló kat,
hí vő ket és ke re ső ket egy aránt meg -
szó lít ha tott. A kul tú ra sok te rü le tén
mu tat tuk meg a ma gunk és meg hí -
vott ven dé ge ink ér té ke it, le he tő sé ge -
it, kre a ti vi tá sát, te het sé gét.

S hogy ma rad ha tott-e hi ány ér ze -
tünk? Azt hi szem, el ke rül he tet len,
hogy ma rad jon, ugyan ak kor hogy ki-
ki mit hi á nyol, az szub jek tív, és sem -
mi kép pen sem ki seb bí ti a ta lál ko zón
szer zett po zi tív ta pasz ta la to kat. 

Örül tem vol na, ha az igei al kal mak,
áhí ta tok, is ten tisz te le tek köz pon tibb,
vé det tebb he lyet kap tak vol na a prog -
ram ban, mint sta bil pon tok a na pok
fo lya mán – gon dol ha tunk a Ta más-
mi sé re vagy az es ti áhí ta tok ra. Örül -
tem vol na, ha a „kö zös hall ga tás” he -
lyett sok kal több ször be kap cso lód hat -
tam vol na kö zös ének lés be – akár
mert is me rem az éne ke ket, akár mert
meg ta ní tot ták… Örül tem vol na, ha a
zá ró is ten tisz te let li tur gi á já val fi a tal -
ja ink az or szág kü lön bö ző gyü le ke ze -
te i nek temp lo ma i ban új ra ta lál koz -
hat ná nak… 

S egy ház ze nész ként nem ál lom
meg, hogy le ne ír jam: örül tem vol -
na, ha egy oda ci pelt or go na után zat
– és az ezt ide á lis nak tar tó or go nis -
ta – he lyett a szép ótemp lo mi or go -
na szó lalt vol na meg sok ki vá ló or go -
nis tánk egyi ké nek ke ze alatt – aho -
gyan ez pén te ken meg is tör tént.
Örül tem vol na, ha ke vés bé tűz a
nap, mert ez meg könnyí tet te vol na a
kon cent rá ci ót, és nem te rel te vol na
el sok szor a fi gyel met a meg jegy zen -
dő üze net ről…

Raj tunk mú ló és raj tunk kí vül ál -
ló le he tő sé gek és kö rül mé nyek kö zött
zaj lott le a 8. Szél ró zsa ta lál ko zó. Kö -
szö net ér te!

A szerző iskolalelkész

Túl a kez dő kö rön –
mit kap tunk Szar va son?

g Dr. Wag ner Szi lárd

b Két új szó val is gya ra pí tot ta a
lab da rú gás sze rel me se i nek szó -
kin csét az idei fo ci vé bé: az egyik
a Ja bu la ni, a né ha hír hed ten
fur csán pat ta nó lab da ne ve, a
má sik pe dig a vu vu ze la, amely a
té vé köz ve tí té sek alat ti fur csa
züm mö gé sért fe le lős hang szer
el ne ve zé se. Mind két tárgy he lyet
ka pott a szar va si Tes se dik Sá mu -
el Mú ze um ban a Szél ró zsá ra
idő zí tett ki ál lí tá son, ugyan is a
szer ve zők nem ki sebb dol got
ál mod tak meg, mint hogy fut -
ball csa pa tot szer vez ze nek a ne -
ves evan gé li kus elő dök ből.

Az Evan gé li kus Or szá gos Mú ze um
mun ka tár sai, Zász ka licz ky Zsu zsan -
na és Ker tész Bo tond az zal a gon do -
lat tal ját szot tak el, hogy mi is len ne,
ha a va la ha élt ti zen egy leg ne ve sebb
evan gé li kus er re a pár nap ra va ló sá -
gos fo ci csa pat tá áll na össze. Mi -
ként fes te né nek pi ros-fe hér-zöld
mez ben, szí vük fe lett az Erős Vá runk
FC Lu ther-ró zsás lo gó já val? Ho -
gyan nyi lat koz ná nak a Lu ther Sport
cí mű új ság ha sáb ja in, amely ter mé -
sze te sen a meg fe le lő szak zsar gon nal
ír a mű kö dé sük ről? És mi ért is ne le -
het ne az éle tük ről szó ló to tó ban
egy olyan Ja bu la ni lab dát nyer ni,
ame lyen meg ta lál ha tó Kos suth és
Pe tő fi alá írá sa is?

Nem csak Hu szár Gál vagy Ba las -
si Bá lint volt lát ha tó rö vid nad rág -
ban, ha nem a ki ál lí tást jú li us 15-én 11
óra kor meg nyi tó Fa bi ny Ta más püs -

pök is. Be szé dé ben a vi dám csa lá di
anek do ták do mi nál tak, meg em lí tet te
töb bek kö zött, hogy bár na gyon sze -
re tett vol na sport tal fog lal koz ni, szi -
go rú édes ap ja ak kor is in kább tu do má -
nyos szak em ber ként, sport tör té nész -
ként sze ret te vol na lát ni, de most lel -
kész ként an nak örül, hogy ez zel a ki -
ál lí tás sal a szer ve zők nek si ke rült iga -
zán fi a ta los és szó ra koz ta tó mó don
össze hoz ni ezt a ket tőt. Fel idéz te to -
váb bá, hogy kis gyer mek ként min dig
tud ta, hogy a temp lom ban az is ten tisz -
te let alatt há rom szor kell fel áll ni, utá -
na a Fra di-meccsen pe dig annyi szor,
ahány gól esik. Eh hez kap cso ló dó an
hang sú lyoz ta, hogy bár az evan gé li kus
egy ház tör té ne tet be mu ta tó kro no ló -

gi á ban az el len fél nek is sok ta lá la tát fel -
je gyez ték, azért a Lu ther Matthäus
(sic!) ve zet te csa pat nye rés re áll.

A ki ál lí tás a vi dám ság ra de rí tő

tab ló kon kí vül a ré gi na gyok sze mé -
lyes tár gyai kö zül is be mu ta tott pá -
rat, ame lyek az új sze rű kö rí tés mi att
va ló szí nű leg még töb bek kí ván csi sá -
gát fel kelt het ték, mint egy át la gos tár -
la ton. Ezek meg te kin té sén kí vül a lá -
to ga tók harc ba is száll hat tak az
EVFC szí ne i ben: a ki ál lí tás el ső ter -
mé ben szá mí tó gé pes kon zo lon le he -
tett ját sza ni, a be já rat nál pe dig két
gomb fo ci pá lya vár ta őket.

Egy elő re olyan in for má ci ók lát tak
nap vi lá got, hogy az evan gé li kus ti -
zen egyet be mu ta tó ki ál lí tás csak a
Szél ró zsa ide jé re tár ta ki ka pu it.
Nem kell ah hoz fo ci ra jon gó nak len -
ni, hogy tud ja az em ber: egy ennyi -
re öt le te sen ki ta lált anyag ér de mes a

szé les kö rű be mu ta tás ra is. E so rok
író ja mind össze ez zel fe je zi ki eb bé li
óha ját: Haj rá, Erős Vá runk!

g Nagy Ben ce

Baj nok csa pat a Szél ró zsán

Az evangélikus nemzeti tizenegy. Álló sor: Thököly Imre, Tessedik Sámuel, Huszár Gál, Ordass Lajos, Sztehlo
Gábor, Berzsenyi Dániel. Térdelő sor: Mikszáth Kálmán, Bél Mátyás, Petőfi Sándor, Balassi Bálint, Kossuth Lajos.
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A Szél ró zsa „szlo vák nap ján”
a Püs pö kök órá ja so ro zat rám
ju tó be szél ge té sé re A zsol -
nai zsi nat tól a nyelv tör vé -
nyig cím mel ke rült sor. Be -
szél ge tő tár sak ként dr. Kó nya
Pé ter tör té nész pro fesszort,
az eper je si egye tem rek tor he -
lyet te sét és Sr na Zol tán olaj -
ipa ri szak elő adót, százd–
ipoly sza kál lo si gyü le ke ze ti fel -
ügye lőt hív tam meg. Vá rat la -
nul, de nagy örö münk re ki bő -
vült a be szél ge tők kö re: csat -
la ko zott hoz zánk ugyan is a
Szlo vá ki ai Evan gé li kus Egy -
ház Ke le ti Egy ház ke rü le té -
nek Eper je sen szé ke lő püs pö -
ke, Sla vom ír Sa bol is, akit –
elő ze tes ér dek lő dé se alap ján
– pár nap pal ko ráb ban meg -
hív tam, hogy lá to gas son el if -
jú sá gi ta lál ko zónk ra. Így Szpi -
sák At ti la lel ké szünk tol má -
cso lá sá val két nyel vű vé vált
ke rek asz ta lunk.

Elő ze te sen a kö vet ke ző kér -
dé se ket küld tem el két meg hí -
vot tunk nak:

1. Mi tet te le he tő vé az 1610-
es zsol nai zsi nat lét re jöt tét
(tör té nel mi kon tex tus)?

2. Ho gyan fo gad ta a zsi nat
dön té se it a vi lá gi és a ka to li kus
egy há zi ha ta lom? 

3. Mennyi ben te kint he ti a
mai Ma gyar or szá gi Evan gé li -
kus Egy ház (MEE) ma gá é nak
is a zsol nai zsi na tot?

4. Az el múlt négy száz esz -
ten dő leg fon to sabb ne ga tív és
po zi tív ha tá sú ese mé nyei,
ame lyek be fo lyá sol ták nem -
csak a szlo vák–ma gyar, ha nem
a bel ső evan gé li kus vi szo nyo -
kat, kap cso la to kat is.

5. Mi lyen kö rül mé nyek kö -
zött ke rült a Fej ér-Ko má ro mi
Evan gé li kus Egy ház me gye a

Du nán in ne ni Evan gé li kus
Egy ház ke rü let kö te lé ké be?

6. Mi lyen mu lasz tá sok ter -
he lik az MEE-t a ma gyar or -
szá gi szlo vák és szlo vák gyö -
ke rű evan gé li kus gyü le ke ze te -
ket il le tő en?

7. Mit tud na ten ni az MEE
a Szlo vá ki á ban élő ma gyar
nyel vű evan gé li kus kö zös sé ge -
kért? Mi ben és ho gyan se gít -
het nénk ne kik?

8. Vé le mé nyük sze rint mi -
lyen le he tő sé ge ik van nak egy -
há za ink nak az or szá gok kö -
zöt ti fe szült sé gek eny hí té sé re?

9. Ügyünk szem pont já ból
ho gyan ér té ke lik a mind két
or szág ban be kö vet ke zett po -

li ti kai vál to zá so kat? Esélyt
vagy in kább ne héz sé get je -
len te nek ezek? (Pél dá ul a ma -
gyar par la ment ál tal el fo ga -
dott, a ket tős ál lam pol gár sá got
le he tő vé te vő tör vény, a Most-
Híd elnevezésű párt kor mány -
za ti té nye ző vé vá lá sa Szlo vá -
ki á ban stb.)

10. A Szlo vák és a Ma gyar
Evan gé li u mi Ali ansz Ba las sa -
gyar ma ton 2006. ok tó ber 14-
én kö zös nyi lat ko za tot adott ki

(lásd Híd ma ga zin 2007/1.
szám, 33. o.). Mennyi ben te -
kint he tő ez kö ve ten dő pél dá -
nak az egy há zak szá má ra?

Be szél ge té sün ket mér sé kelt
ér dek lő dés kí sér te. Eb ből ar -
ra kö vet kez te tek, hogy a köz -
vet le nül érin tett gyü le ke ze -
te ken és egy há zi ve ze tő kön túl
nem so ka kat fog lal koz tat nak
a fe szült sé gek től sem men tes
szlo vák–ma gyar evan gé li kus
egy há zi kap cso la tok. Pe dig
va ló ban kö zös ügyünk ről van
szó, s az egy há za ink kap cso la -
tát be fo lyá so ló, de or szá ga ink
vi szo nyát is meg ha tá ro zó mai
kér dé sek, prob lé mák gyö ke rei
a 19. szá zad el ső fe lé ig, kö ze -

pé ig nyúl nak vissza. Sok hit -
test vé rünk ta lán azt sem tud -
ja, hogy Tri a no nig a Ma gyar -
or szá gi Evan gé li kus Egy ház
tag ja i nak kö zel 50 szá za lé ka
szlo vák anya nyel vű, 25 szá za -
lé ka né met anya nyel vű volt, s
csak a „ma ra dék” volt ma -
gyar anya nyel vű.

Nem ju tott idő mind egyik
kér dés re, és nem ke rül tek elő
az iga zán ké nyes kér dé sek, de
azért hi szem, nem volt hi á ba -

va ló ez a ta lál ko zás sem. Kó -
nya pro fesszor el ső sor ban a
tör té nel mi össze füg gé sek ről
szólt, Sa bol püs pök az egy ház -
ve ze tő sze mé vel lát tat ta a ne -
héz sé ge ket. Összeg zés ként ta -
lán leg in kább Sr na Zol tán
gyü le ke ze ti fel ügye lő rö vid
mon da tát idéz he tem: A két
egy ház meg rom lott kap cso la -
tá ban a sze re tet vesz tett csa tát.

Re mé lem, őszin te test vé ri
be szél ge té sek ben vég re si ke rül
– si ne ira et stu dio, az az ha rag
és rész re haj lás nél kül – ön ma -
gunk fe le lős sé gét is be is mer -
ve tör té nel mi leg kor rekt és
kö zö sen vál lal ha tó di ag nó zist
ké szí te nünk. Ta lán vég re azt is

fel is mer jük, hogy nem egyik
vagy má sik or szág vagy egy ház
ön ér ze te a kér dés, ha nem az
evan gé li um ügye fo rog koc -
kán. S ha ez meg tör té nik, ak -
kor re mél het jük, hogy a mö -
göt tünk lé vő idő ben sú lyos
se be ket ka pott sze re tet új erő -
re kap, és egy re nyíl tabb test -
vé ri kap cso lat ban él he tünk
két sza bad or szág két sza bad
egy há zá ban.

g Itt zés Já nos

A zsol nai zsi nat tól a nyelv tör vé nyig

Ami kor a Tí zek kép vi se le té -
ben dr. Orosz Gá bor Vik tor
fel kért, hogy a Püs pö kök órá -
ja so ro zat nyi tó al kal mát meg -
szer vez zem, több egy más ba
fo nó dó gon do lat ör vény lett
ben nem: kap cso lód junk a
mot tó hoz (Kö zép kez dés Ve -
led), le gyen ér dek fe szí tő, és ne
kell jen na gyon olyan víz re
evez nem, amely nem az én te -
rü le tem. En nek alap ján szü le -
tett meg az öt let, hogy Af ga -
nisz tán kér dés kö rét jár juk
kör be, ter mé sze te sen a tel jes -
ség igé nye nél kül, er re utalt a
cím is: Mit KEZ Dünk KÖ -
ZÉP-Ke let tel?

Meg hí vott ven dé ge im, a
be szél ge tés részt ve vői va la -
mennyi en jár tak a te rü le ten:
dr. Schandl Lász ló or vos ez re -
des az el ső ma gyar egész ség -
ügyi cso port pa rancs no ka -
ként, Bá lint Gá bor a Ma gyar
Öku me ni kus Sze re tet szol gá -
lat stra té gi ai kér dé sek kel fog -
lal ko zó mun ka tár sa ként, Mé -
szá ros Lász ló lel kész al ez re des
a tar to má nyi új já épí té si cso -
port lel ké sze ként. (Ő a prog -
ram fü zet ben még nem sze re -
pelt, de – a fesz ti vál öt le té ből
vett ha son lat tal – nem ma rad -
ha tott a kis pa don.)

Ter mé sze te sen egyi künk

sem csu pán az ob jek tív, szá raz
ada tok bir to ko sa ként, ha nem
oly kor em bert pró bá ló ta pasz -
ta la tok át élő je ként te kint er re az

or szág ra, amely sok szem pont -
ból ide gen, más össze füg gé -
sek ben azon ban is me rős tör té -
nel mi ese mé nyek szín te re volt
(se lyem út, Nagy Sán dor).

A rend kí vül sok nyel vű,
tör zsi szer ve zet ben élő né pek
még val lá si szem pont ból sem
egy sé ge sek, bár va la mennyi en
az isz lám va la mely ágát kö ve -
tik. Az ál lam ha tár az eu ró pai
ha tal mak tu da tos lé pé se i nek
kö vet kez té ben kö szö nő  vi -
szony ban sincs az et ni ka i ak -
kal. A klí ma szél ső sé ges, az
egész ség ügyi hely zet ka taszt -

ro fá lis, a vár ha tó élet tar tam
ala csony. A he lyi nap tár 1390
tá ján jár – ez sok szem pont ból
re á lis nak ne vez he tő. 

A he lyi fo gal mak sze rint
két ge ne rá ció óta há bo rú ban
élők meg un ták ezt a hely ze tet,
a tör zsi ve ze tők – mint a nép -
kép vi se let so ha meg nem kér -
dő je le zett megtestesítői – kül -
döt tei ál la pod tak meg Né met -
or szág ban, Bonn mel lett a pe -
ter sber gi kon fe ren ci án az
Egye sült Nem ze tek Szer ve ze -
te (ENSZ) és az Eu ró pai Unió
de le gá ci ó i val a nem zet kö zi
bé ke fenn tar tó erők ál lo má -
soz ta tá sá ról. Eh hez az ENSZ-
köz gyű lés adott – a nem zet kö -
zi jog alap ján – man dá tu mot.

Ezt egy mar káns, de szó sze rint
har cos ki sebb ség eluta sít ja,
nem a tár gya lók le gi ti má ci ó ját
von va két ség be, ha nem mert

dek la rál tan isz lám fun da men -
ta lis ta el kép ze lést akar meg va -
ló sí ta ni. 

Nem csak a ka to nai vagy a
po li ti kai, de a se gé lye zé si és
fej lesz té si kér dé sek be is be -
pil lan tást kap tak a hall ga -
tók. A hoz zá szó lá sok után
ab ban egyet ér tés ala kult ki,
hogy he lyi meg ol dást kell
ke res ni, nem im por tál ni
egyet a fej lett vi lág ból. A fej -
lő dés ben gyor sí tás is ne he zen
kép zel he tő el, idő ug rás meg
vég képp nem.

g Dr. Lack ner Pál 

Mit is kezd tünk Kö zép-Ke let tel?
Iga zán a ta lál ko zó „cél kor -
osz tá lyá nak” szólt az „1ház,
web2” cí mű fó rum, amely az
in ter net ad ta le he tő sé ge ket
jár ta kö rül. Ta nul sá ga egy
mon dat ban: a vir tu á lis cent ru -
mok fe lü le te i vel él nie kell az
egy ház nak is, de ha a kül ső
vagy bel ső misszió cél já ra
akar juk hasz nál ni, ak kor szak -
ér tők re van szük ség.

Ba logh Csa ba on-line kom -
mu ni ká ci ós ta nács adó, szak -
új ság író ar ról be szélt, hogy
az egyé ni hon la pok irán ti ér -
dek lő dés az egy re át lát ha tat -
la nabb in for má ció döm ping
mi att egy re csök ken, a stra té -
gia ma már az, hogy nagy kö -

zös sé gi ol da la kon kell meg je -
len ni a köz zé ten ni kí vánt tar -
tal mak kal; a fórum címé ben
jel zett web 2.0 ko rá ban tel je -
sen ter mé sze tes az, hogy az ol -
va só ma ga is tar ta lom köz lő le -

het. Ez azon ban ko ránt sem
egy sze rű fel adat, oly kor a gyü -
le ke ze tek nek is ér de mes ki kér -
ni ük szak ér tők vé le mé nyét,
ta ná csát.

– Egy hon lap, akár gyü le ke -

ze ti hon lap bir tok lá sa pusz tán
olyan, mint ha len ne egy te le -
fo nunk. A kér dés va ló já ban az,
hogy mi hez kez dünk ve le, ho -
gyan kom mu ni ká lunk raj ta
ke resz tül – fo gal ma zott Nagy
Ben ce, a Moly.hu köny ves kö -
zös sé gi ol dal ala pí tó ja, hoz zá -
té ve, hogy ma nap ság egy re
ko mo lyabb erő fe szí té se ket igé -
nyel az ál ta lunk köz zé tett tar -

tal mak ra irá nyí ta ni a ne te zők
fi gyel mét.

A vir tu á lis kap cso la tok -
ban rej lő le he tő sé gek mel lett
a sze mé lyes ség fon tos sá gát, a
má sik ra való őszin te oda fi -
gye lést emel te ki Né meth
Zol tán.

– Be te ges sé is tud vál ni az
in ter net től va ló füg gés, ilyen
ese tek kel en gem is ke res tek
már meg ag gó dó szü lők –
szólt az egyén vi lág há ló ál ta li
be szip pan tá sá nak ve szé lye i -

ről a pé csi lel kész, aki úgy
vél te, hogy a gyü le ke ze ti hon -
la pok je len leg el ső sor ban a
kö zös ség tag ja i nak a ta lál ko zá -
si fe lü le tei.

g – szeg f – 

Vir tu á lis és
va ló sá gos egy ház

A mo de rá tor, Lász ló Je nő Csa ba in ter ak tív já ték ra hív ta a
fó rum hall ga tó sá gát. A ma már szin te min den ki nél meg -
ta lál ha tó mo bil te le fo non 160 ka rak ter ben, az az egy SMS-
ben le he tett meg ír ni az egy ház min den em ber nek szó ló üze -
ne tét. Ilyen meg fo gal ma zá sok ér kez tek:
• Is ten Or szá gá nak hír nö ke, sőt meg élő je. Je len lé te a föl dön.
• Is ten jó, sze ret min ket, és ma ga mel lett akar lát ni a menny -

ben. Az egy ház Is tent sze re tő em be rek kö zös sé ge.
• Az egy ház lé nye ge, hogy kö zös sé get te remt sen.
• Itt (az egy ház ban) olyan dol go kat ta lálsz, amik a meg ma -

gya ráz ha tón túl van nak.
• Együtt len ni egy más sal és Is ten nel kö tet le nül. (De az üze -

net for má ja cél cso port tól füg gő en min dig más!)
• Száz öt ven év múl va ha lott le szel. Utá na van va la mi prog -

ra mod?
• Meg ér te ni, hogy meg éri sze mély sze rint tu da to san Jé zus

mel lett dön te ni és hagy ni, hogy Ő az éle tünk min den te -
rü le tét át has sa.

• Ez jó kér dés. Kü lönb ség van a Bib lia és az egy ház ta ní -
tá sa kö zött? Mi ért? Nem tu dom a vá laszt.

• Sze res sük egy mást, és kö szön jük meg Is ten nek, hogy fi -
át ad ta azért, hogy bű ne ink meg bo csá tás ra ke rül je nek,
és tel jes, ér ze lem ben gaz dag éle tet él hes sünk.
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b „Evan gé li kus iden ti tá sunk
fo lya ma tos kar ban tar tást
igé nyel” – hang sú lyoz ta
Fáb ri György a Szél ró zsa
kis szín pa dán jú li us 17-én
dél előtt. Az evan gé li kus
kom mu ni ká ció ku ta tó, az
Eöt vös Lo ránd Tu do mány -
egye tem Pe da gó gi ai és
Pszi cho ló gi ai Ka rá nak
egye te mi do cen se Fa bi ny
Ta más püs pök ven dé ge -
ként be szélt egy há zunk
tár sa dal mi sze re pé ről és
evan gé li kus mi vol tunk
jel lem ző i ről. A be szél ge -
tés ap ro pó ját az ad ta,
hogy ezek ben a he tek ben
fo lyik a kér dő ívek ki töl té -
se, ame lyek alap ján el ké -
szí tik a Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus Egy ház Élő
kö vek egy há za cí met vi se -
lő stra té gi á ját.

Fáb ri György 2002-től 2009-
ig szak mai ve ze tő je volt a Ma -
gyar Tu do má nyos Aka dé mia
ál tal élet re hí vott, Min den tu -
dás Egye te me cí mű elő adás-
so ro zat nak. Mint mond ta, a
ko ráb ban ti zen egy sze mesz -
tert meg élt is me ret ter jesz tő
prog ram mal a ma gyar or szá gi
mé dia tör té net egyik mély -
pont ján, a va ló ság show-k tér -
hó dí tá sa kor az volt a cél juk,
hogy be bi zo nyít sák: ér té ket
is le het és kell köz ve tí te ni a tö -
meg tá jé koz ta tá si esz kö zök út -
ján. A so ro zat si ke ré nek egyik
kul csa az volt, hogy több fe lü -
le ten is meg je lent, így el is ér -
te a la kos ság dön tő több sé gét. 

„Le gyünk ki tar tó ak, ha ér -
ték köz ve tí tés ről van szó, és eh -
hez ke res sük meg az újabb és
újabb esz kö zö ket” – emel te ki

Fáb ri György, utal va ez zel már
az egy há zak sze re pé re is. Eh -
hez kap cso ló dó an Fa bi ny Ta -
más meg em lí tet te az ál ta la
már több ször fel ve tett gon do -
la tot: Lu ther Már ton ma min -
den bi zonnyal blo got ve zet ne,
vagy kö zös sé gi ol da la kat szer -
vez ne ta ní tá sa pub li ká lá sá ra.

Fáb ri György rá mu ta tott,
hogy már az evan gé li kus ki fe -
je zés sincs kel lő kép pen be -
ágya zód va a ma gyar köz be -
széd be. Pél da ként em lí tet te,
hogy hír szol gá la tok is rend sze -
re sen evan gé li kus nak for dít ják
an gol ból az evan ge li cal ki fe je -
zést, amely va ló já ban evan gé -
li u mi – több nyi re pün kös di
vagy sza bad egy há zi – kö zös -
sé ge ket ta kar. Ezen a hely ze ten
evan gé li kus egy há zunk ak kor
tud vál toz tat ni, ha egy ér tel mű -
en meg fo gal maz za sa ját – akár
a töb bi egy há zé tól el té rő –
üze ne tét.

Az egye te mi do cen s sze -
rint ugyan ak kor nem sze ren -
csés, ha az egy há zak fo lya ma -
to san ne ga tív meg fo gal ma zá -
sa ik kal ke rül nek a fi gye lem
kö zép pont já ba. Ja va sol ja, hogy

a ke resz té nyek fo gal maz zák át
üze ne tü ket. Pél dá nak oká ért a
ke res ke del mi egy sé gek va sár -
na pi nyit va tar tá sá val kap cso -
la tos til ta ko zó nyi lat ko za tok
he lyett cél sze rűbb len ne tel jes
egé szé ben át gon dol nunk (és a
tár sa dal mat is át gon do lás ra
kész te tünk), hogy egy ál ta lán

mi a fo gyasz tás
sze re pe a hu -
szon  e g ye  d ik
szá za di em ber
éle té ben. Min -
d e  n e k  e l ő t t
azon ban sa ját
in den ti tá sunk -
kal kell tisz tá -
ban len nünk. 

Az evan gé li -
kus lét egyik
alap pil lé ré nek
Fáb ri György a
sza bad ságot te -
kin ti. A püs pök
eh hez kap cso -
ló dó an azt fej -

tet te ki, hogy ta lán he lye sebb,
ha a Tíz pa ran cso la tot is „Tíz -
sza bad ság ként” ér tel mez zük.
„Sza bad sá gunk van ar ra, hogy
ne öl jünk” – hoz ta a pél dát Fa -
bi ny Ta más. Az evan gé li kus
em ber sza bad sá gá hoz azon -
ban a vá lasz tás fe le lős sé ge is
kap cso ló dik – ér tett egyet a
dis kur zus ban részt ve vő két
fél, idéz ve Pál apos tol sza va it:
„Min dent sza bad ne kem, de
nem min den hasz nál.”

A kom mu ni ká ció ku ta tó saj -
ná la tos tény ként fo gal maz ta
meg az egy há zon be lü li va ló di
kö zös ség hi á nyát. Meg lá tá sa
sze rint az evan gé li ku sok kö zött
nincs iga zi együtt mű kö dés. Er -
re re a gál va a püs pök ar ról szólt,
hogy a kö zös ség azért is len ne
fon tos té nye ző, mert tag jai
„nem en ge dik egy mást le es ni”…

A be szél ge tés vé gén Fáb ri
György rö vi den is mer tet te a
Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
Egy ház ál tal meg ren delt stra -
té gi át meg ala po zó szo cio ló gi -
ai ku ta tás ké szí té sé nek fo lya -
ma tát. Túl van nak több mély -
in ter jún, je len leg az ezer öt száz
fős rep re zen ta tív min tán ala -
pu ló kér dő íve ket ve szik fel,
majd a bár ki ál tal el ér he tő
on-line kér dő ívek ki töl té sé re
ke rül sor. (Ez utób bi ak vár ha -
tó an au gusz tus vé gé től ta lál ha -
tók majd meg egy há zunk hon -
lap ján.) 

A fel mé rés ki ter jed mind -
azok ra, akik evan gé li kus nak
vall ják ma gu kat, így pél dá ul a
va sár na pi ige hall ga tók mel -
lett azok ra is, akik nek ke resz -
te lő jük vagy kon fir má ci ó juk
óta sem mi fé le kap cso la tuk
nem volt az egy ház zal. A kér -
dé sek négy fő té mát érin te nek:
a hit élet, a gyü le ke ze ti élet, az
or szá gos egy ház és az ál ta lá -
nos ér ték rend kér dés kö rét.

Fábri György saj ná la tos nak
tart ja, hogy több eset ben ta -
pasz tal ták a meg ke re sett lel ké -
szek passzi vi tá sát. Az adat vé -
del mi ag gá lyo kat meg fo gal -
ma zó evan gé li ku so kat meg -
nyug tat ta, hogy az ál ta lá no san
meg kö ve telt nél is ko mo lyabb
gon dot for dí ta nak az ano ni mi -
tás ra és a vá lasz adók ada ta i nak
vé del mé re.

Az Észa ki Egy ház ke rü let
püs pö ke hall ga tói kér dés re
úgy vá la szolt, hogy a stra té gia
tel jes egé szé ben nyil vá nos do -
ku men tum lesz, és sze ret nék
min den ele mét a leg kü lön -
bö zőbb fó ru mo kon meg vi tat -
ni, majd hasz nál ni azt a min -
den na pok ban, az egyes dön té -
sek meg ho za ta lá nál.

g -ó - -a

PÜSP ÖKÖK ÓR ÁJA

De fi ni ál juk ön ma gun kat!
Dr. Fáb ri György kom mu ni ká ció ku ta tó sze rint egy há zunk ban

nem elég sé ges az együtt mű kö dés

b Ta lán az el múlt idő szak -
ban fel erő sö dött ci gány el -
le nes ség mi att is kü lö nö -
sen nagy ér dek lő dés övez -
te a Kö zép pont ban a ci -
gány ság cí mű fó rum be -
szél ge tést.

Ba log Zol tán tár sa dal mi fel -
zár kóz ta tá sért fe le lős ál lam tit -
kár a té mát kö zel ről is me rő
po li ti kus ként és egy ben re -
for má tus lel ké szi mi vol tá ban
volt meg hí vott ven dé ge a pó -
di um be szél ge tés nek. Már elöl -
já ró ban meg fo gal maz ta, hogy
a ci gány ság fel eme lé se össz tár -
sa dal mi fel adat, hi szen ezt a
becs lé sek sze rint hét száz ez res
ki sebb sé get nem ci pel he ti a
há tán a több ség. „Olyan hely -
zet be kell jut tat ni őket, hogy
ma guk te remt hes sék elő a be -
te vő fa lat ra va lót, hasz nos és
ér té kes tag jai le gye nek a tár -
sa da lom nak. Az új kor mány
er re fog tö re ked ni” – ígér te.

Ká li-Hor váth Kál mán fes -
tő mű vész és té vé be mon dó ar -
ról be szélt, hogy a ci gá nyok is
rend re vár nak, a ha tá rok vi lá -

gos meg hú zá sá ra, de ar ra is,
hogy ön ma guk urai, sor suk
ve zér lői le hes se nek. Ez utób -
bi In di á ból in dult ván dor lá suk
óta, zak la tott tör té nel mük év -
szá za dai alatt nem ada tott
meg ne kik.

A be szél ge tés to váb bi részt -
ve vői – a Ma gyar or szá gi Evan -
gé li kus Egy ház ro ma ügyi re fe -
ren se, Ba kay Pé ter és Sze ve ré -
nyi Já nos or szá gos misszi ói lel -
kész – a ci gá nyok kö zöt ti erő -
tel je sebb evan gé li kus misszi -
ót sür get ték, kü lö nö sen olyan
te rü le te ken, ahol az evan gé li -
kus a meg ha tá ro zó fe le ke zet.
Nem sza bad a ka to li kus egy -

ház ra és a sza bad egy há zak ra
há rí ta ni a ci gány misszi ót –
hang zott el. 

A Gáncs Pé ter püs pök ál tal
mo de rált be szél ge té sben to -
váb bá szó ba ke rült – egye bek
mel lett – a ko ráb bi kor mány -
zat Ro ma ér tel mi sé gi e ket a
köz igaz ga tás ba! el ne ve zé sű,
el hi bá zott prog ram ja, a Rá dió
C hely ze te, va la mint a szeg re -
gá ció vagy in teg rá ció kér dé se. 

Ta lán épp az utób bi kér dés -
re el hang zott vá lasz ban meg -
mu tat ko zott kon szen zus ad -
hat okot re mény kel tő op ti -
miz mus ra. Hogy tud ni il lik az
egyik vagy má sik irány ba va -

ló – még oly jó szán dé kú –
eről kö dés he lyett a he lyi igé -
nyek fi gye lem bevé te lé vel kell
dön te ni. Adott eset ben ugyan -
is ma gu kat a ro má kat sem az
eről te tett in teg rá ció mo ti vál -
ja a fel zár kó zás ra, a több sé gi
tár sa da lom nor má i nak el fo ga -
dá sá ra, el sa já tí tá sá ra. Ar ról
nem is szól va, hogy ép pen ség -
gel a nem ci gá nyok nak is van
mit meg is mer ni ük és tisz tel -
ni ük ci gány test vé re ik kul tú -
rá já ban.

A je len lé vők is tet tek fel
kér dé se ket, de a tu dó sí tó úgy
lát ta, so kak ban ma rad tak kér -
dő je lek a fó ru mot kö ve tő en.

Töb ben egy más kö -
zött fej tet ték ki, hogy
nem elő íté le te ik van -
nak, ha nem ked ve -
zőt len, oly kor le súj tó
sze mé lyes ta pasz ta -
la ta ik.

Ez per sze nem je -
lent he ti a ci gá nyok
kö zött vég zett misszió
el ve té sét, hi szen Jé -
zus Krisz tus élet újí tó
hi té re ne kik is, ve lünk
együtt, szük sé gük van. 

g Sz. K.

Kö zép pont ban a ci gány ság

A Ni ko dé mu sok órá ja ép pen
elég jó cím ah hoz, hogy fel -
kelt se ér dek lő dé se met, és be -
ül jek a Pe rem sá tor sar ká ba.
Egy olyan prog ram ra, amely
azt hir de ti ma gá ról, hogy
azok nak szól, akik nek in kább
kér dé se ik van nak, mint vá la -
sza ik.

Csak ke reszt ne vek hang za -
nak el a be mu tat ko zás kor, de
nem is kell több. Az asz ta lon
fel ha so ga tott pa pír csí kok,
mind egyi ken egy-egy kér dés,
min den ki kap is be lő lük. Né -
me lyik egész könnyed, né me -
lyik vi szont annyi ra mély,
hogy két sé ge im tá mad nak afe -
lől, hogy az asz tal kö rül ülő fi -
a ta lok ér dem ben részt tud -
nak-e majd ven ni a be szél ge -
tés ben. A kö zös vá lasz tás
ered mé nye vi szont va ló ban
iz gal mas: kö zép sze rű ek-e, alá -
za to sak-e, lú ze rek-e a ke resz -
té nyek?

Pa pír lap ra ír hat juk le a
gon do la ta in kat, és utá na
min den ki nek két per ce van,
hogy el mond ja. Eb ben a fá zis -
ban még sen ki nem za var hat -
ja a má si kat köz be szó lás sal, a
dia ló gus csak ez után kez dő -
dik. Sa ját kis ha tá ro zott el -
kép ze lé se im bás tyái mö gül
fő ként az tű nik fel, hogy az
idő seb bek in kább te o re ti ku san

kö ze lí te nek a kér dés hez, míg a
fi a ta lok in kább az ál ta luk
meg élt prob lé mák fe lől. És
szin te mind egyi kük nél elő ke -
rül, hogy mennyi re ne héz – az
egy há zi ok ta tás ber ke in be lül
is – meg él ni a hi tü ket.

Zsu zsa né ha köz be szól. Te -
rel ge ti a be szél ge tést, szót ad a
rég óta hall ga tók nak, utat en -
ged an nak, hogy több ol dal ról
te kint sünk a té má ra. Ke resz -
tény nek len ni nem kö zép sze rű,
hi szen hí vő ként él ni már nem
át la gos. A cél nél kü li már tí -
rom ság bu ta ság, és ép pen hogy
nem ke resz té nyi. Az alá zat
pe dig nem a meg alá zott ság
tű ré se. Né ha úgy tű nik, hogy
lel ki gon do zás is fo lyik. Lé lek -
ápo lás min den kép pen.

Ni ko dé mu sok órá ja. Csa ló -
ka el ne ve zés. Nem csak a meg -
ér te ni vá gyó, csak kér dé se i ről
is mert fa ri ze us ne vé nek töb bes
szá ma, ha nem már az idő tar -
tam mi att is. Mé cses fé nyek kel
meg vi lá gí tott be szél ge té sünk -
ből csak nem há rom óra múl -
tán ál lunk fel. Sze münk már
rég óta al kal maz ko dott a fél -
ho mály hoz, így az er dei út
tisz tán ki ve he tő. Lép te i met
csak gon do la ta im las sít ják,
azok ból vi szont az nap es te
ten ger nyi szü le tett…

g Nagy Ben ce

Ano nim
Ni ko dé mu sok

Idén is si ke res volt a ta lál ko -
zón szer ve zett vér adás. A Ma -
gyar Vö rös ke reszt mun ka tár -
sai hu szon hat em ber től vet tek
vért, kö zü lük ti zen ha tan éle -
tük ben elő ször vá lasz tot ták a
se gí tés nek e for má ját. 

Pl je sovsz ki Ág nes, a Ma -

gyar Vö rös ke reszt szar va si te -
rü le ti ve ze tő je kér dé sünk re
ar ról tá jé koz ta tott, hogy jú li -
us 16-án negy ven ki lenc főt
vet tek nyil ván tar tás ba a ta lál -
ko zón. En nél jó val töb ben je -

lent kez tek, azon ban sok fi a tal
a meg fe le lő ok má nyok hi á -
nyá ban nem ad ha tott vért. 

A bu da pes ti Né meth Ta más,
a Szél ró zsán is fel lé pett Cre do
együt tes tag ja rég óta gon dol ko -
zott raj ta, hogy vé ré vel se gít, ez
azon ban ép pen a szar vasi Szél -

ró zsán ért ben ne el ha tá ro zás -
sá. Pl je sovsz ki Ág nes a vér -
adás szük sé ges sé gé ről szól va
utalt jel mon da tuk ra: „Adj vért,
és ments meg há rom éle tet!” 

g El jé csé

Het ven nyolc éle tet
men tet tek meg

vé rük kel
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b Meg szok tuk már, hogy a Szél ró -
zsa if jú sá gi ta lál ko zók kul tu -
rá lis prog ram já nak ge rin cét a
könnyű ze nei kon cer tek ad ják.
Vég re-va la há ra a szer ve zők rá -
éb red tek ar ra, hogy e fesz ti vál
el ső sor ban az egy há zi könnyű -
ze ne, ezen be lül is az evan gé li -
kus (vagy leg alább is evan gé li kus
kö tő dé sű) for má ci ók be mu tat -
ko zá sá ra hi va tott. Idén a négy
nap so rán – a Szél ró zsa Band-et
nem szá mít va – ti zen egy együt -
tes lé pett fel a nagy szín pa don.
Ve gyük hát sor ra, ki min den ki
állt – ha zai pá lyán – a kö zép kez -
dés hez!

Me zít láb
Tény leg me zít láb ját szot tak. Nép ze -
nei – ma gyar, finn, bol gár – ele mek
prog resszív rock ze né ben öt vöz ve.
Mu zsi ká ju kon, elő adás mód ju kon ér -
ző dik a já té kos ság. Egyet len kon cert -
él mény alap ján ez ugyan nem ítél he -
tő meg, de gya nít ha tó a kí sér le te ző
kedv a kü lön bö ző nép ze nei rit mu -
sok kal. Igé nyes sé gü ket jel zi, hogy
egyik da lu kat azért ének lik fin nül,
mert így a szö veg pro zó di á ja job ban
il lesz ke dik a ze né hez. 

Ko bak
Lí ri kus, sze líd, szép ze ne – ki egyen -
sú lyo zott hang zás vi lág gal. An gol -
szász ere de tű di cső í tő da lo kat in terp -
re tál nak. Erő sen épí te nek a több szó -
la mú ság ra.

Cre do
A Cre do-re cept a kö vet ke ző: üs sük
fel éne kes köny vün ket a ket tő száz-
ennyi e dik ének nél, és… a gya nút lan
hall ga tó alig is mer rá az ál ta la több
száz szor meg szó lal ta tott ének re.
Igen, ez a szö veg, a dal lam is va la mi
ha son ló, no de a rit mus! A Cre dó nál
– a he ge dűt le szá mít va – min den rit -
mus hang szer ként szól. Ez a meg ál la -
pí tás per sze erős le egy sze rű sí té se
an nak a kí sér let nek, amely is mert
éne ke ink „da ra bok ra sze dé sé ből,
kris tá lyok ká csi szo lá sá ból, majd
össze il lesz té sé ből” áll. In tel lek tu á lis
ré teg ze ne? Le het, de meg újul va él!

Tál en tum
Akusz ti kus, tisz ta hang zás vi lág, ki -
szá mít ha tó ak kord- és rit mus kép le -
tek osz lop sze rű el ren de zé sé vel. Ezek -
re az osz lo pok ra dí szí tő rep kény ként
fut nak fel pél dá ul a száj har mo ni ka-
fu ta mok. Van nak vers meg ze né sí té -
sek is, de a hall ga tó ban leg in kább az

evan gé li zá ló szö ve gek ref rén je i nek
rö vid, fel szó lí tás sze rű is mét lé se rög -
zül: Se gíts! – Adj! – Ve zess!

Lar ge Room
A fel kon fe rá lás ban ke mény nek ígé -
rik őket, de imád ság gal és „Erős vá -
runk”-kal kez de nek. Evan gé li kus
him nu szunk ra azon ban csak a több -
ször fel hang zó „Erős vár” szó kap cso -
lat em lé kez tet. E ze ne kar ese té ben
nem csak a ze nei szö ve tek, ha nem a
szö ve gek bon co lá sá ra is sor ke rül.
Oly kor pe dig mer nek „csak ze nél ni”.

Csa li ként. A faj sú lyos ze nei anyag ból
hát ha ki hall ja a mu zsi ká ba fe led ke -
ző hall ga tó a dal szö ve gek ben is több -
nyi re át té te le sen meg fo gal ma zó dó
evan gé li u mot. Dzsesszel ka cér ko dó
prog resszív rock ze nét ját sza nak, és
akár egy szá mon be lül is ké pe sek
han gu la tot vál ta ni. A ze nén túl mu -
ta tó elem ként jel lem zi őket a kö zön -
ség gel va ló kap cso lat tar tás igé nye is.

Sham rock
A hi te le sen elő adott ír ze ne tel je sen
vi lá gi ze ne. A Sham rock tag jai azon -
ban evan gé li ku sok, és olyan hű ség -
gel ad ják át az ír ze né ben rej lő tisz -

ta élet örö möt, hogy az ok kal ra gad -
ta ma gá val hall ga tó sá gu kat. A kö zön -
sé get el érő, meg szó lí tó kap cso lat
mér té két jel zi, hogy más nap reg gel
nyolc (!) óra kor több mint szá zan tér -
tek vissza hoz zá juk a reg ge li tor ná -
nak ti tu lált ír tánc ház ba.

Im má nu el
Klasszi kus gi tár ak kor dok, mo no ton
alap rit mus, könnyen meg je gyez he tő
szö ve gek. Is mert di cső í tő da lo kat
ad tak elő, így nem volt meg le pő,
hogy a kö zön ség ből töb ben ve lük
együtt éne kel tek.

Ke reszt met szet
A leg fi a ta labb ze ne kar, akár fenn ál lá -
su kat, akár élet ko ru kat néz zük. Ze -
né jük rend kí vül össze tett és sok ol da -
lú. Ját sza nak ko rál fel dol go zá so kat,
de az iga zi szen zá ci ót leg töb bünk szá -
má ra sa ját da la ik je len tet ték, me -
lyek kel le tet ték a név je gyü ket. Ezek is

szé pen ter jed nek, több szá mu kat
már ve lük együtt éne kel te a kö zön ség.

Pé csi Gos pel
Ha a Pé csi Gos pel ze né jét akar juk
ele mez ni, ak kor ezt na gyon gyor san
el in téz het jük, hi szen „ho zott anyag -
ból” dol goz nak, sa ját da la ik nin cse -
nek. Nép sze rű sé gü ket lát va azon ban
azt kell mon da nunk, hogy sem mi
más sal össze nem té veszt he tő je -
len ség ről van szó. En nek alap fel té te -
le, hogy ma gas szín vo na lon, hi te le -
sen kép vi se lik a mű fajt. Te szik ezt

üdí tő lát ványt nyújt va: moz gás sal, szi -
vár vány sze rű meg je le nés sel. Nin -
cse nek hí já val a kom mu ni ká ci ós
kész ség nek sem: a kö zön sé get meg -
szó lít va von ják be hall ga tó i kat a ze -
nei él mény kö zös át élé sé be.

M.Is.K.A.
Bár más együt te sek nek is van nak
hí vei, e ze ne kar ese té ben olyan né pes
és mar káns ra jon gó tá bor ról van szó,
amely tu laj don kép pen meg elő le ge zi,
meg ha tá roz za a kon cert él ményt. Fél -
ve mer jük e he lyen le ír ni, hogy egy
M.Is.K.A.-kon cert nek rí tu sai van -
nak, ame lye ket nem fel tét le nül a ze -

ne kar irá nyít. Ők csak ha tal mas sza -
bad ság gal dol goz nak fel min dent,
amit ta lál nak: dalt, ze nét, mo tí vu mot,
szö ve get; és ha nem ta lál nak: ké szí -
te nek ma guk. Egy konk rét pél da: az
éb re dé si moz gal mak da lai már rég
mú ze um ban van nak, de ők biz tos

kéz zel tud ják ki cso ma gol ni eze ket a
mai fi a ta lok szá má ra. Ez zel együtt fő -
ként sa ját szer ze mé nye i ket ad ják elő.
Szom ba ton ők vol tak az utol só fel lé -
pők. A be ál lí tá sok so ro za tos el hú zó -
dá sa mi att ké sőbb ke rül het tek szín -
pad ra. A szer ve zők úgy gon dol ták,
hogy a kö vet ke ző prog ram nak idő -
ben kell kez dőd nie, és mi vel meg ál -
la pod ni uk nem si ke rült, a ját szó
ze ne kart egy sze rű en le ke ver ték.
Nos, a han got el ve het ték, de az
együttes kap cso la ta a kö zön ség gel
élt to vább. Aki ott volt, lát hat ta ezt
a né ma ze nét.

Izsóp
Az Izsóp már egy ki csit tör té ne lem
is, hi szen az if jú sá gi ének fü zet ben
szám ta lan dal fe lett ta lál hat juk a ne -
vü ket. A kó rus most nem adott kü -
lön kon cer tet, ha nem a zá ró is ten tisz -
te le ten mű kö dött köz re. Va ló já ban
azon ban ta lán ők sze re pel tek leg töb -
bet az idei Szél ró zsán, hi szen tu cat -
nyi elő adó mű so rá ban csen dül tek fel
olyan éne kek, ame lye ket el ső íz ben
tő lük hall hat tunk. Mos ta ni „hát tér -
szol gá la tuk” alap ján min den ki meg -
győ ződ he tett ró la, hogy az együt tes
to vább ra is mél tó jó hí ré hez, jól le het

las san már a har ma dik ge ne rá ció
ve szi át a „sta fé ta bo tot” a pi li si evan -
gé li kus gyü le ke zet ének- és ze ne ka -
rá ban. 

Szél ró zsa Band
Bár két kon cer tet is ad tak, a prog -
ram fü zet nem mél tat ta kü lön ér de -
me i ket, csak hi vat ko zott rá juk, fel té -
te lez ve, hogy úgy is min den ki tud ja,
mi ről van szó. Pe dig mint együt tes -
nek ne kik sincs hosszú múlt juk, hi -
szen a kő sze gi ta lál ko zó előtt állt
össze ez a for má ció. 

Sze ret nénk re mél ni, hogy most
már a Szél ró zsák el vá laszt ha tat lan
„tar to zé ka”, hi va ta los ze nei hang ja
ma rad ez a csa pat, hi szen ki vá lóbb -
nál ki vá lóbb ze né szek és éne ke sek al -
kal mi együt te se ők. Al ka lom sze ren -
csé re Szél ró zsán kí vül is mind gyak -
rab ban adó dik. 

Mos ta ni szol gá la tuk ra no vem -
ber óta ké szül tek. Re per to ár juk

job bá ra az ének fü zet da la i ból áll, ám
a meg szo kott éne kek ze nei új ra for -
má zá sá ra va ló ké pes sé gük re több
pél dát is hall hat tunk. Né hány Kő -
sze gen meg is mert nó ta is más képp
szó lalt meg Szar va son, hir det ve az
örö kös meg úju lás szük sé gét és le he -
tő sé gét.

* * *

Ha össze akar juk fog lal ni, hogy mi
tör tént „ha zai pá lyán” az evan gé li kus
könnyű ze né ben, az zal kell kez de -
nünk: ta lán nincs is olyan, hogy

evan gé li kus könnyű ze ne. A fel lé pők
kö zött volt re for má tus és bap tis ta
hát te rű együt tes, a leg több ze ne kar,
kó rus pe dig „ve gyes össze té te lű”. 

Az együt te sek tag ja i val foly ta tott
be szél ge té sek so rán több ször elő -
jött a „di cső í tő ének” fo gal ma, amely
egy sze rű ze nei for mák kal, gya ko ri is -
mét lé sek kel pró bál ja tu da to sí ta ni
mon da ni va ló ját. Ez a for ma in kább
li tur gi kus sze re pet tölt be az evan gé -
li kus kö zös sé gek ben, a ta lál ko zón

ugyan ak kor jól meg fi gyel he tő volt
egy faj ta ku ta tó mű hely-mun ka is. Fo -
lya ma tos kí sér le te zés ze nei for mák -
kal, stí lu sok kal, szö ve gek kel. Ezek je -
len tő sé ge sem ha nya gol ha tó el, mert
ko mo lyan hoz zá já rul az egy há -
zi könnyű ze ne szín vo na lá -
nak eme lé sé hez.

A leg fel tű nőbb
ta lán még is az
volt: hogy meg -
je lent, il let ve
to vább erő -
sö dött a
„kon cert -
ze ne”, a kö -
zön ség gel
va ló kap -
cso lat tar -
tás, a kö -
zön ség be -
vo ná sá  nak
mind tu da to -
sabb igé nye.
(En nek alap ján
meg fon to lan dó egy
egy há zi kon cert iro da
lét re ho zá sa az együt te sek
ha té ko nyabb tá mo ga tá sá ra, a
jobb kon cert szer ve zés re, a fej lesz té -
sek ko or di ná lá sá ra.)

Bár meg kér dő je lez he tő, hogy van-
e evan gé li kus könnyű ze ne, ah hoz
vi szont két ség sem fér, hogy a
könnyű ze né nek van evan gé li kus kö -
zös sé ge. E kö zös ség éne kes-mu zsi kus
tag jai oly kor több for má ci ó ban is
köz re mű köd nek, to vább kép zé se ken
vesz nek részt, fo lya ma to san fog lal -
koz nak a fej lesz tés, a fej lő dés le he tő -
sé ge i vel.

Meg ke rül he tet len, hogy név sze -
rint ne em lít sük Hu szák Zsol tot, az
or szá gos iro da if jú sá gi osz tá lyá nak re -
fe ren sét, aki nem csak a hát tér ben ad -
ta hoz zá já ru lá sát e kö zös ség mű kö -
dé sé hez, ha nem – basszus gi tá ros -
ként, éne kes ként, szó vi vő ként… –
több együt tes kon cert jén te vő le ge sen
is köz re mű kö dött.

g Dr. Sra mó And rás

Ha zai pá lya 
Evan gé li kus könnyű ze nei fesz ti vál a nagy szín pa don
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b Né ha ta lán be csú szik egy-egy
ha mis hang. Le het, hogy a gi tár
sem pro fi, és a hang sze re lés
sem tö ké le tes, de… Azok az
evan gé li kus for má ci ók, ame -
lyek még nem ér tek meg ar ra,
hogy a nagy szín pa don kap ja -
nak nyil vá nos sá got, a KIE-ká vé -
ház ban és ud va rán mu tat koz -
hat tak be. És ha a pár hu za mos
prog ra mok mi att e kon cer tek lá -
to ga tott sá ga nem is volt min dig
ma gas, a kö zön ség egy eset ben
sem saj nál ta az elő adók tól az el -
is me rő tap sot.

Hat év vel ez előtt még a kon do ro si ifi
kép vi sel te a Ten Sing moz gal mat a
Szél ró zsán. Ez út tal egy új já élesz tett
cso port, a bé kés csa bai Ten Sing lé -
pett szín pad ra. Mű so ruk ban öt vöz -
ték a drá ma, a tánc és a könnyű ze -
ne ele me it. Az Új ra ter ve zés cí mű da -
rab – ame lyet töb bek kö zött a Cold -
play és Gery Ju les egy-egy szá má val
fű sze rez tek – az egy más ra fi gye lés
fon tos sá gá ra hív ta fel a kö zön ség fi -
gyel mét.

Lé nye ge sen ke mé nyebb stí lust
kép vi selt a The Crops (A Ter -

més) ne vű for má ció. An -
gol nyel vű da la i kat

nem ma guk ír ták.
Jól le het a szá -

mok né me lyi -
két csi szol ni
kell, a srá -
cok ból su -
gár zó lel -
ke se dés és
l e n  d ü  l e t
ha mar ra -
jon gó kat
to bor zott,

és re mény ség sze rint még hal lunk
tő lük di cső í tő ze nét.

Nem csak sár ga pó ló juk kal je len tet -
tek üde szín fol tot a csa ba csű di gyü -
le ke zet fi a tal jai. Az Égi Láng ne vet vi -
se lő cso port tag jai tíz éve éne kel nek
együtt. A Szél ró zsán el ső sor ban az Új
ének da la i ból ad tak elő gi tár- és zon -
go ra kí sé ret tel. Már ön ma gá ban az is

fi gye lem re mél tó, hogy egy ek ko ra
gyü le ke zet sa ját együt test tud ki ál lí -
ta ni, emel lett a tő lük hall ha tó tisz ta
hang zás is em lí tést ér de mel.

A csor nai evan gé li ku sok ból ál ló
Me ta mor fó zis ze ne kar ép pen a ta lál -
ko zót meg elő ző hé ten ve het te át a
leg jobb együt tes nek já ró dí jat a kó -
nyi könnyű ze nei fesz ti vá lon, a for má -
ció egyik tag ját, Bog en fürst Györ gyöt
pe dig a leg jobb do bos nak vá lasz -
tot ták. Igé nyes ze né jük mel lett el is -
me rés re mél tó, hogy sa ját hon lap ju -
kon (http://me ta mor fo zis.ewk.hu) is
hir de tik ma gu kat és ezen ke resz tül Is -
ten igé jét.

El ső sor ban az Új ének is mert da -
la i ból me rít a bu da hegy vi dé ki gyü le -

ke zet if jú sá gi ze ne ka ra is. A csa pat ta -
valy szep tem ber ben ala kult a he lyi if -
jú sá gi is ten tisz te le tek ze nei szol gá la -
tá ra, az tán úgy dön töt tek, meg mu tat -
ják ma gu kat az or szá gos ta lál ko zón.
Az együt tes tag ja i nak élet ko rát te kint -
ve is a fi a ta lab bak kö zé tar to zik; ha jó -
ked vük és lel ke se dé sük meg ma rad,
még na gyon so ká ig szol gál hat nak

Is ten di cső sé gé re és az is ten tisz te le -
te ket lá to ga tók örö mé re. S hogy egy -
re szín vo na la sab ban, ar ra ga ran ci át je -
lent het az evan gé li kus gi tá ro sok so -
rá ban elő ke lő he lyen jegy zett lel ké -
szük sze mé lye is, aki ez út tal a dob fel -
sze re lés mö gül irá nyí tot ta csa pa tát.

Aho gyan Is ten nagy sá gát a ba zi li -
kák négy ma nu á los or go nái val és a
szór vány gyü le ke ze tek har mó ni u ma -
i val is le het hir det ni, ugyan úgy he lyük
van a „be fu tott” együt te sek mel lett
kez dő ze ne ka rok nak is a Szél ró zsá -
hoz ha son ló fesz ti vá lo kon. Per sze
csak ak kor, ha da la i kat to vább ra is
szív vel-lé lek kel – és min de nek előtt
Lé lek kel játsszák.

g Je n

Kis(szín) pad – nagy örömök

A ta lál ko zó má so dik es té jén zsú fo lá -
sig meg telt a szar va si Ótemp lom
föld szint je. A prog ram „hú zó ne ve”
két ség te le nül Var nus Xa vér volt, aki
ma min den bi zonnyal a leg is mer tebb
or go na mű vé sze ha zánk nak. Egy kor
Kis té té nyi Me lin da és Le hot ka Gá bor
ta nít vá nya volt a bu da pes ti Ze ne aka -
dé mi án, ké sőbb Pier re Co cherau-
nak, a pá ri zsi No tre Dame or go nis -
tá já nak nö ven dé ke lett. Leg töb ben
azon ban el ső sor ban a bul vár la pok ból
is me rik. Nép sze rű sé gé nek kö szön he -
tő en vi szont ta lán olya nok is be ül nek
Ba chot hall gat ni egy-egy kon cert jé -
re, akik leg fel jebb a mo bil te le fon juk
csen gő hang ja ként is me rik a ba rokk

mes ter né hány tak tu sát. Var nus Szar -
vas ra a Ta lam ba ütő együt tes sel ér ke -
zett, amely a ko moly ze ne mel lett
elő sze re tet tel ját szik dzsesszt és
könnyű ze nei át ira to kat is.

A kon cert ele jén Lá zár Zsolt kö -
szön töt te a kö zön sé get, amely nek so -
ra i ban – a szél ró zsás fi a ta lok mel lett
– hely bé li ér dek lő dők is szép szám -
mal akad tak. A helyi igaz ga tó lel kész
öröm mel mond ta el, hogy a szar va -
si ak büsz kék az ótemp lo mi or go ná -
ra, amely a fel lel he tő ira tok sze rint a
temp lom fel épí té sé nél is több pénz -
be ke rült. A fel ve ze tés után azon ban
hi á ba vár ta a pub li kum a drá ga hang -
szer meg szó la lá sát, a mű vész ugyan -
is ki zá ró lag sa ját di gi tá lis or go ná ján
ját szott. (Var nus Xa vér ál ta lá ban sa -
ját hang sze rét vi szi kon cert je i re.) 

A két száz éves hang szer egyik
síp ja vé gül még is csak sze rep hez ju -
tott az es te fo lya mán: ami kor Gáncs
Pé ter il luszt rá ci ó ként hasz nál ta áhí -
ta tá hoz. A püs pök utalt rá, hogy
mi ként a síp „ha lott” le ve gő (gö rö gül
pne u ma) nél kül, úgy mi mind annyi -
an ha lot tak va gyunk a Pne u ma, vagy -
is a Lé lek ere je nél kül. „Friss le ve gő -
re vá gyunk a ká ni ku lá ban, a Lé lek fu -
val má ra vá runk egy há zunk ban és
sze mé lyes éle tünk ben egy aránt” –
össze gez te az ige hir de tő.

Var nus Xa vér né hány szó ban be is
mu tat ta a fel csen dü lő mű ve ket. El -
mond ta, hogy Bach olyan, mint egy
op ti kai priz ma: ezer év előz mé nyét
össze gez te, ugyan ak kor meg ke rül -
he tet len az utó kor mu zsi ku sai szá má -
ra. Az elő adók biz tos ra men tek.
Olyan „slá ge rek” is meg szó lal tak,
mint Bach d-moll toc ca ta és fú gá ja,
va la mint e-moll (töl csér) fú gá ja. Ma -
ga a sztár or go nis ta is el is mer te, hogy
a kon cert leg ele jén meg szó lal ta tott
mű vel ed dig min den hol si kert ara tott.
A szar va si hall ga tó ság a vé gén vas -
taps sal ju tal maz ta a hang ver senyt.

A fesz ti vál zá ró es té jén a sze ge di
Vic to ria ka ma ra kó rus és Fassang
Lász ló kö zös programjára szólt a
meg hí vó. A Cser Ádám ál tal ve ze tett
együt test a ré gi  ze ne, va la mint a kor -
társ szer zők mű ve i nek el is mert in -
terp re tá ló jaként tart ják szá mon. Két
év vel ez előtt Kő sze gen már hall hat -
ta őket a Szél ró zsa kö zön sé ge.
Fassang Lász ló Liszt Fe renc- és Pri -
ma Pri mis si ma dí jas or go nis ta az
evan gé li kus egy ház hoz sok szál lal
kö tő dő né hai Fassang Ár pád ze ne pe -
da gó gus, or go nis ta református uno -
ká ja. If jú ko ra el le né re nem zet kö zi -
leg el is mert imp ro vi zá ci ós mű vész,
aki szak ér tő ként vett részt az or szág
leg na gyobb hang ver seny ter mi or go -
ná já nak, a Mű vé sze tek Pa lo tá já ban ta -
lál ha tó hang szer nek az épí té sé ben, és
az óta is ő szer ve zi az in téz mény or -
go na kon cert je it.

A két nap pal ko ráb bi nál lé nye ge -
sen ki sebb ér dek lő dést ta nú sí tot tak
a fesz ti vá lo zók ez iránt az egy ház ze -
nei áhí tat iránt. Be tud ha tó ez vél he -
tő en an nak is, hogy az Er zsé bet li get -
ben is ek kor lé pett szín pad ra a leg -
több „nagy név”. A Vic to ria ka ma ra -
kó rus Schütz há rom zsol tá rá nak és
Bach egyik mo tet tá já nak meg szó lal -
ta tá sa kor is mét be bi zo nyí tot ta: a
szer zők és a kö zön ség irán ti mély alá -
zat tal nyit ják ki a kot tát, majd tisz tán,
ho mo gén hang zást produkálva szó -
lal tat ják meg ré gi ko rok mű ve it. 

Fassang Lász ló Bach g-moll fan tá -
zia és fú ga, majd Liszt Fe renc B-A-C-H
fan tá zia és fú ga cí mű mű ve után
imp ro vi zá ci ót mu ta tott be az evan gé -
li ku sok ál tal is hasz nált Jöjj, né pek Meg -
vál tó ja és Éb red a haj nal kez de tű
éne kek dal la ma i ra. Mind eh hez a
temp lom or go ná ját vet te igény be, be -
mu tat va an nak sok-sok ar cát. A mű -
vész vi szont mind vé gig arc ta lan ma -
radt, nem csak nem szó lalt meg, de egy
meg haj lás ere jé ig sem mu tat ta ma gát.

A kon cert fe lé nél Smi dé li usz Gá -
bor Ézs 43,1 alap ján a to vább lé pés
esé lye i ről be szélt. A lelkész fel idéz -
te a gö rög mi to ló gi á ból a szár nya kat
bar ká cso ló Ika rosz ké pét, aki „szár -
nya kat ka pott, de csak egy kö zöm bös
égi test néz te bu ká sát”. Az ige hir de -
tő Is ten meg vál tó sze re te té re utal va
így fi gyel mez te tett: „Ne félj! Te nem
a sem mi be zu hansz.”

Szom ba ton es te nem volt han gos
ová ció a szar va si Ótemp lom ban.
Csen des zsol tá rok, me di ta tív imp ro -
vi zá ci ók, leg vé gül pe dig sze rény taps.
Aki ket nem csá bí tott vissza a fesz ti -
vál han gu lat, el csen de sed het tek más -
fél órá ra. A ze ne imád sá gát pe dig ta -
lán nem is szí ve sen tör ték meg te nye -
rük össze csa pá sá val.

Szó ra koz ta tás vagy imád ko zás?
Ki-ki dönt se el, hogy mi egy or go na -
kon cert cél ja. A kró ni kás e he lyütt
nem vál lal koz hat a két kon cert mű -
vé szi ér té ké nek össze ve té sé re sem.
Var nus Xa vér és a Ta lam ba szar va -
si est je min den eset re – a püs pök ige -
hir de té sén túl – nem volt több egy
lát vá nyos show-nál. Az „arc nél kü li”
mű vész nek és a min dig vissza fo gott
Vic to ri á nak pe dig taps he lyett „csak”
ennyit üzen a szom bat es te ma rék nyi
kö zön sé ge: Kö szön jük az él ményt!

g Lász ló Je n Csa ba

Or go na –
vagy mit akar tok?

Szub jek tí ven Var nus Xa vér és Fassang Lász ló
kon cert jé ről

b Két nap kü lönb ség gel ült or go ná hoz a sztár és a „csend ben te het sé -
ges” mű vész. A 2010-es Szél ró zsa szer ve zői ugyan is az egy há zunk szű -
kebb hold ud va rá hoz nem tar to zó or go nis ták kö zül Var nus Xa vért és
Fassang Lász lót is meg hív ták egy-egy est re a Kö rös-par ti vá ros ba.

Áll va tap solt a kö zön ség Kor cso lán
Or so lya és Ale j and ro Ve la kon cert -
jén. A je len leg Bécs ben élő he ge dű -
mű vész a me xi kói szár ma zá sú zon -
go ris tá val New York ban is mer ke -
dett meg. Ve la eu ró pai kon cert kör -
út ját meg sza kít va – lon do ni és ber -
li ni hang ver se nye kö zött – uta zott
Szar vas ra, hogy Kor cso lán Or so lya
part ne re ként játsszon a Tes se dik Sá -
mu el Mú ze um ban. 

A Szél ró zsa zsi dó kul tú rá nak szen -
telt nap ján el ső sor ban az Ószö vet ség
né pé nek ze né jé ből ad tak elő, azon -
ban – aho gyan Kor cso lán Or so lya fo -
gal ma zott – a man du la és ma zso la
kö zé kis chi lit is ke ver tek, be pil lan -
tást en ged ve a me xi kói kul tú rá ba.
Sem mi két ség afe lől, hogy a hall ga -
tó ság nak „íz lett” a fel kí nált cse me ge.

g – ó –  – a 

Man du la chi li vel
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A bu da hegy vi dé ki gyü le ke zet if jú sá gi ze ne ka ra
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Be lép ve az üdü lő te rü let fa há zas ré -
szé re ro mán szó ütöt te meg a fü le -
met. Az tán ízes ma gyar be széd. Ak -
kor már tud tam, hogy jó he lyen já -
rok, itt van az er dé lyi ek szál lá sa. A ve -
ze tőt, Si mon Lász ló né Nagy Ilo nát
sem kel lett so ká ig ke res nem, épp
el iga zí tott, szer ve zett, mint itt-tar tóz -
ko dá suk alatt annyi szor. 

Kell is, hi szen a cso por to san ér ke -
zet tek kö zött az er dé lyi e ké volt a leg -
né pe sebb tár sa ság a Szél ró zsán. Az
apá cai lel kész nő el mon dá sa sze rint
száz har minc nyolc an ér kez tek a Ro -
má ni ai Evan gé li kus If jú sá gi Szö vet ség
(Re visz) szí ne i ben. Több sé gük bar ca -
sá gi evan gé li kus gyü le ke ze tek ből, de
Ko lozs vár ról és Nagy vá rad ról is. Mind
ti zen négy év fö löt ti ek, hi szen az if jú -
sá gi tag ság nak fel té te le a kon fir má ció.
Ki vé telt csak egy gye rek kel tet tek, aki -
nek ez az al ka lom ju ta lom ki rán du lás
volt, mi u tán idén Pi lis csa bán tag ja volt
a hit tan ver senyt nyert csa pat nak. 

Nagy Ilo na a kez de tek ről részt
vesz a Szél ró zsa ta lál ko zó kon, az
er dé lyi ek – cso por to san – má sod szor
van nak je len. Idén több fi a tal volt ve -
ze tő kép zé sen, és te vé ke nyen ki vet ték
ré szü ket a kü lön bö ző mun ka ágak
fel ada ta i ból is, a cso port pe dig két -
szer is fel lé pett. Va ló já ban az ide ve -
ze tő úton állt össze a mint egy órás
éne kes-tán cos mű so ruk, hi szen a
nagy te rü let ről „össze ve rő dött” fi a -
ta lok nak ko ráb ban nem volt al kal -
muk együtt pró bál ni. A mű sor vá zát
per sze az apá cai if jak ad ták, akik más -
nap egy he lyi szo kást, a ka kas lö vést
mu tat ták be. 

A fi a ta lok szar va si nap ja i nak meg -
szer ve zé sé ben a lel kész nő fér je, a
szin tén lel kész Si mon Lász ló és ifj.
Do mo kos Je nő hét fa lu si if jú sá gi lel -
kész is se gí tett. Ő egyéb ként né -
hány éve még Szar va son, majd Me -
ző tú ron és Bé kés csa bán szolgált, de
a szí ve ha za húz ta. 

A hét fa lu si fi a ta lok ez út tal már
nem csak az egy há zat kép vi sel ték,
ha nem újon nan lé te sült if jú sá gi szer -
ve ze tü ket, a Hét fa lu si Ma gyar If jú sá -
gi Klu bot (HMIK) is. A nem rég ala -
kult in téz mény nek még fo lyik a jo gi
be jegy zé se, szék há zuk sincs, ám el -
szán tak ar ra, hogy hal las sák hang ju -
kat. Ahogy Do mo kos Je nő mond ta,
ez egy alul ról jö vő kez de mé nye zés,
az az a fi a ta lok ma guk akar ták ke zük -
be ven ni kul tu rá lis éle tük, il let ve
szó ra ko zá suk inté zé sét. Rá adá sul
há rom kor osz tály ba szer ve ződ nek,
amely biz to sít ja a fo lya ma tos után -
pót lást is. Mi vel a hét fa lu si if jú ság
zöm mel evan gé li kus, a szer ve zet
mag ját tu laj don kép pen ugyan azok a
fi a ta lok al kot ják, akik egyéb ként az
egy há zi if jú sá gi élet be is be kap cso -
lód nak, de van nak mel let tük ka to li -
ku sok, re for má tu sok is. 

Pén te ken dél után há rom apá cai fi -
a tal lal is si ke rült be szél get nem. Oláh
Sza bolcs, Oláh Zsolt és Bö lö ni Im re
szin tén má sod já ra van Szél ró zsa ta -
lál ko zón. Bár sze rin tük a kő sze gi
jobb volt, itt is jól ér zik ma gu kat, szí -
ne sek a prog ra mok. Ál ta lá ban ugyan
együtt van a cso port, de ma guk az er -
dé lyi ek sem is mer ték mind egy mást,
így gya ra pod tak a „he lyi” kap cso la -
tok is. El mon dá suk sze rint lel ki ek ben
is gaz da god tak, leg in kább az áhí ta -
tok so rán, és úgy ér zik, hogy megint
volt mit ta nul ni uk. 

Ezek után kér dés, hogy si ke rül-e a
kö zel jö vő ben Er dély ben Szél ró zsa
ta lál ko zót szer vez ni, úgy, ahogy en -
nek öt le te már né hány év vel ez előtt
fel ve tő dött, és a meg va ló su lá sa is
kör vo na la zód ni lát szik. Lesz-e mit ta -
nul nia a ha zai evan gé li kus ság nak a
ma rok nyi és leg in kább szór vány -
ban, né hol a tény le ges meg szű nés ha -
tá rán ver gő dő er dé lyi és par ti umi
evan gé li kus if jú ság tól?

g Ve res Eme se-Gyöngy vér

Erdélyiek is hal lat ták a
hang ju kat

b Nem iri gyel tem az apá cai fi a ta lo kat a
pén te ki ká ni ku lá ban, ami kor fel so ra koz -
tak ka kast lő ni. De hát a nép vi se let el en -
ged he tet len kel lé ke az apá cai szín já ték -
nak. A lá nyo kon pi ros ma gyar ru ha, a fi -
ú kon priccses nad rág, csiz ma. A sár ga le -
pel meg egy ci gány pa pot ta kart. A me ne -
tet most nem kí sér ték ze né szek, de ettől
az elő adás sem mit sem vesz tett ér té ké ből.

A nép ha gyo mány sze rint bün te tés ből lö vik a
ka kast a Bras só mel let ti csán gó fa lu ban. Ugyan -
is a tö rök dú lá sok ide jén a vár fal ra fel röp pe nő
ka kas el árul ta a rej tőz kö dő apá ca i a kat, ezért egy
ál lat nak min den év ben bűn hőd nie kell. 

A szo kás ere de te ter mé sze te sen vi ta tott
(egy má sik evan gé li kus fa lu ban, Olt sza ka dá ton
ka ka sü tés nek ne ve zik, amely nek me ne te el tér az
apá ca i é tól, vi szont mon dai hát te re meg egye zik
ve le; ma gyar or szá gi ré gi ók ban el ső sor ban la ko -
dal mi szo kás ként is me rik), a leg újabb ku ta tá -
sok sze rint a for rá sa egy bras sói szász di ák já -
ték. A 17. szá zad ban or szá gos ha gyo mány
volt, és el ső sor ban az evan gé li kus gim ná zi u -
mok ból is mert. 

Ám a még ma is élő ha gyo mány lé nye gén ez
mit sem vál toz tat. A ti zen há rom-ti zen négy éves
gye re kek vál to zat lan lel ke se dés sel ta nul ják
sze re pe i ket és gya ko rol ják a cél ba lö vést fa íjas
pus ká juk kal, és a fa lu szá má ra sem pusz tán egy
gyer me ki szín da rab ról van szó. Ta lán pél dáz -
za ezt a kö vet ke ző „ka ka sos  nó ta” is:

Fel, fel vi té zek a csa tá ra,
Vi lág sza bad ság ol tal má ra,
Menny dö rög az ágyú, csat tog a kard,
Ez lel ke sí ti csa tá ra, csa tá ra a ma gyart.
Néz le, Ár pád, az ég ből, 
könny csepp hull a sze mé ből,
A föld re le ki ált ja: 
büsz ke va gyok hoz zá tok, hoz zá tok.

Ilyen nó tá kat éne kel a fa lu ap ra ja-nagy ja, amíg
a le gé nye ket és „vi té ző ket” kí sé ri a ka ka sos ház -
tól az íté let szín he lyé re. Köz ben a me net a fa -

lu min den je len tős épü le té nél meg áll. A temp -
lom nál fel csen dül az evan gé li kus him nusz, az
Erős vár a mi Is te nünk, az is ko la előtt a Kos suth
La jos azt üzen te kez de tű dal. Az idő seb bek ma
már ne vet ve me sé lik, hogy ezt bi za még a leg -
sö té tebb pro le tár dik ta -
tú ra ide jén sem hagy ták
ki. Ha kel lett, még a
csend őrt is le fi zet ték,
de a ka kas lö vés nem
ma rad ha tott el. A rend -
szer vál tá sig a ha tó ság
épü le tei előtt is meg -
áll tak, s hol az In ter na -
ci o ná lét, hol az ép pen
ak tu á lis him nuszt éne -
kel ték el, hi szen azok -
ban az idők ben a rend -
őr ség en ge dé lye is kel -
lett, hogy meg tart has -
sák a szo kást.

A me net a Hegypar -
raga ne ve ze tű domb fe -
lé igyek szik, ahol a le gé nyek új ra meg új ra
meg ál la pít ják a ka kas bű nös sé gét, és ezért el -
íté lik. Egy le gény el bú csúz tat ja, majd elő áll a
ci gány pap, és tré fás szó nok la tá val vég képp el -
si rat ja a sze gény jó szá got. Ezek után kez de tét
ve szi a ver seny lö vés, míg va la ki el ta lál ja a ka -
kas szí vét, az az ma a fes tett cél táb la kö ze pét.
A si ke res cél ba lö vés után fel csen dül a be fe -
je ző in du ló, majd min den ki fel ke re ke dik, és
vissza tér a fa lu ba, hogy mél tó tort ren dez ze -
nek a le lőtt ka kas nak. A va cso rá nál a győz test

il le ti a fő hely, és övé a ka kas comb ja, szí ve és
má ja. 

Ter mé sze te sen a szo kás élet ben tar tá sa nem
ilyen egy sze rű. Az elő adást meg elő zi a be ta nu -
lás: a far sang vé gez té vel ki oszt ják a sze re pe ket,

ki vá laszt ják a ka ka sos há zat, s el kez dőd nek a
pró bák. Ez alatt van szer ve zett pán kó- (fánk-)
és tö rök bú za evés is, úgy ne ve zett ka ka sos est,
és an nak el le né re, hogy ma fes tett cél táb lá ra lő -
nek, a ri tu á lis ka kas vá sár lás sem ma rad hat el.

Nos, a Szél ró zsa kö zön sé ge mind eb ből csak
a szín já té kot lát hat ta, a szö ve get – han go sí tás
nél kül – né hol alig hall hat ta, de a vé gén an nál
na gyobb él ve zet tel pró bál tak ki csik és na gyok
egy aránt a ka kas szí vé be ta lál ni. 

g – ve me se –

„O din gu lé, dán gu lé, szak hágyu lé, szká bu lé”,
avagy apá cai ka kas lö vés a szar va si li get ben

Ked ves szín folt jai a Szél ró zsá hoz
ha son ló if jú sá gi ren dez vé nyek nek a
kül föld ről ér ke zett ven dé gek. Ők,
akik min dig mo so lyog nak. Nem ér -
te nek so kat az elő adá sok ból, de an -
nál töb bet ér zé kel nek a ta lál ko zó
han gu la tá ból.

Idén két fi a tal jött Szar vas ra Finn -
or szág ból, ugyan csak ket ten Né met -
or szág ból, és egy ti zen hét ta gú, né -
pes de le gá ció Nor vé gi á ból. Pál Ma -
ri et ta, or szá gos iro dánk mun ka tár -
sa és se gí tői gon dos kod tak ar ról,
hogy a ven dé gek „ide gen ként” is itt -
hon érez hes sék ma gu kat. Reg ge len -
te an gol nyel vű áhí ta ton vet tek részt,
es tén ként pe dig a Csend sá tor ban
né met nyel ven hang zott szá muk ra Is -
ten igé je. Nap köz ben vi dá man ve -
gyül tek a tö meg be… 

A Le he tő sé gek pi a cán bot lot tam két
ked ves nor vég le ány ba, aki ket gyor -
san meg in ter jú vol tam. Ma rie Fos -
navågból, míg ba rát nő je, Oda Ul s tein -

vik ből ér ke zett Szar vas ra. Ko ráb ban
még egyi kük sem járt Ma gyar or szá -
gon. A leg el ső do log, ami eszük be ju -
tott ha zánk ról, hogy itt „jó me leg van”.

Szá muk ra – akik észak ról ér kez tek –
ez kü lö nö sen meg ter he lő, nem szok -
tak hoz zá a ká ni ku lai for ró ság hoz.

Az tán a ta lál ko zó ról kezd tek me -
sél ni. Mind ket ten a vá ro suk Ten Sing
cso port já ban éne kel nek. (A nor vég
Ke resz tyén If jú sá gi Egye sü let egyik

prog ram ja, ame lyet Eu ró pa szá mos
or szá gá ban át vet tek, így ha zánk ban
is van nak ilyen könnyű ze nei kó ru -
sok.) Ott hal lot tak a le he tő ség ről,

hogy el jö het né nek Ma -
gyar or szág ra.

Tet szik ne kik, hogy a
Szél ró zsa or szá gos ren -
dez vény. Nor vé gi á ban in -
kább csak ré gi ón ként gyűl -
nek össze a fi a ta lok ha son -
ló ta lál ko zók ra. S bár nem
tud nak kö vet ni min den
prog ra mot – hi szen min -
den hol tol má csok se gít -
sé gé re szo rul nak –, még is
úgy vé lik, ez egy jól si ke rült

ta lál ko zó. A ma gya rok ba rát sá go -
sak, a kon cer tek él ve ze te sek, az áhí -
ta tok al kal má val pe dig ben nük is tu -
da to so dik, hogy ez az uta zás le he tő -
ség szá muk ra: új el szá nás sal ját sza ni
az „élet já té kát” Is ten nel. 

g B. Pin tér Már ta 

„Ide gen já té ko sok” a pá lyán

Az idei Szél ró zsa ta lál ko zón a Jo han ni ta Se gí tő Szol gá lat mű köd tet -
te az el ső se gély nyúj tó he lyet. Né met or szá gi ak, il let ve két ma gyar or -
szá gi ta go zat mun ka tár sai ad tak hu szon négy órás ügye le tet. A ta lál -
ko zó vé gez té vel Bor zsák End re szá molt be ta pasz ta la ta i ról.

– Ezen a ta lál ko zón alap ve tő en a hő ség re és az ez zel kap cso la tos prob -
lé mák ra kel lett fel ké szül ni. Öröm mel ta pasz tal tuk, hogy az em be rek
meg fo gad ták az ilyen kor szo ká sos ta ná cso kat, fi gyel tek a bő sé ges fo -
lya dék be vi tel re. Csak egy pá ci en sünk volt ki szá ra dá sos tü ne tek kel. Kis
ri a dal mat kel tett szom ba ton a vi har ké szült ség el ren de lé se, de sze ren -
csé re a vi har el ke rült ben nün ket.

Egy bal eset hez kel lett men tőt hív ni. A to rony épí tő al pi nis ta gya kor -
la ton egy nő le esett. Ilyen kor min dig a leg rosszabb ra kell fel ké szül ni, és
je len eset ben nem volt ki zár ha tó a ge rinc sé rü lés. Bár nem kap tunk hi -
va ta los vissza jel zést, úgy tud juk, már dél után vissza tért a tá bor ba.

Szo mo rú eset volt, ami kor két al ko hol mér ge zett gye rek hez kel lett
men tőt hív ni. A tá bor mel lett ve ze tő fő úton ta lál ták meg, on nan hoz -
ták be őket, de egyi kük sem volt tá bor la kó.

Az ap róbb ese te ket a szú nyog csí pé sek és az al ler gi ás tü ne tek je len -
tet ték. Ér de kes je len ség, hogy vol tak, akik két-há rom he tes prob lé má -
juk kal szó lí tot tak meg ben nün ket.

g Dr. Sra mó And rás

Jo han ni ták
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El ső al ka lom mal ke rült ke resz te lé si
em lék lap ra a „Szél ró zsa gyü le ke zet”.
Fűz fa Ju di tot jú li us 17-én es te – a nyil -
vá nos sá got nem ki zár va, ugyan ak kor
nem is ke res ve – ke resz tel te meg
Mes ter há zy Ba lázs sop ro ni is ko la lel -
kész a szar va si Ótemp lom ban.

A hu szon hét éves lány ki lenc éves
ko ra óta él Sop ron ban, a moz gás kor -
lá to zot tak be fo ga dá sá ra szol gá ló ott -
hon ban. 1991-ben vett részt elő ször a

Ma gyar or szá gi Evan gé li kus If jú sá gi
Szö vet ség Bár ka tá bo rá ban. A szer ve -
zet ren dez vé nye in nem csak ba rá ti
kö te lé kei fű ződ tek szo ro sabb ra, ha -
nem hi te is erő sö dött, ezért kér te
meg ba rát ját, Mes ter há zy Ba lázst,
hogy ke resz tel je meg. Ju dit a mint egy
húsz fős – el ső sor ban bár ká sok ból
ál ló – gyü le ke zet, va la mint a szin tén
moz gás sé rült tá bor ban meg is mert ke -
reszt anya (Má di An na) és ke reszt apa

(ifj. Cser há ti Sán dor evan gé li kus lel -
kész) je len lé té ben ré sze sült a ke reszt -
ség szent sé gé ben. A szol gá ló lel kész
Ézs 49,16 alap ján hir det te Is ten igé jét.

A csa lá di as szer tar tás vé gén Sze -
me rei Gá bor vers sel kö szön töt te az
ün ne pel tet, majd a ke reszt apa gi tár -
kí sé re té vel csen dült fel Ju dit ked venc
da la, az „És ak kor tán col va örül Is -
ten né pe…” kez de tű ének.

g J.

Ke resz te lő – ba rá tok közt

„Nem könnyű újat kez de ni” – mu ta -
tott rá pré di ká ci ó já ban Cse lovsz ky Fe -
renc De ák té ri lel kész a Szél ró zsán tar -
tott Ta más-mi sén. A szar va si Ótemp -

lom ban – a me leg el le né re – szá zak
vet tek részt a finn „re cept” alap ján ná -
lunk is meg ho no sod ni lát szó, sa já tos
li tur gi á val zaj ló is ten tisz te le ten.

Az ige hir de tő Kol 1,18 alap ján ar -
ról be szélt, hogy gyak ran egy fon tos
mon dat ba sem tu dunk he te kig be le -
kez de ni. „Ne ha ra gudj! Bo csáss meg!
Sze rel mes va gyok be léd! Ne he zen
mond juk ki eze ket a mon da to kat” –
em lé kez te tett, majd hoz zá tet te, hogy
egy új élet kez de te kor ki zá ró lag Jé zus
Krisz tus vi lá gos sá ga ál tal lát hat juk
meg az utat. Ő az, aki ott van a kez -
det nél, és egy há zá nak fe je ként utat
tör, hogy a test töb bi tag ja is át jut has -
son a ré gi ből az új ba. „Az élet kér dé -
se nem az, hogy mi mit kez dünk, ha -
nem hogy ő mit kezd ve lünk” –
sum máz ta mon da ni va ló ját a lel kész.

A több mint két órán át tar tó al -
kal mon – az úr va cso ra vé tel mel lett
– a szél ró zsás gyü le ke zet tag ja i nak le -
he tő sé gük volt imád sá got ír ni és ál -
dást kér ni éle tük re.

g – jen –

Új kez det a Ta más-mi sén

Szél ró zsa- és Csil lag pont-ra jon gók
meg szok hat ták már: a KIE-ká vé ház
– vagy is a Ke resz tyén If jú sá gi Egye -
sü let ká vé há za – min dig biz tos pont,
ahol ol csón jót kap hat a fá radt fesz -
ti vál já ró. Al ko hol men tes ita lok a
szom jú ság el len, fair trade ká vé és
ked ve ző árú ha rap ni va lók az éh ség
csil la pí tá sá ra – ez a ha gyo má nyos vá -
lasz ték. 

De a KIE-ká vé ház emel lett több
mint bü fé. He lyet ad fesz ti vá los
prog ra mok nak is, de szín re lép sa -
ját ren dez vé nyek kel is. Nincs KIE-
ká vé ház pél dá ul áhí tat nél kül. A
Csil lag pon ton na pon ta meg ta lál -
ha tó volt a kü lön bö ző stí lu sú igei al -
kal mak lis tá ján a „KIE-áhí tat”. Így
volt ez a Szél ró zsán is.

A ká vé ház emel lett pó di um be szél -
ge té se ket is szer vez, olyan té mák ban,
mint pél dá ul hogy mit je lent ke resz -
tény nagy csa lád ban él ni, vagy hogy

me lyek a ke resz tény if jú sá gi mun ka
„for ró pont jai” nap ja ink ban. 

Le he tő ség van itt mű vész pa lán ták
be mu tat ko zá sá ra is. Ez volt most a
„Hor dó”, bár a nagy szín pad za jos
kö zel sé ge mi att nem min dig volt
mód meg va ló sí ta ni.

A ká vé ház ban a fel üdü lés re szánt
né hány per cet is le het röpke,
könnyed, még is el gon dol kod ta tó fel -

ada tok kal töl te ni. Előt ted két be főt -
tes üveg meg bab sze mek. És egy kér -
dés: szok tál-e ma ga don ne vet ni?
Igen? Nem? Vá lassz, me lyik üveg be
pottyan tasz be le egy bab sze met!

A mun ka tár sak mind ön kén te -
sek. Rész ben az egye sü let tag jai, de
kül ső sök is. Kö zös mun ká juk gyü -
möl cse az ar cu lat, az öt le tek ki dol go -
zá sa, és per sze az áru be szer zést, a ki -
szol gá lást, a mo so ga tást is ők vég zik.

Ter mé sze te sen a ká vé há zas mun -
ka jó rek lám le he tő ség is a KIE szá má -
ra. Most ép pen a bé kés csa bai KIE-
cso port mu tat ko zott be. Mert a KIE
au to nóm egye sü let ként mű kö dik,
még is kö tőd ve a két pro tes táns egy -
ház hoz. Emel lett tel je sen nyi tott. Itt
nem kér dez nek sen kit a val lá sa,
egyéb meg győ ző dé se fe lől. Mert a cél
fi a ta lo kat fi a ta lok ál tal Jé zus Krisz tus -
hoz ve zet ni.

g LGy

KIE-ká vé ház:
egy misszi ós prog ram for ma
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Igeközelben

Krámer György püspökhelyettes és a pilisi gyülekezet fiataljai a Szélrózsa
nyitó istentiszteletén

Az első bibliatanulmányt Szabóné Mátrai Marianna püspökhelyettes, az
Evangélikus Hittudományi Egyetem Gyakorlati Intézetének vezetője tartotta

Péntek délelőtti bibliatanulmány – Lovas András református lelkész
vendégszolgálatával

Úrvacsorás záró istentisztelet a pilisi Izsóp együttes szolgálatával, igét
hirdetett Pángyánszky Ágnes

A Szél ró zsa ta lál ko zó ról a Ma gyar Te le ví zi ó ban
Jú li us 25-én, va sár nap 10.55-kor az m1-en Szél ró zsa – or szá gos evan gé -
li kus if jú sá gi ta lál ko zó Szar va son cím mel egy órás össze ál lí tást lát ha tunk.
A mű sort az nap dél után 13.55-kor az m2-n meg is mét lik.
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A Szél ró zsa töb be dik nap ján fel tűnt,
hogy a szín pa dok kö ze lé ben rend sze -
re sen meg je le nik egy fi a tal, vak lány,
dik ta fon nal a ke zé ben. Fi gyel mes
gon dos ság gal igyek szik rög zí te ni az
ép pen ak tu á lis prog ra mot, időn ként
el len őriz ve, hogy megy-e a ma si na.
Meg szó lí tot tuk.

– Tóth Vi vi en va gyok. Az evan ge -
li kus.hu szá má ra ké szí tem a fel vé te -
le ket, Hor váth-Bol la Zsu zsan ná nak,
a por tál szer kesz tő jé nek a meg bí zá -
sá ból – mu tat ko zik be. – Ez a má so -
dik Szél ró zsa ta lál ko zóm, ko ráb ban
nem ve het tem részt raj ta, mert nem
tud tam ró la: nem vol tam sem hí vő,
sem evan gé li kus. 2008 hús vét ján
ke resz tel ked tem meg és kon fir mál -
tam egy szer re. Ak kor let tem evan gé -
li kus, an nak kö vet kez mé nye ként,
hogy 2006-ban a sop ro ni Eöt vös Jó -
zsef Evan gé li kus Gim ná zi um és
Egész ség ügyi Szak kö zép is ko lá ba ke -
rül tem. Ott tér tem meg, ahogy ezt
mon da ni szok ták.

Er re a mun ká ra ma gam je lent kez -
tem. Elő ször ar ról volt szó, hogy
be szá mo ló kat ké szí tek az it te ni ese -
mé nyek ről. Ha ma ro san azon ban jött
az öt let: mi len ne, ha ama tőr ként
hang fel vé te le ket ké szí te nék a por tál
szá má ra.

Saj nos, ez nem mind egyik ese -
mény ről si ke rül. Most csi ná lom ezt
elő ször, és nem min den ki tud ja,
hogy mi ért. Kö rü löt tem jön nek-
men nek az em be rek: be le szól nak,
han gos kod nak. Kü lön fel adat oda ér -
ni a hely szín re és meg fe le lő he lyet ta -
lál ni, ahon nan jól le het hal la ni az el -
hang zot ta kat. Nem sok prog ram
lesz meg örö kít ve, de bí zom ben ne,
hogy ez is se gít sé get nyújt majd
azok szá má ra, akik ezt a Szél ró zsát
ki hagy ták. Én igyek szem mi nél töb -
bet át ad ni.

Kő sze gen más ként él tem meg a ta -

lál ko zót. Nem azt mon dom, hogy ott
jobb volt, csak job ban tud tam fi gyel -
ni. Ott a kö zös ség ere jét na gyon át
tud tam él ni fris sen meg tért mi vol -
tom ban. En gem le nyű gö zött az a
han gu lat, a lég kör, ami ezt a kö zös -
sé get ki ala kít ja. Szá mom ra érez he tő
volt Jé zus Krisz tus je len lé te, aki ezt

a kö zös sé get össze tart ja. Na gyon jól
érez tem ma gam, és el dön töt tem,
hogy ne kem ez kell, és el aka rok jön -
ni a kö vet ke ző Szél ró zsá ra is.

Ez itt Szar va son most más: a na -
pok nagy ré sze az zal te lik, hogy oda
tu dok-e ér ni a kö vet ke ző prog ram -
ra, mit ter vez zek be, ha két egy -
mást ütő prog ram van. Ne héz úgy el -
mé lyül ni egy bib lia ta nul mány ban,
ha köz ben azon iz gu lok, hogy ki ne
me rül jön az elem, vagy hogy sen ki se
ki a bál jon be le a fel vé tel be.

Most in kább ez zel va gyok el fog lal -
va, de a kon cer te ken ugyan úgy részt
ve szek, mint bár ki más. Kí sé rő im mel
együtt „tom bo lunk” mi is az el ső sor -
ban, és ugyan úgy ének lünk, mint a
töb bi ek. Az ilye nek ből na gyon ki
tu dom ven ni a ré sze met ma gam is.

g Dr. Sra mó And rás

Szol gá lat ban

– Mit vár a Ma gyar Öku me ni kus
Se gély szer ve zet a Szél ró zsa ta lál ko zón
va ló meg je le nés től?

– Szer ve ze tünk nem csak ado má -
nyo kat gyűjt, ha nem fon tos fel ada -
tunk a szem lé let for má lás is, az in for -
má ci ók át adá sa a mun kánk ról, rá adá -
sul itt egy fo gé kony
cél cso port nak mu tat -
koz ha tunk be. Úgy
vél jük, nem le het elég
fi a ta lon el kez de ni a
szo li da ri tás ra ne ve lést.
El kell mon da nunk, és
be kell mu tat nunk,
hogy van nak olyan
hely ze tek, ami kor túl -
lép ve ön ma gun kon
se gít ség nyúj tás ra van
szük ség.

– Mi vel ké szül te tek?
– Az elő ző Szél ró -

zsán a nem zet kö zi
mun kán kat mutattuk
be a résztvevőknek,
most pedig in kább az
el múlt he tek ben saj -
nos na gyon ak tu á lis sá
vált ha zai ár ví zi se gít ség nyúj tás ra
igye kez tünk fel hív ni a fi gyel met. A
Ma gyar Öku me ni kus Se gély szer ve -
zet ti zen nyolc te le pü lé sen vég zett se -
gé lye zé si mun kát. A gyors se gé lye zé -
sen már túl va gyunk, a fel mé ré sek
még zaj la nak, és a kö vet ke ző he tek -
ben in dul hat az új já épí tés. Ezt a fo -
lya ma tot mu tat juk be fény ké pek, vi -
de ók se gít sé gé vel.

– Van egy já té ko tok is…
– Az ak ció a Fa ce book kö zös sé gi ol -

dal ra épül, amit eb ből a kor osz tály ból
so kan hasz nál nak. Ab ban re mény ke -
dünk, hogy a hí re ink, ami ket fo lya ma -
to san pub li ká lunk, ezt a por tált fel -
hasz nál va azon nal el tud nak jut ni

hoz zá juk, így ol vas hat ják, nyo mon kö -
vet he tik a se gély szer ve zet mun ká ját.
Az ak ció lé nye ge az volt, ahogy aki a
Ma gyar Öku me ni kus Se gély szer ve ze -
tet part ne re ként fel ve szi a Fa ce boo -
kon, kap hat egy pó lót vagy más jó po -
fa aján dé kot. Jó volt lát ni, hogy a
találkozó má so dik fe lé ben már mi lyen
so kan jár tak-kel tek ilyen pó lók ban. 

g SzK

Szo li da ri tás ra ne vel ve
In ter jú Gáncs Kris tóf fal, a Ma gyar

Öku me ni kus Se gély szer ve zet mun ka tár sá val

– Gyer mek ko rom óta vonz a szín -
pad, de nem volt bá tor sá gom be le -
vág ni. Ami kor az után 2006-ban
meg ke res tem a me ző ko vács há zi ze -
nés szín pad ve ze tő jét, ő azon nal
ének ta nár hoz irá nyí tott. A bé kés csa -
bai Scher zo fesz ti vál szó ló éne kes-ver -
se nyé ben va ló sze re pe lé sem „kö vet -
kez mé nye ként” a Csa bai Szí ni stú dió
ve ze tő je el csá bí tott ma guk hoz a me -
gye szék hely re. Ek kor let tem az evan -
gé li kus in téz mény di ák ja. A tár su lat -
tal 2009-ben a Szél ró zsa-utó ta lál ko -
zón is fel lép tünk.

– Hol foly ta tod?
– Szep tem ber től a Pes ti Ma gyar

Szín ház aka dé mi á ján ta nu lok. Tu da -
to san nem a mu si cal, ha nem a pró -
zai sza kot vá lasz tot tam. A jö vő ben

az tán majd sze ret ném a két te rü le tet
kom bi nál ni. Sze ret nék azon ban
massző ri vég zett sé get is sze rez ni,
ál lí tó lag jó ke zem van hoz zá. És
min den fé le kép pen sze ret ném ki pró -
bál ni ma gam óvo da pe da gó gus ként is.
Sze re tem a gye re ke ket, meg úgy ál -
ta lá ban is sze re tek az em be rek lel ké -
vel fog lal koz ni.

– Azt so kan meg ál la pí tot ták az éj -
sza ka is, hogy meg ta lá lod a han got az
em be rek kel, a kö zön sé ged del.

– Csak így van ér tel me csi nál ni. Ha
ma ga mat adom, a kö zön ség is sze ret -
ni fog. Ennyi az egész.

– Na gyon el szánt nak tűnsz. Bi zo -
nyá ra nem volt könnyű vég egy há zi -
ként el ér ned, hogy Bu da pest egyik leg -
je len tő sebb szín há zá nak is ko lá já ban
ta nulj.

– Va ló ban szám ta lan do log ról le
kel lett mon da nom már ed dig is, a
csa lá dom ke ve set lát az is ko la, a
pró bák és a fel lé pé sek mi att.

– Ed dig is fel tűn tél né hány na -
gyobb egy há zi ren dez vé nyen, idén
pe dig már a ta lál ko zó „hi va ta los ze -
ne ka ra”, a Szél ró zsa Band tag ja ként
is lát hat tunk.

– Meg tisz tel te tés volt szá mom ra,
hogy meg ke res tek. Ko ráb ban ra jon -
gó juk vol tam. Ha mar be fo gad tak,
össze csi szo lód tunk, meg sze ret tem
a csa pa tot. Örü lök, hogy ve lük éne -
kel he tek.

g Lász ló Je n Csa ba

Ami kor Egér ki rály szín pad ra lép
Spon tán kon cert re csá pol tak a fi a ta lok

b Ugyan nem sze re pelt a Szél ró zsa prog ram fü ze té ben, még is a ta lál -
ko zó egyik leg si ke re sebb kon cert jét ad ta pén tek ről szom bat ra vir -
ra dó an Zol tai Sán dor. A vég egy há zi fi a tal em ber né hány is me rő se biz -
ta tá sá ra ra gad ta ma gá hoz a kis szín pad egyik mik ro fon ját, mi re a még
éb ren lé vő fesz ti vá lo zók több sé ge – há tat for dít va sö ré nek és be szél -
ge tő part ne ré nek – lel ke sen tap solt és tán colt. Zol tai Sán dor a Dió -
tö rő és Egér ki rály cí mű mu si cal be tét da lá val kezd te rög tön zött mű -
so rát, majd más is mert szín pa di mű vek fel idé zé se után a rock and roll
mű fa já ból éne kelt, kon cert jét pe dig egy an gol nyel vű ke resz tény dal -
lal zár ta. A fi a tal mű vész nem csak hang já val, ha nem kö zön sé gé vel
is tö ké le te sen bánt, nem cso da hát, hogy per ce ken be lül nép sze rű -
vé lett a ta lál ko zón részt ve vők kö ré ben. A bé kés csa bai evan gé li kus
gim ná zi um egy hó nap ja érett sé gi zett di ák ját a pro duk ció más nap -
ján kér dez tük.

Lá tok vég re min den sze met…
Lá tom az egész vi lá got…
Lel kem ben van az Is ten sze me,
S így az ő sze mé vel lá tok…
(Sze me rei Gá bor)

A prog ram fü zet meg le he tő sen szűk -
sza vú an je len tet te be a pén te ken 15
óra kor a Ru zics kay-ház ban kez dő -
dő prog ra mot: Sze mek-kon cert. A
hely szín re ér ve egy ki ál lí tás „part vi -
zén” ta lál tuk ma gun kat: a te rem
egyik fe le né ző tér nek, a má sik ki ál -
lí tás nak volt be ren dez ve, ahol fá ból
ké szült sej tel mes al ko tá sok vár ták a
fel fe de zést.

A kon cert meg le pő mó don nem
fel csen dü lő dal lal, ha nem egy sta ti -
kus nak tű nő, va ló já ban azon ban mo -
bil szo bor össze ál lí tá sá val kez dő -
dött. Sze me rei Gá bor nem ki sebb
dol got, mint az élet idő ten ge lyét
vet te kéz be egy pál ca for má já ban.
Saj nál ko zott, hogy nem vég te len, de
olyat nem ad tak a bolt ban. Ar ra
azon ban al kal mas sá vált, hogy az em -
be ri élet kü lön bö ző stá ci ó it jel ző
szim bó lu mocs ká kat fel fűz zük er re a
ten gely re. 

A kü lön bö ző élet cso mó pon tok –
szü le tés, szo mo rú ság és öröm, sze -
re lem – he lyük re ke rü lé se kö zöt ti
időt ki töl ten dő Sze me rei Gá bor gye -
re kei (Jan ka, Ben já min, Pan ka) és fe -
le sé ge, Györ gyi éne kel tek ezek ről az
élet sza ka szok ról. Ked ve sen, bá jo -
san, mint ami kor egy család es tén -
ként össze ül a ve ran dán vagy a kony -
ha asz tal kö rül, hogy meg be szél je,
fel dol goz za és át ér tel mez ze mind azt,
ami nap köz ben ve lük tör tént.

A fő kér dés azon ban az, hogy hol
van az idő kö zép pont ja. A csa lád fő
vá la sza er re az, hogy ott, ahol Is ten
be lép az élet be. Az élet pál ci ká ra két
gömb ke rült, köz re fog va az em be ri
éle tet, mint ahogy Jé zus két el jö ve te -
le kö zött élünk. E köz tes ál la pot ban
nem te he tünk mást, mint hogy azt
mond juk: „Jöjj, Uram Jé zus!” A kon -

cert nek ne ve zett idő uta zást imád sá -
gos éne kek zár ták.

A kon cer tet kö ve tő csend ben ott
ma rad tak az ér dek lő dők a ki ál lí tás
szob ra i val, me lyek szin tén szót kér tek.
Mint ki de rült, a ki ál lí tás a Szél ró zsa
„köz pon ti” té má já hoz lett iga zít va.
Sze me rei Gá bor mo bil szob rá ban a
pok lot és a menny or szá got össze kö -
tő ke reszt ben je le ní tet te meg a vi lág

ten ge lyét. A fő ten gely hez göm bök
kü lön bö ző lán co la tai tar toz nak, me -
lyek – meg tart ván sa ját moz gá su kat
– össze tett moz gá sok ra ké pe sek. Az
al ko tó fon tos nak tar tot ta meg je gyez -
ni, hogy a szo bor a szív üte mé hez il -
lesz ke dő kat to gó han got ad ki.

Ha meg van a ten gely, ki le het je -
löl ni a be lő le ki in du ló di men zi ó kat.
A for gó moz gás hoz il lesz ke dő en ket -
tő a cent ri fu gá lis – a ten gely től el tá -
vo lí tó – erőt, ket tő pe dig a cent ri pe -

tá lis – a ten gely hez von zó – erőt jel -
ké pe zi: Ár nyék ban, Éled a re mény, Ki -
nyi lat koz ta tás, Gyer mek sa rok.

Még fel so rol ni is ne héz a ki ál lí tott
mű vek so ka sá gát, rész le tes ismerte -
té sük itt le he tet len. A mű vész gon -
dol ko dás mód já nak be mu ta tá sá hoz
sze re pel jen itt két pél da, ame lyek a
két el len té tes erő kö zött, a mai egy -
ház nak szó ló üze ne tek ként let tek

el he lyez ve.
Az el ső szo bor egy

rusz ti ku san for mált
temp lo mocs ka. Ha ala -
po sab ban meg néz zük,
ész re ve het jük, hogy a
temp lom ha jó egy vé kát
for máz. „…nem rej tik
vé ka alá”, mond ja az Írás
a lám pás ról. A szo bor
sze rint ezt ép pen az egy -
ház ten né.

A má sik szo bor egy
so kat hasz nált szim bó -
lum. Hogy az egy ház
ha jó já ról van szó, azt a
ha jó or rá ban el he lye -
zett ke reszt jel zi. De
ron gyos a vi tor la, így
hi á ba fúj a Szent lé lek
sze le, nincs mi be be le -
ka pasz kod nia.

Sze me rei Gá bor ké -
szí tet te a cent ru mot jel -
ké pe ző amu let tet is,
ame lyet a ta lál ko zó min -
den részt ve vő je meg ka -
pott.

Nem kér dez tük meg a csa lád főt,
hogy mi ért Sze mek lett a kon cert
(együt tes) ne ve, cí me. A nyert él mé -
nyek alap ján gon dol hat tunk akár a
Szem(erei)ek re, a vers ben sze rep lő
sze mek re, vagy akár olyan bú za sze -
mek re, ame lyek lé lek-étek ként szol -
gál nak. (Lé lek-étek: Sze me rei Gá bor
négy so ros ver se i nek két kö tet ből ál -
ló gyűj te mé nye, amely ből a fen ti idé -
zet is szár ma zik.)

g Dr. Sra mó And rás

Sze mek a Sze me rei csa lád tól
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b Idén ti zen há rom ke re kes szé kes
moz gás kor lá to zot tat vagy szel -
le mi fo gya té kos ság gal élőt vett
párt fo gá sá ba a Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus If jú sá gi Szö vet ség
Bár ka cso port ja a Szél ró zsán, kí -
sér ve őket egyik prog ram ról a
má sik ra. La punk a Csök mőn
élő Vi rág Er zsé be tet és se gí tő jét,
a fő vá ro si Borcs almy Zsu zsát
kér te meg szó la lás ra, mi köz ben
a kéz mű ves sá tor nál együtt szőt -
ték a rongy sző nye get.

Er zsi ke: Ez a ne gye dik Szél ró zsám, és
na gyon jól ér zem ma gam. Tet szett az
Af ga nisz tán ról szó ló elő adás, a kon -
cer tek kö zül ki kell emel nem Var nus
Xa vér or go na est jét. Fel tét le nül sze ret -
nék el jut ni a Ko vács Im re lel kész úr -
ra va ló meg em lé ke zés re, akit sze mé -
lye sen is mer tem. A Me vi sze sek kel ré -
gi a kap cso la tom a tá bo rok ré vén, de
más kor is ke res sük egy mást. Va ló ban
ki ala kul nak kö zöt tünk ba rát sá gok,
mint mos ta ni se gí tőm mel, Zsu zsi val.
Én szü le té sem óta sé rült va gyok, ke -
re kes szék be kény sze rül tem, de ott -
hon, a há zunk ban lé nye gé ben se gít -
ség nél kül, sza ba don moz gok. 

Zsu zsa: Mint bár kás most elő -
ször va gyok je len Szél ró zsa ta lál ko -
zón. Öröm mel se gí tek Er zsi ké nek,

meg be szél jük a na pi me net ren det,
igyek szem al kal maz kod ni az igé nye -
i hez. Va la hogy úgy ér zem, hogy fel -
ada tom vi dám sá got, élet erőt ad ni a
sé rül tek nek, hi szen elég lel ki erőt
kap tam hoz zá. So kat le het ta nul ni tő -
lük, tü rel met, sor sunk meg be csü lé -

sét. E-mail kap cso lat van kö zöt tünk,
nem fe lejt jük el egy mást a hét köz na -
po kon sem, de egy ba rát ság ban ez így
ter mé sze tes. Egyéb ként most vé gez -
tem a ta ní tó kép zőn, és szep tem ber -
től mun ká ba ál lok. 

g Szeg f Ka ta lin

Min den ho vá együtt

– Mi kor vol tál elő ször Szél ró zsán?
– Az el ső az 1998-as bo daj ki ta lál -

ko zás volt, az óta majd nem mind -
egyik re si ke rült el jut nom. Idén úgy
dön töt tem, vé gig je len le szek. 

– Ne héz volt el sza kad ni a mun -
kád tól, a fő vá ros tól?

– Dol go zó ként, ami kor olyan ér -
té ke sek a nyá ri sza bad ság nap jai,
tény leg ko moly el ha tá ro zás kel lett.
So kat gon dol koz tam, hogy ez a pár
nap be le fér het-e a nyár ba, mert
tu dom, hogy lel ki leg na gyon so kat
ad a Szél ró zsa, de egy ál ta lán nem
ha gyo má nyos ér te lem ben vett „pi -
he nés”. 

– Mi lyen prog ra mo kat lá to gat tál?
– Sok min den ér de kel, de per sze

egy szer re nem le het az em ber több
he lyen. In kább a ze né ről mond tam
le egy-egy jó elő adás ked vé ért. Na -

gyon jó nak tar tot tam a Kö zép-Ke -
let tel fog lal ko zó té mát és a Mi fán te -
rem az evan gé li kus? cí mű be szél ge -
tést, kü lö nö sen, mert ez a szak -
mám ba vág. Na gyon ér de kes nek
ta lál tam az öko sá tor ban a bor so di
ár víz hely zet tel és az ezzel kap cso -
latos em be ri fe le lő ssé ggel fog lal ko -
zó fó ru mot, és nagy él mény volt a
Ni ko dé mu sok órá ja is, ahol a tá bor -
lá to ga tó je len lé vők is szó hoz ju tot -
tak. Kár, hogy olyan na gyon ké sőn
kez dő dött. 

Ki vá ló öt let nek tar tom a vér adást,
és úgy ér zem, ta nul ság gal szol gál a je -
len  lé vő fi a ta lok szá má ra. Úgy lá tom,
egy jó ügy nek nem is olyan ne héz
meg nyer ni az em be re ket. 

g SZK

Egy ru ti nos szél ró zsás
Aki válaszol: Szé les Ani kó

– Mennyi en ér kez te tek Me ző be -
rény ből?

– Húsz fős kül dött ség jött a Szél -
ró zsá ra a Me ző be rény I. ke rü le ti
egy ház köz ség ből. Töb bek nek ez az el -
ső ilyen ta lál ko zá suk, míg má sok
ru ti nos „szél ró zsá sok”.

– Mi lyen prog ra mok ér dek lik a fi -
a ta lo kat?

– A kon cer tek, a film klub, és nagy
von zást gya ko rol a Kö rös, ahol hű -
söl ni le het eb ben a for ró ság ban. Tet -
szik ne kik a Le he tő sé gek pi a ca, és a
re kesz má szás is min dig von zó szá -
muk ra. Én sze mé lye sen na gyon él -
vez tem Var nus Xa vér or go na kon -
cert jét és a Nem adom fel együt tes fel -
lé pé sét, va la mint vá rom a Ta más-mi -
sét. Min dig jó má sok áhí ta tát hall gat -
ni, ami kor csak en ge dem, hogy meg -
érint sen Is ten. A fi a ta lok szá má ra is
kü lön le ges lel ki al kal mak ezek. 

– Van-e va la mi hi ány ér ze ted a ta -
lál ko zó szer ve zé sét il le tő en?

– Nem kon cent rá lok a hi á nyos sá -
gok ra, hi szen min den hely szín más,
és mást nyújt. Sze rin tem is mét na -
gyon jól tel je sí tett a szer ve ző csa pat.
A fi a ta lok ban fo gal ma zó dott meg,
hogy kap cso lat épí té si, is mer ke dé si
al kal mak ra len ne szük ség. Bár van -
nak be mu tat ko zá sok gyü le ke ze ti
cso por tok, együt te sek ré szé ről, jó
len ne te ret ad ni cso por tos be szél ge -
té sek nek, az ifik csa tá ro zá sá nak vagy
já té kok nak. Szem be tű nő volt, hogy
Szar vas nem lett el lát va nagy transz -
pa ren sek kel. Ez egy részt job ban se -
gí tet te vol na az ide ta lá lást, más -
részt az itt la kók nak szólt vol na: itt
most egy je len tős egy há zi ese mény
zaj lik. A ta lál ko zó nak az is fon tos ré -
sze, hogy meg mu tas suk ma gun kat,
je len lé tün ket a be fo ga dó te le pü lé sen
élők nek. 

– Meg moz dult-e Bé kés me gye a
vég re ide ér ke zett Szél ró zsá ra?

– Van nak hi ány zó ar cok a me gyé -

ből, és ahogy lá tom, az or szág más te -
rü le te i ről is akad tak, aki ket vissza tar -
tott a tá vol ság. De akik itt va gyunk,
jól érez zük ma gun kat, örü lünk a ta -
lál ko zás nak, a szí nes prog ra mok -
nak, mind an nak, amit ezek ben a
na pok ban eb ben a kü lön le ges evan -
gé li kus kö zös ség ben át él he tünk. 

g SZK

Örü lünk a szí nes prog ra mok nak
In ter jú Lá zár né Skor ka Ka ta lin me ző be ré nyi lel késszel

b A 8. Szél ró zsa va sár nap dél előt ti zá ró is ten tisz te le té nek idő pont -
já ban Gáncs Pé ter püs pök már út ban volt a Lu the rá nus Vi lág szö -
vet ség stutt gar ti nagy gyű lé sé re. Ezért a há zi gaz da Dé li Egy ház ke -
rü let lel ké szi ve ze tő jét a ta lál ko zó utol só tel jes nap já nak es té jén
kér tük meg ar ra, hogy – azon me le gé ben – ér té kel je rö vi den a szar -
va si ta lál ko zót. 

– Le gyen sza bad min de nek előtt örül -
nöm an nak, hogy a Vi har sa rok meg tu dott
ren dez ni egy ilyen ta lál ko zót. Mert eb ben
a ré gi ó ban azért még ma is ér zé kel he tő a
mar káns egy ház el le nes ség. Szá mos te le -
pü lé sen árul ko dik er ről pél dá ul a tár sa dal -
mi és az egy há zi te me té sek ará nya…
Hogy még is ide tud tuk hoz ni a Szél ró zsát,
an nak szá munk ra te hát van egy misszi ói
ve tü le te is. És azt gon do lom, hogy ez az
ese mény meg pezs dí tet te a kör nyé ket, a
ven dég lá tó sze rep és az ez zel já ró fe le lős -
ség kö ze lebb hoz ta egy más hoz hí ve in ket. 

Az ügy mö gé állt Szar vas vá ro sa is, min de nek előtt pe dig a két szar -
va si gyü le ke zet és az is ko la. Egyéb iránt úgy hi szem, hogy ma gá nak a köz -
pon ti hely szín nek, az Er zsé bet li get nek az adott sá ga i val is elé ge det tek
le he tünk. Kü lö nös te kin tet tel ar ra, hogy eze ket a – Szél ró zsák vi szony -
la tá ban is ki emel ke dő en for ró – ká ni ku lai na po kat min den ko ráb bi nál
ár nya sabb hely szí nen tölt het tük.

En nél lé nye ge sebb új don sá ga volt az idei Szél ró zsá nak, hogy több időt
és na gyobb te ret ka pott ben ne a spi ri tu a li tás. A dél előt tök kö zép pont -
já ban min den nap Is ten igé je állt. Az egy-egy órás bib lia ta nul má nyok pe -
dig iga zi nó vu mot je len tet tek. Úgy vé lem, ezek az el mé lyült és hál’ Is -
ten nek so ka kat von zó dél előt ti együtt lé tek ön ma guk ban cá fol ják azo kat
a ko ráb ban han goz ta tott vá da kat, hogy if jú sá gi ta lál ko zó ink lel ki leg fel -
szí nes fesz ti vá lok len né nek. Aki akár csak egyet len na pot ve lünk töl tött
itt Szar va son, az kel lett, hogy érez ze: ez va ló ban egy Krisz tus-köz pon -
tú fesz ti vál. A köz pont kö ré ugyan ak kor egész sor ér ték ren de ző dött. 

Ha az a szán dék ma ra dék ta la nul nem tu dott is ér vé nye sül ni, hogy min -
den nap más-más ki sebb ség re – a zsi dó ság ra, szlo vák ság ra, il let ve a ci -
gány ság ra – fo ku szál va is tel jék, az az üze net azért vél he tő en el ért a részt -
ve vők szí vé hez, hogy a Kö zép pont kö rül he lye van azok nak is, aki ket mi
oly kor sze ret nénk a pe ri fé ri án tud ni.

Fel buz dul va az Evan gé li kus Or szá gos Mú ze um mun ka tár sa i nak öt le tén az
evan gé li kus nem ze ti ti zen egy hez ha son ló an la punk tu dó sí tói is össze ál lí tot -
ták a ma guk kis csa pa tát, még pe dig az idei Szél ró zsa – számukra – leg em -
lé ke ze te sebb prog ram ja i ból és sze mé lye i ből, né mely eset ben a vá lasz tás okát
is meg je löl ve:

• Sza bó né Mát rai Ma ri an na – a reg ge li áhí tat mély sé ge i ért és ma gas sá ga i ért;
• Mes ter há zy Ba lázs – a csa lá di as han gu la tú ke resz te lő ért;
• a pé csi gyü le ke zet séf jei és éne ke sei – irigy lés re mél tó kö zös sé gü kért;
• a Sham rock együt tes – a reg gel nyolc óra kor tar tott tánc há zért;
• Csadó Ba lázs, a M.Is.K.A. front em be re – Bá tor ság cí mű da luk ki han go -

sí tás nél kü li éne kel te té sé ért (felső képünkön);
• Fassang Lász ló és a Vic to ria ka ma ra kó rus;
• a Nem adom fel! együt tes;
• Az EVFC ki ta lá lói, Zász ka licz ky Zsu zsan na és Ker tész Bo tond;
• a kéz mű ves-fog lal ko zá sok ve ze tői (alsó képünkön);
• a KIE-ká vé ház csa pa ta – nem szű nő ked ves sé gü kért;
• a szar va si pol gár őrök – a 44-es úton va ló biz ton sá gos át ke lés le he tő vé té -

te lé ért.
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Érdeklődéssel várjuk olvasóink összeállítását! Saját Szélrózsa-tizen -
együket az evangelikuselet@gmail.com e-mail címre küldhetik augusztus
20-áig. Az „eredményt” szeptemberi első számunkban közöljük.



Szentháromság ünnepe után 8. vasárnap. Liturgikus szín: zöld.
Lekció: Mt 7,15–23; Róm 8,12–17. Alapige: Jer 2,1–9.29–32. Énekek: 442., 238.

I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.); de. 10. (német) Johannes Erlbruch; de. 11. (úrv.) D. Szebik
Imre; du. 6. Hokker Zsolt; II., Hűvösvölgyi út 193., Fébé de. 10. Madocsai Miklós; II.,
Modori u. 6. de. 3/4 11. Sztojanovics András; Pesthidegkút, II., Ördögárok u. 9. de. fél
10. (úrv.) Fodor Viktor; Csillaghegy–Békásmegyer, III., Mező u. 12. de. 10. Gálos Ildikó;
Óbuda, III., Dévai Bíró M. tér de. 10. Hokker Zsolt; Újpest, IV., Lebstück M. u. 36–38.
de. 10. Solymár Péter Tamás; V., Deák tér 4. de. 9. (úrv.) Cselovszky Ferenc; de. 11. (úrv.)
Smidéliusz Gábor; du. 6. (orgonazenés) Gerőfiné dr. Brebovszky Éva; VII., Városligeti fasor
17. de. 11. (úrv.) Aradi György; VIII., Üllői út 24. de. fél 11. Szabó Bertalan; VIII., Rákóczi
út 57/a de. 10. (szlovák) Gulácsiné Fabulya Hilda; VIII., Karácsony S. u. 31–33. de. 9. Szabó
Bertalan; IX., Gát u. 2. (katolikus templom) de. 11. (úrv.) Koczor Tamás; Kőbánya, X.,
Kápolna u. 14. de. 10. Wiszkidenszky András; Kelenföld, XI., Bocskai út 10. de. 8. (úrv.)
Győri Tamás; de. 11. (úrv.) Győri Tamás; du. 6. dr. Joób Máté; XI., Németvölgyi út 138.
de. 9. (úrv.) dr. Joób Máté; Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor 24. de. 9. (úrv.) D. Szebik
Imre; Budahegyvidék, XII., Kék Golyó u. 17. de. 10. (úrv.) Keczkó Pál; XIII., Kassák Lajos
u. 22. de. 10. Kendeh György; Zugló, XIV., Lőcsei út 32. de. 11. (úrv.) Tamásy Tamásné;
XIV. Gyarmat u. 14. de. fél 10. Tamásy Tamásné; Pestújhely, XV., Templom tér de. 10.
(úrv.) Szabó B. András; Rákospalota, XV., Régi Fóti út 72. (nagytemplom) de. 10. Ponicsán
Erzsébet; Rákosszentmihály, XVI., Hősök tere 10–11. de. 10. Fekete Gy. Viktor;
Cinkota, XVI., Batthyány I. u. de. fél 11. Vető István; Mátyásföld, XVI., Prodám u. 24.
de. 9. Vető István; Rákoshegy, XVII., Tessedik tér de. 9. Nagyné Szeker Éva;
Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út 111. de. fél 11. Nagyné Szeker Éva; Rákoscsaba, XVII.,
Péceli út 146. de. 9. Grendorf Péter; Rákosliget, XVII., Gózon Gy. u. de. 11. Grendorf
Péter; Pestszentlőrinc, XVIII., Kossuth tér 3. de. 10. Győri Gábor; Pestszentimre, XVIII.,
Rákóczi út 83. (református templom) de. 8. Győri Gábor; Kispest, XIX., Templom tér
1. de. 10. Széll Bulcsú; XIX., Hungária út 37. de. 8. Széll Bulcsú; Pesterzsébet, XX., Ady
E. u. 89. de. 10. Győri János Sámuel; Csepel, XXI., Deák tér de. fél 11. Zólyomi Mátyás;
Budafok, XXII., Játék u. 16. de. 10. Solymár Gábor; Budakeszi, Fő út 155. (gyülekezeti
terem) de. fél 10. Gerőfiné dr. Brebovszky Éva; Budaörs, Szabadság út 75. de. 10. Endreffy
Géza; Pilisvörösvár (református templom) du. 2. (úrv.); Názáret-templom,
Mátraszentimre-Bagolyirtás de. fél 12.

Istentiszteleti rend • 2010. július 25.

14 e 2010. július 25. Evangélikus Életkrónika

Alsódörgicse de. 11.; Balatonakali du. 2.; Balatonaliga (Club Aliga területén levő
református templom) du. 6.; Balatonalmádi (Bajcsy-Zs. u. 5.) du. 4.; Balatonboglár de.
11.; Balatonfenyves (református templom) du. 6.; Balatonföldvár (városháza) du. 2.;
Balatonfüred de. 9.; Balatonszárszó (evangélikus templom) de. fél 9.; Balatonszárszó
(evangélikus üdülő) de. 11. ; Balatonszemes de. fél 10.; Balatonszepezd de. 9.; Hévíz du.
fél 5.; Keszthely de. fél 11.; Kötcse de. 10.; Kővágóörs de. fél 12.; Mencshely de. 11.;
Nagyvázsony du. 2.; Révfülöp de. 10.; Siófok de. 10.; Szentantalfa de. háromnegyed 10.;
Tapolca de. fél 9.; Veszprém de. 10.; Zánka de. fél 9.

Német nyelv istentiszteletek
Balatonboglár de. fél 10.; Hévíz de. fél 10.; Siófok (kápolna) de. fél 10.

Istentiszteleti rend • 2010. július 25. – Balaton

Összeállította: Boda Zsuzsa

Egy szép re mé nyű fi a tal em ber éle te
egy pont ján teo ló gi ai hall ga tó nak
je lent ke zett. Fő is ko lai éve i vel, majd
a kő mű ve sek ke mény élet for má já val
a há ta mö gött új színt ho zott a hall -
ga tók, utóbb a lel ké szi kar kö zös sé -
gé be. Az ő Lu ther-ka bát ja a ma ga pa -
lást jel le gé vel egé szen más volt, mint
a mi enk. A szó szé ken nem szó no kolt,
ha nem tör té ne te ket me sélt. Kis szí -
ne se ket, ame lye ket min den ki ér tett,
ame lyek ben bár ki ma gá ra is mer he -
tett. Oly kor még dal ra is fa kadt egy-
egy ige hir de tés köz ben, és tisz ta
han gon éne kelt fáj dal mas ma gyar
nép dalt vagy zsi dó dal la mot. Hal kan
bú gó sza vá ra oda kel lett fi gyel ni.
Nem csak be szélt egy új faj ta, a ko ráb -
bi nál hi te le sebb egy ház kép ről, ha nem
a ma ga te rü le tén meg is va ló sí tot ta. 

A nyolcvanas évek től kezd ve az el -
sők kö zött ve ze tett tá bort moz gás sé -
rül tek nek. (A gyü le ke ze té hez tar to zó
ke me nes mi hály fai pa ró kia ma moz -
gás sé rül te ket is be fo ga dó ott hon.) És
ép pen ő, az örök lá za dó és me rész kí -
sér le te ző ra gasz ko dott a ha gyo má -
nyos for mák hoz. Mert tud ta, mi lyen

ere jük van a ha gyo má nyok nak. En -
nek je gyé ben biz tat ta be teg ágyán
írt le ve lé ben még né hány hét tel ez -
előtt is kon fir man du sa it: „Min den kö -
rül mé nyek kö zött ma rad ja tok hű sé -
ge sek Is ten hez, és sze res sé tek na gyon
Jé zust! (…) Sze res sé tek az egy há zat!
Az egy ház min den idő ben gyön ge, tö -
ré keny és gyar ló. De Krisz tus még is
hű sé ges hoz zá, ezért bíz ha tunk ab -
ban, hogy Krisz tus hoz zánk is hű ma -
rad, ak kor is, ha mi gyen gék, tö ré ke -
nyek és gyar lók va gyunk. Is ten se gít -
sen és ve zes sen Ben ne tek! Tisz te len -
dő bá csi”.

Aki még ha lá la után is bá to rít a
„gyön ge, tö ré keny és gyar ló” egy ház -
ban va ló meg ma ra dás ra és fő kép pen
a Jé zus hoz va ló ra gasz ko dás ra, ar ról
jog gal el mond hat juk, hogy őt sem
élet, sem ha lál nem vá laszt ja el Is ten
sze re te té től (Róm 8). Ez zel az igé vel

bú csúz tat tuk Ko vács Im rét jú li us
16-án, pén te ken a ke me nes ma ga si
temp lom ban, majd te met tük el Vö -
nöc kön.

Ezt a sze re te tet él te meg azok ban
a kö zös sé gek ben, ame lyek ben élt;
Ke me nes al ja evan gé li kus ha gyo má -
nyo kat ápo ló, ám mind in kább el sze -
gé nye dő fal va i ban. Ne gyed szá za don
ke resz tül szol gált itt fe le sé gé vel, Tóth
Már tá val együtt. „A mi hi ú sá gunk,
hogy itt ma ra dunk” – val lot ta a Du -
na Tv ró luk ké szült film jé ben, majd
így foly tat ta: „Itt ki csik a há zak, leg -
alább nem ta kar ják el az ég bol tot.”

Há rom éve az tán be bo rult az ég.
Be teg sé ge so rán egy re for mál ta őt az
Úr is ten. Mél tó sá ga meg őr zé sé vel
né zett far kas sze met a kór ral. Köz ben
pe dig fo lya ma to san reflek tált a ben -
ne – lel ké ben és tes té ben – zaj ló fo -
lya ma tok ra. 

A ma ga sze mér mes sé gé vel azon -
ban rej te get te fáj dal mát. Hi e rony mus
Bosch ké pe it idé ző szen ve dő ar cát
csak azok lát hat ták, akik köz vet le nül

mel let te vol tak. De fe le sé gén és há -
rom gyer me kén kí vül ve le volt az,
akit úgy hí vunk: fáj dal mak fér fia,
be teg ség is me rő je. 

Jó né hány év vel ez előtt – szel le mi
és fi zi kai ere je tel jé ben – ve tett pa -
pír ra egy írást, amely nek ezt a cí met
ad ta: Hi szem a test fel tá ma dá sát. A
te me té si pré di ká ci ót ez a hit val lás
zár ta. „Hi szek a test meg di cső ü lé sé -
ben. Hogy – mint el vá sott ru hát – le -
vet he ti majd fáj dal ma it és erő te len -
sé ge it. Hi szem, hogy a cson ka-bon kák,
a kéz és láb nél kü li ek an gol ke rin gőt
jár nak majd az új te rem tés örök re
ma ra dan dó ré te in. És a fű szá lak ra -
gyog va egye ne sed nek fel könnyű lá buk
után. (…) Hi szem, hogy meg di cső ült
tes tünk ben őriz ni fog juk mi is rán ca -
in kat és se be in ket, aho gyan Krisz tus
fel ma gasz talt tes te is őr zi a szö gek he -
lyét. Úgy fog juk majd hor da ni eze ket,
mint egy öreg pa pu csot, amely egy re
in kább hoz zánk tar to zik. Aho gyan a
Meg vál tó vi se li örök re sza ba dí tá -
sunk em lé ke it, úgy hord hat juk majd
mi is sza ba du lá sunk em lé ke it.”

g Fa bi ny Ta más

„Tisz te len dő bá csi” te me té sé re
Ko vács Im re lel kész (1954–2010)

Em lé ke im kö zött ku ta tok, ré gi ké pek
vil lan nak föl. Lá tom a hegy te te jén a
ma ga épí tet te há zát, ha tal mas mű ter -
mét: alig van te nyér nyi hely a ven dég -
nek. Min de nütt szob rok, ké szü lő
mun kák, éles vé sők, ne héz ka la pá -
csok, a fal hoz tá masz tott csá kány,
amellyel más fél évig fa rag ta val la tó
Ady-fe jét, mert a leg ke mé nyebb an -
de zit nem akar ta meg ad ni ma gát.

Az 1930. jú li us 26-án Ko lozs vá rott
szü le tett Szer vá ti usz Ti bor fát, kö vet,
fé met min tá zott. És őt is vés te, éget -
te sor sa na pon ta. A ki sebb sé gi, ne héz
er dé lyi sors. Szo ron ga tó sze gény ség
Ko lozs vár egyik kül vá ro sá ban. Itt
kap ta az el ső él ményt, ked vet eh hez
a gyö nyö rű és sú lyos mes ter ség hez.
Az út ra va lót: édes ap ja há ti zsák ját,
ben ne né hány ko pott szer szám mal.

Az apá nak, Szer vá ti usz Je nő nek
nagy utat kel lett be jár nia. Bar tók hoz
ha son ló an ő is év ti ze dek re alá me rült
a nép élet mély sé ge i be, vál lal ta né pé -
nek nem csak ün ne pe it, ha nem ke se -
rű sé ge it, drá má it is. Szer vá ti usz, a la -
tin ból ma gyar rá lett csa lád név azt je -
len ti: jó te vő, szol gá lat te vő.

Fia, Ti bor is ezt tet te. Foly tat ta a rá -

bí zott örök sé get. Nem kel lett kü lö nö -
sen ta nul nia a szé kely vi lá got, hi szen
ő még él te a folk lórt. Csík me na ság ha -
va si em be re i ben érin tet le nül él tek az
ősi ha gyo má nyok, épít ke zé sek, ka pu -
fa ra gá sok, éne kek, tán cok. És dol go -
zott. For má ban, tar ta lom ban min dent
ki pró bált. „A gyö ke rek ből táp lál koz -
va kell in dul nom, ki tel je sed nem – fo -
gal maz ta meg ars po e ti cá ját. – Pró -
bál nom 20. szá za di és egye te mes
mű vé sze tet lét re hoz ni. Iga zabb, ere -
de tibb, őszin tébb, sőt: e szá za dibb, ha
azt mon dom el, ami az enyém, amit
csak én tu dok né pünk ről, nem ze ti sé -
günk ről, tér sé günk ről.”

Új Dó zsa-, Krisz tus- és Bör tön
cí mű szob ra már így fo gal ma zó dott.
A fa után a gyö nyö rű rit mu sú kő kö -
vet ke zett. Úgy ne ve zett lét port rék:
Bar tók, Mó ricz, Sza bó De zső és Ady
tün dö költ elő erős ke ze nyo mán.

A fé mek sze re te tét bi zo nyá ra ko -
vács őse i től örö köl te. He gesz tett,
dom bo rí tást ké szí tett, cse peg tet te
és ol vasz tot ta a for ró anya got. Ha tal -
mas re mek lé se: Dó zsa szin te nem is
tü zes tró non ül, ha nem szá za dunk
vil la mos szé kén. Mint egy temp lo mot,

úgy épí tet te „a meg evet tek ki rá lyát”.
He gesz tő pisz toly ké kes láng ja lob -
bant föl mű ter mé ben; da ra bon ként
rak ta össze rop pant fém váz ha lál lá -
to má sát. A csu pasz szem üre gek fe -
ke te mécs láng ként ra gyog nak. 

Ége tett tölgy fa Pe tő fi je, ko lozs vá -
ri Krisz tu sa, Tri a non ja, az 1956 kő és
bronz ki ál tá sa, Szé kely pi e tà ja, Kós
Ká roly ezer ba ráz dás öreg ar ca, 301-
es par cel lá já nak fel tá ma dó mon da -
tai: sza bad ság nél kül nem él he tünk.
Tű nő dő ma gun kat lát juk itt, ami kor
még vol tunk. Még mer tünk. Vol tunk
for ra dal mas hő sök, szen ve dés ben
di a dal ma sok, hű ség ben tün dök lők.
És le he tünk? 

Szer vá ti usz Ti bor szo bor üze ne te -
i vel azt mond ja: új ra le he tünk, más -
ként, ugyan ilye nek. A most nyolc van -
éves mes ter meg áll egy pil la nat ra, po -
hár jó vö rös bort iszik a ba rá tok tisz -
te le té re, de te kin te te azt su gall ja:
néz zé tek a szob ro kat és hall gas sá tok
őket. Azt súg ják: nem lá tod, az éle -
ted ről van szó! Ma gyar or szág ról!
Lép nünk, ten nünk, cse le ked nünk
kell. Együtt és mind ha lá lig.

g Feny ve si Fé lix La jos

Szer vá ti usz Ti bor nyolc van éves

b A Szél ró zsa ta lál ko zó lá to ga tói
bi zo nyá ra fel fi gyel tek a Holt-
Kö rös med ré ből ki emel ke dő em -
lék mű re, amely a Szent Ko ro nát
min táz za. Az Ez red éves em lék cí -
mű al ko tás a me gyei kö tő dé sű,
Mun ká csy-dí jas Mi hály Gá bor
szob rász mű vész mű ve, me lyet
az ál lam ala pí tás ez re dik év for du -
ló ján, tíz éve ad tak át. A mil len -
ni u mi em lék szo bor azt a le gen -
da be li je le ne tet örö kí ti meg, ami -
kor Mi hály és Gáb ri el ark an gyal
át ad ja a ko ro nát.

Nagy ün nep ség ke re té ben 2000 jú -
ni u sá ban Or bán Vik tor ak ko ri és
mai mi nisz ter el nök lep lez te le a Kö -
rös-holt ág kö ze pén el he lye zett nagy -
mé re tű, ti zen öt mé te res osz lo pon ál -
ló bronz és acél szob rot, amely a
Szent Ko ro nát áb rá zol ja úgy, hogy
alat ta egy szö kő kút időn ként víz füg -
gönyt húz az al ko tás elé. Az al ko tás
má ra a me gye egyik jel ké pé vé vált, ez
fo gad ja a 44-es fő úton Bé kés be ér ke -
ző ket, il let ve bú csúz tat ja a tá vo zó kat.

Mi hály Gá bor szob rász mű vész,
szé kely hí di szü le té sű, de Csa nád -
apá cán ne vel ke dett és Oros há zán
ta nult al ko tó a ma gyar tör té ne lem
mel lett a sport vi lá gá ból me rí ti té má -
it. Is mert al ko tá sa a Hun ga ror ing jel -
ké pé nek szá mí tó, Ka nya ru la tok cí -
mű fes tett acél plasz ti ka és az utób -
bi idők ben ké szült Ma ri an Coz ma-
em lék mű a veszp ré mi sport csar -
nok ban. Mi hály Gá bor ké szí tet te el
A vi lág leg jobb spor to ló ja dí jat és a
Ma gyar or szág hír ne vé ért dí jat, a
sváj ci Lau sanne-ban pe dig ke rék -
pá ro so kat áb rá zo ló szob ra áll az
Olim pi ai Mú ze um park -
já ban. 

Or szá gunk szá mos
pont ján ta lál koz ha tunk
Mi hály Gá bor köz té ri
mű ve i vel, dísz kút ja i val,
bronz port ré i val. Ő ké -
szí tet te – a tel jes ség igé -
nye nél kül – az M1-es au -
tó pá lya Szé che nyi-em -
lék kö vét, a vész tő-mág o -
ri Szent Lász ló ki rály lo -
vas szob rot, Szent Ist vánt for máz za
dísz kút ja Csor vá son, Sal gó tar ján -

ban Ko dály Zol tán-, míg Szak oly ban
Arany Já nos-port ré ja áll. 

1977 óta a Szá za dos úti mű vész te -
le pen él és dol go zik. Itt hoz ta lét re a
Kék Da ru Ga lé ri át és Mű vé sze ti Mű -
helyt, ahol kor társ ki ál lí tá so kat szer -
vez, kol lé gá i val szim pó zi u mo kat tart
kül föl di és ha zai ér dek lő dők nek, ta -
nít vá nya i nak; eze ken az el mé le ti kép -
zés mel lett le he tő ség van a klasszi kus
szob rá sza ti is ko la anya ga i nak meg -
is me ré sé re, a leg kor sze rűbb tech ni -
kák gya kor lat ban tör té nő el sa já tí tá -
sá ra is.

A Bé kés me gyé hez sok szál lal kö -
tő dő Mi hály Gá bor ta -
valy ve het te át a leg ran -
go sabb tér sé gi ki tün te -
tést, a Bé kés Me gyei
Köz gyű lés ál tal ado má -
nyo zott Bé kés Me gyé ért
dí jat. Ezen a nyá ron kis -
plasz ti kái, Szent Ist ván-,
Szent Lász ló-, Csa ba ki -
rály fi szob rá nak és más
mű ve i nek ta nul má nyai,
fo tói lát ha tók Bé kés csa -

bán, a me gye há za au lá já ban.
g SzK

Szarvas szent ko ro nás szob ra
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Sze mét sze dés re és moz gás sé rült
fesz ti vá lo zók se gí té sé re je lent kez -
het tek fi a ta lok a 72 óra komp ro -
misszu mok nél kül el ne ve zé sű prog -
ram nép sze rű sí té sé re szer ve zett

ak ci ón. A vál lal ko zó szel le mű ek
ez út tal 72 per cen ke resz tül dol -
goz tak má so kért. Mun tag Már ton -
tól, a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus If -
jú sá gi Szö vet ség mun ka tár sá tól

meg tud tuk, hogy né hány órán be -
lül gaz dá ra ta lált a se gí tők nek szánt
mint egy két tu cat aján dék  pó ló, az
Er zsé bet li ge tet pe dig tízzsák nyi
sze mét től sza ba dí tot ták meg a je -
lent ke zők…

Hubai Ta más dok to ran dusz hall -
ga tó kér dé sünk re el mond ta, hogy
gyor san el telt az a 72 perc, amíg két
moz gás sé rült fi a tal se gí tő je ként te vé -
keny ke dett. Ne he zebb mun ká ra szá -
mí tott: jó ízűt be szél ge tett a ke re kes
szé ke sek kel, amíg vit te őket egyik
prog ram hely szín ről a má sik ra.

g Lu kács Ga bi fel vé te le

72 perc se gít ség
ÜZ ENET AZ AR AR ÁTRÓL

Rovatgazda: Jerabek-Cserepes Csilla

b A kö zép kez dés hí ré re az egy ko -
ri if jú sá gi re fe rens, a ma ezer ki -
lo mé ter re ál lo má so zó emig ráns
is ha za ro hant egy nap ra. Mi -
ért? Mert szük sé ge van a vissza -
té rés re az ori gó hoz. Ren dez ni
ma gá ban, ki ő, hon nan jött, ki -
hez tar to zik.

Két és fél éve tar tó ön kén tes ber li ni
emig rá ci óm kez de te óta min den nap
le ját szom ezt a meccset a Mes ter rel,
mert csak a for rás hoz vissza-vissza -
tér ve tu dok élet ben ma rad ni lel ki-
szel le mi ér te lem ben. A na pon kén ti
sze mé lyes meg té ré sen kí vül azon ban
kell a kö zös sé gi (hit)él mény is – a kis -
pá lyán va ló mér kő zé sek után el men -
ni a nagy pá lyára, és örül ni an nak,
hogy mennyi csa pat tár sunk van még!

Mi a Szél ró zsa?
A Szél ró zsa szá mom ra vissza té rés hi -
tem fej lő dé sé nek ál lo má sa i hoz. Ta lál -
ko zás a ki lenc ve nes évek gye ne si és
rév fü lö pi tá bo ra i nak egy ko ri ve ze tő -
i vel, akik re an nak ide jén meg il le tőd -
ve te kin tet tem. Ta lál ko zás az egy ko -
ri ti zen éve sek kel, akik kel az „evan gé -
li kus if jú ság jel leg ze tes út ját” jár va
meg vál tot tuk a vi lá got a Ba la ton-
par ti éj sza ká ban, és együtt sír tunk a
nagy nyá ri tá bo rok és Szél ró zsák vé -
gén, örök re szó ló ba rát sá got fo gad va
egy más nak. Ta lál ko zás egy ko ri lel ké -
sze im mel, akik től az el múlt hu szon -
nyolc év ben kap tam egy-egy mo za -
ik da rab kát a Nagy Kép ből – egy bá -
to rí tást, egy jó gon do la tot, örök re a
vé rem ben lük te tő Krisz tus rock and
rollt vagy ép pen mély ba rát sá got.
Ezek a ta lál ko zá sok ma meg erő sí tést
je len te nek. Meg erő sí tést hi tünk ben,
iden ti tá sunk ban. Vissza té rést a gyö -

ke rek hez, hogy az tán új ra fel mász has -
sunk a fa te te jé re, és on nan hir det hes -
sük az Is ten or szá gát a min den na pi
éle tünk ben – Ba kony bél ben, Ber lin -
ben vagy ép pen Tim buk tu ban.

Szar va si film koc kák
Pár nap ere jé ig most Szar vas ra he lye -
ző dött az ori gó, az oá zis, és eb ben az
oá zis ban az el ső em ber, aki vel ta lál -
ko zom, Mes ter há zy Ba lázs (ma sop -
ro ni is ko la lel kész), egy ko ri gye ne si tá -
bor ve ze tőm, aki ép pen kis lá nyát vi -
szi le fek tet ni, ami kor a csü tör tök
es ti ká ni ku lá ban meg ér ke zem az Er -
zsé bet li get be. A ré gi úti tár sak ta lál -
ko zá sá ra jel lem ző, hogy nem kell
so kat be szél ni – pár szó ból s leg in -
kább a sze me ink ben sej lő fény ből
tud juk a lé nye get: örü lünk, hogy
lát juk egy mást, és azt, hogy ezer ki -
lo mé te rek tá vol sá gá ban is egy azon
nagy ha jó ban eve zünk. 

Ré gi po é nok, öre ge dé si
komp le xus
A re giszt rá ci ón iz za dó szor gal mas
mun ká sok kal – ré gi jó is me rő se im -
mel – szin tén öröm mel üd vö zöl jük
egy mást. Ka pok szál lást egy for ró, de
íz lé ses „lak osz tály ban”, majd irány a
nagy szín pad. A Kö röst ke resz tez ve
fu tok össze má sik nagy ka li be rű egy -
ko ri tá bor ve ze tőm mel, Bu day Bar -
ná val (je len leg Ar nót–Új csa ná los
lelkipásztora, illetve miskolci egye te -
mi lel ké sz), aki az óta szin tén meg sza -
po rod va, ne gyed ma gá val ha lad át a
hí don. „Ke zit csó ko lom!” Hol is
kezd jük a be szél ge tést? A ré gi vic cek
nem vál toz tak, a rossz po é nok meg -
ma rad tak – leg fel jebb sza po rod tak az
öre ge dé si komp le xus szó la ma i val –,
de azért a „Sze vasz, jó, hogy lát lak”
őszin te sé ge meg kér dő je lez he tet len.

Amit a má sik ér te ni fog
A leg jobb hely szín nek – a Sza ló ki
Ági-kon cert ze nei alá fes té sé vel –
az Az ték ká vé zó bi zo nyul, ahol egy
hi deg sör tár sa sá gá ban vá ra ko zom,
és sor ban je len nek meg azok az em -
be rek, akik kel ta lál koz ni akar tam. Így
cse rél jük ki a volt ifis tár sak kal és
egyéb ked ves em lé kű ar cok kal a hí -
re ket, kit mer re so dort az el múlt két
év ben (az elő ző Szél ró zsa óta) az élet.
Az Az ték ban töl tött es te tetőpontja
a T. Pin tér Ká rollyal va ló ta lál ko zás
– Ber lin ben ugyan is fel is mer tem,
hogy új ság író sze ret nék len ni, és
az óta az Evan gé li kus Élet kö ze lé ben
töl tött évek kü lö nö sen is fel ér té ke -

lőd tek szá mom ra. Az egy ko ri fő
kri ti ku som mal va ló esz me cse re so -
rán most sok olyan, az el múlt két év -
ben gyűj tött ta pasz ta la tot osz tunk
meg egy más sal, ame lyek ről tud juk,
hogy a má sik pon to san fog ja ér te ni
és ér té kel ni….

Krisz tus a vi lág ván do rok kö zött
Az éj sza ka szí vet me len ge tő en zá rul:
Egy csa pat, szá mom ra nagy já ból is -
me ret len ti zen-hu szon éves gi tá ro zik
és éne kel di cső í tő éne ke ket a már ki -
ürült és be zárt Az ték kö ze pén, el nem
mú ló lel ke se dés sel. Oda ál lok mel lé -
jük né hány dal ere jé ig, és azt ér zem,
mo so lyog a vi lág ván dor Krisz tus, és
rit mus ra in gat ja a fe jét.

Ká vé és Krisz tus-köz pont
Az ájult al vás után negy ven fok éb -
reszt, és a reg ge li áhí tat köz ben ki kö -
nyör gök a KIE-ká vé zó ból egy ká vét,
amin Ma ci val (Hu szák Zsolt egy ko -
ri kol lé gám mal), az egyik fő szer ve ző -
vel osz to zunk. Lo vas And rás bib lia -
ta nul má nyát már az ere im ben ter jen -
gő kof fe in nel hall ga tom, és mély sé -
ge sen egyet ér tek sza va i val, ami kor
min dent re la ti vi zá ló vi lá gunk ban a
Krisz tus-kö zép pont hoz va ló vissza -
té rés re int. C. S. Le wist idé zi és a
meg té vesz tő tük röt, ame lyen ke -
resz tül a Kí sér tő ha mis utak ra tá jol,
és Krisz tus he lyett ön ma gun kat he -
lye zi az ori gó ba. Igen, ez az em ber tu -
laj don kép pe ni bu ká sá nak oka.

Kút víz és ár víz
Kút víz zel lo cso lom a fe je met, úgy
hall ga tom a Le he tő sé gek pi a cán az ár -
víz ről szó ló be szél ge tést, mely nek so -
rán egy érin tett – Bu day Bar na – és
egy se gély szer ve ze ti mun ka társ –
Gáncs Kris tóf – szá mol be a ter mé -
sze ti ka taszt ró fá ról és az azt kö ve tő
mun ká ról, ame lyet csak ké pek ről is -
mer tem. A hall ga tó ság döb ben ten fi -
gyel, az ak ti vi tá si kedv nő – a vé ge -
ken még sok új já épí tő mun kás ra
van szük ség!

Össze ka pasz ko dás a tra gé di á ban
Nem rég tra gé dia ért az ame ri kai
De la ware fo lyón egy csa pat mo son -
ma gyar óvá ri fi a talt, ket ten oda vesz -
tek. Ba ra nyay Csa ba és Mes ter há zy
Ba lázs lel késszel régóta együtt dol -
gozunk az At lan tic Bridge ne vű ke -
resz tény misszi ói szer ve zet tel, amely
a ma gyar óvá ri ak út ját is szer vez te.
Mi előtt a Csend sá tor ban a most el -
hunyt lel kész tár suk ra, Ko vács Im ré -
re em lé kez nek, mi Csa bá val és Ba -
lázzsal egy pil la nat ra össze ka pasz ko -
dunk, meg ráz va a két fi a tal el vesz té -
sé nek hí ré től. Nem ért jük, hogy Is -
ten mi ért en ged te ezt így tör tén ni, de
azt tud juk, hogy az ő lá tó szö ge há -
rom száz hat van fo kos, a mi enk pe dig
csak száz nyolc van.

Nem adom fel!
A hű vös ele gan ci á jú Bart hel-Rú zsa
Zsolt tal ha tal mas mo so lyok kal kö -

szönt jük egy mást, és pár perc ben
min dent el mon dunk, ami fon tos,
mi köz ben a Nem adom fel együt tes
dob jai egy re han go sab ban szól nak a
nagy szín pad fe lől. Meg ka pó, aho gyan
az ér tel mi leg aka dá lyo zott ze né szek
ki tö rő elán nal, jó hang sze re lés sel és
ma gá val ra ga dó elő adói ké pes ség gel
éne kel nek ar ról, hogy az ő éle tük nek
is Krisz tus az ér tel me.

Aki ki ve zet a dzsun gel ből
És ek kor meg lá tom Smi dé li usz Gá -
bort. A Szél ró zsát szer ve ző Tí zek
aty ja ként egy ko ri lel ké szem re rend -
kí vül sok fe le lős ség há rul. Fá rad tan,
de mo sollyal az ar cán üd vö zöl. Ta -
lál ko zá sunk ban erő van: szá má ra
len dü le tet ad, hogy ti zen nyolc órá -
nyi „szél ró zsá zás” mi att ezer ki lo mé -
tert utaz tam, én pe dig lát ni akar tam,
hogy De ák té ri csa pat tár sam ho gyan
bol do gul a nagy ta lál ko zó val. És
bol do gul. 

Jó ez a Szél ró zsa. Más, mint a töb -
bi, mást tesz le he tő vé a hely szín, de
jó. Itt va gyunk, és itt van köz tünk ő,
aki ki ve zet a dzsun gel ből. És eb ben
ma ra dunk Smi dé li usz Gá bor ral.
Hogy mi, akik meg is mer tük őt, aki ki -
ve zet a dzsun gel ből, min den erőnk -
kel őhoz zá ra gasz ko dunk, ró la szól az
éle tünk szét szó ród va is, és őben ne va -
gyunk egyek. Er ről szól Szar vas is.
Most pe dig men nem kell, in dul a re -
pü lő gép – re pít a szél ró zsa egyik irá -
nyá ba!

Ber lin–Szar vas gyors já rat, avagy ti zen nyolc óra a Szél ró zsán

Im már ti ze dik al ka lom mal szer vez -
nek evan gé li zá ci ós misszi ói szol gá -
la tot a Mű vé sze tek Völ gye fesz ti vál -
hoz kap cso ló dó an jú li us 23. és au -
gusz tus 1. kö zött Ka polc son és Ta li -
án dö rög dön.

A tör té nel mi és sza bad egy há zak
össze fo gá sá ban meg va ló su ló evan gé -
li u mi mű hely prog ram jai so rán – má -
sok mel lett – Lack fi Já nos köl tő, va -
la mint a vá ci bör tön je len le gi és volt
fog va tar tott jai tesz nek bi zony sá got
hi tük ről. Ko rá nyi And rás teo ló gi ai ta -
nár – egy há zunk zsi na tá nak lel ké szi
el nö ke – Ko rai egy ház – igaz egy ház?
cím mel tart elő adást, Sza bó György
du nán tú li egy ház ke rü le ti fel ügye lő
pe dig a Tűz ál ló cí mű film alap ján ve -
zet be szél ge tést a há zas ság ról. 

Vis ky And rás Jú lia cí mű mo no drá -
má ját – Dér And rás ren de zé sé ben –
Dér De ni sa ad ja elő; Ba bits Mi hály

Jó nás köny ve cí mű mű vét pe dig Ban -
ka Gab ri el la tol má cso lá sá ban hall -
gat hat ják meg az ér dek lő dők. Kiss Já -
nos szü le té sé nek ki lenc ve ne dik év for -
du ló ja al kal má ból kon cert tel em lé -
kez nek a né hai ka polc si evan gé li kus
lel kész re. Ezen kí vül szín da ra bok kal,
ko moly- és könnyű ze nei kon cer tek -
kel, film ve tí té sek kel, ki ál lí tá sok kal
és min den nap is ten tisz te le ti al kal -
mak kal vár ják az ér dek lő dő ket.

A prog ram evan gé li kus szer ve zé -
sű al kal mai ma gá n ado má nyok ból,
a Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke rü -
let, az Evan gé li kus Misszi ói Köz -
pont és a he lyi evan gé li kus gyü le ke -
zet tá mo ga tá sá val va ló sul nak meg –
tá jé koz tat ta szer kesz tő sé gün ket Ve -
ress Ist ván fe le lős szer ve ző, a Kő vá -
gó örs–Rév fü löp–Ka polc si (Si on)
Evan gé li kus Egy ház köz ség lel ké sze.

d EvÉ let-in fó

Evan gé li u mi mű hely
Kapolc son
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Ken deh György és Ken deh Györgyné
le ve le zé si cí me meg vál to zott. Új cím:
1133 Bu da pest, Drá va u. 12. I/12.

HÍREK, HIRDETÉSEK
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VASÁRNAP

10.55 / m1
Szél ró zsa
Or szá gos evan gé li kus if jú sá gi
ta lál ko zó Szar va son
20.25 / Du na Tv
A vi har min dent fel ka var
(fran cia drá ma, 2006) (87')
Ju lia és Ch ri stop he út ra kel -
nek, hogy meg lá to gas sák ba -
rá ta i kat. Az éj sza ka kö ze pén
apo ka lip ti kus mé re tű vi har
tá mad, a fák re cseg ve dől nek
ki, és a Ch ri stop he ve zet te
au tó irá nyít ha tat lan ná vá lik.
Bal ese tük más nap ján is me -
ret len kör nyé ken, sű rű er dő -
ben tér nek ma guk hoz: a fér fi
be le szo rult az össze tört jár -
mű be, Ju lia pe dig út nak in -
dul, hogy se gít sé get hív jon.
Kü lö nös ka lan dok so ra vár
ez után a biz ton sá gos ci vi li zá -
ci ó hoz szo kott hő se ink re.

HÉTFŐ

8.00 / Du na Tv
Is ten ke zé ben
10.00 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó. Ben ne:
Du ruflé: Rek vi em
10.00 / To rony rá dió (Bé kés)
Lel ki szósz
(evan gé li kus fél óra)
20.04 / Kos suth rá dió
Rá dió szín ház
Ver sek és évek
20.30 / Du na Tv
A tol va jok her ce ge
(an gol–lu xem bur gi–né met
já ték film, 2006) (95')
21.00 / Bar tók rá dió
Mic ha la Pet ri Hän del-szo ná -
tá kat ját szik block flö tén
21.30 / Du na II. Au to nó mia
Se künn, se benn…
(ma gyar do ku men tum film,
2003) (55')
Er dély és Mold va ha tá rán

KEDD

5.20 / m1
Haj na li gon do la tok
6.00 / Bar tók rá dió
Mu zsi ká ló reg gel
12.05 / Bar tók rá dió
A Scho la Hun ga ri ca
ju bi le u mi hang ver se nye
12.55 / m2
Mu si ca His to ri ca. A Las sus
Ének együt tes koncert je
14.10 / Duna II. Autonómia
A kisdedóvók védangyala (ma -
gyar dokumentumfilm, 2003)
16.00 / PAX
Én va gyok az Igaz ság
A Zá ke us Mé dia cent rum
evan gé li zá ci ós mű so ra
23.40 / Du na Tv
Szent Lő rinc éj sza ká ja
(olasz já ték film) (103')
1.50 / TV2
A ka nya ron túl
(ma gyar film, 2001) (104')

SZERDA

11.05 / Kos suth rá dió
A Hely (ri port mű sor)
As to ria alul já ró
12.05 / Bar tók rá dió
Vi vi a ne Hag ner (he ge dű),
Alban Ger hardt (gor don ka),
Ste ven Os borne (zon go ra)
hang ver se nye
13.30 / Kos suth rá dió
„Te ben ned bíz tunk ele i től
fogva…”
A re for má tus egy ház fél órá ja
17.35 / Bar tók rá dió
Angster or go na ki ál lí tás Pé csett
18.23 / HBO
A csí kos pi zsa más fiú (an gol–
ame ri kai film drá ma, 2008) (90')
21.00 / Du na Tv
Mit is csi ná lok én itt?
(olasz já ték film, 2006) (89')
22.40 / Du na Tv
Hét ré t or szág. Bog nár Szil via
és Lo va si And rás

CSÜTÖRTÖK

12.00 / Kos suth rá dió
Dé li ha rang szó a la jos ko má -
ro mi evan gé li kus temp lom ból
14.45 / PAX
Élet év sza kok
Scholz Lász ló nyu gal ma zott
evan gé li kus lel kész me sél éle -
té ről, hi va tá sá ról
15.55 / Bar tók rá dió
Kap csol juk Bay re ut hot,
a Festspi el ha ust
Wag ner: Par si fal (há rom -
felvo ná sos ün ne pi já ték)
19.40 / Kos suth rá dió
Es ti csend ben. Gryl lus Dá ni -
el, Gryl lus Vil mos és Sár közy
Ger gely fel dol go zá sai
21.00 / m1
Ki re keszt ve (ame ri kai té vé -
film, 2001) (118')
21.05 / Du na Tv
A tan gó har mo ni kás an gyal
(ko lum bi ai já ték film, 2008)
(100')

PÉNTEK

5.20 / m1
Haj na li gon do la tok
10.00 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó
Ben ne:
Vi val di: Glo ria RV. 589.
14.05 / Kos suth rá dió
Arc vo ná sok
Dr. Val ter Ilo na ré gész
15.00 / Film mú ze um
Sült zöld pa ra di csom
(ame ri kai film drá ma, 1991)
18.30 / PAX
Hét ima
Ká kay Ist ván ze nés vers fel -
dol go zá sai a Po é zis együt tes
elő adá sá ban
21.20 / Du na Tv
A pék
(an gol já ték film, 2007) (83')
22.20 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó
Ben ne:
Haydn: C-dúr or go na ver seny

SZOMBAT

12.05 / Du na Tv
Is ten ke zé ben
Net-One: Mé dia a jö vő ért
14.00 / Bar tók rá dió
In me mo riam Liszt Fe renc
Ben ne:
18. zsol tár
15.30 / Kos suth rá dió
Ma gyar or szág ról jö vök
19.00 / Du na Tv
Alex és Em ma – re gény az
éle tünk (ame ri kai já ték film,
2003) (92')
20.50 / Du na Tv
Lé lek Boule vard
Eper jes Ká roly
21.40 / Kos suth rá dió
Rá dió szín ház
Rek vi em négy ma gyar spor -
to ló ért – Em ber va dá szat a
Du nán
22.40 / m1
Bú csú dal
(fran cia film, 2002) (99')

VASÁRNAP

7.00 / Echo Tv
Is ten, Is ten
11.05 / Kos suth rá dió
Gon do lat-jel. A Kos suth
Rádió kul tu rá lis he ti lap ja
11.10 / m1
Evan gé li kus ma ga zin
11.35 / m1
Re for má tus if jú sá gi mű sor
12.05 / Du na Tv
Élő egy ház (val lá si hír adó)
15.05 / Bar tók rá dió
Ju bi la te Deo. Év szá za dok
egy há zi mu zsi ká ja
19.10 / Du na Tv
A szél a ma ga út ját jár ja
(olasz já ték film, 2005) (110')
21.00 / m2
A menny or szág szí ne (irá ni
fel ira tos film, 1999) (88')
21.00 / m1
A nagy men tő ak ció
(ame ri kai–auszt rál há bo rús
film, 2005) (118')
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VASÁRNAPTÓL VASÁRNAPIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból július 25-étől augusztus 1-jéig

Va sár nap
Az Úr szó lí tot ta Sá mu elt, és ő így fe lelt: Itt va gyok. 1Sám 3,4 (Jn 1,43; Mt 5,13–
16; Ef 5,8b–14; Zsolt 48) Sok fé le hang szó lon gat ja a fi a ta lo kat, és a bol dog -
ság ra, si ker re vá gyó, élet cél ját, ön ma gát ke re ső if jú könnyen el in dul utá nuk.
Fon tos meg tud nia, hogy Is ten hí vá sa min den más nál fon to sabb, biz to sabb.
A kis Sá mu el azt hit te, Éli fő pap hív ja őt, ezért hoz zá fu tott oda en ge del me -
sen. Hon nan is sejt het te vol na, hogy az Úr szólt, mi kor még so ha nem ta -
lál ko zott ve le? Test vé rem, ha a te gyer me ke i det, uno ká i dat, a rád bí zott fi -
a ta lo kat szó lít ja a mennyei Atya, és ők moz dul ná nak a szá muk ra még is me -
ret len hang fe lé, ugye, el mon dod ne kik, hogy az Úr az?

Hét fő
Tart sá tok meg ren del ke zé se i met, és tel je sít sé tek azo kat! Én, az Úr, szen tel lek
meg ti te ket. 3Móz 20,8 (Gal 5,25; Jak 2,14–26; Jn 6,60–65) A hí vő élet ket -
tős sé ge: tartsd meg Is ten pa ran cso la ta it, de ugyan ak kor alá zat tal vedd tu -
do má sul, hogy csak ak kor le szel szent, ha az Úr tisz tít meg. Igyek szem az
Úr út ján jár ni, mert sze re tem őt, és nem aka rom meg szo mo rí ta ni atyai szí -
vét. Köz ben jó ta pasz tal ni, ho gyan for má ló dik éle tem, és ho gyan gyom lál ki
be lő lem az Úr go nosz in du la to kat, gon do la to kat, tet te ket. Nagy bu ká sok azon -
ban még min dig van nak, s ezek em lé kez tet nek: hí vő em ber ként is bű nös va -
gyok, és ke gye lem re szo ru lok. Tö rek szem a tő lem tel he tő leg jobb ra, de nem
én öl töm fel a fe hér ru hát, ha nem a Bá rány Jé zus vé re tesz tisz tá vá.

Kedd
Pál ír ja: Tud juk, hogy vá lasz tot tak vagy tok. Mert a mi evan gé li u munk nem -
csak sza vak ban ju tott el hoz zá tok, ha nem erő vel, Szent lé lek kel és tel jes bi zo -
nyos ság gal is. 1Thessz 1,4–5a (Ézs 33,13; 2Kor 6,11–18/7,1/; Jn 6,66–71) Az
evan gé li um nem olyan „szó, mely el száll”. Éle te ket vál toz tat meg, rab ság ban
lé vő ket sza ba dít meg, gyen gé ket erő sít, út ke re sők nek mu tat ja az irányt. Aki
az evan gé li u mot hir de ti, erő vel, Szent lé lek kel és tel jes bi zo nyos ság gal szól -
hat. Az erőt len szó nak, Lé lek nél kü li ige hir de tés nek, bi zony ta lan üze net nek
mi ér tel me, mi hasz na len ne?

Szer da
Jé zus így imád ko zott: „Meg is mer tet tem ve lük a te ne ve det, és ez után is meg -
is mer te tem, hogy az a sze re tet, amellyel en gem sze ret tél, ben nük le gyen, és én
is őben nük. Jn 17,26 (2Móz 16,12; Jak 3,13–18; Jn 7,1–13) Úr Jé zus, kö szö nöm,
hogy el fo gá sod éj sza ká ján is a ti e id re gon dol tál, és ta nít vá nya i dért imád koz -
tál. Kö szö nöm, hogy meg is mer tet ted ve lem a mennyei Atyát, és hogy az ő
sze re te té ből kap tam új éle tet. Kér lek, na pon ként ve zess en gem, és se gíts, hogy
tel jes szív vel ra gasz kod jak hoz zád!

Csü tör tök
Meg ha gyok Iz ra el ben hét ezer em bert: min den tér det, amely nem ha jolt meg a
Baál előtt. 1Kir 19,18 (Ef 3,14–15; Lk 11,33–36/37–41/; Jn 7,14–24) Il lés pró fé -
ta meg volt győ ződ ve ar ról, hogy ő az utol só is ten fé lő em ber, ezért két ség be -
esett, el fá sult és fel ad ni ké szült a küz del met a bál vány imá dás el len. Az Úr azon -
ban ki je len tet te, hogy so kan van nak még az or szág ban, akik hű sé ge sek ma -
rad tak hoz zá, és az új kez det már a kü szö bön áll. Ha mi meg ha lunk, meg szű -
nik a gyü le ke zet – időn ként így ke se reg nek hű sé ges, idős test vé rek, ám bal -
jós jö ven dö lé sük sok eset ben nem vá lik va ló ra. Is ten nek há la ezért, hi szen ő
szün te le nül mun kál ko dik Szent lel ke ál tal: újabb és újabb em be re ket hív el, s
al vó ke resz té nye ket tesz lel kes, ak tív kö ve tő i vé. Ne ess hát két ség be, hogy mi
lesz az egy ház zal, ha te már nem le szel, vagy erőd fogy tán lesz! Amíg le het,
mun kál kodj hű sé ge sen az Úr szol gá la tá ban, a töb bit pe dig bízd rá Is ten re!

Pén tek
Min den ol dal ról kö rül fog tál, ke ze det raj tam tar tod. Zsolt 139,5 (Jn 16,26–27;
Jn 18,19–24, Jn 7,25–31) Is te nem, kö szö nöm, hogy kö rül fogsz je len lé ted del,
és biz ton ság ban le he tek ná lad. Kö szö nöm, hogy ke zed áld, óv, si mo gat, dor -
gál, s hogy te pon to san tu dod, mi kor me lyik moz du la tod ra van szük sé gem.
Kér lek, légy ve lem a mai na pon is!

Szom bat
Én va gyok az Al fa és az Óme ga – így szól az Úr Is ten, aki van, és aki volt, és aki
el jö ven dő: a Min den ha tó. Jel 1,8 (Dán 2,21; Fil 2,12–18; Jn 7,32–39) Mi sok szor
azt hisszük, min den ró lunk szól, kö rü löt tünk fo rog, ve lünk kez dő dik és zá ró -
dik, pe dig ez nem így van. Is ten nél van a tel jes ség, ne ki kö szön he tő a kez det,
és ő hoz za el a vé get. Bát ran rá bíz hat juk ma gun kat a min den ha tó Is ten re, aki
Ura múlt nak, je len nek és jö vő nek, s aki nek ke zé ben jó he lyen van sor sunk.

g Hu lej Eni k

Új nap – új kegyelem
APRÓHIRDETÉS

El adó Pest kö ze lé ben, Kis kun lac há -
zán két szo bás, össz kom for tos, te ra -
szos ház, kis te lek kel 7,5 mil lió fo rin -
tért. Tel.: 24/432-721.

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

Templomok, templomtornyok fel-
újítása, villámvédelem kiépítése.
26 év referenciával. Bede László,
30/943-5089.

evangélikus élet. éled. éled?

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

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

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

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

HA LÁ LO ZÁS
Éle té nek 103. évé ben, jú li us 15-én
haj nal ban meg halt Bárt fai La jos -
né szü le tett Ba kó Er zsé bet, Bárt -
fai La jos nak, a Csong rád-Szol no -
ki Egy ház me gye volt es pe re sé nek
öz ve gye.

Te me té se au gusz tus 3-án 12
óra kor lesz az új pes ti Me gye ri te -
me tő ben.

Kol lé gi u mi fel vé te li
A Bu da pes ti Ti ran nosz Ház fe le ke zet kö zi fiú kol lé gi um, ahol a szál lás -
le he tő ség mel lett ide á lis fel té te le ket biz to sí tunk a di á kok tes ti-lel ki-spi -
ri tu á lis fej lő dé sé hez is. Ha fel vet tek a fő is ko lá ra/egye tem re, és szí ve sen
lak nál egy ke resz tény kö zös ség ben – je lent kezz a Ti ran nosz Ház ba! To -
váb bi in for má ció: web: www.ti ran nosz haz.hu; e-mail: ti ran nosz haz@ti -
ran nosz haz.hu; tel.: 20/590-0534.

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.


