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„Mi a tit ka an nak, hogy 2008-tól kezd ve a »nagy« ban -
kok vál ság ba sod ród tak, a csőd szé lé re ke rül tek, a sze -
gé nyek bank ja pe dig, ahol egy kol dus és egy haj lék ta lan
is kap hat hi telt, sőt még bank jo gászt sem al kal maz nak,
vi rág zott?”

Nobel-díjas tétel f 5. oldal

„A »jól ér te sül tek« tud ni vél ték, hogy a meg lé -
vő né zet kü lönb sé gek (pél dá ul sze xu ál eti kai
kér dé sek ben) az LVSZ sza ka dá sá hoz fog nak ve -
zet ni Stutt gart ban. De há la Is ten nek, a vész jós -
ló han gok té ved tek.”

Homo eucharisticus f 3. oldal

Na pi hír: Gyur csány Fe renc, mi u tán
fe le sé gé vel és kí sé re té vel részt vett a
bu da pes ti me leg fel vo nu lá son, a föld -
alat tin ér vé nyes jegy nél kül uta zott.
Vagy is blic celt az egész tár sa ság.
BKV-el len őr nem járt ar ra; szí ve sen
be fi zet tem vol na az él mény re: ugyan
mi lyen in téz ke dést fo ga na to sí tot tak
vol na az éber és gyak ran ki fo gá solt
stí lu sú kar sza la go sok? 

Te gyük föl a kér dést: va jon mi ért
uta zott in gyen a volt mi nisz ter el -
nök? Egyik le het sé ges vá lasz: mert
nem szo kott hoz zá, ugyan is ő éve -
ken át rend őri fel ve ze tés sel, pán cé -
lo zott au tó ban köz le ke dett. És ugye -
bár ab ban nincs jegy ke ze lő ké szü -
lék. A má sik le he tő ség: meg szok ta,
hogy ne ki min den csak úgy jár.
Mert ugye, az el múlt nyolc év sok
te kin tet ben er ről szólt: az ural ko dó
osz tály tag jai min dent meg en ged -
het nek ma guk nak, meg sze rez he -
tik, ami re sze met ve tet tek. Míg a
kis kő rö si vin cel lért vá mo sok, adó -
hi va tal no kok és mun ka ügyi el len -
őrök se re ge haj ku rász ta a sző lő so -
rok kö zött, ad dig a fő he lyen ülők
vas tag sze le te ket ha sí tot tak ki ma -
guk nak a nem zet tor tá já ból. És tet -
ték ezt bün tet le nül. Ed dig.

Mos ta ná ban egy má sik kor szak
vet te kez de tét. En nek mar káns je le
az új par la ment gyors és ha tá ro zott
tör vény ho zá si mun ká ja. És itt van a
nem ze ti együtt mű kö dé si nyi lat ko -
zat, ame lyet az or szág gyű lés jú ni us
16-án fo ga dott el.

„Le gyen bé ke, sza bad ság és egyet -
ér tés!” – így kez dő dik a do ku men -
tum. Rö vid tör té ne ti ne ki fu tás után
kö zös épí tő mun ká ra hív fel mind -
annyi un kat, ha tá ron in nen és túl.
Épít sünk kö zö sen egy olyan Ma gyar -
or szá got, ahol az élet alap ja a mun -
ka, ott hon, csa lád, egész ség és rend.
„Szi lárd meg győ ző dé sünk, hogy a
Nem ze ti Együtt mű kö dés Rend sze -
ré ben meg tes te sü lő össze fo gás sal
ké pe sek le szünk meg vál toz tat ni Ma -
gyar or szág jö vő jét, erős sé és si ke res -
sé ten ni ha zán kat” – hang sú lyoz za
a nyi lat ko zat. 

So kan nem ér tik, mi is ez va ló já -
ban. S egye ne sen ci ni kus meg nyil vá -
nu lá sok so ka sá gát vál tot ta ki a kor -
mány azon ren de le te, hogy a nem ze ti
együtt mű kö dé si nyi lat ko za tot kö te -
le ző ki füg gesz te ni min den köz in -
téz mény ben.

Új er köl csi ség kez de te ez a nyi lat -
ko zat, és ezért ha tal mas je len tő sé gű.
Mert ar ról szól: em be rek, gyer tek ve -
lünk, együtt épít sük új já rom má
lett ha zán kat. És azt üze ni: az épít -
ke zést a gaz da sá gi, szo ci á lis fel ada -
to kon túl me nő en a fe jek ben és a szí -
vek ben is el kell vé gez ni. Ma gya rán
az új já épí tés csak a hely re ál lí tott
er köl csi ér té kek men tén le het sé ges.
Vé ge hát az össz né pi lop ko dás nak.
Ka lá ká ban együtt épít kez ni csak
úgy le het, ha meg bí zunk egy más ban,

és nem kell mun ka köz ben a má sik
ke zét les nünk.

Hát ezért fon tos a ki füg gesz tés is.
Hogy tud ja a pol gár, új kor szak kez -
dő dött. Vé ge a tu laj don és a jog sza -
bá lyok ön cé lú ke ze lé sé nek. Mos -

tan tól más sze lek fúj nak. A nem zet
meg ká ro sí tói re mél he tő leg el nye -
rik bün te té sü ket. Új ra ér de mes lesz
tisz tes sé ge sen dol goz ni, a mun ka
las san, de biz to san vissza kap ja be -
csü le tét.

Amúgy nem pél da nél kü li a nyil -
vá nos ki füg gesz tés sem. A mai na -
pig lát ha tó Finn or szág temp lo ma i -
ban Man ner he im tá bor nok na pi pa -
ran csa a finn édes anyák nak (Man -
ner he i min päiväkäs ky su o men äi de -
ille). Man ner he im mar sall na pi pa -
ran csa 1942. má jus 10-én kelt a finn
had se reg fő ha di szál lá sán. A fin nek
ek kor ra már meg vív ták kü lön, úgy -
ne ve zett „té li” há bo rú ju kat a szov -
jet Vö rös Had se reg gel. 1939 te lén a
nagy ke le ti szom széd le akar ta ro -
han ni a kis négy mil li ós né pet, amely
hő si e sen, Karé lia és Pet sa mo el -
vesz té se árán ugyan, de meg véd te
füg get len sé gét. A má so dik vi lág -
há bo rú ba pe dig ép pen azért lép tek
be, hogy vissza sze rez zék azt, ami el -
ve szett. 

A tá bor nok eb ben a hely zet ben na -
pi pa rancs ban kö szön töt te a finn
édes anyá kat anyák nap ja al kal má ból.
A ha za és a had se reg ne vé ben kö -
szön te meg ne kik, hogy hő sö ket
szül tek és ne vel tek a ha zá nak, így já -
rul va hoz zá a sza bad ság meg vé dé sé -
hez. S a ha za fi as, szép sza vak mel lé
egy ki tün te tés is járt, a „Sza bad ság-
ke reszt”. Mi cso da öt let! A vál sá gos
hely zet ben az összes édes anya ki tün -
te tést ka pott. 

Nos, ez a tá bor no ki na pi pa rancs
ott lát ha tó ma is az evan gé li kus
temp lo mok ban.

Ha egy nép vész hely zet ben van, az
er köl csi tar tás és az össze fo gás se gít -
het. A fa nyal gás, a ci niz mus so ha.

A szerző evangélikus lelkész, a Bács-
Kiskun Egyház megye esperese

Nem ze ti együtt mű kö dés

Harci helyzetben f 3. oldal
Golf a cigánymisszióért f 3. oldal
Zarándokének f 6. oldal
Tisztelgés az Angster dinasztia előtt f 7. oldal
Luther-rózsa itt is, ott is f 7. oldal
Az orosz (író)trojka nyomvonalán f 8–9. oldal

g Lup ták György

b Ir ga lom, bol dog ság, bé kes ség –
töb bek kö zött eze ket a vá gyott
lel ki aján dé ko kat hor gász hat ták
ki múlt pén te ken Pusz ta föld vá -
ron az evan gé li kus temp lom ba
ér ke zők. Az al kal mi lag tó vá át mi -
nő sült la vór a nyi tott temp lom éj -
sza ká já ra be té rő ket fo gad ta a
Nyu gat-bé ké si Egy ház me gye
egyik leg ki sebb gyü le ke ze té ben.
Im már a har ma dik ilyen al ka lom
volt az idei a szer ve ző há zi gaz dák
– Lász ló né Há zi Mag dol na lel -
kész és fia, Lász ló Je nő Csa ba –
jó vol tá ból. Az éj sza ka sok szí nű
prog ram kí ná la tá ból kö zel száz
ér dek lő dő vá lo ga tott.

Az igés lap pal ju tal ma zott hor gá -
szaton túl a ki seb bek re kü lön fel ada -
tok kal is gon dol tak a szer ve zők:
nem csak bib li ai szí ne zők kel tölt het -
ték el az es te hét órai hi va ta los kö -
szön tő ig az időt, ha nem bá rány ke re -
ső já ték ra is in vi tál ták őket. A há zi -
gaz da lel kész nő kö szön tő je után az
oros há zi Im má nu el ze ne kar adott
több mint egy órás kon cer tet. 

A nagy si ke rű ze nei bi zony ság té -
tel után ke rült sor az Élő kö vek ün ne -
pe cí met vi se lő in ter ak tív is ten tisz te -
let re, ame lyen Ri bársz ki Ákos, az

au gusz tus 14-én or di ná lan dó lel -
kész je lölt hir det te Is ten igé jét. Az is -
ten tisz te le ten – sa ját ne ve ik kel el lá -
tott – pa pír tég lák ból épít het tek kö -
zös temp lo mot, majd sze mé lyes ál -
dást is kap hat tak a részt ve vők.

Az éj sza ka má so dik fe lé ben kü lön -
le ges di vat be mu ta tó hely szí ne lett a
pusz ta föld vá ri evan gé li kus temp -
lom: a gyü le ke zet fel ügye lő nő jé nek,
Za la i né Kacz kó Ág nes nő isza bó-
mes ter nek a meny asszo nyi és ko szo -
rús lány-ru há it cso dál hat ták meg az
egy be gyűl tek. A rend ha gyó fel vo nu -
lás hoz De ák Gab ri el la oros há zi kán -
tor szol gál ta tott or go nán kí sé rő ze nét,
amely egy út tal jó rá han go ló dást is
nyúj tott or go na kon cert jé hez. En -
nek kon fe rá lá sát fér je, De ák Lász ló
oros há zi igaz ga tó lel kész vé gez te,
ének szám mal Né meth Ibo lya sze -
ge di kon zer va tó ri u mi nö ven dék, fu -
vo la kí sé ret tel Sző ke Bi an ka szol gált. 

Akik az igen csak éj sza kai idő pont
el le né re ki tar tot tak, a Sors vo nat cí -
mű ame ri kai fil met te kint het ték meg
ez után. Szép be fe je zé se volt a ren dez -
vény nek az éj fél kor kez dő dött nap -
zá ró áhí tat, ame lyen Lász ló né Há zi
Mag dol na szol gált ige hir de tés sel.

g Bzs

f Ri por tunk a 10. ol da lon

Szé les re tárt aj tó –
személyre szabott áldás
Nyi tott temp lom éj sza ká ja Pusz ta föld vá ron

SE MPER REFOR M ANDA

„Sőt mi nél ke resz tyé nebb va la ki, an -
nál több baj nak, szen ve dés nek és ha -
lá los ve sze de lem nek van alá vet ve,
aho gyan ezt a fe je del mi el ső szü lött nél,
Krisz tus nál és va la mennyi szent test -
vé ré nél lát juk. Lel ki ha ta lom ez (…),
vagy is nem más, mint az, hogy az erő
az erőt len ség ben lesz tö ké le tes sé, és
min den nel csak nyer he tek üd vös sé -
gem szem pont já ból, annyi ra, hogy a
ke reszt és a ha lál kény te len en gem
szol gál ni üd vös sé gem re. (…) Egyet len
do log sem le het olyan jó, egyet len sem
olyan rossz, hogy ne szol gál jon ja vam -
ra, ha csak hi szek. Ha egye dül a hit kell
az üd vös ség hez, ak kor nincs is más -
ra szük sé gem, mint ar ra, hogy a hit az
üd vös ség irá nyá ba gya ko rol ja sza -
bad sá gá nak ere jét és ha tal mát. Íme, ez
a ke resz tyé nek fel be csül he tet len ha -
tal ma és sza bad sá ga.” 

d Luther Márton: Értekezés
a keresztyén ember szabadságáról

(Prőhle Károly fordítása)
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„Új er köl csi ség kez de te
ez a nyi lat ko zat,
és ezért ha tal mas je len -
tő sé gű. Mert ar ról szól:
em be rek, gyer tek ve -
lünk, együtt épít sük új -
já rom má lett ha zán kat.
És azt üze ni: az épít ke -
zést a gaz da sá gi, szo ci á -
lis fel ada to kon túl me -
nő en a fe jek ben és
a szí vek ben is el kell
végez ni. Ma gya rán az
új já épí tés csak a hely re -
ál lí tott er köl csi ér té kek
men tén le het sé ges.

Mu nib You nan sze mé lyé ben pa lesz tin
püs pö köt vá lasz tot tak a Lu the rá nus
Vi lág szö vet ség (LVSZ) élé re. Stutt gart -
ban, a het ven mil lió hí vőt össze fo gó
LVSZ 11. nagy gyű lé sén jú li us 24-én vá -
lasz tot ták meg nagy több ség gel Mark
Han son ame ri kai püs pök utód ját.

A vá lasz tás po li ti ka i lag ké nyes nek
szá mít, hi szen a Je ru zsá lem ben szü -
le tett, idén 59. élet évé ben já ró You -
nan a pa lesz tin ke resz té nyek ki sebb
há nya dát ki te vő evan gé li ku so kat
kép vi se li. A hír ügy nök sé gek tud ni vé -
lik, hogy a dön tés sel a vi lág szö vet ség
min den bi zonnyal je lez ni kí ván ta,
hogy el ve ti a ki sebb sé gek el nyo má -
sát. Is mert, hogy Mu nib You nan – az
erő szak men tes ség je gyé ben – ki áll a
pa lesz ti nok jo gai mel lett. Meg vá -
lasz tá sá val kap cso lat ban már is han -
got kap tak olyan fé lel mek, hogy a pa -
lesz ti no kat súj tó uta zá si kor lá tok
You nan szá má ra hát rányt je lent het -
nek tiszt sé gé nek gya kor lá sá ban.

d MTI

f Gáncs Péter püspök nagygyűlést
ér té ke lő tudósítása lapunk

3. oldalán, az ifjúsági előgyűlésről
összefoglaló a 4. oldalon olvasható.

Pa lesz tin püs pö k
az LVSZ új elnöke

„Íme a fel vi lá go so dott em be -
ri ség! Is ten nem, de a po lip
igen. Is ten igé je nem, de a po -
lip lá bai igen.”

Paul, Mani és a szivárvány
f 5. oldal
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b Hű ség a ke vé sen és a so kon; hű -
ség a hit ben, a sze re tet ben és a
re mény ség ben mind ha lá lig –
ezek kel a gon do la tok kal ta nít
ben nün ket a Szent há rom ság ün -
ne pe utá ni 9. va sár nap. A ha mis
sá fárt (Lk 16,1–9) és a pusz tai
ván dor lás in tő pél dá ját be mu ta -
tó (1Kor 10,1–13) lek ci ó kat, va -
la mint az arany bor jú ról szó ló
tex tust (2Móz 32,1–10) lát ha tó -
an egyet len kulcs szó kap csol ja
össze egy más sal: a hű ség. A va -
sár nap ol vas má nya i nak gaz dag
tar tal mát, sok ré tű mon da ni va -
ló ját pe dig mot tó ként fog lal ja
ma gá ba a he ti ének: Légy hű, állj
meg szent hi ted ben (EÉ 439).

A biz ta tó hang vé te lű szö veg ere de -
te ho mály ba vész, s csak né hány
szűk sza vú adat ra tá masz kod ha tunk
fel de rí té sé ben. Szer ző jé nek Ben ja min
Prae to ri us (1636–1674) né met köl tőt
és ének szö veg írót te kint het jük. A
szász or szá gi We ißen fels ből szár ma -
zó Prae to ri us igen fi a ta lon, kö rül be -
lül húsz éve sen a lis sai pré di ká tor,
And re as Prae to ri us se gé de lett, s
rö vi de sen két val lá sos ének szö veg-
gyűj te ményt is ki adott, me lyek ben
nem ke ve sebb mint 188 köl te mé nye
lá tott nap vi lá got.

Az ere de ti leg nyolc vers sza kos
Sei get rost bis an das En de kez de tű
ének szö veg a hí res sop ro ni lu the rá -
nus lel kész, Záb rák Dé nes (1852–
1913) for dí tá sá ban ke rült a ma gyar
evan gé li kus ság hasz ná la tá ba, ám ma

mind össze négy stró fá ját éne kel jük.
Mi vel azon ban a meg ha gyott vers sza -
kok a hit ben, a re mény ben és a sze -
re tet ben va ló hű ség ről szól nak, így
még frap pán sab ban ki raj zo ló dik a
pár hu zam az ének szö veg és Pál apos -
tol sza vai kö zött (1Kor 13,13).

He ti éne kün ket Loys Bour geo is-
nak ( 1510 – 1560) a 42. gen fi zsol tár -
ra kom po nált dal la má ra éne kel jük
(EÉ 76), amely ta lán a leg is mer tebb
és leg ked vel tebb az összes gen fi dal -
lam kö zül. Fel té te le zé sek sze rint
fran cia, vi lá gi ere de tű dal ra ve zet he -
tő vissza kom po zí ci ó ja, sőt Cso masz
Tóth Kál mán re for má tus ze ne tu dós
le ír ja, hogy egye sek II. Hen rik fran -
cia ki rály ked venc va dász da lá ból
szár maz tat ják.

Prae to ri us olyan kor szak ban élt,
mely ben az ének szer zés – fő ként a hí -
res kor társ, Pa ul Ger hardt mun kás -
sá gá nak kö szön he tő en – a Lu ther
utá ni má so dik vi rág zá sát él te. Már az
új ke gyes sé gi moz ga lom, a pi e tiz mus
út ját elő ké szí tő idő szak ez, mely ben
az ének köl tők szá má ra egy re fon to -
sabb lett, hogy szö ve ge ik ből sze mé -
lyes in dít ta tá suk is ki ér ződ jön, és
hogy a gyü le ke ze ti éne kek el ső sor ban
a lel ki épü lést szol gál ják. Prae to ri us
ének szö ve gé ben is fel fe dez he tők ezek
az is mer te tő je gyek, hi szen a buz dí -
tó és ta ní tó ka rak ter, va la mint a fel -

szó lí tó mód ban va ló fo gal ma zás ré -
vén ver se iga zi pré di ká ci ó vá vá lik.

g Fe ke te Ani kó

Hit ben – re mény ben –
sze re tet ben
Hű ség? Ma? Egy ál lan dó an vál to zó,
meg bíz ha tat lan vi lág ban? Hi tel te -
len em be rek kel kö rül vé ve? Er köl csi
sza ba dos ság fény ko rá ban? Nap ja -
ink ban nem erény, ha va la ki har minc
éve ugyan azon a mun ka he lyen dol -
go zik. Há zas tár sak rit kán érik meg a
hu szon ötö dik év for du lót. A ba rát ság
is csak ad dig tart, amíg ki nem tö röl -
jük egy más ne vét a mo bil te le fon
név jegy zé ké ből.

A hű ség fo gal ma na gyon meg vál -
to zott. Rit kán be szé lünk em be rek,
esz mék irán ti hű ség ről. Be szé lünk vi -
szont hű ség pon tok ról és hű ség nyi lat -
ko zat ról. A hű ség iga zi tar tal mát
fel cse rél tük mú ló föl di kin csek hez va -
ló ra gasz ko dás ra. Mai éne künk szer -
ző je ép pen ezért hív ja fel fi gyel mün -
ket a Bib lia sze rin ti hű ség he lyes
ér tel me zé sé re.

Hű ség a hit ben. A leg gyen gébb
lánc szem! Ahogy nem tu dunk meg -
bíz ni egy más ban, úgy nem me rünk
be le ka pasz kod ni Is ten hű sé gé be sem.
Hi á ba ma gya ráz zuk a bi zo nyít ványt:
„Nem tar tunk szo ros kap cso la tot az
egy ház zal, de hi szünk Is ten ben, né -
ha még imád koz ni is szok tunk…” Sok
min den el ri aszt ben nün ket Is ten -
től, leg in kább a ke resz tény em ber től
el várt ál do za tos élet for ma. Nem vé -
let le nül buz dít ja Já nos apos tol a
szmir nai gyü le ke ze tet ezek kel a sza -
vak kal: „Légy hű mind ha lá lig…” (Jel

2,10) Hű sé günk alap ja nem le het
más, mint Is ten irán tunk ta nú sí tott
gond vi se lé se. Nem elég, ha nagy ün -
ne pe ken eszünk be jut val lá sos kö te -
le zett sé günk. Az ének ta nít: „Is ten -
nek szen teld szí ve det!”

Hű ség a sze re tet ben. Sze re tet re
nem le het sen kit kény sze rí te ni. Is ten
még is ez vár ja el tő lünk. Nem alap -
ta la nul, hi szen ő előbb sze re tett
min ket! Nem le het meg előz ni Is ten
sze re te tét. Min dig adó sai ma ra dunk,
s ezt tör leszt jük ak kor, ami kor egy -
más fe lé for du lunk sze re te tünk kel.
Az „iga zi” sze re tet re pe dig Jé zus
ad ja meg a pél dát: „Kín zó i nak meg -
bo csát”. Ak kor va gyunk az ő kö ve tői,
ha tet te ink ben is fel is mer he tő a tő -
le ta nult sze re tet. Ezért fo gal maz így
az ének szer ző je: „Hogy Is ten gyer -
me ke le hess, / Te is bo csáss meg és
sze ress!”

Hű ség a re mény ség ben. Eb ben va -
gyunk a leg sze gé nyeb bek, de aki hit -
ben és sze re tet ben él, meg ta lál ja re -
mény sé gét is: tud ja, mi éle te ér tel me;
meg lát ja cél ját. Nem a ha lá lá ra ké -
szül, ha nem örök éle té re. Ez a meg -
győ ző dés for mál ja gon dol ko dá sát,
és így tud ja meg lát ni a fényt a sö tét -
ség ben is. „…a re mény ség pedig nem
szé gye nít meg…” – mond ja Pál apos -
tol Róm 5,5-ben. 

Éne künk se gít meg ta lál ni he lyün -
ket a vi lág ban. Há rom be tű iga zít el
a szer te ága zó le he tő sé gek kö zött:
h(it), r(emény), sz(ere tet): a ke resz tény
em ber élet te ré nek hely raj zi szá ma.
Ezt ke res sük szí vünk tér ké pén, és cél -
ba ju tunk!

g Ve t Ist ván

Légy hű, állj meg szent hi ted ben
C ANTATE

Bu da pest leg na gyobb be vá sár ló köz -
pont já tól né hány mé ter re, a Nyu ga ti
té ren egy ke res ke del mi iro da ház te -
te jén kor társ mű vé szek fel ál lí tot tak
egy kris tá lyok kal bo rí tott arany bor -
jút. Nem vé let le nül itt. Míg a csu pa
üveg iro da há zak kli ma ti zált szo bá i -
ban ha tal mas üz le tek köt tet nek, má -
sok fo rin to kat kol dul nak lent a jár -
dán ül ve. Eköz ben em be rek tö me ge
tó dul be a fo gyasz tás leg na gyobb
ha zai „temp lo má ba”, ven ni, sze rez ni,
mert az ma ga a bol dog ság. Ke res ni,
lá to gat ni, imád ni jön nek egy „is -
tent”, aki bár fé nye sen ra gyog, ám ha -
lott, nem ígér, csak hi te get, és rú tul
cser ben hagy.

Ha val lá si üze net nek, fi gyel mez te -
tés nek szán ták a bor jút, cél ba ta lált.
(Ta lán volt, aki fel ütöt te ott hon a Bib -
li át mai tex tu sunk nál.) Ha humornak
szánták az installációt, még elmegy.
De sajnos gyanítható: van nak, akik
komolyan gondolják… Is tenük fent
az aranyborjú, feljebb nem látnak, de
nem is tekintenek…

Lu ther kor tár sa, a né met al föl di re -
ne szánsz fes tő, Lu cas van Ley den
1530-ban fes tet te meg Az arany bor jú
imá dá sa cí mű trip ti chon ját. Az erő -
tel jes je le net mu la to zó, ti vor nyá zó, du -
haj ko dó alak ja i val a mű vész szin te
időt le nül kor társ ké pet tár a né ző elé.
Az em be ri lé lek Is ten től el for du ló, bál -
vány imá dó haj la ma egy idős az em be -
ri ség gel, és örök té mát ké pes szol gál -
tat ni a kul tú ra, szép iro da lom, kép ző -
mű vé szet al ko tó i nak épp úgy, mint a
pszi cho ló gi á nak, val lás lé lek tan nak.

A bib li ai tör té net ben a Sí nai-he -
gyen tar tóz ko dó Mó zes re egy re tü -
rel met le neb bül vá ra ko zó nép lát ha -
tó, „kéz zel fog ha tó” is tent akar. Az
arany ból ön tött bor jú, a ma te ri á lis
tárgy en nek a po gány vágy nak a

szim bó lu ma. Iz ra el lel ki-szel le mi
fej lő dé sé ben val lá si és spi ri tu á lis
reg resszi ót je lent ez a moz za nat. A
nép bű nét Jah ve fő pap ja, Áron be te -
tő zi az zal, hogy ol tárt épít, ki ön te ti a
bor jút, és hoz zá já rul, hogy or gi a sze -
rű „ün nep” kez dőd jék, ri tu á lis tánc -
cal, ét ke zés sel, az ősi po gány val lá sok
me net rend je sze rint. 

Ám kis vár tat va Is ten meg szó lal.
Azt mond ja Mó zes nek: „a né ped”.
Mó zes né pé nek, nem a ma ga né pé -
nek ne ve zi őket! Eb ben meg nyil vá nul
a bűn mi at ti tá vol ság tar tás – pe dig
Iz ra el a szö vet ség kö tés ide jét éli. A
nép és Jah ve kap cso la tá ban aka dály
ke let ke zik. 

Az Úr, az egy igaz Is ten kö vet ke -
ze te sen el íté li és tilt ja a bál vány imá -
dást, s több he lyen is mint Iz ra el hűt -
len sé gé nek leg sú lyo sabb je le em lít te -
tik ez az epi zód, ami kor az „Úr ün -
ne pét” hir det ték meg – az Úr nél kül! 

Egy bor jú kö rül tán col va. Iz ra el ez -
zel a tet té vel kis hí ján el ját szot ta ki -
vált sá gát, az Úr már nem akar a ke -
mény nya kú nép pel tar ta ni. Csak
Mó zes több szö ri köz ben já ró imád sá -
gá nak, ese de zé sé nek kö szön he tő,
hogy nem tör li el őket.

Min den kor nak, így a mi ko runk -
nak is leg sú lyo sabb vét ke a bál vány -
imá dás. Az „arany bor jú” imá dá sa
újabb és újabb for mák ban je lent ke -
zik. A bál vány hol pro vo ka tí vabb, hol
rej tet tebb, becs apó sabb mó don gyűj ti
ma ga kö ré tán co ló hí ve it. 

Nem rég be je len tet ték az Ame ri can
Idol cí mű „em ber bál vány-fa ra gó”
mű sor ma gyar ver zi ó já nak ér ke zé sét.
Az Egye sült Ál la mok leg né zet tebb té -
vé mű so rá ról van szó. Cí me rend kí -
vül be szé des és so kat mon dó. Bál -
vány imá dá sunk ma ezer fé le új ru hát
ölt. Pél da ké pek, ido lok, hé ro szok és

fél is te nek: va la mennyi en em be rek
– de imá dá suk, az ér tük va ló ra jon -
gás át csú szik az is te ní tés be.

Hí vő em be rek kö zött is elő for dul,
hogy éle tük ben egyes je len sé gek át -
ve szik Is ten he lyét. Így vál hat bál vá -
nyuk ká akár a ha ta lom, akár az anya -
gi ja vak ra tö rek vés, a pénz vagy a
test kul tusz. Mind egyi kük a ma te ri -
á lis vi lág fe lé for dít ja az em ber te kin -
te tét. El len pó lu suk Krisz tus, aki az
iga zi, spi ri tu á lis, lel ki ér té ke ket ad ja
és mu tat ja fel.

Min den em ber sze ret né lát ni Is -
tent. Nem csak kí ván csi ság ból, ha nem
mert úgy vé li, hogy a lát ha tó, ki áb rá -
zol ha tó Is tent bir to kol hat ja, ha tal mát
a ma ga szol gá la tá ba ál lít hat ja. Is ten lé -
nye ge azon ban meg fog ha tat lan és
nem zár ha tó be kor lá to zott ér vé nyű
ké pek be. Lé nyét ak kor és ott és úgy
tár ja fel, amikor, ahol és ahogy azt ő
akar ja. Amint le ha tá rol nánk őt az zal,
hogy ki mon dunk ró la „va la mit”, amint
be zár nánk őt egy kép pé for mált meg -
nyil vá nu lá sá ba, azon nal ezer és ezer
más as pek tu sá tól fosz ta nánk meg a
vég te len és ha tár ta lan Te rem tőt. 

Bár Is ten tilt ja, hogy a ma gunk el -
kép ze lé se sze rint áb rá zol juk őt, a
ma ga szu ve rén mód ján még is kész
volt meg mu tat ni ma gát a vi lág nak.
Nem várt, nem re mélt, döb be ne tes
mó don: em ber ré lett, és Jé zus Krisz -
tus em be ri ar cán ra gyog tat ta fel di -
cső sé gét. Más „Is ten-or ca” nincs,
min den más ha mis, tor zí tás – ez az
egye dü li és a hi te les.

Jé zus em be ri te kin te tén át néz
ránk az Is ten. Is ten a ma ga kép má sá -
ra te rem tet te az em bert – egy is ten -
arc van el te met ve mind annyi unk -
ban (Re mé nyik). Elő ször Jé zus ban
kell meg lát nom az Is tent, majd az em -
ber ben, aki vel Jé zus azo no sít ja ma gát.

Imád ni az Is tent nem fa ra gott
kép ben, nem arany szo bor ban, ha nem
lé lek ben és igaz ság ban, de min de nek -
előtt és -fe lett Jé zus Krisz tus ban le -
het. Irán ta va ló sze re te tünk pe dig
csak annyi ra hi te les, amennyi re a
min den em ber tár sunk irán ti fel té tel
nél kü li sze re tet ben tük rö ző dik.

Az arany bor jú tör té ne te azon ban
nem csak az em ber Is ten irán ti hűt len -
sé gé ről szól, ha nem az or gi á zó nép hűt -
len sé gének sö tét hát te rén raj zo ló dik ki
Is ten iga zi ar ca. Nem szo bor vagy
kép for má já ban, ha nem tet tek ben,
ame lyek kel Is ten a hűt len ség re vá la szol.
Eb ből lát hat juk, hogy az ő ere je a
meg bo csá tás ban, a ke gye lem ben van.

Evan gé li um és tör vény, tör vény és
evan gé li um ta lál ko zik itt: a tör vény
meg sze gői a tör vény ha tá lyán kí vül
eső ke gyel met nyer nek. Is ten új ra át -
ad ja Mó zes nek a tör vény táb lá it. A
leg na gyobb ke gye lem azon ban Jé zus
Krisz tus ban je lent meg, aki evan gé -
li u mot hir de tett, és a tör vény ér tel -
me zé sét is új és nagy pa ran cso lat ként
fo gal maz ta meg. Is ten min den bál vá -
nyo kon győ ze del mes ke dő ere je és ha -
tal ma: az evan gé li um.

Mind az, amit a bál vá nyok tól ka -
punk, rom lan dó, mu lan dó, és bár -
mennyit bir tok lunk is e „ja vak ból”, vé -
gül mind el ve szít jük, sem mit nem vi -
he tünk ma gunk kal be lő lük. Amit Is -
ten től ka punk, az múl ha tat lan, ro mol -
ha tat lan, örök ké va ló mennyei kincs.
Ezek től le szünk iga zán gaz da gok –
min den más tól csak egy re sze gé -
nyeb bek. Csak Krisz tus kin csei tesz -
nek gaz dag gá. A hit ben le het ez a mi -
énk. Itt a föl dön és ott, ahol szín ről
szín re fog juk lát ni az Is ten di cső sé gét
és Krisz tus ar cát.

g K há ti Dó ra
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Év ez re des lan ka dat lan (?) tánc
[Lel kész:] Mennyei Atyánk! Há lát
adunk a mai va sár na pért, az is ten tisz -
te le tért, az igé ért, amely ben meg is -
mer het jük aka ra to dat. Há lát adunk
sze re te te dért, amellyel meg tar tod
éle tün ket, vissza vársz ak kor is, ami -
kor el tá vo lo dunk tő led. Ir gal mazz ne -
künk, ami ért nem a te aka ra to dat ke -
res sük, ha nem ma gunk ké szí tet te
bál vá nyo kat kö ve tünk.

[Lek tor:] Kö nyör günk egy há zun -
kért, gyü le ke ze ti kö zös sé gün kért.
Őrizz meg min ket, hogy a te uta don
jár junk. Őrizz meg at tól, hogy ma -
gun kat fö léd he lyez zük. Tarts meg
alá zat ban, hogy ítél ke zés he lyett
test vé re ink szá má ra a te ir gal mas sá -
god köz ve tí tői le hes sünk, a vi lág ban
pe dig evan gé li u mod hir de tői. Jé zus
Krisz tu sért ké rünk…

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

[Lek tor:] Kö nyör günk a te rem -
tett vi lá gért! A ví zért, le ve gő ért, er -
dő kért, nö vé nye kért, ál la to kért. Adj
alá za tos szí vet, hogy ne a ma gunk rö -
vid tá vú ér de ke it he lyez zük min de -
nek elé. Té ríts min ket te rem té sed
irán ti tisz te let re, hogy meg őriz zük a
ter mé sze tet utó da ink szá má ra. Adj
böl cses sé get, hogy fel is mer jük fel ada -
tun kat a ter mé szet meg őr zé sé ben, és
Lel ked del in díts min ket cse lek vés re.
Jé zus Krisz tu sért ké rünk…

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

[Lek tor:] Kö nyör günk a kö rü löt -
tünk élő em be re kért. Vá ro sun kért,
köz sé gün kért, mun ka tár sa in kért, kö -
zös sé ge in kért, csa lá dun kért. Add,
hogy ne ön ma gun kat he lyez zük a kö -
zép pont ba, ha nem meg ér tés sel, el fo -
ga dás sal em ber tár sa ink fe lé for dul -
junk. Adj böl cses sé get a meg fe le lő
sza vak hoz, hogy bé kes sé ge det és jó
hí re det köz ve tít sük. Jé zus Krisz tu sért
ké rünk…

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

[Lek tor:] Kö nyör günk a be te ge -
kért, szen ve dő kért. Érez tesd ve lük
kö zös sé ge det. Erő sítsd Lel ked del a
be te gek hoz zá tar to zó it. Add, hogy
érez hes sék a kö zös ség se gí tő együtt -
ér zé sét. Jé zus Krisz tu sért ké rünk…

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

[Lek tor:] Kö nyör günk a sze gé -
nye kért, ál lás ta la no kért, haj lék ta la -
no kért, a ta lajt vesz tet te kért, mind -
azo kért, akik se gít ség re szo rul nak.
Adj mel lé jük em be re ket, se gí tő ke zet,
akik ál tal fel eme led és meg tar tod
őket. Hasz nálj fel min ket meg tar tó
ter ved ben. Lel ked del in díts min ket
cse lek vés re. Jé zus Krisz tu sért ké -
rünk…

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

[Lel kész:] Hall gass meg min ket,
Urunk, hogy aka ra tod sze rint él -
jünk, és ré sze sül jünk a te örök or szá -
god ör ven de ző kö zös sé gé ben.

[Gyü le ke zet:] Ámen.

Oratio
œcumenica
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A Lu the rá nus Vi lág szö vet ség (LVSZ)
hét éven kén ti nagy gyű lé sei egy faj ta
irány tűt, „ég tá jo lót” kí nál nak a vi lág
evan gé li kus sá gá nak. Ezt él het tem át
a lap zár ta kor be fe je ző dött 11. nagy  gyű -
lé sen is, a németországi Stutt  gart ban. 

Új össze füg gé se ket és táv la to kat
aján dé ko zó él ményt je len tett szá -
mom ra Ro wan Wil li ams can ter buryi
ér sek elő adá sa, amellyel fel ve zet te a
nagy gyű lés fő té má ját: „Min den na -
pi ke nye rün ket add meg ne künk ma.”

Az ang li kán egy ház fe je hang sú -
lyoz ta, hogy a Miatyánk ne gye dik ké -
ré se a min den na pi ke nyé rért el vá -
laszt ha tat lan az ötö dik ké rés től,
amely, ha úgy tet szik, a min den na pi
bűn bo csá nat ra vo nat ko zik. Em lé -
kez te tett ar ra, hogy Hi e rony mus sze -
rint a ne gye dik ké rés így is for dít ha -
tó: „Add meg ne künk ma a hol nap ke -
nye rét…” Így a ké rés a Jé zus Krisz tus -
ban kö zénk ér ke zett Is ten or szá gá ra
is ki ter jeszt he tő.

De hol ta lál hat juk meg együtt a
min den na pi ke nyér és a bűn bo csá -
nat, va la mint a je len be be ra gyo gó jö -
vő aján dé kát? Az an gol teo ló gus lá -
tá sa sze rint mind ez az úr va cso ra
szent sé gé ben él he tő meg, amennyi -
ben fel is me rem: „ho mo eu cha ris ti cus”
le he tek. Olyan, eu cha risz ti á ból élő,
há lás em ber, akit ma ga Is ten táp lál az
élet ke nye ré vel, Jé zus Krisz tus sal.

Mind ez nem ma radt el vont teo ló -
gi ai té tel, hi szen Stutt gart ban min den
na pot úr va cso rai kö zös ség ben kezd -
tünk. Ezek va ló ban az egész nap

mun ká ját meg ha tá ro zó eu cha risz ti -
kus ün ne pek vol tak, ahol kö zel ezer -
fős gyü le ke zet ben él het tük át a fel tá -
ma dott Úr ral és sok szí nű né pé vel va -
ló ta lál ko zás örö mét. 

A bűn bo csá nat fel sza ba dí tó aján -
dé kát is egé szen konk ré tan meg ta -
pasz tal hat tuk, ami kor – kö zel öt éves
ko moly teo ló gi ai dia ló gus gyü möl -
cse ként – a stutt gar ti nagy gyű lé sen
ün ne pé lyes ke re tek kö zött lét re jött a
ki en gesz te lő dés, a meg bé ké lés az
LVSZ és a Men no ni ta Vi lág kon fe ren -
cia kö zött. A men no ni ták a re for má -
ció ko ra be li új ra ke resz te lő (ana bap -
tis ta) moz ga lom örö kö sei. Őse i ket re -
for má tor ele ink ke gyet le nül ül döz ték.
Saj nos, egé szen odá ig me nő en, hogy
egye se ket, vég ső „teo ló gi ai érv ként”,
ki vég zés sel „sza ba dí tot tak meg” az
eret nek té vely gés ből…

Va ló ban ka tar ti kus él mény volt,
ami kor is ten tisz te le ti ke re tek kö zött
is meg tör tént ré szünk ről a bo csá nat -
ké rés, és meg szü le tett a köl csö nös ki -
en gesz te lő dés. Tu dom, hogy vi szony -
lag könnyű nek tű nik az ősök vét ke it
meg val la ni és a múlt bű ne i ért bo csá -
na tot kér ni. De hi szem, hogy mind -
ez mo dell ér té kű le het. Se gít het, hogy
mai vét ke in ket, mu lasz tá sa in kat,
konflik tu sa in kat is min den szent tü -
rel met len ség től, ar ro gan ci á tól men -
te sen, va ló ban krisz tu si in du lat tal, a
köl csö nös bi za lom, meg ér tés és nyi -
tott ság, va la mint a köl csö nös bűn bá -
nat és bo csá nat sza bad sá gá ban pró -
bál juk el ren dez ni.

Az Úr imád sá ga ugyan is ép pen ar -
ra ta nít, hogy a min den na pi ke nyér
mel lett a min den na pi bűn bo csá nat
kér dé sé ben is mennyei Atyánk ir gal -
mas sze re te té re szo ru lunk. Nem -
csak én és nem csak a má sik, kü lön-
kü lön, ha nem együtt: „…add meg ne -
künk… bo csásd meg ne künk…” Ad juk
meg, ad juk to vább egy más nak, amit,
akit mi is úgy kap tunk aján dék ba! Így
le szünk egy szer re meg aján dé ko zott
és aján dé ko zás ra ké pes, há lás szí vű
em be rek, akik re il lik a ki tün te tő név:
ho mo eu cha ris ti cus. Ez nem egy ki -
halt ős em ber faj ta meg kö vült csont -
vá zának elnevezése, ha nem va ló ban
a jö vő em be réé. A ho mo eu cha ris ti -
cus olyan, Krisz tus ál tal, sőt egye ne -
sen Krisz tus sal táp lált „új em ber faj -
ta”, aki tud kér ni és há lá san el fo gad -
ni, kap ni és öröm mel to vább ad ni: ke -
nye ret és bűn bo csá na tot egy aránt.

Nem vé let le nül hang sú lyoz za a
Lu the rá nus Vi lág szö vet ség im már
két év ti ze de, a cu ri ti bai nagy gyű lés
óta, hogy nem csu pán szer ve zet,
szö vet ség, ha nem az evan gé li kus
egy há zak kö zös sé ge akar len ni. Kö -
zös ség, bib li ai szó val ko i nó nia, mely -

nek tag jai egy szer re ré sze sed nek Is -
ten aján dé ka i ban, és ré sze sí tik a rá -
juk bí zot ta kat a to vább adás ra ka pott
lel ki, szel le mi és tes ti aján dé kok ból. 

Ter mé sze te sen mint min den, az
egész vi lá got át fo gó, mul ti kul tu rá lis
szer ve zet ben, kö zös ség ben, az LVSZ-
ben is tá mad nak fe szült sé gek; töb bek
kö zött teo ló gi ai, bib lia ér tel me zé si kér -
dé sek ben. 79 or szág 145 tag egy há za a
Krisz tus ban meg val lott egy ség mel lett
sem gon dol koz hat min den rész let kér -
dés ben egy for mán, és nem lép het
egy kö te le ző ütem re. Az LVSZ nem
evan gé li kus Va ti kán, nem Szent szék…
Az LVSZ el nö ke nem lu the rá nus pá -
pa, még ak kor sem, ha a most vá lasz -
tott el nök, Mu nib Yo u nan tör té ne te -
sen a Szent föld evan gé li kus püs pö ke…

A „jól ér te sül tek” tud ni vél ték,
hogy a meg lé vő né zet kü lönb sé gek
(pél dá ul sze xu ál eti kai kér dé sek ben)
az LVSZ sza ka dá sá hoz fog nak ve zet -
ni Stutt gart ban. De há la Is ten nek, a
vész jós ló han gok té ved tek. A ti zen -
egye dik nagy gyű lés a 2007-ben
Lund ban meg hir de tett to váb bi –
ala pos teo ló gi ai ta nul má nyok kal elő -
ké szí tett, hig gadt – pár be széd re, kö -
zös gon dol ko dás ra kér te a tag egy há -
za kat, hang sú lyoz va a Krisz tus ban
ka pott egy ség el kö te le ző aján dé kát. 

A teo ló gi ai mun ka ered mé nye it
2012-ig kell össze gyűj te ni és köz -
kinccsé ten ni. En nek ré sze ként eb ben
az év ben egy há zunk ban is min den
lel ké szi mun ka kö zös ség fog lal ko zik
ez zel a komp lex té ma kör rel: a há zas -

ság, a csa lád, az em be ri sze xu a li tás
ége tő prob lé má i val.

Fon tos, hogy együtt ke res sük,
együtt éhez zük az igaz sá got, hi szen
ak kor ne künk is szól Jé zus ígé re te:
„Bol do gok, akik éhez nek és szom jaz nak
az igaz ság ra…”

A can ter buryi ér sek töb bek kö zött
úgy is szólt a ke nyér ről, mint ami, aki
az igaz ság ke nye re: „Én va gyok az út,
az igaz ság és az élet…” De ne fe led jük:
ez az igaz ság nem em be ri igaz ság szol -
gál ta tás, ítél ke zés. Jé zus igaz sá ga so -
ha sem éles kő, amely má so kat ha lál -
ra se bez het, ha nem él te tő ke nyér,
amely táp lál.

Stutt gart ban egy hé ten át ré sze sed -
het tünk a meg hall ga tott imád ság ál -
dá sa i ból. Na pon ta át él tük a mai ke -
nyér cso dát: kö zel ez ren, spi ri tu á lis ér -
te lem ben (is) jól lak tunk. Mi, akik ott
le het tünk, tar to zunk az zal, hogy a
össze gyűj tött bő sé ges ma ra dé kot a
kö zel jö vő ben meg osszuk mind azok -
kal, akik éhez nek az igaz ság ra, a
gyó gyí tó, táp lá ló, jó szó ra.

Ho mo eu cha ris ti cus
É GTÁJOLÓ

Gáncs Péter püspök
Déli Egyházkerület

b Or di ná ci ós ün ne pi is ten tisz te -
let re gyűl tek össze a fel ne ve lő
gyü le ke zet tag jai, a ro ko nok,
ba rá tok, is me rő sök az el múlt
szom ba ton dél után a Fej ér-Ko -
má ro mi Egy ház me gye ke le ti
csücs ké ben fek vő Tor das temp -
lo má ban, ahol Itt zés Já nos püs -
pök lel késszé szen tel te Nagy
Gá bor vég zett teo ló gust. A li tur -
gi á ban Sül ler Zsolt he lyi lel -
kész, il let ve – az Evan gé li kus
Hit tu do má nyi Egye tem ré szé ről
– dr. Ko rá nyi And rás egye te mi
do cens se géd ke zett.

A püs pök a szol gá lat ra in dí tó ige hir -
de té sé ben 1Tim 6,11–12 alap ján ar ra
fi gyel mez tet te a lel kész je löl tet, hogy
aki ko mo lyan ve szi a hi tét, har ci
hely zet ben van. A bű nök ke rü lé se
mel lett a jó ra is tu da to san kell tö re -
ked nie. A kí sér té sek be lül ről tá mad -
nak, de az egy há zat a szí vünk ben va -
ló küz de lem men ti meg. „Ra gadd
meg, ami a ti éd: az örök élet evan gé -
li u mát! De ne tartsd meg ma gad nak!
Ke rüld a kí sér té se ket, állj be a harc -
ba, in dulj a szol ga tár sak kal, az imád -
ság hát tér ere jé vel a szol gá lat ba, hogy
so kak hoz el jus son az evan gé li um!” –
zár ta ige hir de té sét Itt zés Já nos.

Nagy Gá bor 1985-ben szü le tett
Szé kes fe hér vá ron. Szü le i vel és nő vé -
ré vel Tor da son élt, itt ke resz tel te meg
Bot ta Ist ván lel kész. Az ál ta lá nos is -
ko lát is itt vé gez te, már el ső osz tály -
tól kezd ve járt hit tan ra. Al só ta go zat -
ban Sze me rei Já nos, fel ső ben Fű ke
Sza bolcs – ko ráb ban Tor da son szol -
gá ló lel ké szek – ta ní tot ták. Nyol ca -
di kos ként – a kon fir má ci ó ra ké -
szül ve – vett részt egy tá bor ban, ahol
sze mé lye sen is meg is mer te és el fo -

gad ta Jé zus Krisz tust mint Urát és
Meg vál tó ját. El mon dá sa sze rint et -
től az év től kezd ve járt rend sze re sen
is ten tisz te le tek re és a gyü le ke ze ti
if jú ság össze jö ve te le i re. Né hány év -
vel ké sőbb pres bi ter nek is meg vá -
lasz tot ták. 

A kö zép is ko lát a bu da pes ti Pus kás
Ti va dar Táv köz lé si Tech ni kum ban

vé gez te, ahol az érett sé gi után táv köz -
lé si tech ni ku si ok le ve let is szer zett.
2004-ben je lent ke zett az Evan gé li kus
Hit tu do má nyi Egye tem re. A ha tod -
évet Sú ron és Ba kony cser nyén töl töt -
te Szar ka Ist ván és Szar ka Éva men -
tor sá ga alatt.

A Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke -
rü let leg fi a ta labb lel ké szét Itt zés Já -
nos püs pök au gusz tus 15-től a sú ri
gyü le ke zet be küld te ki szol gá lat ra.

g Me nyes Gyu la

Har ci hely zet ben 
Nagy Gá bor lel késszé szen te lé se Tor da sonAz aján dé ko zó sze mé vel

A szű kös évek gyak ran he lyes lá tás -
ra ta ní ta nak. Fel fe dik, hol pa zar ló to -
vább ra is az éle tünk, ahol még is csak
ér vé nye sí te ni le het ne azt a bű vös
ön kor lá to zást, amely má sok nak egy
csa pás ra esély te rem tés is. Kü lö nö sen
így van ez, ha Is ten ma ga lát tat ja meg,
hogy dol ga ink nak el ső sor ban nem
stá tust ki fe je ző vagy pi a ci, de sok kal
in kább hasz ná la ti, sőt szol gá la ti ér -
té kük van. 

Fa so ri szol gá la ti au tónk hely ze tét
így kezd tük fok ról fok ra át ér té kel ni.
A dön tést ér lel te a Bu da pest Bel vá -
ro sá ban ta pasz tal ha tó egy re le he tet -
le nebb for gal mi és par ko lá si hely zet
és az a hír, hogy a sár szent lő rin ci
evan gé li kus ala pít vány ke re té ben
mű kö dő ci gány misszi ó nak szük sé ge
len ne egy au tó ra. Azt is tud tuk,
hogy ezek ben az évek ben pá lyá za ti
úton alig ha van esé lyük új au tó hoz
jut ni.

El ha tá roz ta te hát pres bi té ri u munk,
hogy a lel ké szi szol gá la ti au tót, a ti zen -
hat éves, ám mind össze ki lenc ven ezer
ki lo mé tert fu tott Volks wa gen Gol fot –
tel jes kö rű fel újí tást kö ve tő en – friss
mű sza ki val át ad juk a ci gány misszió
szá má ra. Ott lesz jó he lye, ott hoz hat
ál dást, az össze gyü le ke zés, az esély te -
rem tés kü lön le ges út ja in.

Az át adás nap ján – ame lyet az
éven kén ti Kö zös asz tal ci gány tá bor
előt ti pén tek re idő zí tet tünk – Dé vény
Zol tán  pres bi te rünk kel együtt ér kez -
tünk a Zsi vora György Nép fő is ko lai
Ala pít vány hoz. A na pi prog ram be -
pil lan tást nyúj tott Sár szent lő rinc
gaz dag tör té nel mi múlt já ba és ab ba
a lel ki épí tő mun ká ba, ame lyet a
nap szám ból ér ke ző, ün nep lő be öl tö -
zött ci gány test vé rek kö ré ben ta -
pasz tal tunk. Fel eme lő lel ki kö zös ség -
ben kö szön tük meg ezt ének kel,
imá val és há la adás sal Urunk nak, a
Krisz tus Jé zus nak.

g Ara di György

A meg aján dé ko zott
sze mé vel
Ott állt a tel je sen fel újí tott, fris sen le -
mo sott au tó a gyü le ke ze ti ház előtt,
a nagy dió fák alatt. Az „ün ne pé lyes”
át adá si ce re mó ni án – amely va ló já -
ban ben ső sé ges há la adó áhí tat volt –

mindenki lát hat ta. De a gyü le ke ze ti
te rem ben nyil ván va ló vá vált, hogy
nem csu pán egy au tót kap tunk, egy
ön ma gá ban tö ré keny, szür ke tár -
gyat, ha nem valami oly kü lön le ge set,
ami örök igaz sá gok hor do zó ja már
most, és ez a ne mes fel adat vár rá a
jö vő ben is – most már az új hasz ná -
lók fel ada ta ként. 

Üze ni, hogy van egy evan gé li kus
gyü le ke zet a nagy és tá vo li Bu da pes -
ten, amely kö zel van hoz zánk, amely -
nek fon tos a ci gány ság, a ci gány -
misszió, az evan gé li um to vább adá -
sá nak ügye; ame lyik sze re tet tel gon -
dol ránk; ame lyik kel töb bek kö zött
össze köt a két gyü le ke zet temp lom -
tor nyá ból messzi re zen gő ha ran -
gok kö zös fel ira ta: „Is me ri az Úr az
övé it”. Ez zel az igé vel bá to rí tot ta
Ara di György fa so ri lel kész az egy -
be gyűl te ket.

Mi is küld tünk tár gya kat a fa so ri
test vé rek nek (a sár szent lő rin ci gyü -
le ke zet tör té ne tét be mu ta tó köny ve -
ket), de fon to sabb nak tar tot tuk Pál
apos tol üze ne té nek to vább adá sát,
ami már a mi ta pasz ta la tunk is: mert
mi is tud tunk szű köl köd ni az au tók
te rén, most már be le szünk avat va a
bő völ kö dés be is, és ne künk is jó ér -
zés meg aján dé ko zott nak len ni. De az
iga zi örö münk az, hogy amit át vet -

tünk mint ked ves, jó il la tot, kel le mes,
Is ten nek tet sző ál do za tot, az in kább
az ado má nyo zót gaz da gít ja, mert
Is ten be fog ja töl te ni min den szük -
sé gü ket az ő gaz dag sá ga sze rint di -
cső sé ge sen a Krisz tus Jé zus ban. Ezt
kí ván juk hit tel, re mény ség gel és sze -
re tet tel ne kik!

g Ba kay Pé ter 

Golf a ci gány misszi ó ért
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Új já épí té si se gély prog ram ja ke re té -
ben fél mil li árd fo rint nyi ér ték ben
nyújt se gít sé get az ár víz ká ro sul tak -
nak a Ma gyar Öku me ni kus Se gély -
szer ve zet (MÖSZ) – je len tet te be a
szer ve zet jú li us 20-ai saj tó tá jé koz ta -
tó ján Le hel Lász ló.

Az A38 ha jón zaj lott ese mé nyen a
MÖSZ el nö ke rö vi den fel idéz te a
gyors se gít ség nyúj tás sza ka szá ban
tett lé pé se i ket (ezek ről az Evan gé li -
kus Élet jú ni us 20-ai szá má ban kér -
dez tük Fe ke te Dá ni el saj tó re fe renst –
a szerk.), majd az el kö vet ke ző idő szak
fel ada ta i ról szól va el mond ta: a
MÖSZ olyan te rü le te ken kí ván részt
ven ni a mun ká ban, ame lyek re az ál -
la mi tá mo ga tás nem ter jed ki.

A meg ron gá ló dott há zak fel újí tá -
sá hoz nem kész pénz zel já rul nak hoz -
zá, ha nem a kár fel mé rés alap ján épí -
tő anyag-tá mo ga tás ban ré sze sí tik a ká -
ro sul ta kat, a he lyi mun ka erő be vo ná -
sá val mű sza ki szak em be re ket biz -
to sí ta nak szá muk ra, vagy a tel jes ki -
vi te le zé si mun kát át vál lal ják.

Az in gó sá gok – ház tar tá si esz kö -
zök, bú to rok – pót lá sá hoz száz-két -
száz ezer fo rint ér té kű utal vá nyo kat
osz ta nak szét, me lye ket a he lyi kis- és
kö zép vál lal ko zá sok ban vált hat nak be
az érin tet tek. Jú li us 13-án el ső ként Sá -
tor al ja új he lyen ad ták át a rá szo ru lók -

nak az utal vá nyo kat – 210 csa lád nak
össze sen 26 mil lió fo rint ér ték ben. (Er -
dély ma gyar lak ta fal va i ban, me lyek -
ben jú ni us ban–jú li us ban okoz tak je -

len tős ká ro kat a he ves eső zé sek és az
azo kat kö ve tő ára dá sok, jó szág pót lás -
sal se gít a MÖSZ. Két nap pal a saj tó -
tá jé koz ta tó után más fél mil lió fo rint
ér ték ben osz tot tak ba rom fit a ma gyar -
la pá di csa lá dok nak. – A szerk.)

A saj tó tá jé koz ta tón fel szó lalt Cse -
lé nyi Lász ló, a Du na Te le ví zió el nö -
ke is. A ha tá ron túl élő ma gyar sá got
is össze fog ni kí vá nó köz szol gá la ti

mé di um Ha tár ta lan se gít ség az ár víz -
ká ro sul tak nak cím mel hir de tett ado -
mány gyűj tést; az ed dig össze gyűlt
több mint 330 mil lió fo rint tal ugyan -
csak a MÖSZ gaz dál kod hat.

g V. J.

Fél mil li árd fo rint tal se gí ti
az ár víz ká ro sul ta kat a MÖSZ

Nem csak is me rő sen, ha nem éle te sen,
ak tu á li san is hang za nak a 18. szá zad
szol gá lat ba ál lí tó és ab ban ki tar tás -
ra buz dí tó éne ké nek sza vai. Bi zony -
ság té vők re van szük ség éle tünk min -
den hely ze té ben. A csa ló dá sok, meg -
pró bál ta tá sok és meg aláz ta tá sok kö -
ze pet te épp úgy, mint ak kor, ami kor
a re mény ség, a bi za lom és az új ra kez -
dés Lel ke érin ti meg az em be re ket. A
re for má ció és az éb re dés a sza vak
konk rét teo ló gi ai és tör té ne ti ér tel -
mé ben, va la mint ál ta lá nos je len té -
sük ben is ro kon ér te lem mel bír nak.

Ez az ál ta lá nos ro kon ság is, és ta -
lán a konk rét tör té nel mi hely ze tünk
is in do kol ja, hogy a 2010. évi Ok tó -
ber a re for má ció hó nap ja ren dez -
vény so ro zat fő té má já ul a szer ve zők
en nek az is mert ének nek az el ső so -
rát vá lasz tot ták. Ben ne van eb ben a
vá lasz tás ban az el kö te le zett ség is, és
a tett re kész ség is. De ben ne van a
sze mé lyes fe le lős ség ér zet is, il let ve
an nak jo gos igé nye. A 16. szá za di re -
for má ció el kö te le zett, ne ves és név -
te len hí ve it is ezek a jel zők ír ták le
leg hi te le seb ben. S er re a fe le lős ség -
tel jes el kö te le zett ség re és tett re kész -
ség re van nagy szük ség nyil ván ma is
ki nek-ki nek a ma ga kis vi lá ga és
egyé ni ké pes sé gei sze rint.

Hisszük ugyan ak kor, hogy nem -
csak szük ség van er re, ha nem le he -
tő ség is, s a ket tő együtt mi nő sí tet -
ten éb re dés re és bi zony ság té tel re
hív. Ezt a hí vó szót kí ván ja hal lat ni az
Ok tó ber a re for má ció hó nap ja ren -
dez vény so ro zat eb ben az esz ten dő -
ben kü lö nö sen is. Főbb ál lo má sai a
kö vet ke zők.

Ok tó ber 1-jén, csü tör tö kön ün ne -
pé lyes meg nyi tó val kez dőd nek a
ren dez vé nyek a Ma gyar or szá gi Egy -
há zak Öku me ni kus Ta ná csa és az
egye te mi lel kész sé gek szék há zá nak
ká pol ná já ban. A meg nyi tó jó al kal -
mat ad – a fő té ma meg fon to lá sán túl,
il let ve ah hoz kö tő dő en – a Theo lo gi -
ai Szem le cí mű öku me ni kus tu do má -

nyos fo lyó irat ala pí tá sa év for du ló já -
nak meg ün nep lé sé re. E ne gyed éves
lap – ki sebb meg sza kí tá sok kal –
nyolc van öt éve szol gál ja el ső sor ban
a pro tes táns teo ló gia mű ve lé sét, de
min dig nyi tott nem csak az úgy ne ve -
zett se géd tu do má nyok iránt, ha nem
ál ta lá ban a tu do má nyos ság, va la -
mint a test vér egy há zak teo ló gi ai fel -
is me ré sei iránt is. Nyil ván ez a ha gyo -
mány kü lö nö sen foly ta tan dó a 21.
szá zad ban, az in ter disz cip li ná ris,
ho lisz ti kus igaz ság- és va ló ság ku ta -
tás, va la mint igaz ság- és va ló ság ér -
tel me zés ko rá ban.

Ok tó ber 2-án és 3-án Pé csett ren -
de zik meg az úgy ne ve zett pro tes táns
misszi ói na pok prog ram so ro za tot.
En nek ke re té ben a bap tis ta temp lom -
ban női ta lál ko zó lesz, ame lyen ün -
ne pi ven dég ként Eli za beth Mit -
telstäed, a Ly dia cí mű fo lyó irat ala -
pí tó fő szer kesz tő je is részt vesz. Dél -
után a bel vá ro si re for má tus temp -
lom ban az 1910. évi edin burghi vi lág -
misszi ói kon fe ren cia cen te ná ri u mi
tu do má nyos em lék ülé sé re ke rül sor,
ezt az evan gé li kus temp lom ban ün -
ne pi is ten tisz te let kö ve ti. Va sár nap a
pé csi és Pécs kör nyé ki gyü le ke ze tek
ven dég ige hir de tő ket fo gad nak, dél -
után pe dig – a ter vek sze rint – a me -
gye há za dísz ter mé ben kul tu rá lis mű -
sor lesz.

Ok tó ber 17-én, va sár nap 17 óra kor
kez dő dik a szo ká sos ün ne pi re for -
má ci ói gá la a bu da pes ti Urá nia
Nem ze ti Film szín ház ban. Az ün ne -
pi be széd re No votny Zol tán ne ves
sport új ság író, a Pro tes táns Új ság írók
Szö vet sé gé nek el nö ke nyert fel ké -
rést. A gaz dag prog ram ban ter ve ink
sze rint – egye bek mel lett – a Bap -
tis ta Köz pon ti Ének kar szol gál Ber -
ke si Sán dor re for má tus kar nagy ve -
ze té sé vel. Lát ha tó lesz az Evan gé li -
u m Szín ház nagy si ke rű elő adá sá -
nak, Az em ber tra gé di á já nak utol -
só, meg in dí tó an biz ta tó szí ne az
ere de ti sze rep osz tás ban.

Ok tó ber 31-én 15.30-kor ün ne pi
meg em lé ke zést ter ve zünk a bu da -
pes ti Re for má ci ói em lék park ban
(Baj za ut ca, Vá ros li ge ti fa sor sar ka),
ame lyen a tag egy há zak fú vós ze ne ka -
rai és a Bu da pest-Fa so ri Evan gé li kus
Gim ná zi um di ák jai is szol gál nak.
In nen a fú vó sok kí sé re té ben bi zony -
ság te vő me net tel me gyünk a De ák
té ri evan gé li kus temp lom ba, ahol az
úr va cso rás pro tes táns-öku me ni kus
is ten tisz te le ten Phi lipp Me lanch -
thon ról is el hang zik elő adás ha lá lá -
nak négy száz öt ve ne dik év for du ló ja
al kal má ból. Az is ten tisz te le tet a ter -
vek sze rint a Szél ró zsa Band kon cert -
je kö ve ti.

Sze re tet tel jes bi za lom mal buz -
dít juk a gyü le ke ze te ket, in téz mé -
nye ket és szer ve ze te ket, hogy le he -
tő leg pro fil juk nak meg fe le lő en, de
nem ki zá ró la go san e fő té má hoz
kap cso lód va szer vez zék meg a ma -
guk he lyi prog ram ját vagy prog -
ram ja it, s er ről – a prog ram fü ze tünk -
ben va ló re giszt rá ció ér de ké ben –
leg ké sőbb szep tem ber 5-ig szí ves -
ked je nek tá jé koz ta tást kül de ni a
Ma gyar or szá gi Egy há zak Öku me ni -
kus Ta ná csá nak: 1117 Bu da pest, Ma -
gyar tu dó sok kör út ja 3.; te le fon:
1/371-2690, fax: 1/371-2691, e-mail:
oi ku me ne@me ot.hu.

Bi za lom mal ké rem, hogy az ok tó -
ber 17-én, va sár nap 17 óra kor az
Urá ni á ban meg ren de zen dő ün ne pi
gá lá ra – te kin tet tel az in téz mé ny
be fo ga dó ké pes sé gé re – szí ves ked je -
nek meg ren del ni a je gye ket, va la mint
je gyen ként 500 fo rint/fő ado mányt is
re mé lünk leg ké sőbb szep tem ber 10-
ig a fen ti el ér he tő sé gek egyi kén.

Az Ok tó ber a re for má ció hó nap ja
ren dez vény so ro zat ban min den ér -
dek lő dő imád sá gos, ak tív rész vé te lét
és a ha tár idők szem előtt tar tá sát ké -
ri a szer ve ző bi zott ság.

g Dr. Bó na Zol tán, 
a Ma gyar or szá gi Egy há zak

Ökume ni kus Ta ná csá nak fő tit ká ra

Éb redj, bi zony ság té vő lé lek!
Ok tó ber a re for má ció hó nap ja
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Ful lasz tó hő ség ben ér kez tek meg a fi -
a ta lok a szász fő vá ros ba. A már hó -
na pok óta ké szü lő dő szer ve zők négy
pont ban ha tá roz ták meg a drez dai
elő ta lál ko zó cél ját: fel ké szül ni a stutt -
gar ti nagy gyű lés té má já ból, gya ko rol -
ni a fel szó la lá so kat, meg erő söd ni a
lu the rá nus iden ti tás ban és öröm -
mel meg él ni a kö zös sé get. 

A va sár na pi kez dő is ten tisz te le ten
Il se Jun ker mann püs pök nő ige hir de -
té se és „ke resz te lé si em lé kez te tő”
hív ta fel a fi gyel met ar ra a kö zös alap -
ra, amely a kü lön bö ző kon ti nen se ken
élő lu the rá nu so kat össze kö ti. A Kö -
zép-né met or szá gi Evan gé li kus Egy -
ház lel ké szi ve ze tő je Lu ther nyo -
mán fi gyel mez te tett ar ra, hogy ne fe -
led kez zünk meg so ha ke reszt sé -
günk ről. Jé zus ban új éle tet kez dünk,
és meg van a sza bad sá gunk se gí te ni
a rá szo ru ló kon, vál toz tat ni az igaz -
ság ta lan tár sa dal mi rend sze re ken.
A kül döt tek ott hon ról ho zott vi zü ket
ke ver ték össze egy ke resz te lő me -
den cé ben, és ez zel a víz zel raj zol tak
ke resz tet egy más hom lo ká ra em lé -
kez te tő ül.

A hét fo lya mán a na po kat a kü lön -
bö ző kon ti nen se k kép vi se lőinek áhí -
ta tai ke re tez ték, dél előt tön ként pe dig
kis cso por tok ban kö zös bib lia ta nul -
má nyok ra ke rült sor. Hét főn konk rét
pro jek te ket mu tat tak be egyes stew -
ar dok, a sa ját gyü le ke ze te ik ben, sa ját
egy há zuk ban je lent ke ző leg na gyobb

hi á nyok ra ke res ve meg ol dá so kat.
Ezen a na pon dr. Ze pha  nia Ka mee -
ta, az LVSZ ta ná csá nak tag ja is mer -
tet te a fi a ta lok kal a nagy gyű lés alap -
esz mé it: az öt ezer em ber meg ven dé -
ge lé se kor az em be rek meg osz tot ták
ja va i kat… A tu laj don meg osz tás ra ké -
pes em be ri ség a cél.

Mar tin Jun ge, az ok tó ber ben hi va -
tal ba lé pő fő tit kár is el lá to ga tott a
drez dai elő ta lál ko zó ra. A Chi lé ből
szár ma zó lel kész ke rek asz tal-be szél -
ge té sen osz tot ta meg gon do la ta it a fi -
a ta lok kal. A nagy gyű lés köz pon ti té -
má já ból („A mi min den na pi ke nye -
rün ket add meg ne künk ma”) sze rin -
te az a leg fon to sabb, hogy tu da to sít -
suk ma gunk ban: a min den na pi ke -
nyér nem csak az egyé né, ha nem a kö -
zös sé gé. A mi min den na pi ke nye -
rünk. Az LVSZ kö zel nyolc van mil lió

em bert tud el ér ni. Ha az em be ri ség -
nek ez a ré sze túl tud lép ni egyé ni ér -
dek szfé rá ján, és fe le lős sé get tud vál -
lal ni em ber tár sai ért, már óri á si se gít -
sé get tu dunk nyúj ta ni.

A fel ve ze tő elő adá sok, be szél ge té -
sek után ma guk a fi a ta lok osz tot ták
meg a kö zös ség gel a ré gi ó ju kat meg -
ha tá ro zó gon do kat, „éh sé ge ket”. Hu -
szon hat, az evan gé li kus fi a ta lo kat kü -
lö nö sen is fog lal koz ta tó kér dés ke rült
elő a jú li us 13–15-én zaj lott be szél ge -
té sek ben. Az if jú ság fon tos nak ta lál -
ta az ok ta tás nak, a spi ri tu á lis meg úju -
lás nak, a ki sebb sé gek in teg rá ci ó já -
nak kér dé sét, de so kan be szél get tek az
em ber ke res ke de lem, a HIV/AIDS
prob lé má i ról is. A stutt gar ti nagy gyű -
lés szá má ra azon ban csak há rom kér -
dést fel dol go zó üze ne tet küld he tett az
if jú sá gi elő gyű lés. Az iz gal mas vá -
lasz tás ered mé nye ként e há rom té ma
a kö vet ke ző lett: fenn tart ha tó ság (ezen
be lül a klí ma vál to zás, az igaz sá gos élel -
mi szer-gaz dál ko dás), a ne mek kö zöt ti
igaz sá gos ság és az LVSZ mun ká já nak
is mer te té se szé le sebb kör ben, va la mint
a fi a ta lok ha té ko nyabb be vo ná sa a
szö vet ség mun ká já ba.

A ta nács ko zá so kat és a mű hely -
mun kát a drez dai ifik ál tal össze ál lí -
tott vál to za tos prog ram tet te kel le -
mes sé. El ső nap a tör té nel mi bel vá -
ros pom pás épü le tei kö zé ka la u zol -
ták ven dé ge i ket, aki ket es tén ként
rend kí vül fi nom (al ko hol men tes)

gyü mölcs kok té lok kal is meg lep tek. A
zá ró es tén pe dig – El ba-par ti ha jós
va cso ra után – éj fél kor a hí res Fra -
u en kirché ben zen dül het tek fel a lu -
the rá nus ko rá lok a fi a ta lok aj ká ról.

A vi lág szám ta lan pont já ról ér ke -
zett evan gé li kus fi a ta lok ez után az
egy he tes kö zös ké szü lés után in dul -
tak – Wart burg vá rán ke resz tül – a
stutt gar ti nagy gyű lés re, ahol üze -
ne tü ket si ke rült meg győ ző mó don
tol má csol ni uk. Amint a fő tit kár,
Mar tin Jun ge mond ta: az if jú ság a je -
len és a jö vő. 

Ter mé sze te sen a fi a ta lok szá má ra
sincs vé ge a nagy gyű lés után a ten -
ni va lók nak. A ta pasz ta la to kat fel -
hasz nál va, a ba rát sá gok ra épít ve
újult erő vel foly tat hat ják az ott ho ni
if jú sá gi mun kát. 

g Ka lit Esz ter

„A fi a ta lok az egy ház
jele ne és jö vő je”

A Lu the rá nus Vi lág szö vet ség if jú sá gi
elő gyű lé séről

b A Lu the rá nus Vi lág szö vet ség (LVSZ) tag egy há za i nak fi a tal kül döt tei
és a stew ar dok (se gí tők) jú li us 10–17. kö zött Drez dá ban ké szül tek fel
kö zö sen a stutt gar ti nagy gyű lés re. Az if jú sá gi elő ta lál ko zó ra va la -
mennyi kon ti nens ről ér kez tek fi a ta lok – mint egy negy ven or szág ból
kö zel száz lu the rá nus if jú. Ma gyar or szá got stew ard ként Hor váth-He -
gyi Dé nes, if jú sá gi kül dött ként pe dig Ka lit Esz ter kép vi sel te. 
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A köz gaz dá szok több nyi re olyan ka -
te gó ri ák ban gon dol kod nak, mint a
be fek te tés, költ ség, ha szon, pro fit,
GDP és így to vább. Ra ci o ná lis szá mí -
tá sok elő zik meg a dön té se i ket. Hogy
le het hát, hogy egy No bel-dí jas köz -
gaz dász pro fesszor nem a ha gyo má -
nyos lo gi kát kö ve ti? Hogy le het,
hogy ez a meg győ ző dé se – „kor lát -
lan le he tő sé gek van nak min den em -
ber ben” – ad ja el mé le té nek alap ját és
ki dol go zott rend sze ré nek si ke rét?
Az Ers te Bank és a So ci al Busi ness
To ur ál tal szer ve zett bu da pes ti elő -
adás hall ga tói vá laszt kap tak er re.

Se gé lye zés he lyett
va ló di se gít ség
Ju nusz pro fesszor tör té ne te az 1970-
es évek ben kez dő dött, ami kor Bang -
la des ben éh ín ség tört ki, és az or szág
la kos sá gá nak nyolc van szá za lé ka a
lét mi ni mum alatt élt. A pro fesszor
ek kor köz gaz da sá gi el mé le te ket ta -
ní tott az egye te men, és mé lyen át -
él te, hogy az el mé le tek nem ér nek
sem mit, ha nem tud nak meg ol dást
ad ni egy éh ín ség től súj tott or szág -
ban az alap ve tő gaz da sá gi prob lé -
mák ra. Ezért az elő adá sai után min -
den nap ki ment a fal vak ba be szél get -
ni az em be rek kel, hogy lás sa, mi lyen
prob lé mák kal küsz köd nek. Így ta lál -
ko zott egy csa lád dal, amely az uzso -
rá sok csap dá já ba ke rült, és nem tu -
dott meg sza ba dul ni tő lük. Ju nusz
hu szon hét dol lárt adott ne kik köl -
csön, és ez elég volt ah hoz, hogy ki -
sza ba dul ja nak a mély sze gény ség
bör tö né ből.

Ez után a pro fesszor el gon dol ko -
zott azon, hogy ha ilyen kis összeg -
gel ilyen könnyen bol dog gá le het
ten ni em be re ket, ak kor ezt foly tat ni
kell, és má sok nak is le he tő sé get kel -
le ne ad ni ar ra, hogy kis össze gű hi -
telt kap ja nak. 

A hi telt leg egy sze rűb ben a ban kok
tud ják fo lyó sí ta ni, hi szen ez a dol guk.
Azon ban a mai ha gyo má nyos ban kok
lo gi ká ja sze rint csak az kap hat hi telt,
aki nek van fe de ze te, van mun ká ja,
meg fe le lő jö ve del me, te hát az, aki
meg bíz ha tó hi tel fel ve vő, aki biz tos -
ra ve he tő en vissza fi ze ti a felvett
össze get. Ju nusz pro fesszor úgy fo -
gal maz, hogy a mai ban kok an nak ad -
nak csak pénzt, aki nek úgy is van. A
vi lág la kos sá gá nak két har ma da azon -
ban, mint egy 4,5 mil li árd em ber
nem hi tel ké pes a ha gyo má nyos ban -
ki fel té te lek sze rint. 

Ép pen ezért a mai pénz ügyi rend -
szer meg vál toz ta tás ra szo rul. Olyan
rend szert kell ki épí te ni, amely nem
a ki zá rás ra, ha nem a be fo ga dás ra ala -
poz, és amely an nak ad pénzt, aki nek
szük sé ge van rá, még pe dig olyan te -
vé keny sé gek re és vál lal ko zá sok ra,
ame lyek ben a pro fit ter me lés nem
cél, ha nem esz köz.

A gaz da sá gi te vé keny ség nek vissza
kell kap nia ere de ti cél ját és lé nye gét,
vagy is hogy tár sa dal mi lag szük sé ges
és hasz nos te vé keny ség ér de ké ben
foly tat ják. Ha olyan vál lal ko zá sok

jön nek lét re, ame lyek jó mi nő sé gű ter -
mé ke ket vagy szol gál ta tá so kat ál lí ta -
nak elő, és ame lyek tár sa dal mi prob -
lé mák ra je len te nek meg ol dást, ak -
kor a se gé lye zés gya kor la ta he lyett –
a se gé lye zés re for dí tott össze gek tö -
re dé ké ből – sok kal több em ber fog va -
ló di se gít sé get és le he tő sé get kap ni. 

Más lo gi ká val –
a rend szert kell meg vál toz tat ni
Ez zel az ér ve lés sel küz dött Ju nusz a
bang la de si bank ve ze tők kel a het ve nes
évek ben, míg vé gül el in dult a hi te le -
zés, és lét re jött a Gram een Bank, a
sze gé nyek bank ja. Az év ti ze des ta -
pasz ta la tok Bang la des ben azt mu tat -
ják, hogy az ügy fe lek ki lenc ven hét-ki -
lenc ven nyolc szá za lé ka vissza fi ze ti a
hi te lét. Az Egye sült Ál la mok ban
2008-ban, a vál ság évé ben in dí tot tak
el mik ro hi tel prog ra mot, ott 99,5 szá -
za lé kos volt a vissza fi ze té si arány. 

Mi a tit ka en nek a ma gas arány -
nak? Mi a tit ka an nak, hogy 2008-tól
kezd ve a „nagy” ban kok vál ság ba
sod ród tak, a csőd szé lé re ke rül tek, a
sze gé nyek bank ja pe dig, ahol egy
kol dus és egy haj lék ta lan is kap hat hi -
telt, sőt még bank jo gászt sem al kal -
maz nak, vi rág zott?

A ti tok nyit ja ket tős. Az egyik,
hogy Ju nusz „bank ja” bí zik az em -
be rek ben. Hisz nek ab ban, hogy
kor lát lan le he tő sé gek van nak min -
den em ber ben, és e le he tő sé ge ket ki
is tud ja bon ta koz tat ni, ha meg kap -
ja rá az esélyt. A sze gény sé get
ugyan is nem az em be rek te rem tik,
ha nem a rend szer, amely ben élünk.
Ha meg vál toz tat juk a rend szert,
ak kor Ju nusz sze rint nem lesz több
sze gény em ber, és húsz év múl va
majd „sze gény ség mú ze u mo kat” kell
lét re hoz ni, hogy a gye re ke ink nek
meg tud juk mu tat ni, mit je lent sze -
gény nek len ni. 

A má so dik ti tok pe dig az üz le ti lo -
gi ka meg vál toz ta tá sa. Az üz let ma azt
je len ti, hogy a pénz ből még több

pénzt csi ná lunk. Lé nye gé ben a több
pénz lét re ho zá sa a fő cél, vagy is a
pro fit ma xi ma li zá lá sa. Ju nusz lo gi ká -
ja pe dig azt mond ja, hogy olyan te -
vé keny sé ge ket kell hi tel lel tá mo gat -
ni, ame lyek egy-egy ko moly tár sa dal -
mi prob lé má ra ad nak meg ol dást, és
a tár sa dal mi, va la mint a kör nye ze ti
hasz not ma xi ma li zál ják, nem pe dig
a pro fi tot. 

Pél dá ul Bang la des ben az ivó víz
iha tat lan, sőt mér ge ző, ezért lét re hoz -
tak egy olyan vál lal ko zást, amely
ivó vi zet szál lít a csa lá dok nak. Ha son -
ló kép pen az élel mi sze rek táp ér té ke
sem meg fe le lő, ezért lét re jött a vi ta -
mi no zott Da none jog hur to kat gyár -
tó vál lal ko zás, amely ver seny ké pes
áron ki vá ló mi nő sé gű ter mé ke ket
ál lít elő. Így meg fe le lő, táp lá ló élel mi -
szer hez jut nak még a leg sze gé nyebb
csa lá dok gyer me kei is. 

Az em ber nem pénz csi ná ló
gé pe zet
A mai üz le ti lo gi ka sze rint elő ször a
meg gaz da go dás a cél, utá na majd le -
het ada koz ni is a fel hal mo zott va -
gyon ból. Ju nusz pro fesszor fel hív ta a
fi gyel met en nek a lo gi ká nak a hi bás
vol tá ra. Az em ber nem pénz csi ná ló
gé pe zet. Az ő rend sze ré ben a pénz
csu pán esz köz ar ra, hogy a lé te ző tár -
sa dal mi prob lé má kat üz le ti vál lal ko -
zá sok se gít sé gé vel meg old juk. Eh hez
nyújt hi telt a sze gé nyek bank ja. 

Az ő rend sze re te hát nem se -
gély, nem jó té kony ko dás, ha nem
üz let. Igaz, egy más faj ta lo gi ka sze -
rint, mint ed dig meg szok tuk. Az élet
és a gya kor lat azon ban vissza iga zol -
ja ezt a lo gi kát. Új le he tő sé get kap -
hat nak ez ál tal csa lá dok, egyé nek, kö -
zös sé gek. 

Ju nusz pro fesszor hang sú lyoz za,
hogy az em be rek nem „egy di men zi -
ó sak”, ahogy a köz gaz da sá gi mo del -
lek pró bál ják le egy sze rű sí te ni. Az
em be rek nem csak ön ző ek és ön ér de -
kü ket kö ve tik, ha nem ugyan ak kor
ön zet le nek is. 

Az em be rek be ve tett bi za lom és az
egy más ra fi gye lés fi lo zó fi á ja alap ján
a pro fesszor ál tal el in dí tott hi te le zés
nyolc mil lió em ber éle tét vál toz tat ta
meg po zi tí van. Ha a csa lád ta go kat is
be le szá mol juk, ak kor a mik ro hi te le -
zés csak Bang la des ben negy ven mil -
lió em ber nek ho zott vál to zást az
éle té be, és se gí tett ne kik ki jut ni a
mély sze gény ség csap dá já ból. 

A mo dell vi lág szer te ter jed, idén
már Ma gyar or szá gon is el ér he tők
lesz nek a mik ro hi te lek. Jó re mé -
nyünk van ar ra, hogy a nem zet kö zi
pél dák alap ján ez itt hon is nagy se -
gít sé get je lent majd a tár sa dal mi
prob lé mák meg ol dá sá ban. 

A szerző közgazdász, az Evangélikus
Hit tu do má nyi Egyetem Gyakorlati
Teológiai Tan székének tanársegédje

Kor lát lan le he tő sé gek van nak
min den em ber ben Vé ge a fo ci-vi lág baj nok ság nak, s vé -

ge le het ne az em be ri jó zan ság ba,
ér tel mes ség be ve tett em be ri bi zo dal -
munk nak is. Ele in te úgy vél tem,
hogy csak já ték, tré fa, s ha ot rom bá -
nak tar tot tam is, nem vél tem se ko -
moly nak, se hi he tő nek a hírt. Ám
egy re töb ben, egy re na gyobb meg -
győ ző dés sel bom báz tak. Szólt ró la a
ha zai – a ke resz tény ség gel nem túl -
zot tan szim pa ti zá ló – mé di u mok
egész so ra. Ko moly hírt köz lő hang -
súllyal és még ko mo lyabb arc cal
han goz tat ták a fe no me ná lis hírt,
hogy egy pu ha tes tű, sok lá bú po lip -
jó szág elő re meg mond ja a meccsek
vég ered mé nyét. 

Mé di u mok tö me ge ter jesz tet te,
hogy a né met or szá gi Ober ha us en
oce a ná ri u má ban élő po lip té ved he -
tet len. Csak az ete tők be kel lett  he -
lyez ni a fo ci csa pa tok zász ló it, és ez
az okos po lip csal ha tat la nul ki vá laszt -
otta a győz te sét. El ké pesz tő egy
meccs jós.

Ta lán fe les le ges is volt a meccse -
ket le ját sza ni, a zse ni á lis po lip ta ná -
csá ra kel lett vol na ki osz ta ni a di csé -
re te ket, a he lye zé se ket és az ér me ket.
Mert hát a po lip meg mon dá – mi nek
ak kor küz de ni. 

Döb be ne tes, és sen ki nem szé gyel -
li ma gát. Se a le gen dát ki ta lá lók és a
nagy kö zön sé ge te tők a mé dia vá lyú
mel lett, se a hí re ket hall ga tók. Fel -
vi lá go sult, sze ku la ri zált, ma te ri a lis -
ta, ate is ta, ra ci o na lis ta, hu ma nis ta,
li be rá lis, re la ti vis ta em be ri ség tag ja -
i ként bár gyú mó don haj to gat ják a
hír csi ná lók és hí resz te lők ezt az el -
ké pesz tő, meg alá zó, ne vet sé ges zagy -
va sá got. 

Igaz, kri ti kai ér zék is van, mert
meg bu kott a szi vár vány mo dell-jós -
da, a Szin ga púr ban élő, Ma ni ne vű
pa pa gáj is mel lé fo gott a jós lás ban, s
kész ség gel el is mer ték a tu dat for má -
ló em ber fa ra gók, hogy ezek csak
szél há mos sá gok vol tak. Nem így
Paul, a sok lá bú tu dor, a jö vő be lá tó
po lip, aki oly kor gon dol kod va, oly kor
ka pás ból meg mond ta a tu tit. Íme a
fel vi lá go so dott em be ri ség! Is ten nem,
de a po lip igen. Is ten igé je nem, de a
po lip lá bai igen. 

Fel rém lik-e a Pál apos tol köz ve tí -
tet te szent ige, az óko ri vi lág hí res fő -
vá ro sá ban élő gyü le ke zet szá má ra írt
le ve lé nek passzu sa, rög tön az ele jén,
az el ső fe je zet ben? „…a hal ha tat lan
Is ten di csős égét fel cse rél ték em be rek
és ma da rak, négy lá bú ak és csú szó -
má szók ké pé vel.” (Róm 1,23)

Pál apos tol té ve dett: a po lip nem
négy lá bú. Az ókor Pál apos tol ko rá -
ban több sé gé ben nem tar tot ta ma -
gát ate is tá nak, sőt Jé zus ön fel ál do -
zás ra, már tí ri um ság ra kész kö ve tő it
ne vez ték a nép kö zött fel há bo rod va
vagy gú nyo lód va ate is tá nak; az
„aszebe ia” – er köl csi íté let re kép te -
len – jel ző mel lett ezt tar tot ták a leg -
na gyobb sér tés nek (Róm 1,18). 

De min ket nem így ne vel tek. Is -
tent, egy há zat, Bib li át meg kel lett
mo so lyog nunk haj da ni, bölcs nek
vélt ta ní tó ink inst ruk ci ói alap ján.
So kan a mai na pig is fity má ló le né -
zés sel te kin te nek a ke zü ket össze kul -
csol va vagy össze té ve ben ső sé gen
imád ko zók ra. Az ün nep meg szen te -
lé sé re tö rek vő hí vő ket gát lás ta la nul
me rik meg szól ni, ki fi gu ráz ni, sőt –
ál lí tó lag – a ke resz té nye ket ka ta -
kom bák ba szo rí ta ni szán dé ko zók is
szép szám mal fut kos nak mé dia stú -
di ók fe lé. 

Kit kell meg kér dez ni? S a vá lasz
at tól függ, hogy mi ről szól a kér dés.
Jó sáfát – Jú da ki rá lya – mond ta Iz -
ra el ki rá lyá nak: „Kér dezd meg előbb

az Úr igé jét!” Nem egy fo ci meccs ről
volt szó per sze, ha nem a vá lasz tott
nép sor sá ról: har col ja nak-e, vagy se
(1Kir 22). Ám Iz ra el ki rá lya vá lo ga -
tós volt, ne ki nem fe lelt meg az a
pró fé ta, aki csak rosszat mon dott ne -
ki és ró la. Em be rek – még ha ki rály
volt is az il le tő – már ak kor úgy bá -
tor kod tak a jö ven dő be lá tó esz kö -
zök ben vá lo gat ni, hogy ne kik ked ve -
ző le gyen. 

Va jon mi ért kel lett vol na tud ni a
meccsek ered mé nyét? S ez zel ár -
nyék bo rul a fo ci szép já té ká ra: a sze -

ren cse já té ko sok mil li ói klik kel tek
kü lön fé le por tá lok ra, és el kép zel he -
tet len pénz ára dat önt het te el a fo ga -
dás ból élő vál lal ko zá so kat.

De nem a já ték irán ti szen ve dély a
leg főbb tét eb ben a kér dés ben, ha -
nem egy büsz ke és fel vi lá go sult, Bib -
li át, egy há zat, szent sé ge ket, ke resz -
tény ün ne pe ket meg ve tő, is ten ta -
ga dó vi lág szel le mi le ala cso nyo dá sa
mé lyen a po li pok alá. Mert nincs fon -
to sabb a gaz da sá gi győ ze lem nél,
mert a Ma ni bál vá nya – az óko ri
arany bor jú min tá já ra – eksz tá zi sig
szé dí tet te meg fel vi lá go sult, ha la dó
vi lág né ze tű kor tár sa in kat. 

S az már csak Is ten hu mo ra, hogy
a po lip ne ve ép pen Pa ul, Pál, a ke resz -
té nyek leg na gyobb apos to lá nak ne -
ve, és az is Is ten hu mo ra, hogy a Ma -
ni név re hall ga tó szin ga pú ri pa pa gáj
ne ve a pénz is ten egyik meg ne ve zé -
se (an go lul mo ney a pénz). Jé zus
sza vá ra a mam mon nal kap cso la to san
csak uta lunk, hi szen a Ná zá re ti nek
en nél fon to sabb mon da ni va ló ja is
volt a bűn bo csá nat ról, meg vál tás ról
és örök üd vös ség ről… 

Ci ni kus ki szó lás, hogy nem a jö vő
ér de kel, ha nem a hol na pi meg él he -
tés, mert ez zel a bölcs nek lát szó
szel le mi frics ká val csak a lé nyeg ről te -
rel jük el a fi gyel met, és na vi gál juk
rossz rév be éle tünk ha jó ját. S ha ké -
szek va gyunk fel mér ni, hogy mi a leg -
fon to sabb élet kér dé sünk, ak kor
mind ezt a mu lan dó idő és az örök -
ké va ló ság ke resz te ző dé sé ben kel le ne
el dön te nünk. Ott, ahol Is ten szó lít,
hív és vár, nem pe dig egy Paul ne vű
po lip vagy egy Ma ni ne vű pa pa gáj,
amely rá adá sul még mel lé is fo gott;
és nem is a szi vár vány mo dell se gít az
örök jö vő be lát ni, de még csak nem
is jó sok vagy sors elem zők, ha nem az,
aki így szólt: „…aki hisz én ben nem, ha
meg hal is, él…” (Jn 11,25) 

A kö zel jö vőt für ké szők szi vár -
vány mo dell-ja vas la tát csak hal lo -
más ból ve szem, de tud ha tunk egy
iga zi, egy mennyei szi vár vány ról:
„…szi vár vány íve met he lye zem a fel -
hők re, az lesz a je le a szö vet ség nek,
me lyet én a vi lág gal kö tök.” (1Móz
9,13) Így szólt az Is ten! Szólt, hogy rá
hall gas sunk!

A szerző evangélikus lelkész, a Nyu -
gat-békési Egyház megye esperese

Pa ul, Ma ni és a szi vár vány
g Ri bár Já nos 
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b Ta lá lós kér dést is játsz hat nánk ez zel a mon dat tal: „Kor lát lan le he tő -
sé gek van nak min den em ber ben.” Ki mond ta? Hol és mi kor? Azt gon -
do lom, na gyon ke ve sen ta lál nák el a he lyes vá laszt. Még ha csak a szer -
ző fog lal ko zá sa vol na a kér dés, ak kor sem len ne könnyű dol gunk. „Be -
csa pós” kér dés. Ta lán so kan mon da nák azt, hogy pszi cho ló gus szá já -
ból hang zott el. Vagy ta ná ré ból. Vagy va la mi lyen val lá si ve ze tő éből. Az
is le het, hogy a jé zu si mag ve tő pél dá zat ma gya rá za ta ként mond ta va -
la ki an nak il luszt rá lá sá ra, hogy az el ve tett mag, ame lyik a jó föld be esik,
száz szo ros ter mést hoz. De ezek a vá lasz kí sér le tek – bár lo gi ku sak –
tá vol áll nak a va ló ság tól. A fen ti mon dat ugyan is ez év jú li us 7-én hang -
zott el a bu da pes ti Mű vé sze tek Pa lo tá já nak szín ház ter mé ben Mu ham -
mad Ju nusz No bel-dí jas bang la de si köz gaz dász pro fesszor tól.

NOBELDÍJA S TÉTEL

Muhammad Junusz

Paul, a „csodapolip”

g Göm böcz El vi ra
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Öröm mel és Is ten irán ti há lá val ad -
juk a ke zed be ezt az új if jú sá gi éne -
kes köny vet. Csu pa olyan dol got vá -
lo gat tunk be le, amely ről azt gon dol -
juk, hasz nát ve he ted utad so rán.
Lesz nek köz tük rég óta is mert, ked ves
éne kek, va la mint olya nok is, ame lye -
ket sok szor éne kel tél már, de ed dig
még nem je len tek meg evan gé li kus
gyűj te mény ben. A da lok egy ré szét
most lát ha tod elő ször nyom ta tás -
ban. Ezek az új év ez red za rán dok éne -
kei, me lye ket ér de mes nek tar tot tunk
ar ra, hogy ma gad dal vidd őket.

A vá lo ga tást hosszú elő ké szí tő
mun ka előz te meg. 2009 de cem be -
ré ben – lát va, hogy az Új ének utol -
só ki adá sá nak pél dá nyai is fogy tán
van nak már – a Ma gyar or szá gi Evan -
gé li kus If jú sá gi Szö vet ség (Me visz)
össze hív ta egy há zunk fi a tal és lé lek -
ben fi a tal könnyű ze né sze it, hogy el -
gon dol kod junk az ének gyűj te mény
jö vő jén. Mind nyá jan egyet ér tet tünk
ab ban, hogy va la mi újat sze ret nénk
az if jú ság ke zé be ad ni, amely meg őr -
zi az Új ének ér té ke it, de fo gé kony
lesz az el múlt bő tíz év ze nei ter mé -
sé re is. Több fó ru mon fel hí vást in téz -
tünk a ma gyar evan gé li kus gyü le ke -

ze tek hez, hogy küld jék el ne künk az
if jú sá ga ik ban szí ve sen éne kelt, de
az Új ének ben nem sze rep lő éne kek
kot tá it. Meg ala kult a kül ső szer -
kesz tő bi zott ság, amely ta nács adói,
fel ügye lői funk ci ó kat volt hi va tott be -
töl te ni, va la mint a bel ső bi zott ság, az
„ötök”, amely re a gyűj tő- és sze lek tá -
ló mun ka ér de mi ré sze há rult, s
amely több mint fél évig vé gez te te -
vé keny sé gét.

Az ötök sok szí nű tár sa sá got ké pe -
zett. Volt köz tünk fő vá ro si és kis fa -
lu ból szár ma zó, du nán tú li és ti szán -
tú li, ősi evan gé li kus „klán tag” és a kö -
zel múlt ban lu the rá nus sá lett, kép zett
ze nész és hob bi gi tá ros. Ülé se in ken
sok szor vi táz tunk egy-egy ének fe lett,
még is, a vég ered mény kö zös meg -
egye zés ből jött lét re.

Gyűj te mé nyünk két fő for rás ból
me rít. Egy részt tar tal maz za azo kat a
leg nép sze rűbb da lo kat, me lye ket a
leg több if jú ság lel ke sen hasz nál az Új
ének ből, más részt azo kat az éne ke ket,
ame lyek ed dig nem sze re pel tek e

gyűj te mény ben, is mert sé gük és/vagy
szép sé gük mi att még is fon tos nak
tar tot tuk be ven ni ki ad vá nyunk ba.

Így ke rül tek be le je len gyűj te mé -
nyünk be az új, evan gé li kus, más hol
meg nem je lent da lok mel lett a di cső -
í tő éne kek ka te gó ri á já ba tar to zó, ná -

lunk is egy re nép sze rűbb szer ze mé -
nyek, ame lyek új színt vi het nek evan -
gé li kus lel ki sé günk be. Cé lunk az
volt, hogy meg mu tas suk ne ked az el -
múlt tíz-húsz év ke resz tény együt te -
sek ál tal elő adott, kö zös sé gi ének lés -
re al kal mas dal ter mé sét is.

Gyűj te mé nyünk pa let tá ját más ki -
ad vá nyok ban már meg je lent, ná lunk
is hasz ná lat ban lé vő éne kek kel és
uta zá sa in kon meg is mert, friss, kül föl -
di mű vek for dí tá sa i val szé le sí tet tük ki.

Az össze gyűj tött éne ke ket épp úgy,
mint az Új ének ben fel lel he tő da lo kat
szi go rú kri té ri u mok sze rint ros tál tuk
meg. Szem pont ja ink kö zött sze re pelt
a ze nei igé nyes ség, a pro zó dia sza bá -
lya i nak be tar tá sa, a kö zös sé gi éne kel -
he tő ség, va la mint az, hogy a da lok
mon dan dó ja meg fe lel jen evan gé li kus
hit val lá sunk nak. Ak tív ze né szek lé -
vén az ötök tag jai gyü le ke ze ti al kal -
ma kon és if jú sá gi is ten tisz te le te ken
tet ték pró bá ra a gya kor lat ban is ho -
zott éne ke ink több sé gét.

„Aki a kor szel lem mel köt há zas -

sá got, ha mar meg öz ve gyül” – tart -
ja a mon dás. Úgy gon dol juk, hogy
az if jú sá gi éne ke ket nem esze rint
kell meg ítél nünk. E kor gyer me kei
va gyunk, e kor fi a tal ja i nak ké szí tet -
tünk leg jobb tu dá sunk sze rint út -
rava lót. Egy év ti zed múl va majd
jön nek új da lok, s ez így lesz rend -
jén. Meg vál tónk ba ve tett hi tün ket
a hoz zánk leg kö ze lebb ál ló mó don
tud juk hi te le sen meg val la ni. Rock -
ze né vel és új ra ér tel me zett ko rál lal,
bo ron gós dzsesszel és ára dó di cső -
í tés sel. Igé nye sen, be le ad va szí vün -
ket-lel kün ket.

Fo gadd hát nyi tott ság gal, úton lé -
vő test vé rem, év ez re dünk el ső év ti -
ze dé nek krisz tus hí vő éne ke it! Mé lyülj
el ben nük, töl te kezz fel, gyűjts erőt
be lő lük a to vább in du lás hoz. Is ten ve -
zes sen ben nün ket, mi kor is mét út nak
in du lunk!

d A szer kesztőbizottság

Za rán dok ének. Szer kesz tet te a Ma -
gyar országi Evangélikus Ifjúsági
Szövetség könnyűzenei szakcsoportja.
Lu ther Ki adó – Me visz, 2010. Ára
1490 fo rint.

Za rán dok ének

b Au gusz tus ban foly ta tó dik a Lu -
ther Ki adó ta vasszal meg kez -
dett „könyv men tő ak ci ó ja”. A
ki adó rak tár kész le té ből újabb
ré gi ér té kek ke rül tek elő, ame -
lye ket is mét ak ci ós könyv cso -
mag for má já ban le het ked vez -
mé nye sen – ezer forintért –
meg vá sá rol ni.

Egy há zunk idő sebb ge ne rá ci ó i nak
tag jai szá má ra be szé des le het a Nor -
vég Egy há zi Misszió egye sü le té nek
ne ve. A vi lá gon a leg több ke resz tény
misszi o ná ri ust fog lal koz ta tó és ki kül -
dő – ele in te el ső sor ban a zsi dó -
misszi ó ra kon cent rá ló – szer -
ve zet a 20. szá zad ele jé től
több íz ben is je len volt Ma -
gyar or szá gon. A má so dik vi -
lág há bo rút és a kom mu nis -
ta ha ta lom át vé telt kö ve tő en
el hagy ták az or szá got, de
nem sok kal ez után el in dí tot -
ták a ma gyar nyel vű „nor -
vég rá dió mis szót”, amely
év ti ze de ken ke resz tül szol -
gált lel ki táp lá lé kul leg in -
kább az or szág ha tá ro kon
kí vül élő ma gyar pro tes -
tán sok szá má ra. A rend -
szer vál tás után az Evan gé -
li kus Misszi ói Köz pont
ál tal szer kesz tett evan gé -
li kus rá dió misszió a Nor -
vé gi á ban szer kesz tett ma gyar nyel vű
mű sor jog utód já nak te kint he tő.

A hó nap köny ve au gusz tu si könyv -
cso mag já ban két kö tet té má ja is a
Nor vég Egy há zi Misszió te vé keny sé -
gé vel kap cso la tos. Ter ray Lász ló
(Nor vé gi á ban élő) nyu gal ma zott
evan gé li kus lel kész rá dió jegy ze te it
és -elő adá sa it gyűj töt te cso kor ba a
Kül de tés ben, va la mint az Iz ra el és az
evan gé li um – 150 éves a Nor vég Egy -
há zi Misszió cí mű kö te te i ben. Ezek -
ben a rö vid elő adá sok ban a kül -
misszi ói szol gá lat mun ká já nak kü lön -
fé le te rü le te i ről, tör té ne té ről, ér de kes -
sé ge i ről, küz del me i ről, si ke re i ről és
ne héz sé ge i ről kap ha tunk mo za ik -
sze rű en meg raj zolt, még is át fo gó
ké pet rö vid el be szé lé sek, ta nul sá -
gos tör té ne tek ré vén.

Az el ső – 1993-ban meg je lent –
kö tet ben a nor vég kül misszi ói szol -
gá lat váz la tos tör té ne ti át te kin té se

is kör vo na la zó dik az ere de ti leg élő -
szó ban el hang zott, még is ol vas má -
nyos és ér dek fe szí tő stí lus ban le jegy -
zett ese tek ből. S mi köz ben a tör té -
ne tek el be szé lő je eg zo ti kus or szá -
gok ba ka la u zol ja ol va só it – Grön -
land tól dél-ame ri kai és af ri kai or szá -
go kon át egé szen Ja pá nig be jár hat -
juk a föld go lyót –, az ön ma gu kért
helyt ál ló, időn ként ki mon dot tan
ka lan dos „szto rik” se gít sé gé vel ab -
ba az irány ba is je len tős lé pé se ket
tesz, hogy a kül misszió ügyét nép -
sze rű vé te gye a vi lág tá vo li vi dé ke -
in élők sor sá val nem so kat fog lal ko -
zó „benn szü lött” ha zai egy ház ta gok
kö ré ben.

A Kül de tés ben cí mű, ál ta lá nos

misszió tör té -
ne ti könyv foly -
ta tá sa ként is ér -
tel mez he tő az Iz ra -
el és az evan gé li um
cím mel meg je lent ju bi -
le u mi össze ál lí tás, amely fő ként a
nor vég misszió ma gyar és ke let-kö -
zép-eu ró pai vo nat ko zá sú, a zsi dó -
misszió so rán meg tör tént ese te it
dol goz za fel.

A Mar tin-Lu ther-Bund (a né met -
or szá gi Mar tin Lu ther Szö vet ség)
meg bí zá sá ból ké szült el a '90-es
évek leg ele jén az az egy há zi alap ta -
ní tá so kat össze fog la ló dog ma ti ka -
könyv, ame lyet el ső sor ban a volt
Szov jet uni ó ban élő né met aj kú evan -
gé li ku sok szá má ra ál lí tott össze
Gottfried Vo igt teo ló gus pro fesszor.
Kü lö nö sen azok ra az egy há zi szol gá -
la tot vég ző lel ké szek re, gyü le ke ze ti
mun ka tár sak ra gon dol tak a Be ve ze -

tés az egy ház ta ní tá sá ba cí mű kö tet
ki adá sa kor, akik a kom mu nis ta dik -
ta tú ra össze om lá sa után sza ba dabb
kö rül mé nyek kö zött foly tat hat ták
mű kö dé sü ket, s ez a könyv a ke resz -
tény hit má sok kal va ló meg is mer te -
té sé ben nyúj tott szá muk ra igen
nagy  se gít sé get. 

A kö tet azon ban nem csak a tá vo li
szór vány ban élő gyü le ke ze tek szá -
má ra le het hasz nos ol vas mány, ha nem
mind azok nak, akik sze ret né nek a ke -
resz tény hit rend sze res teo ló gi ai alap -
ja i val rö vid, lé nyeg re tö rő, köz ért he -
tő, a tu do má nyos szak zsar gon tól men -
tes for má ban meg is mer ked ni. Ezért
ke rül het mél tó hely re ez a '90-es

évek ben
ma gyar ra

for dí  tott
hit tan könyv

a töb bi dog -
ma ti ka könyv

kö zött. Vo igt
pro fesszor sze ré -

nyen csak „hit ta ni be ve ze tés nek” aján -
lott kö te té vel nem csak azt bi zo nyí tot -
ta be, hogy a ke resz tény dog ma ti ka
alap ja it egy sze rű nyel ve zet tel is meg le -
het fo gal maz ni, de ar ra is pél dát adott,
hogy mi lyen mód szer rel ta nít ha tó a
ke resz tény hit.

Az evan gé li um üze ne tét hir det ni:
ez min den hit ből élő ke resz tény em -
ber kül de té se. Egy lel kész nek ez a hi -
va tá sa, kö te les sé ge, az éle tét er re a
szent fel adat ra szán ja rá. Ami kor
Scholz Lász ló fe lelt az el hí vás ra, ak kor
csak egyet tu dott bi zo nyo san: hogy ő
Jé zus Krisz tust sze ret né szol gál ni és

az ő evan gé li u mát hir det ni. A szám -
űze tés ben is meg állt hi té ben. Scholz
Lász ló lel kész (1911–2005) ének for dí -
tó és ének köl tő is volt: hu szon hét éne -
két ta lál juk éne kes köny vünk ben. Jót
várj! cí mű ver ses kö te te so kak ked ves
ol vas má nya. Rend sze re sen szol gált
nyug dí jas ként is, pré di kált, írt, for dí -
tott, teo ló gi ai elő adá so kat tar tott.
Ve gyük most ke zünk be azt az 1992-
ben ki adott kis fü ze tét, amely Az
evan gé li um üze net cí mű, ak kor in du -
ló so ro zat el ső da rab ja, és a Jé zus sal
egy asz tal nál cí met vi se li. Út ra bo csá -
tá sát az a fel is me rés ad ta, hogy „egy -
há zunk ban evan gé li zá ci ó ra el en ged -
he tet le nül szük ség van”. Most is így

érez zük: kell a tisz ta, igaz szó,
hogy a for rás nál meg tisz tul junk.
Az ige hal lás ból van – eze ken a
la po kon egy ige hir de tés-so ro -
za tot ol vas va Lu kács evan gé li u -
má nak tör té ne te i ből hir det te tik
az evan gé li um. Ige ma gya rá zat,
teo ló gi ai is me ret át adás, evan gé -
li zá ció, sze mé lye sen meg szó lí -
tó sza vak, köl té szet – fel üdí tő
lel ki táp lá lék, ame lyen nem
fo gott az idő.

„Vaj ha egy szer iga zán meg -
hal la nánk, mit is je lent a bűn,
ke gye lem, meg iga zu lás. Bár -
csak ne csa lét kek kel táp lál -
nánk gyü le ke ze te in ket!” Egy
szi gor la to zó teo ló gus ki ált
fel így 1888–89 te lén. Az

ige hir de tést rend sze re sen hall ga tó hí -
vekként mi va jon meg tud juk-e ha -
tá roz ni pon to san a kö vet ke ző sza va -
kat: ál dás, ere den dő bűn, bűn bá -
nat, fa ri ze us, meg iga zu lás, Szent há -
rom ság, ki vá lasz tás, lel ki is me ret?
Ugye nem is olyan könnyű a fel adat?
Pe dig va sár na pon ként hall juk az ige -
hir de tés ben, ol vas suk Bib li ánk igé i -
ben, az egy há zi la pok cik ke i ben is
meg ta lál juk, és ma gunk is hasz nál -
juk. De jól tud juk-e, amit e sza vak va -
ló di je len tés tar tal ma hor doz? Nem -
csak teo ló gu sok nak hasz nos ol vas -
mány az Újon nan ér tett bib li ai sza -
vak cí mű kis fü zet, ha nem min den,
a teo ló gi á ban, az az Is ten ről szó ló be -
széd ben fej lőd ni aka ró em ber szá má -
ra. Ger hard Sc ha de össze ál lí tá sa
nem egy ne he zen emészt he tő fo ga -
lom szó tár funk ci ó ját, ha nem a „tol -
mács” szol gá la tát kí ván ja be töl te ni.
A sza vak hoz kap cso ló dó ige he lyek
fel so ro lá sá val, pél dá já val se gí ti a

meg ér tést. Lu ther-idé ze tek és Lu -
ther re va ló hi vat ko zá sok te szik tel jes -
sé. Lu ther így fo gal ma zott: „A tol -
mács le gyen ke gyes, hű, szor gal mas,
is ten fé lő, ke resz tény, ta pasz talt és
ava tott szí vű.” Ezt kí ván ta a szer ző,
Ger hard Sc ha de ma gá nak és a könyv
min den hasz ná ló já nak is.

Le gyünk bár hol a vi lá gon, evan gé -
li kus temp lo mok ba be tér ve min dig
ott hon va gyunk, evan gé li kus ként ha -
za ér ke zünk. Ha tu ris ta ként lé pünk
be, a csend meg hitt sé gé ben el kép zel -
jük az élet tel te li, va sár na pi gyü le ke -
ze tet. Ha pe dig Ma gyar or szá gon já -
runk, ke re sünk va la kit, lel készt, kán -
tort, gond no kot, hogy me sél jen, mert
a lát vány hoz tör té ne te ket is jó tud ni.
Őse ink mély hi tű lu the rá nu sok voltak,
akik pénzt, fá rad sá got, imád sá ga i kat,
em be ri erőt és aka ra tot ad tak össze,
hogy „őné ki szent há zat épít se nek”. Mi,
mai temp lom já rók fe jet haj tunk az
előtt, aki bár nem temp lom ban la kik,
de tisz tel ni őt oda já ru lunk, és há lá val
gon do lunk azok ra, akik kö vet kő re rak -
tak. Az Evan gé li kus temp lo mok Ma -
gyar or szá gon cí mű ké pes lap so ro zat
szép aján dék vagy em lék le het. Né hai
dr. Fa bi ny Ti bor pro fesszor ír ta a ké -
pes la pok há tul já ra a rö vid is mer te tőt,
a fo tó kat Korcs má ros Lász ló ké szí tet -
te, a ki ad ványt Le hel Lász ló szer kesz -
tet te. Időt len pil la nat ké pek temp lo ma -
ink ról 1988-ból…
g K há ti Dó ra – Pet ri Gá bor

• Ger hard Sc ha de: Újon nan ér tett
bib li ai sza vak. Evan gé li kus Teo ló -
gi ai Aka dé mia, Bu da pest, 1992.

• Gottfried Vo igt: Be ve ze tés az egy -
ház ta ní tá sá ba. Ford. Ma gyar Ist -
ván. Evan gé li kus Saj tó osz tály, Bu -
da pest, 1997.

• Le hel Lász ló (szerk.): Evan gé li -
kus temp lo mok Ma gyar or szá gon.
Fo tók: Korcs má ros Lász ló. Evan -
gé li kus Saj tó osz tály, Bu da pest,
1988.

• Scholz Lász ló: Jé zus sal egy asz tal -
nál. Evan gé li kus Saj tó osz tály, Bu -
da pest, 1992. (Az evan gé li um üze -
net 1.)

• Ter ray Lász ló: Iz ra el és az evan gé -
li um – 150 éves a Nor vég Egy há zi
Misszió. Egy ház és zsi dó ság, Os lo,
1994.

• Ter ray Lász ló: Kül de tés ben. Nor -
vég Egy há zi Misszió, Os lo, 1993.

A HÓ NAP KÖN Y VEI

Nyá ri „könyv men tés” a Lu ther Ki adó nál
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b Az éles sze mű ek akár az
el ső né hány perc ben Lu -
ther-ró zsa-mo tí vum ra
buk kan hat nak – füg get le -
nül at tól, hogy az óra mu -
ta tó já rá sá val meg egye ző
vagy el len té tes irány ban
jár ják-e kör be a Ma gyar
kéz mű ves ség 2010 és Kéz -
mű ves ség az egy ház mű -
vé szet ben cí mű ket tős ki -
ál lí tást. A Ma gyar Me ző -
gaz da sá gi Mú ze um ban jú -
li us 26. és au gusz tus 27.
kö zött lát ha tó tár la ton
ugyan is két he lyütt is elő -
for dul e szim bó lum – a
tu dó sí tó leg alább is ennyi -
szer fe dez te fel a Vaj da hu -
nyad vár ban fel so ra koz ta -
tott több száz al ko tás
szem ügy re vé te le köz ben.

A Ma gyar Kéz mű ves sé gért
Ala pít vány, az Ipar tes tü le tek
Or szá gos Szö vet sé ge és a Bu -
da pes ti Ke res ke del mi és Ipar -
ka ma ra kéz mű ipa ri ta go za ta
ál tal ki írt or szá gos pá lyá zat ra
be ér ke zett mun kák egy ré -
szét – jú li us 9. és 30. kö zött –
csak a pé csi Dóm mú ze um ban
ál lí tot ták ki; hogy ezek kö -
zött volt-e Lu ther-ró zsás da -
rab, ar ról nin cse nek in for má -
ci ó ink. Azt min den eset re tud -
juk, hogy Mo so nyi Éva to jás -

író né pi ipar mű vész, a pé csi
evan gé li kus gyü le ke zet Lu -
ther-ró zsa Ala pít vá nyá nak el -
nö ke is a ki ál lí tók kö zött volt.
(Mo so nyi Évá val la punk áp ri -
lis 4-ei, hús vé ti szá má ban kö -
zöl tünk in ter jút. – A szerk.)

Vissza tér ve a vá ros li ge ti kol -
lek ci ó hoz: a Ma gyar Mű ve lő -
dé si In té zet és Kép ző mű vé sze -
ti Lek to rá tus, va la mint a Ha -
gyo má nyok Há za Né pi Ipar -
mű vé sze ti Osz tá lya szak ér tő -
i ből ál ló zsű ri ál tal ki vá lasz tott
tár gyak ma élő tárgy al ko tó
nép mű vé szek, kéz mű ves ipar -

mű vé szek al ko tá sai, ame lyek
ter mé sze tes alap anya gok fel -
hasz ná lá sá val, kéz mű ves tech -
ni ká val ké szül tek. Mint egy
negy ven öt szak ma, mes ter -
ség nép mű vé sze ti és ipar mű -
vé sze ti mun ká i ról van szó.
Lak be ren de zé si tár gyak épp -
úgy sze re pel nek kö zöt tük,
mint tex til já té kok, hang sze rek,
va la mint ru hák és ék sze rek.

A ki ál lí tás nak az egy há zi dí -
szí tő mű vé szet tel kap cso la tos
ré szé ben tex tí li á kat, pa pi pa -
lás to kat, csip ké ket, iko no kat,
ólom üveg és in tar zia táb la ké -
pe ket, fa ra gá so kat, szen te ket
áb rá zo ló tűz zo mánc ké pe ket,
ke rá mia szob ro kat, temp lo mi
kel lé ke ket (kely he ket, csen gőt,
gyer tya tar tó kat) és más li tur -
gi kus tár gya kat lát hat a lá to -
ga tó. Itt ka pott he lyet dr. Tom -
csá nyi né Sze me re Sa rol ta
arany ko szo rús tam bur hím ző
mes ter Lu ther-ró zsa cí mű al -
ko tá sa, a há rom er dé lyi evan -
gé li kus temp lom (Halm ágy,
1190; Mik lós tel ke, 1532 és
Szász kézd, 1493–1523) ka zet -
ta mo tí vu ma i nak fel hasz ná lá -
sá val ké szült fa li kár pit is.
(Tom csá nyi né Sze me re Sa rol -
ta A mennye zet vi rá gai – Ré -
gi ma gyar temp lo mok ka zet -
tás mennye zet ké pei hím zé se -
ken cí mű kö te tét az Evan gé li -
kus Élet ja nu ár 17-ei szá má -
ban mu tat tuk be. – A szerk.)

S hogy hol fe dez he tik fel az
ér dek lő dők a má sik Lu ther-ró -
zsa-mo tí vu mot? Se gít ség kép -
pen áll jon itt annyi, hogy
nagy já ból a te rem át el le nes ol -
da lán.

g Vi tá lis Ju dit

A ki ál lí tás au gusz tus 27-ig te -
kint he tő meg a Ma gyar Me ző -
gaz da sá gi Mú ze um ban (1146
Bu da pest, Vá ros li get, Vaj da -
hu nyad vár). Nyit va tar tás:
kedd–va sár nap 10-től 17 órá -
ig, hét fő szün nap.

Lu ther-ró zsa
itt is, ott is

b Ke gyes a sors. Ta lán csak
azért ren del te Pécs re az
Eu ró pa kul tu rá lis fő vá ro -
sa ese mény sort, hogy a
vá ros meg aján dé koz has -
sa ön ma gát, az or szá got
és per sze a kül föl di lá to -
ga tó kat az Angster-ki ál -
lí tás sal. Mert tar to zunk
az zal, hogy be mu tas suk a
nagy for má tu mú cé get,
te vé keny sé gét és ter mé -
ke it, mes te ri or go ná it.
Hogy mi nél töb ben tud ja -
nak mind ar ról, amit a
cég ala pí tó Angster Jó zsef
és a má so dik ge ne rá ci ós
Emil és Osz kár vitt vég -
hez, és ar ról is, ho gyan
ért vé get a si ker tör té net:
ál la mo sí tás sal, be bör tö -
nö zés sel…

Az 1867-ben alapított, el ső or -
go ná ját két év vel ké sőbb el ké -
szí tő Angster-cég 1949-ig ki tö -
röl he tet le nül be ír ta ma gát
nem csak Pécs múlt já ba, kul -
túr- és ipar tör té ne té be, ha -
nem az egész ma gyar egy ház -
mű vé szet be, egy ház ze né be,
or go na épí té szet be is. Több
mint ezer há rom száz or go na
(és több ezer har mó ni um, a
kán tor ta ní tók nél kü löz he tet len
ki se gí tő hang sze re) hir det te
ne vét a Kár pát-me den cé ben. A
mai orgonáink közül ezer fű -
ző dik a nevéhez, az ál lo mány
egy har ma da. Az evan gé li kus
egy ház ban ez a há nyad száz tíz
or go nát je lent. 

Az evan gé li kus temp lom ba
épí tett el ső két or go na kü lö nö -
sen je len tős volt Angster Jó zsef
(1834–1918) szá má ra, hi szen
az el sőt szék he lyén, Pé csett
épít het te meg (ma ez az or go -
na a bá tai kegy temp lom ban
áll), a má so di kat pe dig szü lő fa -
lu já nak új evan gé li kus temp lo -
má ban, Kács fa lun (ma Ja godn -
jak, Hor vát or szág). Ez után már
sor ra kö vet kez tek a lu the rá -
nus gyü le ke ze tek meg ren de lé -
sei: Bük, Hi das, Sal gó tar ján,
Za la ist vánd…, majd a na gyobb,
két ma nu á los or go nák Ri ma -
szom bat ban, Kör men den…

Kez det ben az or go ná kat a
cég ala pí tó Angster Jó zsef épí -
tet te. Min dent, vagy is az or -
go na bo nyo lult gé pe ze té nek
összes al kat ré szét ma ga ál lí -
tot ta elő, kéz mű ves mun ká -
val. Asz ta los ként vég zett
Eszé ken, és tíz éves nyu gat-
eu ró pai ván dor út ján a bú -
tor mű ves ség ben is tovább
ké pez te ma gát. Pá ri zsi ta nu -
ló évei alatt ma gá ba szív ta a
ro man ti kus hang zás ide ált, az
új or go na épí té sze ti meg ol -
dá so kat. Ked vel te a hang szí -
nek sok fé le sé gét, a hang erő
sza bá lyo zá sát a re dőny szek ré -
nyen ke resz tül ol dot ta meg.
Az aján dék ba ka pott gya lu -
pad tól in dul va te het sé ge,
szor gal ma, a mun ká ra kon -
cent rá ló ma ga tar tá sa, össze -
fo gott sá ga ré vén ha ma ro san
or szá go san el is mert, nagy -
üze met ve ze tő or go na épí tő -
vé vált. Ka lo csai ér se ki or go -
na épí tői ki ne ve zés, ma gasz ta -
ló szak ér tői vé le mé nyek, di -
csé rő bé csi új ság cikk fém jel -
zik a hír név hez ve ze tő utat. 

Angster Jó zsef hat gyer me -
ket ne velt. Kö zü lük a két fiú –
Emil és Osz kár – szin tén or -
go na épí tő lett. Ők is ván dor -
úton tö ké le te sí tet ték szak mai
is me re te i ket. 

Az apá nak az zal ját szott
ke zé re a sze ren cse, hogy el ső
or go ná ját Pécs bel vá ro sá ban
az újon nan épí tett zsi na gó gá -
ba ké szít het te el. A na gyor go -
nán be mu tat hat ta kül föl dön
szer zett tu do má nyát. 

A sze ren cse a fi ú kat sem ke -
rül te el: a 20. szá zad ele jén az
or go na épí té szet ál ta lá nos
tech ni kai meg úju lá sa, a pne -
u ma ti ka tér hó dí tá sa meg nyi -
tot ta az utat a hang szín dús,
ám könnyű já rá sú or go nák
előtt, ame lyek után egész Eu -
ró pa áhí to zott ak kor. A cég ala -
pí tó az el ső húsz év ben száz
me cha ni kus or go nát ké szí -
tett, majd a kö vet ke ző tíz év -
ben két szá zat. A má so dik ge -
ne rá ció ezt is túl szár nyal va
már évi ötven da ra bot épí tett
– vagy épí tett új já – a fe je del -
mi hang sze rből az Emil ál tal
fel ta lált tas ni lá dás szer ke zet -
tel, oly kor száz nál több mun -
kás köz re mű kö dé sé vel. Hi he -
tet len tel je sít mény ez – „in ter -
ci ty és in ter net nél kül”. 

Ek kor épült a De ák té ri
evan gé li kus temp lom Angster-
or go ná ja, a bu da pest-fa so ri
temp lom Pecz Sa mu ál tal ter -
ve zett or go na há zas hang sze re
vagy a mu ra szom ba ti. És per -
sze sok-sok egy ma nu á los or go -

na fal vak ba, kis vá ro sok ba, Za -
la eger szeg re, Va dos fá ra, Ka jár -
péc re. Kar ban tar tás mel lett
má ig jól mű kö dő hang sze rek.

A fenn ma rad tak több nyi -
re ere de ti ál la po tuk ban hasz -
ná la to sak, el te kint ve az el ső
vi lág há bo rús síp rek vi rá lás
kö vet kez mé nye i től, az Eu ró -
pa-szer te ágyú go lyó-alap -
anyag nak hasz nált hom lok za -
ti ón sí pok utó la gos hor gany -
pót lá sá tól. Né hány or go na
azon ban már meg sem mi sült.
A du na föld vá ri Angs ter-or -
go nát pél dá ul az oro szok tü -
zel ték el a má so dik vi lág há -
bo rú ban…

Nagy mes ter ség be li tu dás -
ról val la nak ezek a hang sze rek.
A bel ső bo nyo lult gé pe zet
min dig tö ké le te sen vi lá gos
konst ruk ci ó ban épült.

1941-től a har ma dik ge ne rá -
ció, Im re és Jó zsef vit te a cé get.
A vállalat het ven öt éves fenn -
ál lá sa al kal má ból ren de zett
rep re zen ta tív ju bi le u mi ün -
nep sé gek után há bo rús évek
kö vet kez tek, majd a tör té ne lem
sod rá sá ban a pi ac be szű kü lé se
és vé gül az ál la mo sí tás. Kon -
cep ci ós per és meg hur co lás.

A ma 94. évé ben já ró Angs -
ter Jó zsef nek idősko rá ban az

ad ha tott elég té telt, hogy sok -
éves ku ta tás után könyv ben je -
le nít het te meg csa lád ja tör té -
ne tét.

Ma gam is kö zel tíz éve ku -
ta tom az Angster-cég tör té ne -
tét. És hoz zám is ke gyes lett a

sors az zal, hogy – az Eu ró pa
kul tu rá lis fő vá ro sa prog ram
ke re té ben – megren dez het -
tem Pé csett az Angster-ki ál lí -
tást a sé tá ló ut cá ban, a Vas -
váry-ház ban (Ki rály ut ca 19.). 

Hom lok za ti raj zok, szer -
ke ze ti met sze tek, ré gi fo tók,
ere de ti le ve le zés, csa lád fa és
tér kép, re dőny szek rény-mo -
dell a tár lók ban, ter mek ben,
be mu ta tó a síp ké szí tés ről. Ko -
ra be li új ság cik kek és kri ti kák,
szer ző dé sek, or go na ház-min -
ta la pok és or go na fo tók, ré gi
szer szá mok. Csa lá di erek lyék,
nap lók és rajz al bu mok. Kö zel
négy száz tárgy vit ri nek ben és
a fa la kon. 

Az ál la mo sí tást kö ve tő hat -
van év szin te már ki mos ta a
köz tu dat ból (per sze nem az
egy há zi em be rek, egy ház ze né -
szek kö ré ben) az Angster ne -
vet. A ki ál lí tás – gá tat vet ve a
fe le dés nek – új ra kör vo na -
laz za a cég tör té ne tét.

Es tén ként né ha el ol va som
a ven dég könyv be ír ta kat. Az
au gusz tus 18-ig meg te kint -
he tő ki ál lí tást min den lá to ga -
tó és a mé dia is ma gas szín -
vo na lú nak tart ja, fon tos nak
íté li. Pe dig ta lán csak ar ról
van szó, hogy a lá to ga tók a ki -
ál lí tott tár gyak kí ná la tán, a
tab ló szö ve ge ken ke resz tül be -
jár nak egy szel le mi utat a
Sellyei Ta más Ot tó ál tal ter -
ve zett cso dá la tos kör nye zet -
ben. Meg is mer nek egy cé -
get, egy fa mí li át, és át élik,
ho gyan ért vé get a tör té net:
az Angster csa lád öt fér fi tag -
ja ál tal nyolc van év alatt fel -
hal mo zott szel le mi tő ke, gép -
park, esz köz tár az öt ve nes
évek ben meg sem mi sült. El ve -
szett a szak mai tu dás.

A ki ál lí tás kap csán so kan
meg jegy zik-le jegy zik: ho gyan
le het sé ges, hogy Pécs nek
nincs ál lan dó Angster-mú ze -
u ma? Hi szen a Zsol nay val
egyen ran gú cég ről van szó.
Ta lán ez a ki ál lí tás hoz zá se gí ti
a dön tés ho zó kat ah hoz, hogy
az üre sen ál ló, ere de ti gyár -
épü let-együt tes ben ál lan dó
Angster- és or go na mú ze u -
mot ala pít sa nak. És mind -
annyi un kat hoz zá se gít ah hoz,
hogy be csül jük a temp lo mok -
ba egye di leg ter ve zett és épí -
tett or go ná in kat.

g Haj dók Ju dit

Eu ró pa kul tu rá lis fő vá ro sá nak tisz tel gé se
az Angster or go na épí tő di nasz tia előtt

Az el ső két ma nu á los or go nát 1893 má ju sá ban a kör men di gyü -
le ke zet nek épí tet te az Angster-cég. (A 16 re gisz te res hang szert 1929-
ben vil la mo sí tot ták.)
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Fel vé te lün kön Haj dók Ju dit ka la u zol ja a lá to ga tó kat a cég 20. szá zad ele ji tör té ne tét be mu ta tó te -
rem ben. Jobb ra a fa lon: a cég ala pí tó Angster Jó zsef 1917-ben (Wé ber Tar lós Ká roly olaj fest mé nye),
mel let te két fi á nak a fény ké pe: fent Emil, alat ta Osz kár. Az asz tal bo rí tón a bu da pes ti Szent Ist ván-
ba zi li ka hom lok za ta, a fa lon fent, kis sé bal ra a ba zi li ka szer ke ze ti raj za, a sa rok ban a har mó ni -
um gyár tást jel ző hang szer a pé csi fe ren ces temp lom ból és a kü lön bö ző har mó ni um tí pu sok fo tói.
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b E so rok szer ző je ma gyar -
ta nár és ka to li kus szer ze -
tes, így ön ma gá tól adó -
dik, hogy fo gé kony egy-
egy re gény, no vel la, vers
vagy más szép iro dal mi
al ko tás val lá si és li tur gi -
kus vo nat ko zá sa i ra, tar -
tal ma i ra. Ré gi ter vét va -
ló sít ja meg ez zel a kis -
esszé vel, hisz a Dosz to -
jevsz kij-re gé nyek li tur -
gi kus vo nat ko zá sa it rég -
óta fi gye li. 

Szö gez zük le: Fjo dor Mi haj lo -
vics Dosz to jevsz kij pra vo szláv
hí vő nek val lot ta ma gát, ezért
nem kül ső szem lé lő ként il -
lesz tette re gé nye i be a pra vo -
szláv egy ház li tur gi kus cse le -
ke de te it. For ra dal már nak in -
dult, de éle te vé gén a cá riz must
és a pra vo szláv egy há zat val lot -
ta he lyes élet ve ze tő elv nek;
per sze egy faj ta szak ra li zált és
ide a li zált, te hát utó pisz ti kus
cá riz must és pra vo szlá vi át.

Vi tat ha tat lan, hogy Is ten
és sá tán, erény és bűn, egy szó -
val a transz cen dens di men zió
szin te min den Dosz to jevsz kij-
re gény ben szá mot te vő en je len
van. La zi czi us Gyu la ír ta a
Dosz to jevsz kij fej lő dé se cí mű,
a Nyu gat 1928. évi 23. szá má -
ban meg je lent ta nul má nyá -
ban a kö vet ke zőt: „Dosz to -
jevsz kij val lá sa pra vo szláv ke -
resz tény ség, nem csak a Bib li -
án épül, ha nem azo kon a tra -
dí ci ó kon is, ame lye ket a pra -
vo szlá via év szá za do kon át táp -
lált. Dosz to jevsz kij nem csak a
bib li ai tex tu sok ban mo zog
ott ho no san, ha nem a ke le ti
ke resz tény ség iro dal má ban is,
és né ha hosszú fe je ze te ken
ke resz tül utat en ged egy há za
fel tá masz tott iro dal má nak.”

* * *

Dosz to jevsz kij szá mos re gé -
nyé ben köz pon ti kér dés Is -
ten lé te és az Is ten hez va ló vi -
szo nyu lás le he tő sé gei, mó do -
za tai. Íme egy pár be széd az
Ör dö gök cí mű re gény ből:

„– Hisz-e ma ga Is ten ben,
vagy sem? 

– Hi szek Orosz or szág ban,
és hi szek az ő pra vo szlá vi á já -
ban. Hi szek Krisz tus tes té -
ben. Hi szem, hogy úton van az
új ki nyi lat koz ta tás Orosz or -
szág fe lé… Hi szem!

– De hisz-e Is ten ben? Az Is -
ten ben?

– Én… én… majd hi szek Is -
ten ben is.”

Dosz to jevsz kij sem a hi tet,
sem az ate iz must nem ér té kel -
te ak kor, ha ké szen ka pott sé -
mák ban és vul gá ri san kí nál ták.
A hi tért va ló küz del met egy -
faj ta em be ri alap tett nek, eg -
zisz ten ci á lis alap nak te kin tet -
te. Gyű lö le tes volt szá má ra a
könnyű kéz zel át vett, ki nem
szen ve dett ate iz mus is. A ké -
nyel mes hi tet és a ké nyel mes
ate iz must egy aránt a lel ki rest -
ség ka te gó ri á já ba so rol ta. Azt
val lot ta, hogy aki meg győ ző -

dé ses és tu do má nyos ate is ta,
az a tö ké le tes hit utol só előt ti
fo kán áll. 

* * *

Mint a re gé nye i ben gyak ran
ki de rül, Dosz to jevsz kij vi lá gá -
tól nem volt ide gen az or to dox
val lás és fő ként a li tur gia, s ta -
lán se gí tet te is va la me lyest
meg szen ve dett, ki küz dött hi -
té ben a szer tar tá sok misz ti ká -
ja. A leg több li tur gi kus vo nat -
ko zás ta lán A Ka ra ma zov test -
vé rek cí mű re gé nyé ben van.
Az idé ze tek, ha kü lön nem jel -
zem, eb ből a re gény ből va lók.

„Anyám en gem egye dül el -
vitt a temp lom ba nagy hét hét -
fő jén, mi sé re. De rűs nap volt,
úgy em lék szem rá, mint ha
most lát nám, ho gyan szállt
fel a töm jén a füs tö lő ből, és
csen de sen fel fe lé emel ke dett,
oda fenn a ku po lá ban pe dig
egy kes keny ab la kon át be -
árad tak ránk a temp lom ba Is -
ten su ga rai, s a hul lá mok ban
fel szál ló töm jén füst szin te be -
lé jük ol vadt. A temp lom kö ze -
pé re ki lé pett egy if jú egy nagy
könyv vel, rá tet te a pul pi tus ra,
fel la poz ta, és ol vas ni kez dett.” 

Ezek egy ki csi gyer mek el -
ső be nyo má sai a pra vo szláv li -
tur gi á ról. Mit lát ha tott, mit ta -
pasz tal ha tott ez a gyer mek, és
mennyi re hi te les a re gény -
rész let li tur gi kus szem pont ból
vizs gál va?

Az egyen lő szá rú gö rög ke -
reszt ala kú pra vo szláv temp -
lom épü let a ma ga szim met ri -
kus vol tá ban egy faj ta sta ti -
kus har mó ni át su gall a temp -
lom ba be lé pők szá má ra. A
ho mo rú fél gömb ala kú fa lak
ve tí tő len csé hez ha son ló an he -
lye zik a szak rá lis tér kö ze pé -
re a raj tuk lé vő áb rá kat. A
cent rá lis ku po la ég bol to zat for -
mát mu tat, raj ta a szi go rú
Pan tok rá tor, a vi lág ura ként
áb rá zolt Krisz tus. Ez a temp -
lom do mi náns ké pe, az egész
li tur gi kus tér fe lett ural ko dik.
Az ol tár fal haj la tá ban, az ap -
szis ban áb rá zolt fő pa pok úgy
áll nak, mint ha a li tur gia részt -
ve vői len né nek, akik kör be áll -
ják a temp lom ol tárt, mint ha
az örök mennyei li tur gi át vé -
gez nék. 

Az or to dox temp lom bel -
sők ki hasz nál ják a fény já ték
ad ta összes le he tő sé get. A kí -
vül ről be szű rő dő fé nyek
egyen le te sek. A ren ge teg gyer -
tya és a ha tal mas csil lár mint
meg annyi mé cses lo bog az ég
fe lé. A temp lom te te jé nek ara -
nyo zott hagy ma ku po lái szin -
tén az ég fe lé tö rő láng nyel ve -
ket sti li zál ják. Az ég fe lé tö rő
lán gok és töm jén füst a ke -
resz té nyek „ma gas ba emelt”
lel két és ma gas ba szál ló imád -
sá gát je len tik. 

* * *

Az idé zett re gény rész let em -
lít egy fi a tal em bert, aki egy
nagy köny vet vitt. Ő a di a kó -
nus. Jel leg ze tes li tur gi kus öl -
tö zé ke az orári on. A nagy
könyv, amely ből az if jú di a kó -

nus ol va sott, a ti zen két kö te -
tes Mi nea egyik kö te te volt,
mert Dosz to jevsz kij utá na egy
ótes ta men tu mi rész le tet ír le.
A Mi nea az ótes ta men tu mi
pe rikó pá kat is tar tal maz za.
Az Új tes ta men tum köny ve it

más köny vek ből, a négy evan -
gé li u mot tar tal ma zó evan gé -
li u mos könyv ből és az Apos to -
lok cse le ke de te it tar tal ma zó
Apos tol ból ol vas sák a pra vo -
szláv di a kó nu sok. 

A re gény rész let em lí ti a
füs tö lőt is, mely há rom lán con
függ, ál ta lá ban réz ből ké szült,
ben ne pa rázs van.

Egy má sik Dosz to jevsz kij-
mű ben, a Fel jegy zé sek a hol tak
há zá ból cí mű re gény ben egy
olyan rész le tet ol vas ha tunk,
ahol nem di a kó nus, ha nem
pap a li tur gi át vég ző sze mély.
Egy tá bo ri is ten tisz te le ti li tur -
gi át em lít: „A ba rakk kö ze pé -
re asz talt ál lí tot tak, le ta kar ták
tisz ta szőt tes sel, ikont tet tek rá,
és meg gyúj tot ták a mé csest.
Meg ér ke zett a pap a ke reszt tel
és a szen telt víz zel… imád ko -
zott és éne kelt az ikon előtt.” 

A pap jel leg ze tes li tur gi -
kus öl tö zé ke az epit ra chi li on,
me lyet Dosz to jevsz kij konk ré -
tan meg is ne vez A Ka ra ma -
zov test vé rek egyik rész le té ben:
„A szta rec fel tet te az epit ra chi -
li ont, és meg ál dot ta a kö rü löt -
te szo ron gó asszo nyo kat.” Em -
lí ti az író a tá bo ri asz tal ra ál -
lí tott ikont is, mely tá bo ri kö -
rül mé nyek kö zött az iko nosz -
tá zi ont, kép fa lat kény te len
pó tol ni. Az ikon lé nye ge sen
több mint mű tárgy vagy ke -
gye le ti se géd esz köz. Fest -
mény be fog lalt hit és imád ság. 

Az iko no kon sze rep lő ké -
pek a nyu ga ti ke resz té nyek
sze mé vel néz ve meg le he tő -
sen fur csák. Ady End re A pó -
csi Má ria cí mű ver sé ben „fan -
csa li nak” ne ve zi a ro mán mó -
cok Má ria-ikon ját. Eze ken az
iko no kon min den ap ró ság -
nak nagy je len tő sé ge van. Az
iko nok me rev sé ge és sta ti -
kus sá ga az időn tú li sá got, a
„ki me re ví tett időt”, az örök ké -
va ló sá got je len ti. Az ikon ké -
pe az em be ri test fel tá ma dás
utá ni, meg di cső ült ál la po tát
áb rá zol ja. A szen tek ar ca és
alak ja szán dé ko san nyúj tott,
hosszí tott és spi ri tu á li san fi -
nom. Nyu ga lom és moz du lat -
lan ság. Ez az ikon ké szí tés két
meg ha tá ro zó alap el ve. 

A fény és a fe hér szín a
menny or szá got, az ara nyo zás
az is te ni ke gyel met je lö li. Az

iko no kon a gyer mek Jé zus -
nak gyer me ki tes te, de fel -
nőttar ca van, ez a má so dik is -
te ni sze mély időn tú li sá gát,
örök ké va ló sá gát és is ten fi ú sá -
gát hi va tott ki fe jez ni. Az ikon
előtt mé csest gyúj ta nak, ezt
oro szul lam pa dá nak ne ve zik. 

A pap ál dó ke reszt tel jön a
li tur gi á ra, szen telt vi zet hint,
majd éne kel az ikon előtt. A
pra vo szláv li tur gi kus éne kek
há rom könyv ben ta lál ha tók, a
Tró di on ban, a Pen dikosz tári -
on ban és az Ok to i chosz ban. A
re gény kon tex tu sa alap ján ka -
rá csony ról van szó, így a pap
az Ok to i chosz ból éne kel. Az
Ok to i chosz el ne ve zés ben ott
van a nyol cas szám, mely ar -
ra utal, hogy a nyol ca dik szá -
zad ban az or to dox li tur gi á ban
egy nyolc alap ská lá ból ál ló
ének rend szer ala kult ki, el ső -
sor ban Da masz ku szi Szent
Já nos szin te ti zá ló mun ká já -
nak kö szön he tő en. 

* * *

A Ka ra ma zov test vé rek plasz -
ti ku san áb rá zol ja a ti zen ki -
len ce dik szá za di orosz szer ze -
tes ség né hány jel leg ze tes sé gét.
Dosz to jevsz kij így pró bál rá -
vi lá gí ta ni a szer ze tes ség spi ri -
tu á lis jel leg ze tes sé ge i re, sze re -
pé re: „Egé szen más a szer ze -
tes út ja. Má sok ne vet nek az
en ge del mes sé gen, a böj tön és
az imán, pe dig ez je len ti az
iga zi sza bad ság hoz ve ze tő
utat: el ve tem ma gam tól az
ok ta lan és fe les le ges szük ség -
le te ket, en ge del mes ség gel
csen de sí tem és os to ro zom

ön ző és büsz ke aka ra to mat, s
így el érem Is ten se gít sé gé vel a
szel lem sza bad sá gát és ve le a
lel ki vi dám sá got.” 

Az orosz szer ze tes ség ala pí -
tó ja Ra donye zsi Szent Szer gij
volt, aki a 13. szá zad ban élt, és
so kat re me tés ke dett a Moszk -
va kör nyé ki er dők ben. Dosz -
to jevsz kij azon ban egy új já szü -
le tő ben lé vő 19. szá za di orosz
egy ház vi szo nya it szem lél het -
te, és az egy há zi re form ki -
emel ke dő alak ját, Pai szij Ve -

lics kovsz kij Athosz-he gyi szer -
ze test A Ka ra ma zov test vé rek -
ben név sze rint is em lí ti. 

A Ve lics kovsz kij mun kás -
sá ga nyo mán ki bon ta ko zó re -
form moz ga lom, af fé le orosz
„Cluny” a szta rec je len sé get
hoz ta ma gá val, mely ről – és az
egy ház re form lé nye gé ről –
Dosz to jevsz kij kel lő tá jé ko -
zott ság gal ír: „A szta rec ség ná -
lunk, az orosz ko los to rok ban
nem ré gen je lent meg, még
száz éve sincs, míg a pra vo szláv
ke le ten, kü lö nö sen Si a ni á ban
és Athosz ban már jó val több
mint ezer éve lé te zik. Azt ál lít -
ják, hogy a ré gi idők ben Orosz -
or szág ban is volt szta rec ség,
kel lett len nie, de az or szág ra
sza ka dó ba jok, ta tár dú lá sok,
za var gá sok, to váb bá Kons tan -
ti ná poly meg hó dí tá sa után a
Ke let tel va ló ad di gi kap cso la -
tok meg sza ka dá sa után ez az
in téz mény ná lunk fe le dés be
me rült, és a szta re cek el tűn tek.
A múlt szá zad vé gén szü le tett
meg új ra egy nagy asz ké ta,
Pai szij Ve lics kovsz kij és ta nít -
vá nyai ál tal.”

Dosz to jevsz kij azon ban
nem csak egy ház tör té ne ti szem -
pont ból ír a szta re cek ről, ha -
nem spi ri tu á lis ál lás fog la lás
for má já ban is: „Mi te hát a
szta rec? A szta rec az az em ber,
aki a lel ke det, aka ra to dat a
ma ga lel ké be, a ma ga aka ra tá -
ba ol vaszt ja. Ha szta re cet vá -
lasz tasz, le mon dasz aka ra tod -
ról, és tel jes en ge del mes ség gel,
tel jes ön meg ta ga dás sal át en ge -
ded ne ki. A szta re cek nek bi zo -
nyos ese tek ben mér he tet len és

el kép zel he tet len ha ta lom ada -
tott. Ez az oka, hogy sok ko los -
to runk ban ele in te szin te ül -
döz ték ezt az in téz ményt. A
nép azon ban mind járt nagy ra
tar tot ta a szta re ce ket. Ko los to -
runk szta re ce i hez pél dá ul egy -
for mán tó dul tak az egy sze rű
em be rek és a leg ne ve seb bek,
hogy tér den áll va előt tük meg -
vall ják két sé ge i ket, bű ne i ket,
szen ve dé se i ket, és ta ná csot,
út mu ta tást kér je nek.” 

* * *

A szta rec élet ál la po tá ba
igyek szik he lyez ked ni az író
is, ab ban a gesz tus ban, aho -
gyan szen ve dő re gény alak ja -
i val szem ben nem a szó szék
ma ga sá ból fog lal ál lást, ha -
nem „szta re ce sen” mel lé jük
áll va kö ve ti őket út ju kon. Mi -
ha il Bah tyin ír ja a nap ló já ban,
hogy „a ma gas ból be szé lők, a
pa pok, a pró fé ták, bí rák, ta -
ní tók, pát ri ár kák dik ta tó ri -
kus mű fa jai el tűn tek. Utód juk
a mind egyi kü ket he lyet te sí tő
író, egy sze rű en csak az író,
aki mind egyi kük stí lu sát örö -
köl te.”

Igen ám, de Dosz to jevsz kij,
az író le szállt a szó szék ről, és
tár sul sze gő dött szen ve dő re -
gény alak jai mel lé.

Szán dé ko san nem té rek ki
A Ka ra ma zov test vé rek ben
sze rep lő szta re cek re, a re gény
szta rec sze rep lő i nek jel lem zé -
sé re. Egy részt azért nem, mert
ezek kel a re gény ala kok kal, fő -
ként Zosz imá val már so kan
fog lal koz tak előt tem, Alj o sá -
ról, Zo sz ima szta rec ta nít vá -
nyá ról pe dig jó ma gam is ír tam
a Tü kör krisz tus cí mű, 2009-
ben meg je lent esszé kö te tem -
ben, a Dosz to jevsz kij eti kai
prob lé ma ér zé keny sé gé ről A
Ka ra ma zov test vé rek ol va sá sa
köz ben cí mű esszém ben. Fel -
hí vom azon ban a fi gyel met
Ha va si Ág nes Dosz to jevsz kij
szent jei cí mű ta nul mány kö -
te té re, mely ben a szer ző kü lön
fe je ze te ket szen tel a szta rec tí -
pu sok nak, Zosz imá nak, Tyi -
hon nak és Ma kar nak.

Dosz to jevsz kij iga zi ide ál ja
a szta rec, az in téz mény től és
kap cso la ti há lók tól men tes
szer ze tes, ki nek élet böl cses sé -
ge ép pen meg szen ve dett hi té -
ből és a re á lis élet ből me rí tett
va ló sá gos ta pasz ta la ta i ból for -
rá so zik. Olyan szta re cet te kint
pél da ér té kű nek, aki hez az em -
be rek ön ként men nek, aki
köz vet len be szél ge té sek kel,
sze mé lyes élet pél dá val és pro -
fe ti kus tet tek ál tal hat az em -
be rek re. 

A leg hí re sebb szta rec ta lán
Szár ovi Szent Sze ra fim volt,
aki 1833-ban halt meg, és csak
har minc év re me te ség után
mert vál lal koz ni az őt fel ke re -
sők lel ki ve ze té sé re. Sze ra fim
ha lá la után az ő szol gá la tát az
opt inai szer ze te sek foly tat ták.
Opt inát Dosz to jevsz kij is em -
lí ti mint vi rág zó szer ze tes -
köz pon tot. Köz tu dott, hogy
Dosz to jevsz kij, Go gol és Tolsz -
toj is több ször el za rán do kol tak
Opt iná ba, és na gyon meg ih -
let te őket ez a „szer ze te so á zis”.

A Dosz to jevsz kij re gé nye i -
ben sze rep lő uta lá sok li tur gi -
kus ese mé nyek re, szer ze tes -
ség re, egy há zi élet re nem csak
sze mé lyes ta pasz ta la ton ala -
pul nak, ha nem sze mé lyes spi -
ri tu á lis ih le tett sé gen is. Er re
en ged nek kö vet kez tet ni Dosz -
to jevsz kij za rán dok la tai, va la -
mint a val lás ról, val lá si kér dé -
sek ről szó ló szá mos nyi lat ko -
za ta és írá sa. 

g Bo zók Fe renc

Dosz to jevsz kij és a pra vo szláv egy há zi szer tar tá sok

Dosztojevszkij
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Drá ma kö te tét né zem, a tel jes
ki adás bo rí tó ját. Ki rály és ki -
rály nő: La ti no vits Zol tán és
Rutt kai Éva egy örök pil la nat -
ban. Me lyik da rab le het? Hol
és mi kor? Mind egyik szín há -
zi cso da volt: az egy sze ri és
meg is mé tel he tet len.

A Vá nya bá csi 1970-es víg -
szín há zi be mu ta tó ján lé le gez -
ni se mer tek az em be rek. La -

ti no vits min den moz du la ta és
sza va be le égett az em lé ke ze -
tünk be. És Dar vas Iván, ahogy
a da dá hoz megy, meg csó kol ja
a fe jét: „Is ten ve led, öreg” –
mond ja meg tör ve a csen det. És
Rutt kai: itt és a Há rom nő vér
1972-es, ra gyo gó elő adá sán.
Bé kés Ri ta, Papp Éva is re mek,
de ő va la hogy job ban vá gyott
va la mi kü lönb re, s ver de ső
szív vel ke res te az utat fe lé je…

Mert öre ge dünk ész re vét -
le nül. Oly kor szag gat a de re -
kunk, ha so gat a vál lunk, s
las san el hisszük, hogy meg ha -
lunk egy szer. De van az iga zi
fáj da lom. Az, ami be lül van,
mér he tet len mé lyen. Ilyen
na po kon bi zony jó len ne el za -

rán do kol ni An ton Pav lo vics
Cse hov dok tor úr hoz, Moszk -
va kör nyé ki, vö rös tég la fa las
is po tá lyá ba. Ta lán ő, a lé lek
nagy or vo sa tud rá gyógy írt, és
út ra va ló ul né hány re mény -
mon dat tal is meg ju tal maz.

An ton Cse hov drá mái hal -
kan szól nak. Alig hall juk a
nagy zaj ban. Mint ha a hét -
köz na pok mo csa ra foj to gat ná
hő se it, s a vé gén el is nye li. A
vég te len orosz csend ben oly kor
egy lö vés csat tan, egy ki ál tás
hang zik, sóhaj, az után új ra né -

ma ság te lep szik a táj ra. Az ap -
ró ese mé nyek, tö re dék per cek
las san em be ri sor sok ká áll nak
össze, szen tek és ször nyek
együtt vá ra koz nak a bel ső
moz du lat lan ság ban. „Egyéb
drá ma írók az élet iz gal mas
tör té né se it akar ják pa pír ra vet -
ni – ír ja Kosz to lá nyi –, és unal -
ma sak, ő el len ben min dig a foj -
tó unal mat raj zol ja, és mu lat -
sá gos. Mi cso da va rázs ló.” 

Szerb An tal se fu kar ko dik a
di csé ret tel: „Cse hov a no vel lá -
nak, en nek a ne héz és gyö nyö -
rű mű faj nak a leg na gyobb
mes te re. El be szé lé se i ben, sőt
re gé nye i ben és szín da rab ja i -
ban is olyan cse kély sé get
mond el, hogy ha más képp
mon da ná, ha hi á nyoz nék utá -
noz ha tat lan mű vé sze te, írá sa
je len ték te len vol na.” 

Né meth Lász ló elem zé se
ta lán a leg több újat mond ja:
„Az ő jó sá ga va la hol a rész vét,
a ta pin tat s az íz lés ég tá jai
közt he lyez ke dik el. A jó em -
ber csak azt tud ja, hogy a
véd te lent vé de ni kell, a pszi -
cho ló gus azt is, hogy be lül a
leg több erős nek lát szó em -
ber is gyen ge.”

Cse hov orosz író, az élet
pon tos meg je le ní tő je. De úgy,
hogy min den ki szá má ra ért he -
tő és kö zel ál ló. Ko rán halt
meg (1860–1904): tü dő baj jal
fi ze tett a lét fenn tar tá sért foly -
ta tott har cért, az ere jén fe lül
vál lalt iro dal mi mun ká ért.

Iga zá ból nem az em ber, ha -
nem az em be rek sor sa fog lal -
koz tat ta. A jö vő je, hogy tud -
nak-e, mer nek-e vál toz tat ni
éle tü kön. Cse hov ar ca: sze líd és
szi go rú; ha lál lal meg je lölt. Írá -

sa fenn költ: fő leg hő sei tet te i -
ben. Ma ga tar tá sa: igaz sá gos,
nem tett kü lönb sé get tár sai
kö zött. A vi lág iro da lom leg -
több író ja eget-föl det ost rom -
ló-fag ga tó két ség be esés sel be -
szél, Cse hov könnye i vel küsz -
köd ve. A szí ve sza kad meg, ha
go nosz sá got lát, és nem mond -
hat ja a re mény sza vát. 

Nél kü löz he tet len a min -
den na pok ban és a jö vő ben is.
Nagy író, nagy drá ma író, nagy
lé lek – örök ba rá tunk!

g Feny ve si Fé lix La jos

Ami leg be lül fáj
Meg ké sett so rok An ton Cse hov

150. szü le tés nap já rab Eb ben az év ben lesz száz
éve, hogy Dušan Ma ko -
vický, a tör té nel mi Ma -
gyar or szág ról szár ma zó
szlo vák nem ze ti sé gű or vos
1910 no vem be ré ben el kí -
sér te utol só út já ra a nagy
orosz írót, Lev Tolsz tojt.
Dr. Ma ko vický nem ma -
radt a vi lág iro dal mi nagy -
ság passzív szem lé lő je:
Tolsz toj éle té nek utol só
hat esz ten de jé ben (1904–
1910) ak tív kí sé rő je, be -
szél ge tő part ne re volt. 

De ki is volt Dušan Ma ko -
vický? 1866. de cem ber 10-én
szü le tett tíz gyer me kes csa -
lád ban, a Lip tó vár me gyei Ró -
zsa he gyen (Ro s en berg, 1945-
ig Ružom berk, az tán Ružom -
be rok). 1869-ben, szü lést kö -
ve tő en meg halt az édes anya,
majd a hat he tes test vér is. A
leg idő sebb nő vér min ta sze -
rű en ne vel te ki lenc test vé rét,
köz tük a leg fi a ta lab bat, a leg -
ér zé ke nyeb bet, a kis Dušant.
Az édes apa, Pe ter Ma ko vický
jó hí rű ke res ke dő és sajt ké szí -
tő, a Slo vens ká ma ti ca ne vű
szer ve zet egyik ala pí tó tag ja
volt Tu róc szent már ton ban
(Turči ans ky Svätý Mar tin,
Turz-Sankt-Mar tin). Ne vé hez
kö tő dik a hí res lip tói tú ró
(brin dza) gyár tá sá nak üze mi
meg szer ve zé se. 

A len gyel szár ma zá sú, ágos -
tai hit val lá sú evan gé li kus csa -
lád jó mód ja és kul tu rá lis szín -
vo na la ma gá tól ér te tő dő vé tet -
te, hogy fi a it ta nít tas sa, fel sőbb
is ko lák ba já ras sa. Ott hon több
nyel ven be szél tek anya nyel vi
szin ten: szlo vá kul, né me tül,
ma gya rul és len gye lül is. 

A Ma ko vický csa lád a fel vi -
lá go sult re vo lú ció hí ve volt,
kul tu rá lis ak ti vi tá sá ban sem
val lá si, sem szár ma zá si so vi -
niz mus sal nem vá dol ha tó. 

A Ma ko vický fi úk az al -
gim ná zi u mi osz tá lyo kat a ró -
zsa he gyi pi a ris ták nál vé gez ték.
Cy rill az 1557-ben ala pí tott
sop ro ni (Öden burg) evan gé li -
kus lí ce um ban vég zett 1881-
ben, majd a mo son ma gyar -
óvá ri me ző gaz da sá gi aka dé mi -
án foly tat ta ta nul má nya it, és a
hal le–wit ten ber gi egye te men
dok to rált 1890-ben Beiträ ge zu
ei ner Mo no gra p hie der un ga -
ris c hen Rind vi eh ras se cí mű
mun ká já val.

Ifj. Pe ter Ma ko vickýt 1881-ben
ki zár ták a po zso nyi evan gé li kus
lí ce um ból, pe dig öccsei ép pen
Po zsony ban (Press burg, Preš -
po rok, 1927 óta Bra tis la va) sze -
ret tek vol na to vább ta nul ni.
1882-ben Emil és Dušan elő ször
Nagy kő rö sön járt a re for má tus
gim ná zi um ba, majd Sop ron ba
irat koz tak át. 

* * *

Dušan Ma ko vický  sop ro ni
éve i ből (1883–1885) nem ma -
radt fenn sem mi fé le iro dal mi
te vé keny ség nyo ma. Már a
gim ná zi um ban nyelv te het ség -

nek bi zo nyult, mert to váb bi öt
nyel ven ta nult meg, töb bek
kö zött an go lul és fran ci á ul is.

1884-ben, hogy a sop ro ni lí -
ce um ban érett sé giz zen, csat -
la ko zott Dušan hoz Ben czúr
Má tyás, aki jó val idő sebb volt,
mint osz tály tár sai, hi szen már
ta ní tó ként is dol go zott, de
egy szlo vák gyű lö lő tan fel ügye -
lő mi att ál lá sát fel mond ta. Ő
Mar tin Ku kučin né ven már
ak kor a szlo vák pró za iro da lom
egyik leg na gyobb re mény sé ge
volt, majd ki emel ke dő alak ja
lett. A sop ro ni lí ce um em -
ber ség ből és to le ran ci á ból je -
les re vizs gá zott. 

1885-től együtt vol tak a prá -
gai Ká roly Egye te men or vos -
tan hall ga tók. Dušan Ma ko -
vický itt, Prá gá ban is mer ke dett
meg Tolsz toj ta na i val. A fi a tal
or vos tan hall ga tó ra nagy ha tás -
sal volt az író Kre u tzer-szo ná -
ta cí mű mű ve. Sza bad ide jé ben
a fi lo zó fia és az iro da lom mo -
rá lis ol da la fog lal koz tat ta. Az
ölés el le ni de monst rá ci ó ját
éve kig em le ge tik a prá gai egye -
te men: meg ta gad ta egy bé ka
élő ben tör té nő szek ci ó ját.
Innsb ruck ban és Ber lin ben is
hall ga tott egy-egy sze mesz -
tert, sőt Moszk vá ban is.

1891-ben ka pott dip lo mát a
Ká roly Egye tem Or vos tu do -
má nyi Ka rán, majd két és fél
évet töl tött Innsb ruck ban Carl
Nic o la do ni pro fesszor se bé -
sze ti kli ni ká ján; ez után több
hó na pig a bu da pes ti egye tem
bel gyó gyá sza ti kli ni ká ján dol -
go zott mint ex ter nis ta or vos.
Lel kes és el kö te le zett hí ve volt
Sem mel weis Ignác ta na i nak. 

Ere de ti leg Bárt fán (Bar de -
jov, Bart feld) kí vánt le te le -
ped ni, de be teg édes ap ja kí -
ván sá gá ra Zsol ná ra (Sil le in,
Žili na) ment. Itt mű kö dött
1894-től 1904-ig or vos ként,
il let ve könyv ki adó ként. Nagy -
sze rű gya kor ló or vos volt, a
mai na pig is em le ge tik a vá ros -
ban: gyó gyí tó mun ká ja so rán
gyor san rá jött, hogy az or vos
fon tos fel ada ta ta ná cso kat és
fel vi lá go sí tást ad ni a be te gek -
nek, mert az or vos és a be teg
kö zöt ti köz vet len kap cso lat a
gyó gyí tás alap pil lé re, de eh hez
szám ta lan aka dályt kell le -
küz de ni.

Több köny vet írt az al ko ho -
liz mus, il let ve a do hány zás
ká ros ha tá sá ról. A szlo vák
bib li og rá fia har ma dik kö te te
ti zen két mű vét so rol ja fel.

* * *

Évek óta le ve le zett már Tolsz -
toj jal, ami kor 1894-ben és
1897-ben két szer is meg lá to -
gat ta őt Jasz na ja Pol ja ná ban.
1901-ben a Krím ben nya ralt
együtt mes te ré vel. 

1904-ben, ami kor az orosz–
ja pán há bo rú al kal má val
Tolsz toj há zi or vo sa, dr. Nyi ki -
tyin is be vo nult, Tolsz toj fe le -
sé ge, Szó fia (Szon ja) Tolsz to -
ja őt kér te fel he lyet te sí té sé re.
A ter ve zett négy hét ből ti -
zen négy év lett Jasz na ja Pol ja -
ná ban.

Ma ko vický meg osz tot ta az
ide jét Tolsz toj és a kör nye ző
fal vak be te gei kö zött: az író
mel let ti or vo si te en dő kön kí -
vül még nyolc van két fa lut lá -
tott el, szin te in gyen. A ren de -
lé se ket reg gel nyolc óra kor
kezd te, és ál ta lá ban dé li egy
óra kor fe jez te be. Alek szand -
ra Lvov na, a gróf egyik lá nya
volt az asszisz ten se. 

Dél után már ott ül Tolsz toj
asz ta lá nál, s az író sze mé lyé -
nek és fi lo zó fi ai né ze te i nek
szen tel te ma gát. Az író val na -
pon ta foly ta tott dis pu tá kat
min den fel tű nés nél kül fel je -
gyez te – gyors írás sal – a zse -
bé ben tar tott ke mény pa pír ra.
(Tolsz toj nem tűr te, hogy
mon da ta it le je gyez zék és mint
csal ha tat lan igaz sá got ter -
jesszék.) Ma ko vický éj jel, akár
haj na li há rom-négy órá ig is,
le má sol ta a fel jegy zé se ket; eb -
ben cso dá la tos me mó ri á ja volt
se gít sé gé re.

Nap ló ját vi szont ma gya rul
ír ta (dr. Kap ron czay Ká roly
köz lé se, aki ezt a nap lót a
moszk vai Tolsz toj Mú ze um -
ban lát ta). A ma gyar nyel ven
va ló írást az in do kol ta, hogy
ezt Tolsz toj lá nyai és fi ai – akik
Ma ko vickýt bi zal muk kal tün -
tet ték ki, sok szor zak lat va őt
ha gya té ki kér dé sek kel – nem
ér tet ték.

Nap ló já nak óri á si ér te ke,
hogy össze gyűj töt te és rend -
sze rez te Tolsz toj meg nyi lat ko -
zá sa it er kölcs ről, val lás ról, fi -
lo zó fi á ról, ne ve lés ről, iro da -
lom ról, a vi lág- és az orosz po -
li ti ká ról, nem ze ti sé gi és szo ci -
á lis prob lé mák ról. 

Tolsz toj ha lá la után Ma ko -
vický rö vid idő re ha za tért Ró -
zsa hegy re, majd is mét Jasz na -
ja Pol ja ná ba ment, s 1920-ig
foly tat ta ön fel ál do zó or vo si
te vé keny sé gét.

Mun ká tól túl ter hel ve, ki -
té ve ma gát a fer tő zés le he tő -
sé gé nek, ki üté ses tí fusz ban
be te ge dett meg. Gyó gyu lá sát
jó részt ápo ló nő jé nek, Mat re -
na Kon sztan ti no va Or he je vá -
nak kö szön het te, akit ké sőbb
fe le sé gül vett. 

1920 no vem be ré ben vissza -
tér tek Ró zsa hegy re, de Ma ko -
vický nem ta lál ta he lyét az
újon nan lét re jött Cseh szlo -
vá ki á ban. Cso mag ja ik el vesz -
tek, s csak 1921 már ci u sá ban
ke rül tek elő. Ira ta i nak egy ré -
szét a Tolsz toj Mú ze um ban
hagy ta. Báty já nak, Pe ter nek
már ci us ele jén a Tolsz toj ról
ké szí tett jegy ze tek el vesz té -

sé ről írt. Mun ká ját so ha sem
lát ta nyom ta tás ban.

Dušan Ma ko vický, aki a to -
le ran cia el vét hir det te és gya -
ko rol ta, szo mo rú an vet te tu -
do má sul, hogy ágos tai hit val -
lá sú evan gé li kus lel kész uno -
ka öccsét a ha ta lom új urai –
mert há rom nyel ven pré di -
kált – le tar tóz tat ták.

Jan Ko hut le ve le alap ján
vár ták őt Tu róc szent már ton -
ba vá ro si or vos nak. La xa Ti -
va dar he lyét kel lett vol na el -
fog lal nia, de vá la sza egy ér tel -
mű volt: „Kö szö nöm, de nem
me he tek. Nem va gyok még
olyan ál la pot ban, hogy új ra
el kezd hes sem or vo si mű kö -
dé se met.” 

De presszió tü ne tei je lent -
kez tek ná la, és már ci us 12-én
ön ke zé vel ve tett vé get éle té -
nek. Ha lá la után szü le tett Do -
ro thea (Do rottya) ne vű lá nya,
aki ké sőbb Bu da pes ten or -
vos ként mű kö dött.

* * *

Több év ti ze des ku ta tó mun -
ka után, 1979-ban a Szov jet
Tu do má nyos Aka dé mia és a
moszk vai Tolsz toj Mú ze um
– szlo vák és cseh ku ta tók be -
vo ná sá val – je len tet te meg
Dušan Ma ko vický nap ló ját.
Ma gya rul Tolsz toj nál Jasz na -
ja Pol ja ná ban cím mel ad ta
ki fel jegy zé se it a bu da pes ti
Eu ró pa Könyv ki adó 1999-ben,
Ge ren csér Zsig mond egy ko ri
sop ro ni di ák gon do zá sá ban.
Az orosz ból va ló for dí tás –
me lyet Ge ren csér nagy sze rű
jegy ze tek kel lá tott el – a Tolsz -
toj-iro da lom ma gyar nyel vű
alap for rá sa. 

Ge ren csér Zsig mon dot a
sop ro ni evan gé li kus lí ce um -
ban Prőh le Je nő (1909–1986)
ta ní tot ta, ő hív ta fel di ák ja fi -
gyel mét Dušan Ma ko vický
nap ló já nak 1924-es cseh ki -
adás ra, mely azon ban csak az
1904–1905. év be jegy zé se it
tar tal maz ta. Prőh le Je nő nagy -
ap ja, Thi er r ing Ká roly (1834–
1915) az öt Ma ko vický fi út a lí -
ce um ban gö rög re és la tin ra
ok tat ta. 

1945 előtt a lí ce um ban szín -
da rab ban is fel dol goz ták a
nagy író és Ma ko vický kap cso -
la tát.

A Ma ko vický nap ló já ban
ki raj zo ló dó szel le mi port ré -
hoz Tolsz toj vi lág né ze té nek
so kat em le ge tett el lent mon dá -
sos sá ga épp úgy hoz zá tar to -
zik, mint az el ve i hez va ló ki tar -
tó, hű sé ges ra gasz ko dá sa.
Tolsz toj sza vai er ről, Ma ko -
vický köz lé se alap ján: „Meg -
győ ző dé sem, hogy csu pán a
bu ta és kor lá tolt em be rek né -
ze tei kö zött nem ta lál ni el -
len tmon dást.”

Ahogy Tolsz toj, úgy Dušan
Ma ko vický is kö vet ke ze te sen
el ítél te Orosz or szág nagy ha -
tal mi po li ti ká ját, a tár sa dal mi
igaz ság ta lan sá go kat, a so vi -
niz must, az et ni kai ki sebb sé -
gek, a más képp gon dol ko dók
ül dö zé sét.
g Dr. Ma ko vitz ky Jó zsef

Dušan Ma ko vický és Lev Tolsz toj

Tolsztoj

Csehov

Ruttkay Éva és Latinovits Zoltán a Ványa bácsi 1970-es
vígszínházi előadásában



10 e 2010. augusztus 1. Evangélikus Életfókusz

Pá lyá zat in téz mény ve ze tői ál lás ra Al ber ti n
Az Al ber ti Evan gé li kus Egy ház köz ség pres bi té ri u ma pá lyá za tot hir det
a Kál dy Zol tán Evan gé li kus Sze re tet ott hon (2730 Al ber tirsa, Dó zsa György
út 7.) in téz mény ve ze tői ál lá sá ra.

A pá lyá zat fel té te lei: A sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó szo ci á lis in -
téz mé nyek szak mai fel ada ta i ról szó ló I/2000 (I. 7.) SZCSM-ren de let 3.
sz. mel lék le té ben meg ha tá ro zott ké pe sí tés; szak irá nyú vég zett sé get
iga zo ló fel ső fo kú ok le vél; bün tet len elő élet.

Elő nyök: 5 éves szak mai gya kor lat, köz gaz da sá gi vég zett ség.
Az in téz mény ve ze tői ál lás be töl té sé nek kez dő idő pont ja: ok tó ber 1.
A meg bí zás idő tar ta ma 6 év re szól.
A mun ka kör höz kap cso ló dó jut ta tá sok: bé re zés, ve ze tői pót lék a Kjt-

ben meg ha tá ro zot tak alap ján.
La kást a pá lyá zó ré szé re nem tu dunk biz to sí ta ni.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Szo ci á lis Köz löny ben va ló meg -

je le nés től szá mí tott 30 nap, de leg ké sőbb au gusz tus 31.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: szep tem ber 15.
A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell a pá lyá zó je len le gi mun ka he lyét, be -

osz tá sát, ön élet raj zát, rész le tes szak mai élet raj zát, az in téz mény ve ze -
té sé re vo nat ko zó szak mai prog ram ját, szak mai hely zet elem zés re épü -
lő fej lesz té si el kép ze lé se it. A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell a leg ma ga sabb
is ko lai vég zett sé get iga zo ló ok má nyok hi te les má so la tát, 30 nap nál nem
ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt, ke reszt le ve let, lel ké szi aján lást.

A pá lyá zat ki író ja biz to sít ja a pá lyá zó ré szé re a szük sé ges mér té kű tá -
jé koz ta tást, il let ve az in téz mény meg te kin té sét.

A pá lyá zat tal kap cso la tban fel vi lá go sí tás kér he tő Re vucz ky Lász ló szám -
ve vő szé ki el nök től a 30/932-6117-es te le fon szá mon.

A pá lyá za tot 3 pél dány ban, zárt bo rí ték ban kér jük be nyúj ta ni az aláb -
bi megjelöléssel: „Kál dy Zol tán Evan gé li kus Sze re tet ott hon in téz mény -
ve ze tői pá lyá za ta”. Pos ta cím: Evan gé li kus Lel ké szi Hi va tal, 2730 Al ber -
tirsa, Pf. 18.

H I R D E T É S

Kin cse ink – az Is ten aján dé kai
Fé bé-kon fe ren cia lesz au gusz tus 19–22. kö zött a Bé thel Evan gé li kus
Misszi ói Ott hon ban (2081 Pi lis csa ba, Szé che nyi u. 8–12., tel.: 26/375-218).
Je lent ke zés írás ban az anya ház cí mén: 1021 Bu da pest, Hű vös völ gyi út 193.;
fax: 1/391-6829; e-mail: fe be@hu.in ter.net. El lá tás: 3000 Ft/nap. Ágy ne -
mű: 500 Ft.

Au gusz tus 19., csü tör tök • 15.30: Sze re tet ven dég ség, be mu tat ko zás, a
ka pott igék fel ol va sá sa • 17.00: Nyi tóáhí tat (Jn 11,26) – Her zog Csa -
ba • 18.00: Va cso ra • 19.00: Fa kul ta tív prog ram: film ve tí tés, be szél -
ge tés

Au gusz tus 20., pén tek • 7.30: Reg ge li áhí tat (Jn 4,9) – Cson ka Gé za •
8.00: Reg ge li • 9.00: Ige hir de tés – A bűn bo csá nat kin cse (Lk 22,54–
62) – Bács kai Ká roly • 10.00: Elő adás – Az Evan gé li kus Or szá gos Könyv -
tár és kin csei – dr. Má nyo ki Já nos • 11.00: Bib lia kö rök • 12.30: Ebéd
• 15.00: Elő adás – Az Evan gé li kus éne kes könyv és kin csei – Né meth -
né Tóth Il di kó • 16.00: Ige hir de tés – A Jé zus sal va ló kö zös ség kin csei
(1Jn 1,5–10) – Né meth né Tóth Il di kó • 18.00: Va cso ra • 19.00: Fa kul -
ta tív prog ram: film ve tí tés, be szél ge tés

Au gusz tus 21., szom bat • 7.30: Reg ge li áhí tat (Jel 21,5a) – Her zog Csa -
ba • 8.00: Reg ge li • 9.00: Ige hir de tés – Az Is ten ben va ló bi za lom kin -
csei (Ézs 26,1–6) – dr. Blázy Ár pád • 10.00: Elő adás – Az Evan gé li kus
Or szá gos Le vél tár és kin csei – Czen the Mik lós • 11.00: Bib lia kö rök •
12.30: Ebéd • 15.00: Elő adás – Az Evan gé li kus éne kes könyv és kin csei
– dr. Fin ta Ger gely • 16.00: Ige hir de tés – Az en ge del mes ség kin csei (1Jn
2,1–6) – Gert rud He ub le in • 18.00: Va cso ra • 19.00: Fa kul ta tív prog -
ram: film ve tí tés, be szél ge tés

Au gusz tus 22., va sár nap • 7.30: Reg ge li áhí tat (Jn 15,1–2) – Ma gassy Vil -
ma • 8.00: Reg ge li • 9.00: Mor zsa sze dés, úr va cso rai elő ké szí tő – Veper -
di Zol tán • 10.00: Is ten tisz te let úr va cso ra osz tás sal (Róm 9,15–16) –
Veper di Zol tán • 11.30: Ebéd, ha za u ta zás

H I R D E T É S

Sa ját be val lá sa sze rint, ami kor a bé -
kés csa bai szár ma zá sú és fris sen vég -
zett lel kész ként ott is szol gá ló Lász -
ló né Há zi Mag dol ná nak püs pö ke
fel aján lot ta Pusz ta föld vá rat le en dő
szol gá la ti hely ként, azt sem tud ta,
mer re ta lál ha tó a te le pü lés. Az óta el -
telt har minc év, és nem csak hogy re -
me kül „be lak ta” a fa lut, de ő ma ga is
lel kes rek lá mo zó ja a ké tez res lé lek -
szá mú nyu gat-bé ké si köz ség nek. 

Rá adá sul nem csak egy há zi ber ke -
ken be lül te szi ezt, ha nem pél dá ul a
má ra már ha gyo mánnyá vált, Föld -
vá rak és föld vá ri ak ta lál ko zó ja el ne -
ve zé sű ren dez vé nye ken is. Ugyan is
Ba la ton föld vár, Du na föld vár, Pusz ta -
föld vár és Ti sza föld vár – va la mint a
a szer bi ai Bács föld vár és a ro má ni ai
Me leg föld vár – rész vé te lé vel rend sze -
re sen szer vez nek kö zös al kal ma kat
ezen te le pü lé sek ve ze tői, la kói és
szer ve ze tei – így egy há zai is. Az
öku me ni kus is ten tisz te le te ken az
evan gé li kus lel kész nő is gyak ran
szol gál.

Har minc éve egy he lyen
Mi tart ja még min dig itt? – tet tem fel
a kér dést a har ma dik nyi tott temp lom
éj sza ká ja ren dez vény kez de te előtt. 

– Csa lá dom mal együtt sze rel me -
sek va gyunk eb be a te le pü lés be és eb -
be a ma rok nyi gyü le ke zet be – fe le li
a lel kész nő. – Nem tud nék in nen el -
men ni, pe dig nem egy szer hív tak
már na gyobb egy ház köz sé gek is.
Mi vel ma gam is itt, a Vi har sa rok ban
nőt tem fel, pon to san is me rem az
it te ni em be rek men ta li tá sát, ezért
könnyen szót ér tünk egy más sal. Va -
ló szí nű leg az sem vé let len, hogy az
egy ház me gyei kol lé gák kö zül én
szol gá lok itt a leg ré gebb óta.

Pusz ta föld vá ron én va gyok az
egyet len hely ben la kó lel kész. Így az
évek hosszú so ra alatt bi zal mi kap -
cso la tot si ke rült ki ala kí ta ni az itt
élők kel. Pél dá ul en nek kö szön he tő az
is, hogy – büsz kén mond ha tom – az
úgy ne ve zett tár sa dal mi te me té sek
szá ma szin te a nul lá ra csök kent. Pe -
dig a rend szer vál tás előtt gya ko ri volt
az egy há zi szer tar tást mel lő ző vég -
ső föl di bú csú. Ma már mo so lyog va
gon do lok ar ra, hogy azok ban az
évek ben, aki va la ki nek szá mí tott, az
csak ti tok ban mert ve lem jó ban len -
ni. Em lék szem olyan gyü le ke ze ti tag -
ra, aki meg üzen te, hogy ne men jek el
hoz zá juk csa lá dot lá to gat ni, mert
ha ezt meg lát ják a fa lu ban, le ve szik
őt a té esz ben ar ról a trak tor ról, ame -
lyen ak kor nagy ér dem nek szá mí tott
dol goz ni. És én meg ér tet tem a hely -
ze tét, hi szen ma gam is eb ben a po -
li ti kai lég kör ben nőt tem fel.

Ugyan ak kor azt is őszin tén hoz zá
kell ten ni, hogy hi á ba min den igye -
ke ze tünk, a temp lom ba já rás, de
még a temp lo mi szer tar tá sok ada tai
sem mu tat nak nagy szá mo kat. Az
előb bi nél még min dig na gyon erő sen
érez he tő a kom mu niz mus több év -
ti ze des ha tá sa, az utób bi nál in kább
a mos ta ni di vat és az le het a hát tér -
ben, hogy a la ko da lom hoz szük sé ges
pénz összeg hí ján in kább egy ál ta lán
nem há za sod nak össze a pá rok.

Még a köny ves pol cok sem tud -
nak min dent el ta kar ni
A for ró nap su ga ra it ki csit meg tö rik
a pa ró kia előtt ál ló fák le ve lei, ami -
től a dol go zó szo bá ban né hány fok kal
hű vö sebb van, mint oda kint. Né -
hány órá ra ré sze se le he tek a lel kész -
nő és ven dég sze re tő csa lád ja, va la -
mint az alig száz fős gyü le ke zet éle -
té nek. Pi ci kö zös ség ről van szó,
amely nek nem te lik kü lön gyü le ke -
ze ti te rem re, a hoz zá tar to zó tea kony -

há ra és az el en ged he tet len vi zes -
blok kok ra. Így egy-egy meg moz du -
lás so rán a csa lád kony há já ban ke nik
az asszo nyok a szend vi cse ket, fő zik
a virs lit vagy a te át, nem egy szer a lel -
kész nő sa ját edé nye it hasz nál va. Für -
dő szo bá juk aj ta ján né ha ko pog tat ni -
uk kell, ne hogy rá nyis sák az aj tót va -
la ki re…

Ha ven dég szol gá ló vagy kon cer tet
adó mű vész ér ke zik, ak kor Je nő fi uk
a nap pa li ként és dol go zó szo ba ként,
il let ve lel ké szi iro da ként is funk ci o -
ná ló he lyi ség ki húz ha tó ágyán töl ti az
éj sza kát, hogy még se a ven dég ál mát
za var ja meg az egy más ba nyí ló szo -
bák eset le ges sze mély for gal ma.

És eze ket a ké nyel met len sé ge ket a
lel kész csa lád zok szó nél kül tu do má -

sul ve szi. Tud ják, hogy ön erő ből
nem hogy épít ke zés re, de még fel újí -
tás ra sem fut ja. Pe dig a köny ves pol -
cok sem tud ják el ta kar ni a re pe dé se -
ket, a sok szor el vá ló fal fe lü le te ket. A
gyü le ke zet ve ze té se en nek el le né re év -
ről év re ki tar tó an be nyújt ja a se gít ség
irán ti igé nyét az il le té kes he lye ken.

Az év lel ké sze
a Dé li Egy ház ke rü let ben
Mind ezek el le né re a lel kész nő na -
gyon lel kes. Az anya gi gon dok és em -
be ri prob lé mák el le né re – a te le pü -
lés re elég erő sen rá nyom ja bé lye gét
a mun ka nél kü li ség, és a kör nyé ken
elég ma gas az ön gyil kos sá gok szá ma
– nem a pa nasz sza vai öm le nek be -
lő le, ha nem az örö me i ről me sél. A
hit ta no sa i ról, a fa lu nem is fel tét le -
nül evan gé li kus la ko sa i ról és ar ról a

sze re tet ről, amely ál lí tá sa sze rint
érez he tő en kö rül ve szi őket Pusz ta -
föld vá ron és a hoz zá tar to zó má sik
két gyü le ke zet ben – Nagy bán he -
gye sen és Ma gyar bán he gye sen. 

Vi dá man me sé li, a fa lu ban hány -
fé le meg moz du lás ban vesz nek részt,
és ők ma guk is hány fé le prog ra mot

szer vez nek, hogy be hív ják a temp lom
fa lai kö zé az egy há zon kí vül ál ló kat.
Ezeken mindig szí ve sen lát ják a más
fe le ke ze tű e ket is. Ezt a sok szor szél -
ma lom harc hoz ha son lí tó, több év ti -
ze des mun kát idén a ke rü let Az Év
Lel ké sze Díj ado má nyo zá sá val is -
mer te el.

Nyi tott temp lom éj sza ká ja
A pusz ta föld vá ri temp lom to rony tö -
vé ben a csil la gok tól kö rül vett hold is
jól ér zi ma gát az ese mény re hí vo ga -
tó pla ká ton. Hát még azok a he lyi ek,
il let ve tá vo labb ról ér ke zők, akik el is
fo gad ják az in vi tá lást, és el jön nek az
es te kez dő dő és ké ső éj sza ká ban vé -
get érő pén tek es ti ren dez vény re,
amely nek idén már har mad szor adott

ott hont a kö zel száz éves lel ki haj lék.
Ám a be té rők ké szül je nek fel – bár -
mi meg tör tén het!

Le het, hogy cél ba do bó ver seny
ke re té ben sa ját rossz tu laj don sá ga i -
kat ve he tik cél ba, vagy a temp lom pa -
dok alá ra gasz tott bo rí té kok fe jé ben
kap hat nak lel ki út ra va lót egy-egy
könyv for má já ban, ne tán épp észt
nyel ven mé lyed het nek el az Úr tól ta -
nult imád ság ban az észa ki ka pu nál
be ren de zett Mi atyánk-szo bá ban.

Köz ked velt ha gyo mány a to rony -
ba ve ze tő csi ga lép csőn ki ala kí tott
me di tá ci ós „ös vény” is, ame lyen mé -
cse sek mu tat ják az utat sö té te dés
után. A vál lal ko zó ked vű lép cső má -
szó idén az zal a kér dés sel szem be sül -
he tett fok ról fok ra föl jebb ha lad va,
hogy szá má ra mi is je len ti az iga zi
kin cset. Jé zus nem föl di ja vak gyűj -
té sé re buz dí tott, ha nem az igaz -
gyöngy höz ha son ló égi kin cse ké re, s
hogy ezt a to rony sé tát meg té vő se fe -
led je, le fe lé ma gá val vi he tett egy
kéz re vagy nyak ba köt he tő, cér ná ra
fel fű zött gyöngy sze met.

A há la adó fal ra imád sá go kat le he -
tett ír ni, majd ki füg gesz te ni, vagy
bab sze mek se gít sé gé vel kü lön bö ző
hit éle ti kér dé sek re volt le he tő ség
név te le nül vá la szol ni.

Az idei esz ten dő az Élő kö vek ün -
ne pe volt, amely nek ap ro pó ján az al -
kal mi ol tár egy ré sze tég lák ból állt,
raj tuk a jól is mert tex tus sal: „Mint élő
kö vek épül je tek fel lel ki ház zá.” Ezt a
lel ki épü lést se gí tet ték a ze nei és
igei szol gá la tok, a bib li ai üze net tel
kap cso la tos já té kos fel ada tok vagy a
gyer tya fény mel let ti el csen de se dé sek,
kö zös ének lé sek.

Az alap gon do lat har mad szor is be -
vált – ez al ka lom mal is kö zel szá zan
for dul tak meg a pusz ta föld vá ri evan -
gé li kus temp lom ban, több sé gük ben
olya nok, akik elő ször jár tak ott. Az
öt le tet má sok is ki pró bál hat ják a sa -
ját temp lo muk ban!

g Bo da Zsu zsa

Pusz ta föld és erős vár
Öröm te li szol gá lat a „vé ge ken”
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„Aki nek so kat ad tak, at tól so kat kí -
ván nak, és aki re so kat bíz tak, at tól
töb bet kér nek szá mon.” (Lk 12,48b)

Szent há rom ság ün ne pe után a ki len -
ce dik hé ten az Út mu ta tó reg ge li és
he ti igé i ben az Úr Is ten ar ra ké ri ta -
len tu mok kal gaz da gon meg aján dé ko zott gyer me ke it, hogy él je nek Krisz tus -
sal kö zös ség ben, hű ség és en ge del mes ség ál tal. „Hű az Is ten, aki el hí vott min -
ket az ő Fi á val, a mi Urunk Jé zus Krisz tus sal va ló kö zös ség re.” (1Kor 1,9; LK)
Jé zus sze re tett min ket, és ön ma gát ad ta ál do za tul ér tünk (lásd Ef 5,2). Vall -
juk meg az örök lét bi zo nyos sá gá ig el ju tó Ászáf fal: „Ha el enyé szik is a tes -
tem, szí vem kő szik lá ja te ma radsz, ó, Is ten!” (GyLK 723) S le gyünk okos és
hű sá fá rok a ka pott ta len tu ma ink fel hasz ná lá sa so rán, mint akik is me rik Uruk
aka ra tát, hogy a szám adás nál ró lunk is el mond has sa: „Jól van, jó és hű szol -
gám, a ke vé sen hű vol tál, so kat bí zok rád ez után, menj be urad ün ne pi la -
ko má já ra!” (Mt 25,21.23) Kö ves sük Pál pél dá ját; ő Krisz tu sért kár nak ítélt min -
dent, ami ko ráb ban nye re sé get je len tett ne ki, hogy kö zös ség be ke rül jön ve -
le: „Őér te kár ba vesz ni hagy tam, és sze mét nek íté lek min dent, hogy Krisz tust
meg nyer jem. Hogy ki tűn jék ró lam őál ta la: (…) a Krisz tus ba ve tett hit ál tal
van igaz sá gom Is ten től a hit alap ján…” (Fil 3,8–9) Sa la mon en ge del mes szí -
vet kért Is ten től; bölcs és ér tel mes szí vet ka pott, hogy ez zel tud jon kor má -
nyoz ni. Az élő gyer me ket édes any já nak ítél te, ezért „fé le lem mel te kin tet tek
a ki rály ra, mert lát ták, hogy is te ni böl cses ség van ben ne, és így szol gál tat igaz -
sá got” (1Kir 3,28). Az Úr pró fé tá já nak is hű sé ge sen és en ge del me sen kell be -
töl te nie őr ál lói hi va tá sát, mert Is ten szá mon ké ri, ha nem fi gyel mez te ti a bű -
nöst és az iga zat egy aránt. „Ha vi szont fi gyel mez te ted, (…) és ő nem vét ke -
zik, ak kor élet ben ma rad, (…) és te is meg men ted a lel ke det.” (Ez 3,21) A fa -
ri ze u sok pro vo kál ták az Úr Jé zust, mi kor Mó zes re hi vat koz va a há zas sá gi el -
vá lás ról kér dez ték, fi gyel men kí vül hagy va Is ten nek a te rem tés ko ri aka ra -
tát (lásd 1Móz 2,24). „Mon dom nek tek, hogy aki el bo csát ja fe le sé gét – a pa -
ráz na ság ese tét ki vé ve –, és mást vesz fe le sé gül, az há zas ság tö rő.” (Mt 19,9)
Él jünk böl csen, meg ért ve az Úr aka ra tát! S így ün ne pel je tek: „…mond ja tok
di csé re tet szí ve tek ben az Úr nak, és ad ja tok há lát az Is ten nek, (…) Jé zus Krisz -
tus ne vé ben.” (Ef 5,19.20) Pi lá tus ra is sok bí za tott – de „sem mi ha tal mad nem
vol na raj tam, ha fe lül ről nem ada tott vol na ne ked” –; ám ő több re tar tot ta
a csá szár ba rát sá gát, mi ként a fő pa pok is: „Nem ki rá lyunk van, ha nem csá -
szá runk!” (Jn 19,11.15) De mi hű és okos sá fá rai va gyunk-e Urunk nak? He ti
igénk fi gyel mez te té sét is meg fo gad va: ne le gyünk hűt le nek, mert „bol dog az
a szol ga, akit, ami kor meg ér ke zik az úr, ilyen mun ká ban ta lál” (Lk 12,43)! „Csak
ma radj meg hi va tá sod ban, mely re ren delt, s ab ban szol gáld Is tent fe le ba rá -
ta i don!” (Lu ther) „Se gíts, hadd vé gez zem / Min den dol gom se ré nyen, / Kész -
sé ges szol ga ként, / Amit csak ren delsz né kem! / Amit te jó nak látsz, / Hadd
te gyem azt meg itt / – Ke gyel med kí sér jen / Az örök éle tig!” (EÉ 436,5)

g Ga rai And rás

HE TI ÚT RA VA LÓ

él víz

b „Mo za ik: kü lön bö ző szí nű ap ró
da rab kák ból össze ál lí tott áb rá zo -
lás vagy dí szít mény” – ol va som
az egyéb ként is mert, hasz nált
szó ma gya rá za tát az ide gen sza -
vak szó tá rá ból. Meg fog ben ne a
„kü lön bö ző szín” és a „da rab kák”
ki fe je zés. Igen, szí nek ből és da -
ra bok ból áll össze a kép, az áb rá -
zo lás. Ma do csai Mik lós szor gal -
mas és ugyan ak kor hí vő szív vel
össze ál lí tott mun ká já ban va ló ban
ke ve red nek a kü lön bö ző szí nek,
és ap ró da rab kák ból áll össze az
imád ság ké pe.

Az aján ló so rok ban dr. Ha fen scher
Ká roly tól ezt ol va som, er re és a ko -
ráb ban meg je lent Imád ság mo za ik
kö te tek re utal va: „Kö te tünk ben a
19–20–21. szá zad ke resz tény imád -
sá ga i ból vá lo ga tott a szer ző, ez zel is
je lez ve, hogy nem csak az el ső év szá -
za dok ban, az el ső év ez red ben, a re -
for má ció ide jén, ha nem a mai na pig
hang za nak el imád sá gok, il let ve ma -
rad tak meg írás ban is, új ra ol vas ha -
tó for má ban. Ma is, a mo dern, poszt -
mo dern vagy az ún. sze ku la ri zá ció
utá ni kor ban Is ten né pe imád ko zó
nép, és az egy há zat jog gal hív juk ecc -
le sia orans nak, imád ko zó egy ház nak.
Ez a va ló ság!” Igen, a szí nes, ap ró da -
rab kák ból ez a kép áll össze, há la Is -
ten nek.

Az is mert szer ző ről, test vé rünk ről
és ba rá tunk ról pe dig ezt ol vas hat juk
ugyan csak az aján lás ban: „En gem
Ma do csai Mik lós, egy ko ri mun ka tár -
sam imád ság gyűj te mé nye meg lep.
Bel föl di ösz tön dí jas ko rá ban, fél év -
szá zad dal ez előtt a rend sze res teo ló -
gia iránt ér dek lő dött, és hi tünk tit ka it
fe sze ge tő prob lé mák kal vi as ko dott…
Ma do csai ma már nem Is ten-bi zo -
nyí té kot ke res, sze mé lye sen vall ja
meg át élt hi tét… Mik lós ba rá tom az

élő Is ten nel szá mol… leg na gyobb
tit ka in kat Is ten elé vi szi. Nem je lent
ez be szű kü lést, in kább fej lő dést.”

„Eb ben a kö tet ben az eu ró pai ke -
resz tény ség imád sá ga i ból gyűj töt -
tem össze »mo za i ko kat«, hogy na -
pon ként se gít se nek min ket is bi za -
lom mal Is ten hez for dul ni, át él ni az
imád ság örö mét, bé kes sé gét és erőt
adó cso dá ját.” Ez zel a mon da tá val a

szer ző „bel ső cél ját” árul ja el: nem
egy sze rű en má sok imád sá gá val és
imád sá gá ban akar min ket gyö nyör -
köd tet ni, ha nem ab ban akar se gí te -
ni, hogy be kap cso lód junk a nagy
kó rus ba, hogy ben ne le gyünk a ma -
gunk szí né vel és da rab ká já val a tel -
jes mo za ik ban. Mert az imád ság
nem csak „kö te les ség”, ha nem öröm,
bé kes ség és erő for rás! 

Le he tet len va la mit is mon da ni a
mint egy száz em ber ről, akik nek éle -
té ről, gon dol ko zá sá ról ír, és akik nek
imád sá ga it idé zi. En nek a pár sor nak
ez nem is fel ada ta. Ko runk „nagy” és
„ki sebb”, kül föl di és ma gyar alak ja i -
ról ol va sunk a kö tet ben, ők pe dig
meg szó lal nak a „bel ső szo bá ban”. 

Az em ber cso dál ja a szer ző szí vós
han gya szor gal mát és azt, hogy ez

im már a har ma dik kö tet eb ben a
tárgy ban. Össze fog la lás, rész le tes is -
mer te tés he lyett hadd szó lal tas sam
meg egy – a kö tet ben sze rep lő – kö -
zös ba rá tun kat, aki tár sunk volt sze -
ré nyen, csen de sen a hit ben és a lel ké -
szi szol gá lat ban. Már nincs kö zöt tünk,
fi a ta lon ment el Sza bó Ist ván kol lé -
gánk. De imád sá ga meg fo gott, mert
mind nyá junk nak így le het ne és kel le -
ne ké szül ni a nagy út ra, sőt az örök -
ké va ló ság ba, Is ten hez: „Uram, már
rég óta fáj a szí vem. Úgy mond ják, nem
a szív fáj, ha nem a szív erek. Tu laj don -
kép pen mind egy. Szo ron gó ér zés tud -
ni: el ko pott a fő al kat rész. Med dig bír -
ja? Nem tu dom. Több ször gon do lok
ha lá lom ra, s sze ret nék úgy gon dol ni rá,
hogy ké szü let len ne ta lál jon. Az anya -
gi ak nem ide ge sí te nek. Uram, le gyen
ál dott ne ved, hogy nem tar ta nak fog -
ság ban. In kább az fog lal koz tat, hogy
ké szü let len ne ta lál jon szent hí vó sza -
vad. Le hes sek olyan gyer me ked, aki
szám adá sát na pon ta el ren de zi. Sok -
szor va gyok erőt len, nem csak test ben,
de lé lek ben is. Uram, kér lek, kö nyö rülj
raj tam, hogy Pál lal együtt el mond has -
sam: a hi tet meg tar tot tam. Ne vond
meg ke gyel me det tő lem, Uram! Ámen.”

Kö szön jük a gond dal el ké szí tett
mo za ik ké pet! Se gít sen min ket na pi
fu tá sunk kö ze pet te az el csen de se dés -
ben, in dít son a „bel ső szo bá ba”, hogy
job ban áll has suk a kül ső mun kát,
har co kat. Is mer te té se met a szer ző
mon da tá val zá rom: „Mennyei Atyánk
aján dé koz zon meg min ket az imád -
ság min den na pi cso dá i val.”

g Ke ve há zi Lász ló

Ma do csai Mik lós: Imád ság mo za ik
III. Ki ad ta a Fé bé Evan gé li kus Di a -
ko nissza egye sü let, 2010. Kap ha tó a
Lu ther Ki adó köny ves bolt já ban (1085
Bu da pest, Ül lői út 24.) és a Hu szár
Gál pa pír- és köny ves bolt ban (1054
Bu da pest, De ák tér 4.).

Az imád ság ké pe
Ma do csai Mik lós: Imád ság mo za ik III.

Mi jut eszed be, ami kor a si ker re
gon dolsz? Mi lyen de fi ní ci ót hasz nál -
nál? Van, aki nek a si ker azt je len ti,
hogy na gyon jól fi ze tő mun ká ja van,
amely hoz zá se gí ti egy bi zo nyos stá -
tus hoz vagy va la mi lyen ha ta lom -
hoz. Má sok nak a si ker a vár va várt
elő lép te tést je len ti, el is me rést egy
cég nél vagy egy kö zös ség ben. Megint
má sok úgy néz nek a si ker re, hogy
vég re el ér het tek egy olyan célt,
amely re már ré gen vágy tak. 

A fen ti ese tek ben a si ker min dig
sze mé lyes, egyé ni szin ten je lent meg. 

Nem rég el kezd tem ol vas ni egy
köny vet, a cí me A győz tes ké zi köny -
ve. Egy ame ri kai fo ci edző, Jim Tres -
sel ír ta. A könyv azt ja va sol ja, hogy
gon dol juk új ra a si ker ről al ko tott
kon cep ci ón kat. De fi ní ci ót is ad a si -
ker ről: „Bel ső meg elé ge dett ség, az ér -
te lem meg nyug vá sa, ami ab ból adó -
dik, hogy tu dom, meg tet tem a tő lem
tel he tő leg töb bet a csa pa tért.” Tres -
sel így foly tat ja: „A si ker csa pat -
mun ka ered mé nye.” 

Nagy böl cses ség van eb ben a gon -
dol ko dás ban. Ha pél dá ul a ke res ke -
de lem ben dol go zol, hi á ba nagy sze -
rű a rá be szé lő ké pes sé ged, rö vid éle -
tű lesz a si ke red, ha az, amit el adsz,
rossz mi nő sé gű, vagy nincs biz to sít -
va, hogy ide jé ben szál lít sák. Egy si -
ke res üz le ti kon fe ren cia sok em ber
pon tos együtt mű kö dé sét igény li: re -
giszt rá lás, szál lás fog la lás, fel irat ko -
zás kü lön bö ző szek ci ók ra vagy akár

me nü ter ve zé se a cso port ét kez te té -
sé hez. Egy fő nök ese té ben, bár mily
fel ké szült is, el en ged he tet len, hogy jól
kép zett, te het sé ges mun ka tár sai le -
gye nek, akik ké pe sek a cég cél ja i nak
el éré sé re. A leg te het sé ge sebb se -
bész nek is szük sé ge van ápo ló nők re
és más mun ka tár sak ra, hogy si ke res
mű té te ket hajt son vég re. 

Évek kel ez előtt egy ma ga zin szer -
kesz tő je vol tam, s az egyik leg kel le -
me sebb ta pasz ta la tot ak kor sze rez -
tem, ami kor a kre a tív csa pat tal együtt
dol goz tunk egy-egy lap szá mon. Az
írás és a szer kesz tés dön tő en az én
fel ada tom volt, de függ tem a ter ve -
ző szer kesz tő től, a he lyet tes szer -
kesz tő től, a ve ze tő asszisz tens től, az
il luszt rá tor tól és a ter mék me ne -
dzser től – össze kel lett jön nünk,
hogy öt le te ket gyűjt sünk, hogy meg -
be szél jünk egy cso mó kér dést: mi lyen
le gyen a tar ta lom, a cím lap, mi me -
lyik ol dal ra ke rül jön, mi le gyen az
egyes írá sok cí me, mi lyen fo tó kat,
gra fi ká kat hasz nál junk… Cso dá lat tal
néz tem min den lap szám ra, mert
tud tam, hogy az egész min dig több,
mint a ré szek összege. 

Az, hogy a si ker csa pat mun ka
ered mé nye, meg ta lál ha tó a Bib li á ban. 

Si ker, kü lön bö ző uta kon. Még a jó
öt let is ja vít ha tó, fej leszt he tő, és ha
ugyan azt kü lön bö ző em be rek kü lön -
bö ző kép pen szem lé lik, an nak egyen -
súly is le het az ered mé nye, ugyan ak -
kor je len tő sen kü lön bö ző vég ered -

mény hez is ve zet het mind a dön tés -
ho za tal, mind a ter vek meg va ló sí tá -
sa so rán. „Hi á ba va lók lesz nek a gon -
do la tok, mi kor nincs ta nács; de a ta -
ná cso sok so ka sá gá ban elő men nek.”
(Péld 15,22; Ká ro li-for dí tás) 

Si ker, ami kor a leg job bat hoz zuk ki
egy más ból. Ami kor má sok kal dol go -
zunk, az ki hí vás le het szá munk ra; az
együt tes mun ka al ko tóbb gon dol -
ko dás ra ser kent het, és se gít het ab ban,
hogy a ta pasz ta la tok, ké pes sé gek a
leg ha té ko nyab ban ér vé nye sül je nek.
„Vas sal for mál ják a va sat, és egyik em -
ber for mál ja a má si kat.” (Péld 27,17) 

Si ker az erők egye sí té se ál tal. Tu -
do má nyos ku ta tá sok ki mu tat ták,
hogy ha együtt dol go zunk, ak kor
sok kal ered mé nye seb bek le he tünk,
mint egy más tól füg get le nül. Össze -
ad hat juk egye di, kü lön le ges ké pes sé -
ge in ket, és ki egé szít het jük egy más
gyen gé it. „Job ban bol do gul ket tő,
mint egy: fá ra do zá suk nak szép ered -
mé nye van. (…) A hár mas fo nál nem
sza kad el egy ha mar.” (Préd 4,9.12) 

Si ker, köl csö nös tá mo ga tá son és
biz ta tá son át. Egye dül dol goz ni bi -
zony le han go ló le het, együtt vi szont
nem csak könnyebb a mun ka ter he,
ha nem har cos tár sad nak ér zed a má -
si kat, és biz ta tást is nyersz. „…és
ügyel jünk egy más ra, a sze re tet re és jó
cse le ke de tek re va ló fel buz du lás vé -
gett…” (Zsid 10,24; Ká ro li-for dí tás) 

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

A si ker csa pat mun ka ered mé nye
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Szerkesztette: Boda Zsuzsa
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Az imád ság nem más, mint be szél -
ge tés Is ten nel, mi kor is min dent el -
mond ha tunk ne ki.

Di cső ít het jük nagy sze re te té ért,
mellyel min dennap fe lénk for dul.
Meg kö szön het jük ne ki, hogy na -
pon ta gon dos ko dik ró lunk, őr kö dik
fe let tünk, és meg véd min den baj tól
és go nosz tól. Az ilyen imád sá got
di cső í tő, há la adó imád ság nak ne vez -
zük. (Pi ros) Há la adó vagy kö szö nő
imát mon dunk ét ke zés előtt, il let ve
után, be teg ség ből va ló fel épü lés kor,
vagy ha Is ten va la mi lyen ké ré sün ket
tel je sí tet te.

Is ten nek nem csak meg kö szön he -
tünk va la mit, ha nem kér he tünk is tő -
le. Ami kor sa ját ké ré se in ket visszük
Is ten elé, ak kor ké rő imát mon dunk.
(Zöld) Is ten se gít sé gét kér jük pél dá -
ul egy prob lé ma meg ol dá sá hoz, egy
vizs ga előtt vagy va la mi lyen ve szély
ese tén.

Imád sá ga ink ban azon ban azt is be
kell is mer nünk, hogy bű nö sök va -
gyunk, rosszat tet tünk, hi báz tunk.
Ilyen kor bo csá na tot kell kér nünk

tő le. Az ilyen imád sá got bűn val ló
vagy bűn bá nó imád ság nak ne vez zük.
(Li la)

Ha bár Is ten nel éle tünk min den pil -
la na tá ban be szél he tünk, azért van nak
olyan imád sá gok, me lye ket bi zo -
nyos meg ha tá ro zott al kal mak kor
mon dunk el. Ilye nek pél dá ul a reg ge -
li, il let ve az es ti imák, az ét ke zés kor
vagy a temp lom ban az is ten tisz te let
kez de tén és vé gén el mon dot tak.
Ezek több nyi re kö tött szö ve gű ek, hi -
szen min den al ka lom kor ugyan úgy
mond juk el őket. (Na rancs sár ga)

Ar ra is fi gyel jünk, hogy imád koz -
nunk nem csak ma gun kért le het, ha -
nem má so kért is kell: szü le in kért,
test vé re in kért, nagy szü le in kért, ba -

rá ta in kért, osz tály tár sa in kért, ta ná -
ra in kért, stb. (Kék)

Az imád ko zás nak van nak írat lan
tör vé nyei: egy há la adó, di cső í tő imád -
ság után mond junk egy bűn val ló
imát, és csak ez után kö vet kez zen a
ké rő imánk. Ha má so kért imád ko -
zunk, ezt is a mi ké ré sünk előtt
mond juk el.

Ha úgy érez zük, hogy sa ját sza va -
ink nem fe je zik ki azt, amit mon da -
ni sze ret nénk, mond juk el az Úr tól
ta nult imát, a Mi atyán kot.

Hogy ho gyan imád koz zunk, ar ra
vo nat ko zó an nem ta lá lunk sem mi -
lyen uta sí tást a Bib li á ban. Imád koz -
ha tunk áll va, ül ve, tér del ve vagy ágy -
ban fek ve, csu kott szem mel, le haj tott
fej jel. Az imád ság ide je alatt az össze -
kul csolt kéz jel ké pes moz du lat –
ab ban se gít, hogy az imád ság alatt ne
fi gyel jünk más ra.

For rás: Mus tár mag – a Ro má ni ai
Evan gé li kus Va sár na pi Is ko lák Szö -
vet sé gé nek lap ja

Az imád ságReg ge li ima
Jó Is te nem, fel éb red tem,
Te őr köd tél én fe let tem,
Kö szö nöm, hogy meg tar tot tál,
Hogy fe let tem vir rasz tot tál.

Óvj meg ma is szent ke zed del,
Szent ke zed ből ne eressz el,
Ve zesd min den lé pé se met,
Ó, hall gasd meg ké ré se met.
Ámen.

Es ti ima
A nap le ment, az éj be áll,
Álom jő sze mem re,
Jó Is te nem, vi selj gon dot
Al vó gyer me ked re.

Add, hogy csen de sen alud jam,
Kar ja id kö zött nyu god jam.
Adj csen des éjt szü le im nek,
Adj csen des éjt min de nek nek.
Ámen.

IM A SAROK

1. Imád ság más szó val
2. Jé zus any ja
3. Ezen a he gyen fe szí tet ték ke reszt re Jé zust
4. Jé zus fel tá ma dá sá nak ün ne pe
5. Jé zus az Is ten …
6. Eb ben a kert ben imád ko zott Jé zus, mi előtt el fog ták őt
7. Jé zus ta nít vá nya i nak szá ma
8. Jé zus so kat uta zott eb ben a ví zi jár mű ben

A meg fej tés: ……………………………………………………………………………………

Ho gyan kap cso ló dik ez Jé zus hoz? ………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Tu dod, hogy mit je lent az imád ság vé gén el mon dott ámen? Írd ide a vo nal ra! Ha nem vagy ben ne biztos,
kér dezz meg egy fel nőt tet!

……………………………………… ……………………………………… …………………………………………………………… 

A fen ti so rok ban az imád ság faj tá i ról ol vas hat ta tok. Mind egyik után zá ró jel ben meg ta lál hat tá tok egy szín
ne vét is. Ol vas sá tok el az itt ta lál ha tó imá kat, majd szí nez zé tek ki őket a szín eknek meg fe le lő en. Min den tí -
pus hoz ír ja tok ti is sa já t imát!

Is te nem, bo csásd meg ne -
kem, hogy vét kez tem el le -
ned! Ámen.

Édes jó Is te nem, kö szö nöm ne ked, hogy min den nap vi -
gyá zol rám, és gon dos kodsz ró lam. Ámen.

Uram, sok fel -
ada tot bíz tál
rám. Kér lek,
se gíts raj tam,
hogy tud jam
az idő met úgy
be osz ta ni,
hogy min den -
nel vé gez hes -
sek! Ámen. Há la ne ked, sze re tő Atyám,

hogy igé det hall hat tam.
Add, hogy éle te met job bít -
sa! Ámen.

Há lát adok ne ked, mennyei Atyám, hogy a
mai na pon is ke gyel me sen meg őriz tél!
Ámen.

Atyám, kér lek, ne fe led kezz
meg az éhe zők ről, az ut ca -
gye re kek ről és a be te gek ről
sem. Ámen.

Is te nem, ma megint nem tud -
tam olyan jó és en ge del mes
len ni, mint aho gyan te el vá rod
tő lem. Bo csáss meg ne kem
ezért, kér lek! Ámen.1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Írjátok be a helyes válaszokat a rejtvény soraiba! Megfejtésként a szür -
ke oszlop betűiből egy szót olvashattok össze.
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Öröm mel ol vas tam, hogy az Evan gé -
li kus Élet 2010/27. szá má ban kö -
zölt, vi ta in dí tó nak szánt gon do la ta -
im ra ér ke zett már hoz zá szó lás Ju -
hász né Sza bó Er zsé bet test vé rem
tol lá ból – ta lán nem bán tom meg az -
zal, ha a to váb bi ak ban csak a ke vés -
bé hi va ta los Er zsé bet né ven fo gom
em lí te ni –; levele a 2010/29. szám ban
olvasható „… ha va la kit ezek kel a da -
lok kal Jé zus hoz tu dunk ve zet ni, ak kor
ezek szent éne kek…” cím mel. Re mé -
lem, hogy nem ez lesz az egyet len re -
ak ció.

Nem biz tos, hogy a vi tá ba be -
kap cso ló dó min den test vé rem nek
vá la szo lok majd, de most úgy ér zem,
hogy mi előbb vá la szol nom kell, mert
a hoz zá szó lás ból úgy tű nik, hogy
cik kem ben – bár mennyi re hosszú is
– nem si ke rült tel je sen vi lá go san
ki fej te ni gon do la ta i mat.

Min de nek előtt ar ra sze ret ném fel -
hív ni a fi gyel met, hogy a le ír tak ban
kulcs sza vak vol tak a lu the rá nus, a ha -
gyo mány és az evan gé li kus iden ti tá -
sunk, amint er re a ké sőb bi ek so rán
még hi vat koz ni sze ret nék.

Elő ször né hány fél re ér tést sze ret -
nék el osz lat ni.

1. Klaus Doug lass em le ge tett köny -
vét én is ér té kes nek tar tom, csak
egyes té te le it vi ta tom, el fo gad ni nem
tu dom. Eze ket rész ben ő is csak át -
vet te – vé le mé nyem sze rint – kel lő
kri ti ka nél kül.

2. Én sem gon do lom azt, hogy az
éne kes köny vet kő be kel le ne vés ni.
Úgy is ír tam, hogy csak az iden ti tá -
sun kat meg ha tá ro zó éne ke ket nem
len ne sza bad so ha ki hagy ni. „Me rí -
te nék az új ma gyar »ter més ből«…” –
ír tam, te hát nem vi ta tom azt, hogy
idő ről idő re új éne kek re is szük ség
van. Azon ban szá mom ra az, hogy „új
ének”, nem je len ti azt, hogy az Új ének
gyűj te mény ből va ló, sőt azt sem je -
len ti, hogy könnyű ze ne.

3. Az Új ének gyűj te ménnyel sem
len ne tu laj don kép pen sem mi ba -
jom, ha va ló ban úgy len ne, aho gyan

Er zsé bet ír ja: „Bib lia órák, hit tan -
órák, Ta más-mi sék, össze jö ve te lek
ked ves köny ve…” Csak hogy so kan
éne kes köny vünk al ter na tí vá já nak te -
kin tik. Ezt már ve szé lyes nek tar tom,
aho gyan a ké sőb bi ek ben er re még rá -
mu ta tok.

Né hány meg jegy zés, ki egé szí tés a
már ko ráb ban le írt gon do la ta im hoz:

1. Le het, hogy nincs iga zam, de úgy
ér zem, hogy Or dass La jos ide jén tu -
da to san azért nyúl tak vissza a ha gyo -
mány hoz (Lu ther Már ton ad dig éne -
kes köny vünk ben nem sze rep lő éne kei
ré sze sül tek előny ben), mert úgy érez -
ték, hogy az evan gé li kus egy ház bás -
tyá ját meg kell erő sí te ni a kom mu niz -
mus nyil ván va ló tá ma dá sa i val szem -
ben (a kom mu nis ták vég ső so ron
meg akar ták szün tet ni az egy há za -
kat). Or dass La jos el len ál ló volt.

2. Le het, hogy nincs iga zam, de
úgy ér zem, hogy Kál dy Zol tán ide -
jé ben az el len ál lást fel ad ták, és po li -
ti kai nyo más ha tá sá ra lett az új éne -
kes könyv olyan, ami lyen. 

A szer kesz tői mun kát vég zők va -
ló szí nű leg nem is vol tak tisz tá ban az -
zal, hogy mi re hasz nál ják őket. A ha -
gyo mány hoz li be rá li sab ban kö ze lí tet -
tek egy olyan kor ban, ami kor a ha ta -
lom „a múl tat vég képp el tö röl ni”
igye ke zett (fi a ta lab bak ked vé ért meg -
jegy zem, hogy az In ter na ci o ná lé szö -
ve gé ből idéz tem). Az öku me né re,
kor sze rű ség re és sok szí nű ség re va ló
hi vat ko zás sal ki szo rí tot ták a ha gyo -
mány egy je len tős ré szét, „fel hí gí tot -
ták” az éne kes köny vet, mert a tör té -
ne lem ből tud ták, hogy egy kö zös ség
bom lasz tá sá nak egyik jól be vált mód -
sze re a ha gyo má nyok fel szá mo lá sa.
Egyik-má sik ének „ga gyi” szín vo na -
la is ezt lát szik alá tá masz ta ni.

Úgy ér zem, hogy azok, akik az Új
ének gyűj te ményt az éne kes könyv al -
ter na tí vá já nak te kin tik, ezt a „hí gí tá -
si” fo lya ma tot foly tat ják (szán dé -
kos sá got per sze nem té te le zek fel ró -
luk). Az egy ház bás tyá ja ma is erő sí -
tés re szo rul. Nem Or dass La jo sék
pél dá ját kel le ne in kább kö vet nünk?

Né hány meg jegy zés most már Er -
zsé bet hoz zá szó lá sá hoz.

1. Ezt ír ja: „…ha va la kit ezek kel a
da lok kal Jé zus hoz tu dunk ve zet ni, ak -
kor ezek szent éne kek…” Ezt nem vi -
ta tom (bár a szent szót itt nem ta lá -
lom a leg meg fe le lőbb nek), azon ban
ezek ről a da lok ról több nyi re nem ál -
lít hat juk, hogy lu the rá nus da lok. 

Pe dig nem ele gen dő va la kit Jé zus -
hoz ve zet ni, vi gyáz ni kell ar ra is,
hogy ott is ma rad jon! En nek leg ál ta -
lá no sabb mód ja az, hogy be ve zet jük
egy gyü le ke zet kö zös sé gé be. A mi
ese tünk ben ez ké zen fek vő en egy lu -
the rá nus gyü le ke zet. Ah hoz, hogy va -
la ki ott hon érez ze ma gát egy kö zös -
ség ben, szük sé ges, hogy is mer je és
sze res se an nak ha gyo má nya it. Ta -
más-mi sék ről ol vas tam olyan ta -

pasz ta la tot, hogy olyan fi a ta lok, aki -
ket a mi se meg érin tett, ha nyatt-
hom lok me ne kül tek, ami kor meg is -
mer ték az „iga zi” is ten tisz te le te ket.
A rek lám jó volt, de – mint több nyi -
re a rek lá mok – meg té vesz tő. Ha az -
tán ezek a fi a ta lok ké sőbb eset leg egy
má sik egy ház ban ta lál ják meg a he -
lyü ket, ak kor egyik sze mem ne vet, a
má sik vi szont sír…

2. Er zsé bet nem ír ja, hogy pon to -
san ho gyan kép ze li el a „gi tá ros
éne kek” be ve ze té sét az is ten tisz te le -
te ken. Ezen túl a gyü le ke ze tek nek
nem csak lel kész re és or go nis tá ra, ha -
nem gi tá ros ra is szük sé gük lesz?
Két ze nész egy is ten tisz te le ten olyan,
mint két du dás egy csár dá ban, kü lö -
nö sen ak kor, ha két el té rő ze nei
irány zat kép vi se lői.

3. Sze rin tem a gyü le ke ze ti éne ket

ép pen az kü lön böz te ti meg az al kal -
mi (bib lia órai stb.) éne kek től, hogy
bár tö rek szünk a mi nél szebb elő -
adás ra (mert Is ten hez csak a tö ké le -
tes mél tó), nem fel tét le nül szük sé ges
az, hogy ma ga mat vagy a kör nye ze -
te met gyö nyör köd tes sem, csak az,
hogy őszin tén, szív ből éne kel jek.
Más sza vak kal: még ak kor is éne kel -
he tek, ha tu da tá ban va gyok an nak,
hogy min den erő fe szí té sem el le né re
sem va gyok ké pes gyö nyör köd tet ni.

4. Nem vi tat ha tó, hogy szent ének
(ugyan úgy, aho gyan Er zsé bet ér tet -
te) egy ih le tett Ave Ma ria, vagy
szent mű egy ih le tett Sta bat Ma ter,
és ezek is ve zet het nek em be re ket Jé -
zus hoz. De ha eze ket az em be re ket
ez a ze ne ra gad ta meg, ak kor va ló szí -
nű leg in kább a ka to li kus egy ház ban
fog ják ott hon érez ni ma gu kat. Ez
nem baj, elő for dul hat for dít va is
(Za lán fy Ala dár or go na mű vész Bach
ze né jé nek ha tá sá ra tért át az evan gé -
li kus hit re), azon ban meg en ged he -
tünk ma gunk nak annyi val lá si so vi -
niz must, hogy el ső sor ban az evan gé -
li kus egy ház hí ve i nek szá mát pró bál -
juk meg gya ra pí ta ni, és sa ját gyü le -
ke ze tünk ben több esé lyünk van ar -
ra, hogy párt fo gol tunk mel lett le hes -
sünk, ha szük sé ge van ránk. 

Más részt azon ban, ha tu da to san
va gyunk lu the rá nu sok, ak kor büsz kék
va gyunk az ér té ke ink re is, és büsz kén
pró bál juk má sok kal meg sze ret tet ni
őket. Egy szer a fod rász nál egy ven dég
el mond ta (a té vé köz ben sport mű sort
su gár zott), hogy mennyi re szé gyen -
ke zik, ami kor sport ese mé nye ken fel -
hang zik a ma gyar him nusz. Sze rin -
te vi dá mabb, rocko  sabb ze né re új
him nuszt kel le ne írat ni. Na gyon el -
szo mo rí tott.

5. A Wass Al bert-vers sel kap cso lat -
ban elő re kell bo csá ta nom, hogy nem
vet tem a fá rad sá got, hogy az éne ket
meg is mer jem (időm saj nos nem en -
ged te). Év ti ze dek óta di vat azon ban
ma ra dan dó ér té kű köl te mé nyek meg -
ze né sí té se (Vi tai Il di kó, Ka lá ka, Sebő-

együt tes stb.). A meg ze né sí tett vál to -
zat saj nos nem lesz min dig au to ma -
ti ku san ma ra dan dó ér ték. A mi ese -
tünk ben pe dig nem kér he tő szá mon
a köl tő kön az, ha ver se ik nek nincs lu -
the rá nus jel le ge, kü lö nö sen ak kor
nem, ha ők ma guk sem lu the rá nu sok
(Wass Al bert ről úgy tu dom, hogy
re for má tus volt). Fi a tal ja ink evan gé -
li kus iden ti tás tu da tát nem ár ta na
erő sí te ni, és ezért nem ál ta lá ban szent
éne ke ket, ha nem le he tő leg lu the rá nus
éne ke ket kel le ne ta ní ta ni ne kik.

6. Nem vi ta tom, hogy Er zsé bet nek
iga za van, ami kor úgy lát ja, hogy vé -
le mé nye met az élet ko rom és ze nei íz -
lé sem is mo ti vál ja, de meg pró bál tam
eze ken túl ten ni ma gam, és ta lán si -
ke rült is né hány va ló ban ob jek tív ér -
vet ta lál nom.

g He ré nyi Ist ván

Vá lasz Ju hász né Sza bó Er zsé bet
test vé rem le ve lé re

Annyi idős, mint Nel son Man de la.
Hosszú élet pá lyá já nak sok ke reszt -
je, ki té rő je volt. Ma lom so kon szü -
le tett, ma Bu da ör sön él. Már sok
év vel ez előtt ja va sol ta: ve zes sük be
egy há zunk ban a ket tős gyü le ke ze ti
tag sá got! E moz gó vi lág ban ugyan -
is nem ke vés azok nak a szá ma,
akik nek két ott ho nuk van. Ha el in -
dul nak ott hon ról a fa lu juk ba, ha -
za men nek. Ha vissza tér nek ott ho -
nuk ba, ak kor is ha za men nek. A
köl tő vel szól va: „Ha za me gyek a
fa lum ba”. Így egy gyü le ke ze ti tag
mind két he lyen je len le het buz gal -
má val, hi té vel, sze re te té vel, nem
utol só sor ban anya gi se gí tő kész -
sé gé vel. „Ozo rai pél da” – lel ki ér -
te lem ben!

Ne ki ju tott eszé be, hogy el kel -
le ne ké szít tet ni a fel ira tot a mi
temp lom aj tónk fö lé is: Erős vár a
mi Is te nünk! To váb bá hogy nem
vol na szent ség tö rés, ha ez a temp -
lom Ed vi Il lés Ger gely már tír ha lált
halt ma lom so ki lel kész ne vét vi sel -
né. Mind ket tő – az ő anya gi tá mo -
ga tá sá val – meg tör tént! A be já ra ti
aj tó fö lött ott fel irat: „Erős vár a mi
Is te nünk!” A temp lom fa lon pe dig

már vány táb la: „Ed vi Il lés Ger gely
evan gé li kus temp lom”. Azé az Ed -
vi Il lés Ger ge lyé, aki 1675. áp ri lis
28-án Itá li á ban halt már tír ha lált…

Egész sé gi ál la po ta nem tet te le -
he tő vé, hogy az es pe res he lyet tes ál -
tal tar tott ün ne pi is ten tisz te le ten és
a dél utá ni hang ver se nyen részt ve -
gyen. Ez zel az írás sal sze ret nénk
köz kinccsé ten ni ja vas la ta it, an nál
is in kább, mi vel a gyü le ke zet pres -
bi té ri u ma fi gye lem re mél tó fá ra do -
zá sa i ért a Ma lom so ki Evan gé li kus
Egy ház köz ség „örö kös tisz te let be li
tag ja” cí met ado má nyoz ta ne ki.

Az ol tár mel lett 1928-ban fel ál -
lí tott Ed vi Il lés Ger gely-em lék táb -
lán ez az ige ol vas ha tó: „Meg em -
lé kez ze tek a ti előt te tek já rók ról,
kik nek tek szól ták az Is ten be szé -
dét, kik nek kö ves sé tek hi töket.
Meg gon dol ván, hogy mi né mű vé -
ge volt az ő éle tök nek. Zsid. lev.
13,7”. Az új for dí tás sze rint: „Fi gyel -
je tek éle tük vé gé re, és kö ves sé tek hi -
tü ket.” Ezért fi gyel Hor váth Mik lós
hit test vé rünk oda adó éle té re és
hi té re há lás sze re tet tel:

d a Ma lom so ki Evan gé li kus
Egy ház köz ség 

Mi né mű vég

b Fel sza ba dult ne ve tés töl töt te be
is mét az Or dass La jos Evan gé li -
kus Ok ta tá si Köz pont épü le tét
jú li us 18–25. kö zött. Idén már ti -
zen har ma dik al ka lom mal szer -
vez te meg egy há zunk női misszi -
ói szol gá la ta az egye dül ál ló szü -
lők és gyer me ke ik kon fe ren ci á -
ját Rév fü lö pön. 

Min dig is a vi dám ság jel lem zi eze ket
a he te ket, ám eb ben az esz ten dő ben
a részt ve vők kö zül so kan utal tak ar -
ra, hogy a fel sza ba dult de rű – is te ni
aján dék ként – be lül ről fa kad. A kon -

fe ren cia bá to rí tá sát („Bő völ köd je tek a
re mény ség ben”) így nem pa rancs ként,
ha nem óri á si le he tő ség ként él ték meg
az édes anyák és gyer me ke ik. A dél -
előt ti bib lia ta nul má nyok és elő adá sok
se gí tet ték Pál apos tol biz ta tá sá nak
(Róm 15,13) „gya kor la ti al kal ma zá sát”. 

Szó esett ar ról, mit je lent re mény -
ség gel te kin te ni a csa lád ra, a vi lág
ese mé nye i re, az aján dék ba ka pott
kör nye zet re. Ter mé sze tes, hogy a
leg élén kebb be szél ge tés azt az elő -
adást kö vet te, amely azt jár ta kö rül,
mi ként lát hat túl az em ber a pró bá -
kon, a szen ve dé sen, a ha lá lon. 

Me ző Lász ló né, a pá pai gyü le ke zet
pres bi te re vál lal ta, hogy bi zony ság -
té tel ként éle té nek né hány ese mé -
nyét, hit be li tu sa ko dá sa i nak egy-egy
epi zód ját meg oszt ja a kon fe ren cia
részt ve vő i vel. Ju li ka 1998-ban járt
elő ször Rév fü lö pön, Down-kó ros
gyer me ké vel, Ve rus sal együtt. Fér je,
aki vel cso dá la tos har mó ni á ban ne vel -
ték a nagy fi úk mel lett ezt a be teg le -
ány kát, előt te né hány hó nap pal halt
meg bal eset ben. Ju li kát ak kor lel ké -
szei bá to rí tot ták: „Ott majd vi gasz -
ta lás ra lelsz”, az óta pe dig el ma rad ha -
tat lan részt ve vő je az al kal mak nak. 

„Akár ti is áll hat ná tok itt a pul pi -
tu son” – kezd te bi zony ság té te lét,
utal va ar ra, hogy a je len lé vő édes -
anyák nak – szin te ki vé tel nél kül
mind nek – ne héz, pró bák kal tel jes
sors ju tott osz tály ré szül. Ami kor ar -
ról me sélt, ho gyan tor náz tat ta na -
pon ta az át lag „dow no sok nál” is
gyen gébb izom zat tal szü le tett Ve rust,
so kak sze me könny be lá badt. Nem
csu pán a meg ha tott ság mi att, ha nem
azért, mert gyer me kük mel lett ma -
guk nak is ha son ló kí no kat kel lett
át él ni ük. „Hol a ba ba sírt, hol én…”
– ér zé kel tet te plasz ti ku san ezt a kö -
zös szen ve dést Ju li ka. Val lo má sa
még is ar ról szólt, hogy Krisz tus ere -
jé vel mi ként tu dott győz ni a pró bá -
kon, hit be li meg in gá so kon ak kor és
az óta na pon ta. 

Az idei kon fe ren cia cí mét is – a bő -
vel ke dő re mény ség ről – ő aján lot ta a
szer ve zők nek. Bi zony ság té te le nyo -
mán pe dig ha ma ro san már nem ő, ha -
nem a re mény ség Is te ne, az az Jé zus
Krisz tus „állt” a nagy te rem pul pi tu sán.
Hi szen egye dül Jé zus az, aki erőt ad -
hat a szen ve dé sek hor do zá sá hoz, a
hét köz na pi ter hek ci pe lé sé hez. Az
em bert Krisz tus ba ve tett élő hi te
tölt he ti be – kö rül mé nye i től füg get -
le nül – öröm mel és bé kes ség gel. Ez a
gon do lat csen dült ki a töb bi elő adás -
ból is, és er re biz tat tak a reg ge li és es ti
áhí ta to kon a gyer me kek, fi a ta lok szá -
já ból el hang zó bib li ai ige ver sek is.

A kon fe ren cia nyi tó ige hir de té sé -
ben a ve ze tők kö zül Grend orf Pé ter
lel kész még egy ér tel műb ben fo gal ma -
zott: „Mi év ről év re Krisz tus ról be szé -
lünk. Őt, a Fi út »kí nál juk« nek tek.”
Utalt Já nos apos tol sza vá ra: „Akié a
Fiú, azé az élet.” (1Jn 5,12) Hang sú lyoz -
ta, hogy Krisz tus is me re te nél kül
nincs iga zán bő vel ke dő re mény sé ge
az em ber nek. Egy tör té net re hi vat -
koz va pe dig meg hök ken tő mó don
tet te fel a kér dést: ki nek kell a Fiú?

Mind ezt bi zo nyos ság gal kér dez -
het te így, mert „köz tu dott”, hogy
nem mi, em be rek, ha nem Is ten ma -
ga kí nál ja fel Fi át a vi lág nak, és vár a
vá la szunk ra. Mi ként az el múlt hé ten
pél dá ul Rév fü lö pön, most – e be szá -
mo lót fel hasz nál va – ta lán ép pen e
ha sá bo kon, e so rok ol va só já nak.

g B. P M.

Egye dül ál ló kon fe ren cia
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Vilma; Újpest, IV., Lebstück M. u. 36–38. de. 10. (úrv.) Solymár Péter Tamás;
Káposztásmegyer, IV. Tóth Aladár út 2–4. de. 9. (úrv.) Solymár Péter Tamás; V., Deák
tér 4. de. 9. (úrv.) Smidéliusz Gábor; de. 11. (úrv.) dr. Bácskai Károly; du. 6. Smidéliusz
Gábor; VII., Városligeti fasor 17. de. 11. (úrv.) Pelikán András; 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., énekes liturgia) Koczor Tamás; Kőbánya, X., Kápolna u. 14. de. 10. (úrv.)
Benkóczy Péter; Kerepesi út 69. de. 8. (úrv.) Tamásy Tamás; Kelenföld, XI., Bocskai út
10. de. 8. (úrv.) dr. Joób Máté; de. 11. (úrv.) dr. Joób Máté; du. 6. dr. Blázy Árpád; XI.,
Németvölgyi út 138. de. 9. dr. Blázy Árpád; Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor 24.
de. 9. (úrv.) Bence Imre; Budahegyvidék, XII., Kék Golyó u. 17. de. 10. (úrv.) Keczkó
Pál; XIII., Kassák Lajos u. 22. de. 10. (úrv.) Grendorf Péter; Zugló, XIV., Lőcsei út 32.
de. 11. (úrv.) Tamásy Tamás; XIV. Gyarmat u. 14. de. fél 10. Tamásy Tamás; Pestújhely,
XV., Templom tér de. 10. (úrv.) Szabó B. András; Rákospalota, XV., Régi Fóti út 73.
(nagytemplom) de. 10. (úrv.) Ponicsán Erzsébet; Rákosszentmihály, XVI., Hősök tere
10–11. de. 10. (úrv.) Börönte Márta; Cinkota, XVI., Batthyány I. u. de. fél 11. (úrv.) Vető
István; Mátyásföld, XVI., Prodám u. 24. de. 9. (úrv.) Vető István; Rákoshegy, XVII.,
Tessedik tér de. 9. (úrv.) Nagyné Szeker Éva; Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út 111. de.
10. (úrv.) Nagyné Szeker Éva; Rákoscsaba, XVII., Péceli út 146. de. 9. (úrv.) Kopf András;
Rákosliget, XVII., Gózon Gy. u. de. 11. (úrv.) Kopf András; Pestszentlőrinc, XVIII.,
Kossuth tér 3. de. 10. (úrv.) dr. Korányi András; Pestszentimre, XVIII., Rákóczi út 83.
(református templom) de. 8. (úrv.) dr. Korányi András; Kispest, XIX., Templom tér 1.
de. 10. (úrv.) Széll Bulcsú; XIX., Hungária út 37. de. 8. (úrv.) Széll Bulcsú; Pesterzsébet,
XX., Ady E. u. 89. de. 10. (úrv.) Győri János Sámuel; Csepel, XXI., Deák tér de. fél 11.
(úrv.) Zólyomi Mátyás; Budafok, XXII., Játék u. 16. de. 10. (úrv.) Solymár Gábor; Budaörs,
Szabadság út 75. de. 10. (úrv.) Endreffy Géza; Budakeszi, Fő út 155. (gyülekezeti terem)
de. fél 10. dr. Lacknerné Puskás Sára; Názáret-templom, Mátraszentimre-Bagolyirtás
de. fél 12. (úrv.).
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Badacsonytomaj de. 9.; Balatonalmádi (Bajcsy-Zs. u. 5.) du. 4.; Balatonboglár de. 11.;
Balatonfenyves (református templom) du. 6.; Balatonfüred de. 9.; Balatonfűzfő
(református templom) du. fél 3.; Balatonkenese du. 6.; Balatonszárszó (evangélikus
üdülő) de. 11. ; Felsődörgicse de. 11.; Fonyód de. fél 10.; Hévíz du. fél 5.; Keszthely de.
fél 11.; Köröshegy (református templom) du. fél 3.; Kötcse de. 10.; Kővágóörs de. fél
12.; Mencshely de. 11.; Nemesleányfalu du. 2.; Révfülöp de. 10.; Siófok de. 10.; Sümeg
du. fél 3.; Szentantalfa de.háromnegyed 10.; Veszprém de. 10.; Zamárdi (Aradi utcai
imaház) du. 4.; Zánka de. fél 9.

Német nyelv istentiszteletek:
Balatonboglár de. fél 10.; Hévíz de. fél 10.; Siófok (kápolna) de. fél 10.
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Összeállította: Boda Zsuzsa

– Hol is lak tok? – kér de zik ré gen
lá tott is me rő sök. 

– Ta bon – fe le lem.
– Hm… és az mer re is van?
– A Du nán tú lon, Sió fok tól har -

minc ki lo mé ter re.
Vá la szom nyo mán jól hall ha tó a

só vár gó só haj s a ki nem mon dott
„de jó nek tek!”

Va ló igaz: sze re tünk itt él ni. Im -
már hét éve szív hat juk a so mo gyi er -
dők tisz ta le ve gő jét, él vez het jük a vi -
dé ki csend nyu gal mát, ne vel het jük
bé kén fi a in kat. Sze re tet tel jes tót le -
szár ma zot tak, sváb föld mű ve sek,
se gí tő kész ma gya rok kö zött.

Még is, a ta bi kör kép ez zel még
nem tel jes. A ter mé sze ti szép sé gek -
re ke ve sen cso dál koz nak rá a hely -
be li ek kö zül. A kis tér ség ben át la go -
san húsz szá za lék fe let ti a mun ka nél -
kü li ség, több kis fa lu ban meg ha -
lad ja az öt ven szá za lé kot. A mun ká -
ban ál lók leg na gyobb ré sze csak mi -
ni mál bért ke res. A fi a ta lok, ha ta nul -
nak, szin te biz tos, hogy va la mely
nagy vá ros ban ra gad nak – vagy kül -
föld re men nek.

A ko ráb bi há rom anya gyü le ke zet
he lyén most hét gyü le ke zet össze fo -
gá sa kell ah hoz, hogy egy élet ké pes
le gyen. Rend sze res is ten tisz te le tet
hét he lyen tar tunk, mely ből öt zsák -
te le pü lés. Ta bon, a kis tér ség köz -
pont já ban négy ezer-öt száz fő él, kö -
zü lük min den ti ze dik evan gé li kus.
Még is alig van es kü vő és ke resz te lés.
Be vett szo kás lett az együtt élés,
amely sok szor még ad dig sem tart,
mint egy elő fi ze té ses te le fon hű -
ség nyi lat ko za ta. A kis is ko lá sok fe le
cson ka csa lád ban él. So mogy dö -
röcs kén, Tor va jon és Lul lán már is -
ko la sincs. A hat fa lu egyi ké ben
sincs gyógy szer tár, or vos is csak he ti

né hány órá ra jár ki. A pos ták be zár -
tak. Csak a kocs mák tar ják ma gu kat
– me lyek lá to ga tott sá ga sok szo ro sa
a temp lomé nak.

Egy szó val: nagy a baj! Fő leg a fe -
jek ben és a lel kek mé lyén.

Gyó gyu lás ra len ne szük sé günk.
Ám ezt alig ha vár hat juk más tól,
mint aki ről au gusz tus 8-án, a rá di -
ós is ten tisz te le ten is hall ha tunk.
De va jon fel is mer jük-e, hogy ki től
vár ha tunk se gít sé get? Mi kor lát juk
be vég re, hogy nem tes tünk egész -
sé ge a leg fon to sabb? S ha meg vál tó
Urunk nak még er re is van gond ja,
nem kel le ne-e fel ke res nünk őt új ra,
mint az a va kon szü le tett tet te,
hogy kö szö ne tet mond junk, és ál -
dást kér jünk?

Ki csiny te le pü lé sek ma rok nyi
gyü le ke ze te sze ret ne éne ké vel,
imád sá gá val rá éb resz te ni au gusz tus
8-án so ka kat, hogy még a leg ki lá -
tás ta la nabb hely ze tek ben is van
ki út és meg ol dás – ám ez sen ki
más tól nem re mél he tő, egye dül a
mi fel tá madt, ke gyel mes Krisz tu -
sunk tól.

g Szi ge thy Szi lárd lel kész

IS TEN TISZ TE LETKÖZ VE TÍ TÉS A RÁDIÓBAN

Be mu tat ko zik a Ta bi
Evan gé li kus Egy ház köz ség

Evan gé li kus
is ten tisz te let
a Ma gyar
Rádi ó ban
Au gusz tus 8-án,
a Szent há rom -
ság ün ne pe utá -
ni ti ze dik va sár -

na pon 10.04-től is ten tisz te le tet
hall ha tunk az MR1 – Kos suth
rá dió hul lám hosszán Ta b ról. Igét
hir det Szi ge thy Szi lárd lel kész.

Mind össze ti zen hat esz ten dős volt.
Szü le i nek egyet len gyer me ke. Négy
éve kon fir mál tam, jól em lék szem
rá. Ér tel mes, nyi tott, ér dek lő dő, az is -
me re te ket be fo ga dó lány ként em lé -
ke zem rá. Sze re tett ko sár lab dáz ni.
Ama tőr szín ját szó ként a he lyi szí ni
tár su lat tag ja volt. Szí vé hez kö zel állt
a fo tó zás is. Fő ként a fel hő ket sze ret -
te fény ké pez ni. A mo son ma gyar -
óvá ri Kos suth La jos Gim ná zi um -
ban ta nult. 

Dó ra ti zen két tár sá val és két kí sé -
rő ta nár ral az At lan tic Bridge ne vű,
hol lan di ai szék he lyű nem zet kö zi –
fe le ke ze tek fe let ti – ke resz tény if jú -
sá gi szer ve zet égi sze alatt zaj lott
egye sült ál la mok be li di ák cse re prog -
ra mon vett részt. A di á kok jú li us 2-
án ér kez tek meg Phi la delp hi á ba. Az
egyik prog ram ré sze ként ha jó ki rán -
du lást tet tek a De la ware-fo lyón. A ví -
zi busz nak azon ban ki gyul ladt a mo -
tor ja. Se gít ség re vár va meg állt a ví -
zen, majd tíz perc cel ké sőbb az ál ló
ha jó ba be le üt kö zött egy sa la kot szál -
lí tó uszály, amely a víz be for dí tot ta és
össze ron csol ta az ap ró ví zi jár mű vet.
Az uszály hosszan ma ga után húz ta
a kis ha jót, amely az tán el is süllyedt
a ti zen öt mé ter mély víz ben. 

Az üt kö zés a fo lyó ba ta szí tot ta a
sze mély ze tet és a har minc hét utast
is, akik nek – a szem ta núk sze rint –
az üt kö zés előtt alig negy ven öt má -
sod per cük volt, hogy ma guk ra kap -
ják a men tő mel lé nye ket. Tíz em -
bert kór ház ba szál lí tot tak, de a ti zen -
hat éves Dó rá nak és tár sá nak, a
húsz éves Sza bolcs nak – aki szin tén
egyet len gyer me ke volt szü le i nek –
csak a holt tes tét tud ták ki emel ni a fo -
lyó ból.

Dó ra mint ha va la mit meg ér zett
vol na ab ból, ami reá vár. Az IWIW
kö zös sé gi por tál ra két idé ze tet is fel -
tett. Az egyik Art hur Gol den Egy gé -
sa em lék ira tai cí mű mű vé ből va ló.
„Min dent meg kell ten nünk an nak ér -
de ké ben, hogy meg ért sük a vi lág egye -
tem moz gá sa it, és hogy ne az ár el len
kell jen har col nunk.” A má sik idé zet
pe dig így szól: „Ha az élet egy fo lyó,
ak kor vá laszt ha tunk, hol lé pünk be -
le. A víz akár hol haj lan dó szét vál ni”… 

A szü lők egyet len re mény sé ge
nincs töb bé. Ter vek, vá gyak, ál mok
vál tak sem mi vé. Dó ra sze re tett vol -
na a ten ge ren tú lon, Ka na dá ban to -
vább ta nul ni egye te men. Er re min den
le he tő sé ge meg volt, hi szen ta nul -
má nyi ered mé nyei, an gol nyelv tu dá -
sa meg ala poz ták ezt a ter vét. Idén egy
or szá gos ver se nyen csa pa tá val el ső
he lye zést ért el, ami ért a Mo son ma -
gyar óvár ki vá ló ta nu ló ja ki tün te tést
is ki ér de mel te. Az ér te já ró el is me -
rést azért nem tud ta sze mé lye sen át -
ven ni Mo son ma gyar óvár pol gár -
mes te ré től, mert ak kor már re pü lő -
gé pen ült. Ez az ame ri kai út is ar ra kí -
nált le he tő sé get, hogy an gol nyelv-tu -
dá sát tö ké le te sít se, és kap cso la to kat
te remt ve elő ké szít se ál má nak meg -
va ló sí tá sát. Mind ezt egyet len tra gi -
kus pil la nat múlt idő be tet te. „Kö rül -
fon ták őt a ha lál kö te lei.”

Dó ra em lé két a mo son ma gyar -
óvá ri gyü le ke zet ke resz te lé si és kon -
fir má ci ói anya köny vei meg őr zik. Az
én em lé ke im ben pe dig örök re meg -
ma rad olyan nak, ami lyen nek kon fir -
má ci ó ja ide jén meg is mer tem. Ér tel -
mes, nyi tott, a hit dol gai iránt ér dek -
lő dő lány nak. 

g Kiss Mik lós

Dó ra

b Öt ven két Lu the rá nia-kó rus tag
és né hány csa lád tag töl töt te meg
jú li us 13–18. kö zött a rév fü lö pi
Or dass La jos Evan gé li kus Ok ta -
tá si Köz pon tot, ahol idén ti zen -
ket te dik al ka lom mal tar tot ta
meg a kó rus öt na pos „edző tá bo -
rát”. Az évek so rán ki ala kult
rend sze rint na pi öt és fél óra
pró bá val ké szü lünk a kö vet ke ző
évad egy na gyobb fel ada tá ra.
Eb ben az év ben Bach Má té-pas -
si ó já val fog lal koz tunk.

A rév fü lö pi köz pont fel épü lé se, 1999
óta min den nyá ron össze jö vünk
„edző tá bo roz ni”. A dél előt tök szó lam -
pró bá val, az es ték össz pró bá val tel -
nek, a dél után pe dig a pi he né sé. Az
öt na pos együtt lé tet va sár nap dél -
előtt a he lyi gyü le ke zet is ten tisz te le -
tén va ló rész vé tel lel és ének ka ri szol -
gá lat tal zár juk. 

A kö zö sen töl tött öt nap sok fé le
előnnyel jár. Kö zös ség épí tő al kal -
mak ezek, ame lye ken a kó rus ta gok -
nak vég re ar ra is van al kal muk, hogy
be szél ges se nek (ez a pró bák alatt
ugyan is szi go rú an ti los), és a kö tet -
le nül együtt tölt he tő idő alatt egy -
mást is job ban meg is mer jék. Az zal,
hogy a pró bák ilyen sű rí tet ten kö ve -
tik egy mást, a kó rus ve ze tő fel ada ta
is könnyebb: job ban ha la dunk,

könnyebb fel ven ni a fo na lat az elő ző
pró bán ab ba ha gyott rész nél, és a
már meg ta nult ré sze ket sem fe lejt jük
el oly könnyen egyik pró bá tól a má -
si kig – az az dél től es tig vagy es té től
reg ge lig. A Má té-pas sió ta nu lá sát
idén az is se gí tet te, hogy a dél utá ni
sza bad idő ben Wil lem Men gel berg
hol land kar mes ter in terp re tá ci ó já ban
hall gat tuk meg kö zö sen az ora tó ri um
kon cert fel vé te lét.

A Jo hann Se bas ti an Bach ze né jé -
vel va ló in ten zív fog lal ko zás azt is je -
len ti, hogy a lip csei mes ter ma is élő
bi zony ság té te le áll előt tünk nap mint
nap a han gok és a szö veg szo ros egy -
sé gé ben, ame lyet az őt na gyon jól is -
me rő és ér tő dr. Kamp Sa la mon, kó -
ru sunk ve ze tő je ma gya ráz is ne -
künk, sok szor ámu lat ba ej tő rész le -
tek re mu tat va rá. 

Pél dá ul a szá za dos sza va i nak dal -
la ma, ame lyek Jé zus ha lá la kor hang -
za nak el a Má té-pas sió 73. té te lé nek
basszus szó la má ban – „Wahr lich,
di e ser ist Got tes Sohn ge we sen” („Íme,
ez va ló ban Is ten fia volt”) –, ti zen -
négy hang ból áll. A Bach-ko ra be li ze -
ne szám misz ti ká já val kap cso la to san
vég zett ku ta tás bi zo nyí tot ta, hogy a
14-es szám ma gát a ze ne szer zőt je -
lö li, így ezen a he lyen Bach ze nei alá -
írá sa sze re pel, amellyel a szá za dos
hit val lá sát a sa ját ma ga hit val lá sa ként
fo gal maz ta meg. Nagy sze rű ér zés a
mű vet úgy ta nul ni, hogy a han gok el -

sa já tí tá sán túl a ze ne szer ző mon da -
ni va ló ját is meg ért jük, és így va ló ban
„Bach kö ze lé be” ke rül he tünk.

A kó rus pró bá kon va ló rész vé tel
kar mes te rünk nek kö szön he tő en
nem csak ze nei, ha nem lé lek- és sze -
mé lyi ség for má ló él ményt is nyújt. Hi -
tünk meg úju lá sát azon ban a pró bá -
kon túl az es ti áhí ta tok is elő se gí tet -
ték. A kó rus pró bák után Me kis Ádám
és Si mon At ti la lel kész kó rus ta gok –
a ze nei anyag hoz il lesz ked ve – Má -
té evan gé li u ma alap ján tar tot tak ige -
ma gya rá za to kat Jé zus szen ve dés tör -
té ne té nek egyes moz za na ta i ról. 

Az egyik leg em lé ke ze te sebb szá -
mom ra Pé ter és Jú dás bűn bá na tá nak
össze ha son lí tá sa volt. Tör té ne tük az
evan gé li um ban ép pen egy más után
kö vet ke zik, ez zel is pár hu zam ba ál -
lít va sor su kat. Mind ket ten el árul ták
Jé zust. Jú dás, aki nem Jé zus hoz for -
dult bű né nek sú lyá val, nem ta lált sza -
ba du lást, és vé gül fel akasz tot ta ma -
gát, Pé ter azon ban bűn bá na tot nyert
és ál dott éle tet, mert jó hely re, a Meg -
vál tó hoz for dult.

2011 vi rág va sár nap ján és nagy -
szom bat es té jén, re mény ség sze rint,
új ra a Má té-pas sió hang zik majd el
– több mint tíz év után – a De ák té -
ri evan gé li kus temp lom ban. Már
most hir det jük ezt az al kal mat, és
sze re tet tel vár juk a ba chi mu zsi ka
von zás kö ré be ke rült ol va só kat.

g Ur bán Ág nes

Bach kö ze lé ben a Ba la ton mel lett
„Lu the rá nia-kó rus edző tá bor” Rév fü lö pön

D. Sze bik Im re
nyu gal ma zott
evan gé li kus püs pök
imád sá ga Sch wendt ner
Dó ra te me té sén

Is te nünk, jó Atyánk! Te adsz éle -
tet az em ber nek, és te ve szed azt
vissza tő le. Te rej ted el az éle tet
a ha lál misz té ri u má ban egy idő -
re, hogy az tán fel emeld a vi lá gos -
ság ba, hogy meg tisz tít va ad hasd
vissza mint örök ké va ló éle tün ket. 

Te kints re ánk most, ami kor
meg halt, akit na gyon sze ret tünk.
Hall gasd meg ki ál tá sun kat, ami -
kor egye dül te ad hatsz vi gaszt
saj gó szí vünk nek és bá tor sá got
hol nap is to vább él ni. Vedd fel
fáj dal mun kat, és adj há bor gó
lel künk nek bé kes sé get. Győzz
meg mind nyá jun kat, hogy jó
aka ra tod ve lünk van a ha lál ár -
nyé ká nak völ gyé ben, itt, e ko por -
só mel lett is, amely ben fi a ta lon
hoz zád tért gyer me künk, uno -
kánk, ro ko nunk, is ko la tár sunk
pi hent el. Ámen.
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b A di gi tá lis fény ké pe ző gép pel
ké szí tett fel vé te le ket ugyan úgy
elő le het hí vat ni, mint a ha gyo -
má nyos fil mes fo tó kat, vagy is ha
ott ho nun kat sze ret nénk dí szí te -
ni a nya ra lás leg szebb ké pe i vel,
ér de mes pa pír ké pe ket ké szít -
tet nünk. Ám a tá vol ban élő ro -
ko nok hoz vagy ba rá tok hoz jó val
egy sze rűb ben el jut tat hat juk a
ké pe ket, mint ko ráb ban. Az in -
ter ne ten szá mos olyan in gye -
nes szol gál ta tást ta lá lunk, ame -
lyek nek a se gít sé gé vel meg oszt -
hat juk fény ké pe in ket.

A fény ké pek köz zé té te lé re az egyik
ké zen fek vő meg ol dás a kö zös sé gi
ol da lak (IWIW, Fa ce book) hasz ná la -
ta. A fel töl tött ké pe ket al bu mok ba le -
het ren dez ni. Ezek lét re jöt té ről nem -
csak au to ma ti ku san ér te sül nek is me -
rő se ink, ha nem ked ven cel he tik is
őket, és meg jegy zé se ket fűz het nek
hoz zá juk. Emel lett ha a fo tó kon sze -
rep lő sze mé lyek szin tén fent van nak
az ol da lon, be le het je löl ni őket a ké -
pe ken, így a fo tó ink az ő pro fil ol da -
lu kon is meg fog nak je len ni. Egy tá -
bor, egy ta lál ko zó vagy egy ren dez -
vény fény ké pe it ta lán így a leg -
könnyebb el jut tat ni a részt ve vők,
egy kö zös ség vagy az is me rő si kör
szá má ra.

Ha nem csak az is me rő sö ket sze -
ret nénk meg cé loz ni, ha nem job ban
si ke rült fény ké pe in ket a vi lág töb bi
fo tó sá nak is meg sze ret nénk mu tat -
ni, ér de me sebb egy te ma ti ku sabb
ol dalt vá lasz ta ni. A Fa ce book kal és az
IWIW-vel el len tét ben a Flickr
(http://flickr.com) nem ér he tő el ma -
gya rul, csak a vi lág na gyobb nyel ve -
in, vi szont az ol da lon több szem pont
alap ján is vá lo gat nak „ér de kes fo tó -
kat”, így könnyen el jut hat fel vé te lünk
a vi lág má sik fe lé re is, és mi is
könnyen ta lál ha tunk gyö nyö rű ké pe -
ket. Ezt a funk ci ót nem kö te le ző
hasz nál ni, az ol da lon az is sza bá lyoz -
ha tó, hogy a ké pek hez kik fér het nek

hoz zá: több cso por tot is meg ha tá roz -
ha tunk, így pél dá ul csa lá di fo tó ink
nem fel tét le nül ke rül nek vad ide ge nek
ke zé be. 

A fo tók hoz le het meg jegy zést fűz -
ni, meg ad hat juk a hely színt, ahol
ké szül tek, el küld het jük e-mail ben
is, de meg is tart hat juk őket csak ma -
gunk nak. A ké pe ket al bu mok ba le -
het ren dez ni, és az al bu mo kon be lül
a ké pek kö zött nem csak egy sze rű en

la poz gat ni le het, ha nem au to ma ti ku -
san mű kö dő, lát vá nyos dia ve tí tést is
le het ké szí te ni.

Ha son ló funk ci ók kal bí ró fo tós
al ol da la a Go og le-nak is van, még hoz -
zá a Pi ca sa Web al bu mok (http://pi -
ca sa web.go og le.com), ez az ol dal
azon ban a Flickr rel szem ben el ér he -
tő ma gya rul is. Az ol dal nak két nagy

elő nye van: az egyik, hogy a Go og le
al ol da la ként a cég más szol gál ta tá sa -
i val is együtt mű kö dik, a má sik pe dig
egy hoz zá tar to zó in gye nes prog ram,
a Pi ca sa. A Pi ca sa prog ram (le tölt -
he tő a http://pi ca sa.go og le.com cím -
ről) egy sze rű en ke zel he tő kép ke ze -
lő és -szer kesz tő prog ram, amellyel
a leg fon to sabb dol gok – át mé re te zés,
vá gás, vö rös szem el tün te té se – né -
hány kat tin tás sal el in téz he tők, és a
ké pe ket a Go og le-fi ó kunk fo tós ré -
szé be szin tén na gyon egy sze rű en
fel tölt het jük a se gít sé gé vel. Emel -
lett gyor san ta nu ló arc fel is me rő
funk ci ó ja is van, te hát egy he lyen meg
le het néz ni az összes ké pet, ame lyen
pél dá ul a na gyi sze re pel, fo tó ink ból
ze nés kis fil met ké szít he tünk ve le,

és a szá mí tó gé pün kön sze rep lő
összes ké pet egy he lyen lát hat juk,
akár a ké szí té si dá tum alap ján ren -
dez ve is. 

A fel töl tött ké pe ket a töb bi Go ogle
al ol da lon is le het hasz nál ni, így pél -
dá ul a Tér ké pe ken (Go og le Maps) és
a Föld ben (Go og le Earth) a vi lág kü -
lön bö ző szeg le te i hez kap csol va őket
a mi fo tó in kon ke resz tül is mer he tik
meg az em be rek azo kat a he lye ket,
ahol mi már jár tunk.

Mi előtt azon ban bár mit is fel töl -
te nénk a vi lág há ló ra, ér de mes kül ső
szem lé lő ként is vé gig néz ni a ké pe ket,
mert az on-line pub li kált fo tók bár -
ki szá má ra hoz zá fér he tők ké vál hat -
nak, és ké sőbb már szin te le he tet len
kor lá toz ni, hogy ho va jut nak el.

g Bát ki An na

Oszd meg és fo tóz kodj!
E G YH ÁZ É S VIL ÁG H ÁLÓ

Rovatgazda: Nagy Bence

E VÉ L&LE VÉ L

Tisz telt La borczi Zol tán né!
Ön az Evan gé li kus Élet jú li us 4-ei szá má ban írt egy kri ti kát „Szó szék ről ezt
még so ha nem hal lot tam” cím mel es pe re sünk, Ri bár Já nos elég gé pesszi mis -
ta vé le mé nyé vel kap cso lat ban. Cik ké nek cí me Va sár na pok ün nep nél kül? volt
(Evan gé li kus Élet, jú ni us 20., 1. o.). Meg kell mon da nom, sze rény vé le mé nyem
sze rint, aki lát ja köz vet len kö zel ről egy há zi éle tün ket, saj nos nagy mér ték -
ben iga za van es pe res úr nak. (…)

Nem vi ta tom, van nak vi rág zó egy ház köz sé gek. De ak kor, ami kor Oros -
há za az or szág egyik leg né pe sebb gyü le ke ze te vol na – a leg utol só nép szám -
lá lá si ada tok sze rint hat ez ren val lot ták ma gu kat evan gé li kus nak –, és csak
na gyobb ün nep na pon va gyunk száz-száz öt ve nen az Is ten há zá ban, ak kor ért -
he tő, hogy még egy lel ké szen is el ural ko dik a pesszi miz mus.

Mind ez an nak el le né re van így, hogy van óvo dánk, is ko lánk, és eb ben az
év ben is kö zel öt ven érett sé gi zőnk volt.

Es pe re sünk, aki fél Bé kés me gyét szol gál ja, még nyit va tart ja a sze mét. És
nem lég vá ra kat lát, ha nem a va ló sá got, és jobb fél ni, mint az után egy szer csak
rá döb ben ni a szo mo rú va ló ság ra. Csak gon dol junk a kö zel jö vő re, ar ra, mi
lesz itt tíz év múl va! A ter mé szet örök tör vé nye sze rint a je len le gi száz öt -
ven ből há nyan le szünk már az örök ha zá ban? És pró bál junk re á li san el gon -
dol kod ni: mi lesz az után pót lás sal? (…)

Ne cso dál koz zon, tisz telt Asszo nyom, ha egy olyan em ber nek, aki lát ja a
mind több el nép te le ne dett kis fi li át, össze szo rul a szí ve…

S azt is ki me rem je len te ni, ez nem csak az el múlt öt ven év mu lasz tá sa.
A „mű velt” Nyu ga ton is mind üre seb bek a temp lo mok, te le van nak a bör -
tö nök. Hi szem, val lom, a ket tő nek van kö ze egy más hoz.

Erős vár a mi Is te nünk!
Czi ko ra La jos (Oros há za)

Hi ány ér zet és de za vu ált vi lág szer ve ze tek
Még so ha sem ír tam az ol va sói le vél ro vat ba. Most még is lel ki is me re tem kény -
sze rít né hány sor írá sá ra. He tek óta fi gye lem az Evan gé li kus Élet meg je lent
szá ma it, és nem ér tem, hogy mi ért hall gat egyet len evan gé li kus nép la punk
a Lu the rá nus Vi lág szö vet ség (LVSZ) 11., stutt gar ti vi lág gyű lé sé ről. A leg utób -
bi, jú li us 25-i szám ban ugyan meg je lent, öt nap pal a vi lág gyű lés kez de te után,
Gáncs Pé ter püs pök úr két so ra, amely ben a Szél ró zsa ren dez vény meg nyi -
tá sa kor em lé ke zett a pár hu za mos stutt gar ti ese mény re. En nek én is örü lök,
az if jú ság gal együtt, és ab ban a be ál lí tás ban, mek ko ra je len tő sé gű mind ez
a Vi har sa rok te rü le tén.

A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház az LVSZ-ben meg ala ku lá sa óta
(Lund, 1947), sőt az elő ké szí tő sza ka szok so rán a Lu the rá nus Vi lág kon vent ben
min dig ak tí van vett részt (Ei se nach, 1923; Kop pen há ga, 1929; Pá rizs, 1936; be -
le ért ve Sö der blom ér sek 1925-ös kez de mé nye zé sét is). Ige hir de té sek kel, elő adá -
sok kal, vi tá ban va ló ak tív rész vé tel lel vol tunk je len. Min dig szol gált ma gyar evan -
gé li kus kép vi se lő is. Egy há zunk adott egy el nök he lyet test és egy el nö köt az LVSZ-
nek. Or dass La jos püs pök úr 1947-ben, azután Min nea po lis ban 1957-ben is mét
al el nök ké vá lasz ta tott, majd Kál dy Zol tán püs pök úr 1984-ben nagy sza va zat -
több ség gel lett el nök ké a bu da pes ti vi lág gyű lé sen. Nem be szé lek most az LVSZ-
ben, az Egy há zak Vi lág ta ná csá ban (EVT), az Eu ró pai Egy há zak Kon fe ren ci á -
já ban (KEK) részt ve vő bi zott sá gi vagy más mi nő sé gű tag ja ink ról.

Ma gam ré szé ről 1948–49-ben az EVT–LVSZ ösz tön dí ja sa let tem az USA-
ban. Me net köz ben, 1948 ok tó be ré ben jár tam elő ször a gen fi köz pont ban, ak -
kor még a Ro u te de Ma lag nou-i szék ház ban. Mind Vis ser't Ho oft, mind Mi -
chel fel der fő tit kár fo ga dott, il let ve va cso rá ra hí vott meg. Há rom LVSZ-vi lág -
gyű lé sen vet tem részt: Min nea po lis ban, Dar es-Sa la am ban és Bu da pes ten. 

Ti zen egy évig meg hí vott, vá lasz tó jo gú tag ja vol tam az LVSZ és a ró mai
ka to li kus egy ház kö zös bi zott sá gá nak, ti zen há rom eu ró pai ki sebb sé gi egy -
ház re fe ren sé nek je löl tek. Részt vet tem Stavang er ben (1982), va la mint af ri -
kai vi lág gyű lé se ken (Dar es-Sa la am, Mon ro via, Ma da gasz kár). 1977-ben ple -
ná ris ülé sen tar tot tam elő adást a misszió te ma ti ká ról egyet len ke le ti kép vi -
se lő ként Dar es-Sa la am ban. Több ször jár tam Stras bourg ban, az LVSZ Ta nul -
má nyi Köz pont já ban. Elő adást tar tot tam, il let ve kon zul tá ci ó kon vet tem részt.

Ugyan ilyen mi nő ség ben jár tam Len gyel or szág ban, Finn or szág ban, a
Né met De mok ra ti kus Köz tár sa ság ban, a Né met Szö vet sé gi Köz tár sa ság ban.
A vi lág gyű lé sek és re gi o ná lis össze jö ve te lek al kal má val nem csak elő adás sal,
ha nem tol má cso lás sal és for dí tás sal is szol gál tam. 

Tíz év vel ez előtt az LVSZ hi va ta los ki adá sá ban meg je lent a From Fe de ra -
ti on to Com mu ni on cí mű könyv, amely nek meg írá sá ban ak tí van részt vet tem. 

Ez év el ső fe lé ben – a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház hi va ta los ki ad -
vá nya ként – meg je lent a Há ló cí mű kö tet, amely ben ugyan ak kor az egy há -
zi vi lág szer ve ze tek Ma gyar or szág gal kap cso la tos te vé keny sé ge saj ná la tos mó -
don egy ol da lú an szerepel; a kötet ál la mi ira to kon tá jé ko zód va de za vu ál ta a
vi lág szer ve ze te ket. (Írá sá ban Itt zés Ádám – 1977-ben szü le tett kecs ke mé ti
könyv tá ros – egy ol da lú an, csu pán ál la mi „do ku men tu mok ra” hi vat koz va, min -
den egy há zi ki ad vány mel lő zé sé vel je len tet te meg írá sát, amely eb ben a kö -
tet ben egy há zunk hi va ta los ál lás pont já vá vált. Er re fel hív tam egy há zunk ve -
ze tő sé gé nek fi gyel mét, de ér de mi vá laszt a mai na pig nem kap tam sem tő -
lük, sem a cikk szer ző jé től.)

Meg kér de zem most az Evan gé li kus Élet szer kesz tő sé gét, mi ért nem vet -
te fi gye lem be a stutt gar ti vi lág gyű lés anya gát, tá jé koz ta tó it. Tu dom, hogy a
Lel ki pász tor ban, hon la pun kon je len tek meg tá jé koz ta tá sok, de nép la punk -
ban egy sor sem. Ez azt is je len ti, hogy saj tó or gá nu munk fi gyel men kí vül hagy -
ja a gyü le ke ze te ket és azok ol va só it, vagy is az egye te mes pap ság el vét. Hi -
szen az egy há zunk nem csu pán a klé rus ból és pro fesszo rok ból áll. Mi ért van
csu pán rossz em lé künk az LVSZ-ről és az EVT-ről? Nem va gyunk-e az evan -
gé li kus vi lág csa lád nak ön kén tes, el fo ga dott tag jai mi is?

Kér dé sem re vá laszt vár va ma ra dok tisz te let tel:
g Ha fen scher Ká roly,

az MEE öku me ni kus ta nács adó ja (de több mint egy év ti ze de nem va gyok
kül ügyi ta nács adó, aho gyan 2010-es nap tá runk név so rá ban még min dig áll)

Reméljük, hogy a korábban lapunkban is rendszeresen publikáló id. dr.
Hafenscher Károly félelmeire és hozzánk intézett kérdéseire megnyugtató választ
adnak majd az LVSZ – lapzártánk napján befejeződött – 11. nagygyűléséről
beszámoló írások. 

Az Egyház és világháló rovat egyik szer ző je
nyer te meg a Gol den blo got

A la punk Egy ház és vi lág há ló ro va tá ból – el ső sor ban prak ti kus ta ná csok -
kal szol gá ló cik ke i ről – is mert Ba logh Csa ba nyer te blog já val az idei Gol -
den blog ver seny IT (in for má ció tech no ló gia) ka te gó ri á já nak el ső dí ját. 

„Tsa be e ka blog ja ki emel ke dik a me zőny ből az zal, hogy fo lya ma to san ki -
emel ke dő »tel je sít ményt« nyújt, be jegy zé sei ért he tő ek, in for ma tí vak, sőt
szer ző jé nek hu mo ra is van” – áll a szak mai zsű ri szö ve ges ér té ke lé sé ben. 

Az on li ne mé dia-szak em ber írá sai a http://blog.tsa be e ka.hu/ ol da lon ér -
he tő ek el. Be jegy zé se i ben szí ve sen fog lal ko zik egy há zi web ol da lak kal, sőt
több al ka lom mal adott már hasz nos tip pe ket is az érintetteknek. 

Két he te a Szél ró zsán akár sze mé lye sen
is le he tett ta lál koz ni ve le, ugyan is ő volt az
egyik részt ve vő je az 1ház – web2 cí mű pó -
di um be szél ge tés nek, amely az egy há zak és
a kö zös sé gi ol da lak vi szo nyá val fog lal ko zott.
Ba logh Csa ba ér té ke lé se az ese mény ről a
http://blog.tsa be e ka.hu/2010/07/17/mit-er-
az-in ter net-ha-egy ha zi/ cí men ol vas ha tó.

A Moly (http://moly.hu) köny ves kö zös sé gi ol dal, az ol va sá si szo ká sok
meg vál to zá sa és az elekt ro ni kus köny vek elő re tö ré se vol tak a té mái a
Kos suth rá dió Es ti be szél ge té sek cí mű, múlt va sár nap su gár zott mű so -
rá nak. A há zi gaz da Pál fi Ba lázzsal Szá vai Ilo na, a Pont Ki adó ve ze -
tő je, Bát ki An na, a Moly szer kesz tő je, va la mint Nagy Ben ce szak új ság -
író, a Moly, il let ve a my Lu ther ala pí tó fő szer kesz tő je (az Evan gé li kus
Élet ter ve ző szer kesz tő je) be szél ge tett. A fél órás adás fel vé tel ről meg -
hall gat ha tó a http://ti nyurl.com/moly-es ti-be szel ge tes-kos suth cí men.

F
O

TÓ
: 

E
V

A
N

G
E

LI
K

U
S

.H
U

Aki ter mé sze tes nek tart ja, hogy éne -
kel, az nem kér de zi. Aki meg nem
éne kel, az azért nem kér de zi. Is ten vi -
szont tud és akar olyan él mé nye ket ad -
ni, ame lyek át gon do lás ra kész tet nek. 

Ilyen él mé nyek egész so rá ban volt
ré szünk Né met or szág ban jú li us 10-től
még ki lenc na pon át. Kó ru sunk
– az orosz lá nyi evan gé li kus gyü -
le ke zet ének ka ra – há rom éven -
ként Aa len be és Plochi gen be
lá to gat, hogy az 1993, il let ve
1981 óta meg lé vő kap cso la to kat
ápol ja. Itt és von zás kör ze tük
gyü le ke ze te i ben (il let ve ez út tal
Al tens teig ben) össze sen hat es -
tén csen dül tek fel a hang ver seny
dal la mai a har minc ki lenc ki -
uta zó kó rus tag elő adá sá ban Mi -
lán Zol tán né kar nagy ve ze té sé vel. 

És mind egyik hang ver seny sok kal
több volt an nál, mint el éne kel ni Ko -
dály, Vi ad a na, Schütz és má sok cso -
dá la to san meg kom po nált da rab ja it…

Ön ál ló élet re kel tek a meg szó la ló mű -
vek, hogy a pró bák ál do za tos idő sza -
ka után el vé gez hes sék mun ká ju kat a
hall ga tók ban és az ének lők ben egy -
aránt. Hogy kö zös sé get te remt se -
nek. És nem csak ab ban a más fél órá -
ban. Nyo muk ban ez út tal is fel sza ba -

dul tunk a nyel vi kö tött sé gek és az
em be ri egyé ni ség kü lönb sé gek bék -
lyói alól. Nyo muk ban a ki lo mé te re -
ket fa ló bu szon el hang zott mély áhí -
ta tok szü let tek, vagy ép pen ön fe ledt,

har sány ne ve tés har sant, sze mé lyes
élet tör té ne tek bon ta koz tak ki a ven -
dég lá tók ott ho ná nak csend jé ben,
vagy a tör té ne lem epi zód jai ele ve ned -
tek fel egy-egy vá ros né zé sen. 

Ezen a nyá ron meg tud tuk: a ze ne
nyo má ban test vér vá ro si kap cso lat

szö vő dik, sőt még egy olyan hi -
va ta los el is me rés sem le he tet -
len, mint ami lyet Sztruh ár
And rás, a kó rus hát tér mun ká -
i nak fő szer ve ző je ka pott em -
lék ér em for má já ban Plochin -
gen vá ro sá tól.

Mi re va ló az ének? Ar ra va -
ló, hogy éne kel jük. Szív ből, lé -
lek kel, aho gyan az Úr tól kap -
tuk. S ál ta la az zá for má lód -
junk, aki vé len nünk kell ide ha -

za vagy kül föl dön, nagy kö zös ség ben
vagy ott ho nunk fa lai kö zött. Is ten
őriz zen meg ben nün ket eb ben!

g Far kas Etel ka
lel kész (Orosz lány)

Mi re va ló az ének?
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HÍREK, HIRDETÉSEK

16 e 2010. augusztus 1. Evangélikus Élet

VASÁRNAP

21.00 / m2
A menny or szág szí ne
(irá ni film drá ma, 1999) (90')
A te he rá ni va kok in té ze té ben
ne vel ke dő Mo ham mad alig
vár ja ap ját, hogy az a nyá ri
szü net re ha za vi gye őt tá vo li
fa lu si ott ho nuk ba, ahol nagy
sze re tet tel vár ják már. A ter -
mé szet sze re tő vak kis fiú hi á ba
pró bál egyen ran gú ként be il -
lesz ked ni, új há zas ság ban re -
mény ke dő öz vegy ap ja szé -
gyel li őt. Hi á ba til ta ko zik a
nagy ma ma, el vi szi fi át inas -
nak, jó messzi re, egy vak asz -
ta los hoz. Va jon egy más ra ta -
lál hat va la ha apa és fia?

HÉTFŐ

4.55 / m2
Ars Mu si ca
Ké pek a ma gyar ze ne tör té -
ne té ből: A re for má ció és a
his tó ri ás ének
7.50 / Du na Tv
Is ten ke zé ben (26')
Net-One: mé dia a jö vő ért
13.30 / Kos suth rá dió
Erős vár a mi Is te nünk!
Az evan gé li kus egy ház
félórá ja
15.10 / m2
Ka lan do zó
A Loire-völgy kas té lya i tól a
fes tői Ba da cso nyig
20.30 / Du na Tv
A ci gá nyok ide je
(ju go szláv–an gol–olasz
filmdrá ma, 1989) (106')
21.00 / m1
Az ál lam ta ná csos
(orosz film drá ma, 2005) (52')

KEDD

5.20 / m1
Haj na li gon do la tok
14.35 / Kos suth rá dió
Tér-idő
Ne kem a Ba la ton a Ri vi é ra…
16.00 / PAX
Én va gyok az Élet
A Zá ke us Mé dia cent rum
evan gé li zá ci ós mű so ra
17.30 / Hír Tv
Zöld öve zet (kör nye zet vé del mi
ma ga zin mű sor)
21.05 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó
Bach: Esz-dúr trió szo ná ta
BWV. 525.
22.20 / Du na Tv
Csap da (ma gyar do ku men -
tum film, 2010) (56')
1.30 / TV2
Egy hét Pes ten és Bu dán
(ma gyar film drá ma, 2003)
(90')

SZERDA

6.25 / Du na Tv
Ma gyar tör té nel mi arc kép -
csar nok
Ti nó di Lan tos Se bes tyén
11.30 / TV2
A nyo mo zás
(olasz–spa nyol–ame ri kai ka -
land film, 2006) (112')
13.30 / Kos suth rá dió
„Te ben ned bíz tunk ele i től
fog va…”
A re for má tus egy ház fél órá ja
14.10 / Du na Tv
Sze rel mes föld rajz
(ma gyar is me ret ter jesz tő
film so ro zat, 2010) (40')
Szü lő föld ről a ha zá ba
18.10 / Du na II. Au to nó mia
Ghy mes (ma gyar port ré film,
2005) (28')
21.40 / m1
Is me ret len sze ret te im
(ka na dai drá ma, 2005) (88')

CSÜTÖRTÖK

5.20 / m2
Haj na li gon do la tok
5.50 / Du na Tv
Ezer év szent jei
Szent Im re (1007–1031)
21.00 / Du na Tv
Egy asszony éle te
(fran cia film drá ma, 2005)
(97')
21.00 / m1
Ha lá los meg tor lás
(ame ri kai film drá ma, 1986)
(95')
21.15 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó
Ben ne:
Hän del: Dett in ge ni Te De um
23.04 / Kos suth rá dió
Arc vo ná sok
Bo dó Jó zsef 56-os
for ra dal már
00.55 / m2
Má mor nél kül
(fran cia té vé film, 2001) (85')

PÉNTEK

6.55 / Du na Tv
Van nak vi dé kek
(ma gyar is me ret ter jesz tő
film so ro zat, 2007) (52')
Szent end re
9.00 / m2
Ma gyar nép me sék
(ma gyar rajz film so ro zat)
9.40 / Du na II. Au to nó mia
A ti ha nyi ben cés apát ság új -
já szü le té se (ma gyar is me ret -
ter jesz tő film, 1998) (17')
12.05 / Bar tók rá dió
Bu da pes ti Bach-hét 2010
El la Ist ván or go na hang -
versenye (De ák té ri evan gé li -
kus temp lom, jú ni us 7.)
13.30 / Kos suth rá dió
Örül je tek az Úr ban
min den kor!
A me to dis ta egy ház fél órá ja
21.10 / PAX
Anyu ka. A Zá ke us Mé dia -
cent rum mű so ra

SZOMBAT

11.10 / Du na Tv
Az egy há zi mű vé szet kin csei
– Ba ran go lá sok Tos ca ná ban
(olasz is me ret ter jesz tő film so -
ro zat, 2003) (27') Pi en za
12.05 / Du na Tv
Is ten ke zé ben. Bu lá nyi
György atya örök sé ge
15.00 / m2
A hang szer ké szí tés mes te rei
(fran cia do ku men tum film-
so ro zat, 2004) (26')
15.30 / Du na Tv
Cseh Ta más Film
(ma gyar do ku men tum film,
2000) (85')
18.04 / Kos suth rá dió
A Met ró Klub tól a Szi ge tig
18.05 / Du na II. Au to nó mia
Arc élek. Pas kó Csa ba ka to li -
kus pap – Sza bad ka
19.55 / Du na Tv
A nagy had gya kor lat (fran -
cia–olasz film drá ma, 1955) (103')

VASÁRNAP

9.25 / m1
Re for má tus ma ga zin
10.04 / Kos suth rá dió
Evan gé li kus is ten tisz te let
közve tí té se Ta b ról. Igét hir det
Szi ge thy Szi lárd lel kész.
10.55 / Du na Tv
Hun ga ria Lit te ra ta
A Him nusz köl tő je:
Köl csey Fe renc
12.05 / Du na Tv
Élő egy ház
(val lá si hír adó) (25')
12.50 / m2
Ars Hun ga ri ca (ma gyar is me -
ret ter jesz tő film so ro zat) (25')
A tá ko si temp lom
15.10 / PAX
Cso ó ri Sán dor 80 éves
Szo ko lay Sán dor mű vé nek
ős be mu ta tó ja
23.00 / m2
Vá gyak bolt ja
(észt film drá ma, 2005) (110')
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VASÁRNAPTÓL VASÁRNAPIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból augusztus 1-jétől augusztus 8-áig

Va sár nap
Erős bá to rí tá sunk van ne künk: lel künk nek biz tos és erős hor go nya, Jé -
zus. Zsid 6,18–19 (1Sám 2,2; Mt 25,14–30; Fil 3,7–11/12–14/; Zsolt 42)
Uram, a vi ha ros ten ge ren hány kó dó ha jó ak kor ke rül biz ton ság ba, ha a ki -
kö tő ben le ereszt he ti vég re a hor go nyát. Kö szö nöm a mai bá to rí tást, hogy
lel kem biz tos és erős hor go nya te vagy, Úr Jé zus. Az én éle tem is sok szor ke -
rül vi har ba; te tu dod, mi lyen vi har ké szül eset leg ép pen most ben nem, kö -
rü löt tem, a csa lá dom ban, a mun ka he lye men vagy a gyü le ke ze tem ben.
Kér lek, se gíts, hogy erő sen ra gasz kod jak hoz zád!

Hét fő
Pa ran cso lom ne ked, hogy légy bő ke zű nyo mo rult és sze gény test vé red hez. 5Móz
15,11 (Ef 5,2; 1Kir 3,16–28; Jn 7,40–52) Meg val lom ne ked, Uram, hogy sok -
szor nem ve szem ész re azt, aki nyo mo rult és sze gény, mert túl sá go san el va -
gyok fog lal va a sa ját ügye im mel. Szí ven ütött mai igéd ben, hogy te nem szí -
ves sé get kérsz tő lem, ha nem pa ran cso lod, hogy bő ke zű en lás sam el rá szo -
ru ló test vé re met, és ne saj nál jam tő le a pén zem, a sze re te tem, az en ni va lóm
vagy bár mit, ami vel te meg aján dé koz tál.

Kedd
Ki ál tott a nyo mo rult; az Úr meg hall gat ta, és min den ba já ból ki sza ba dí tot -
ta. Zsolt 34,7 (1Jn 5,15; Ez 3,16–21; Jn 7,53–8,11) Is te nem, olyan jó, hogy te
min dig ve lem vagy; áld ha tom ne ved, ami kor jól foly nak dol ga im, és a nyo -
mo rú ság ide jén is hoz zád ki ált ha tok. Há lát adok azért, hogy éle tem ben már
sok szor ta pasz tal hat tam sza ba dí tá sod, és ma ar ra in dí tasz, hogy fel idéz zem
eze ket a hely ze te ket és azt, hogy te ho gyan ve zet tél ki be lő lük. Kö szö nöm
a leg drá gább aján dé kot, hogy szent Fi a dat küld ted el sza ba du lá som ra, és meg -
vál tot tál. 

Szer da
Ki olyan az is te nek kö zött, mint te vagy, Uram? Ki olyan fel sé ges, mint te vagy
szent sé ged ben? Di cső tet te i ben fé lel me tes, cso dá kat cse lek vő. 2Móz 15,11 (Jn
12,28; Mt 19,/4–7/8–12/13–15/; Jn 8,12–20) Is te nem, né ped cso dá la tos sza -
ba du lást élt át, mi kor át kelt a ten ge ren, és az ül dö ző egyip to mi se re get el -
nyel te a víz. Mó zes há la adá sa most en gem is ar ra in dít, hogy te kin te tem rád
emel jem, és nagy sá god ról, fen sé ged ről, di cső tet te id ről, cso dá id ról el mél -
ked jek. Uram, őrizz meg en gem a bál vány imá dás tól, at tól, hogy em be rek -
be, az anya gi ak ba, a si ker be vagy bár mi más ba ves sem bi zal ma mat! Erő sítsd
hi te met, for máld imád sá go mat!

Csü tör tök
Hagyd ab ba a han gos sí rást, ne könnyez ze nek sze me id! Mert meg lesz szen -
ve dé sed ju tal ma – így szól az Úr. Jer 31,16 (2Kor 4,17; Ef 5,15–20; Jn 8,21–29)
Uram, meg ér tet tem, hogy a te vi gasz ta lá sod nem szép sza va kat je lent, ha -
nem sza ba dí tó tet te ket. Te ki hoz tad né pe det a fog ság ból, új kez det tel aján -
dé koz tad meg, és meg té rés re, meg úju lás ra hív tad őket. Kö szö nöm, hogy ma
en gem is vi gasz ta ló igéd del szó lí tasz meg, szá rí tod könnye i met, és a re mény -
tel jes jö vő ígé re té vel bá to rí tasz. Há lás va gyok ne ked azért, hogy éle tem ben
meg tör ted a bűn ere jét, és az Úr Jé zu sért nem va gyok már fo goly.

Pén tek
El ha tá roz tam, hogy be val lom hűt len sé ge met az Úr nak, és te meg bo csá tot tad
bű nö met, amit vé tet tem. Zsolt 32,5b (1Jn 2,2; Jn 19,9–16a; Jn 8,30–36) Is te -
nem, bo csásd meg, hogy sok szor ta kar gat ni pró bá lom vét ke i met, men te ge -
tem ma gam, és má sok ra há rí tom a fe le lős sé get. Azért van ez, mert szé gyel -
lem ma gam, és el szo mo rít, ami ért is mét el buk tam, és nem tud tam tet szé -
sed sze rint cse le ked ni. Vá dol a sá tán is, hogy nem va gyok jó ke resz tény, vissza -
élek ke gyel med del, jó in du la tod dal, és nem ér dem lem meg sze re te ted.
Uram, for máld el ha tá ro zá so mat, és in díts ma is bűn bá nat ra! Mu tass rá, mi -
kor és mi vel vét kez tem, törj össze bű ne im mi att, fo gadd el bűn val lá so mat,
és bo csáss meg ne kem! 

Szom bat
Az üd vös ség a zsi dók kö zül tá mad. Jn 4,22 (1Sám 12,22; Lk 12,42–48; Jn 8,37–
45) Úr Jé zus, a sa má ri ai asszony Já kób for rá sá nál ta lál ko zott ve led, és élő vi -
zet ka pott tő led. Ő nem tar to zott a te né ped hez, még is meg újí tot tad éle tét.
Kö szö nöm, hogy ma ez zel az igé vel két do log ra em lé kez tetsz: ar ra, hogy én
sem tar to zom a vá lasz tott nép hez, még is Meg vál tóm let tél; és ar ra, hogy te
a zsi dók kö zött let tél em ber ré. Kér lek, irá nyítsd fi gyel me met a mai zsi dó -
ság ra, és in díts min den ke resz tényt az ér tük va ló imád ság ra, hogy Iz ra el meg -
is mer jen té ged, és meg tér jen. Há lát adok azo kért a Mes si ás-hí vő zsi dó kért,
akik már a te ural mad alá he lyez ték éle tü ket. Kö nyör gök azo kért, akik a zsi -
dó misszi ó ban szol gál nak, és azo kért is, akik kö zött hir de tik az evan gé li u mot!

g Hu lej Eni k

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

Ra dos né Len gyel An na
or szá gos fel ügye lő-he lyet tes, 

a Dé li Egy ház ke rü let fel ügye lője

H I R D E T É S

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 – jú li us 26–30. kö zött –, ügye le tet szer vez nek, te hát még
lá to gat ha tó ak.


