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„Ki  fe lé menet megmutatja nagy ki ter je désű
gazdaságát és a roppant fó lia sátrakat. A kert
végében még ott a sok homokzsák, a Sajó
nyári ára dá sá nak mementójaként. Igen, az
árvíz sem ismer határokat.”

„Merre jártál, püspök testvér?” f 5. oldal

„Padprédikáció” f 5. oldal
Interjú Schmidt Egon ornitológussal f 6. oldal
Bajor–magyar emlékek f 9. oldal
Új év az egyetemiben f 10. oldal
Közelebb az Élethez f 11. oldal
Tanítványok közössége f 13. oldal

„Azok nak, akik a pro tes tán sok szá má ra is jó
lel ki is me ret tel vál lal ha tó, kö ze leb bi za rán -
dok la tra vágynak, von zó célt je lent het a né -
met or szá gi Szász-An halt tar to mány ban ta lál -
ha tó Lu ther-út.”

2017 felé f 8. oldal

Egy re in kább di va tos, ami ré gen volt
di vat: a „ret ró” las san ként kul ti kus -
sá vá lik. A pol co kon a ré gi pa pír ba
vissza búj ta tott cso ko lá dé, az év ti ze -
dek kel ez előt ti stí lu sú, de még szá ra -
dó lak ko zá sú fa do boz ba sze relt rá dió,
a te le ví zi ó ban a fél év szá zad dal ez -
előt ti Bu da pest vagy ba la to ni nyár, a
hat va nas évek ki ál lí tá sa a kis mú ze -
um sa rok ban. Mint ha nem csak a
múlt tár gyai, for mái és ese mé nyei
buk kan ná nak fel, ha nem az erő tel jes
vissza vá gyás is a „csak a szép re em -
lé ke zem” je gyé ben. Ez volt az if jú ság,
az in du lás, egy sok szor vég le te sen le -
egy sze rű sí tett és – ta lán vö rö ses ből
– ró zsa szín re fes tett vi lág.

A re for má ció hó nap ja szin te kí nál -
ja ugyan ezt a le he tő sé get, élet ér -
zést. Tér jünk vissza nagy szü le ink,
déd szü le ink lel ki gyö ke re i hez, te -
gyünk egy-egy han gu la tos ki rán du -
lást a múlt ba: a temp lom ba, egy-egy
ré gi idő ket idé ző elő adás ra, em lé ke -
ző is ten tisz te let re. Vagy akár ás sunk
mé lyebb re is, hi szen ott olyan ős ere -
de ti kin csek re buk kan ha tunk, mint
Bach vagy Men dels sohn ze né je, Cra -
nach vagy ré gi ol tár kép fes tők re -
me kei, a kez de tek nél lán go ló re for -
má tor atyák írá sai, pré di ká ci ói, sze -
mé lyes éle tük nek, sze mé lyi sé gük -
nek ed dig rej tett tit kai, in ti mi tá sai.

A ret ró han gu la ta mint ha itt is
min dent egy csa pás ra könnyeb bé
ten ne, hi szen a ré gi re cept ből főz ni,
az ősi tit kot ke res ni, a ré gi kot tá ból
éne kel ni a kel le mes za mat mel lett
még na gyobb biz ton ság ér ze tet is ad.
És eb ben az em lé ke zés ben, múlt idé -
zés ben nem csak – sok szor le egy sze -
rű sí tett és ide a li zált – vi gasz van, de
oly kor va ló di erő is.

Csak hogy. Elő ző nem ze dé kek hi -
te, ha gyo má nya, élet for má ja ép pen
úgy nem lesz ele gen dő, mint ahogy
a nagy pa pa ké nyel mes té vé né ző ka -
ros szé ke sem te szi könnyeb bé vagy
kel le me seb bé a kép er nyő ről rám tö -
rő hor ror film vagy eről te tet ten la za
és sze mé lyes in ti mi tá sok ban gá zo ló
sztár mű so rok né zé sét. A re for má ció
ugyan is nem pusz tán örök ség, le gyen
az bár mi fé nyes, fel eme lő vagy han -
gu la tos. Mint ahogy a temp lom sem
el ső sor ban mű em lék, a pré di ká ció
sem pa ti nás élet böl cses ség, és az
úr va cso ra sem va la mi fé le fel eme lő
em lék va cso ra. Olyan rossz pe dig
még sem le het a hely ze tünk, hogy a
múlt tal ját sza doz va fes te ges sük el
min den ró zsa szín ár nya la tun kat – sőt
a kont raszt ked vé ért egy sé ges, ké kes
mély szür ke hát te ret is ad va az össz -
kép nek –, hogy a múlt ban nyer jünk
me ne dé ket. Egy há zunk nak, gyü le ke -
ze te ink nek ugyan is nem csak múlt ja
és je le ne, ha nem jö vő je is van.

A zsi nat mi na pi ülé sén kap hat tunk
is mer te tést azok ról az össze gyűj tött

ada tok ról, ame lyek az el múlt húsz
esz ten dőnk ről sok te kin tet ben ta nul -
sá gos és hasz nos össz ké pet ad nak.

Nép moz gal mi ada tok, el vég zett
szol gá la tok, az egy ház fenn tar tás gaz -
da sá gi szá mai gyü le ke ze tek re, me -

gyék re, ke rü le tek re bont va tar ta nak
elénk tük röt. Há rom száz ezer evan -
gé li kus a nép szám lá lás sze rint, két -
száz ezer is mert egy ház tag, száz ezer
egy ház fenn tar tó. Is mé tel ten vissza -
kö szö nő arány szám: re á li san 2,5 szá -
za lék nyi evan gé li kus ról be szél he -
tünk ma Ma gyar or szá gon. És a sok -
fé le ada ton túl a sok kal ta több fel adat,
le he tő ség, amely ezek ből a szá mok -
ból és áb rák ból kö vet ke zik… Hi -
szen meg kell ta nul nunk úgy lát ni és
ér te ni ma gun kat, hogy nem csak a
múlt té nye i hez vi szo nyí tott je len
mi at ti csüg ge dés ről be szé lünk, ha -
nem a jö vőnk irán ti lel ke se dés ről is!

Mi lyen jó len ne, ha a re for má ció
ün ne pe és hó nap ja nem csak vissza -
te kin tés len ne, ha az öt szá za dik év -
for du ló ra ké szü lés 2017 fe lé nem
csu pán ke ve se ket lel ke sí te ne, ha -
nem meg nyíl nánk a jö vő, a sa ját jö -
vőnk fe lé. Ha múl tunk nem csak
„ret ró”, ha nem „int ró” is len ne, az az
iga zi, tu da tos be lé pés a ter ve zés be,
az épí tés be, a cse lek vés be.

Hi szen a re for má ció örök sé gé ben
pél dá ul azt is fel fe dez het jük, hogy a
Szent írás nem va la mi fé le ősi szö veg,
amely hez vissza tér het a múlt ra szom -
ja zó, ha nem az zal a Lé lek kel ol vas va,
amellyel meg ír ták, a je len ből a jö vő
fe lé ve ze tő Is ten sza va. Az úr va cso -
ra sem va la mi fé le ked ves, kon fir -
má ci ói em lék fel ele ve ní té se, ha nem
a je len le vő Krisz tus sal va ló kö zös ség.
Az is ten tisz te let, a li tur gia és a ke -
resz tény élet sem egy sze rű ha gyo má -
nyos for ma ke re sés, ha nem val lo más
az élő Is ten be ve tett re mény sé günk -
ről és bi zal munk ról. 

En nek szív be li el dön té se az a ka -
pu, amely meg vá la szol ja azt a kér dést
is: ret ró- vagy int ró ke resz té nyek va -
gyunk-e? Az az múlt ban élő vagy a jö -
vő fe lé is nyi tott evan gé li ku sok?

A szerző egyháztörténész, az Evan gé -
li kus Hittudományi Egyetem docense

Re for má ció 2010:
ret ró vagy int ró?

g Ko rá nyi And rás

b A hó nap el ső nap ján, ok tó ber 1-
jén, pén te ken kez de tét vet te a
pro tes tán sok ün ne pi hó nap ja. A
ren dez vény so ro zat nyi tóal kal -
má ra idén is a Ma gyar or szá gi
Egy há zak Öku me ni kus Ta ná csa
(ME ÖT) bu da pes ti szék há zá -
nak ká pol ná já ban ke rült sor a
pro tes táns egy há zak ve ze tő i -
nek, lel ké sze i nek, de le gált ja i -
nak rész vé te lé vel. A temp lo mi
együtt lé tet saj tó tá jé koz ta tó
előz te meg, me lyen – többek
között – a ME ÖT fő tit ká ra, dr.
Bó na Zol tán is mer tet te a hó nap
– la punk múlt he ti szá má ban
kö zölt – főbb prog ram ja it. 

A 2010-es mot tó – „Éb redj, bi zony -
ság té vő lé lek!” – ön ma gá ért be szél. A
18. szá za di ének misszi ó ra, hi tünk bá -
tor meg val lá sá ra, meg hir de té sé re
biz tat. Az ün ne pi hó nap nyi tó is ten -
tisz te le tén az ige hir de tés is ezt az üze -
ne tet he lyez te a gyü le ke zet szí vé re.

Bó na Zol tán kö szön tő sza vai után
a ré gi éb re dé si idő szak ra va ló em lé -
ke zés sel kezd te Ef 5,14 és 2Tim 1,8–9
alap ján tar tott áhí ta tát a ME ÖT el -
nö ke, D. Sze bik Im re. A nyu gal ma zott
evan gé li kus püs pök utalt ar ra, hogy
az „Éb redj, bi zony ság té vő lé lek!” kez -
de tű éne ket nem egy lel kész, ha nem
egy la i kus író-köl tő, Bog atz ky Ká roly
(1690–1774) ad ta köz re. Bár az éne -
ket in dí tó mon dat ilyen for má ban
nem sze re pel a Bib li á ban, üze ne te
még sem ide gen a Szent írás tól: ta nú -
ság té telt hor doz.

„Éb redj! – kér dez het nénk: mi ből?”
– tet te fel a kér dést Sze bik Im re. Nyil -
ván va ló an a lel ki ha lál ból, mely ben a
leg több em ber él. Egye dül a Szent lé -
lek tud éb resz te ni, s ezért kell imád -
koz nunk; a kö zöny sö tét éj sza ká já ból
éb red ni csak ál ta la le het. A ma gyar
nép több sé ge kö zö nyö sen né zi, mi
tör té nik a tár sa da lom ban, mit tesz nek
az egy há zak. Éb re dés re van szük ség
a hi tet len ség ho má lyá ból is.

Éb red jünk – mi re? Ta nú ság té tel re,
mar tü ri á ra. Ma nem meg hal ni kell
Krisz tu sért, ha nem él ni és ta nús kod -

ni ró la! S az tud ta nús kod ni, aki nek
fel ra gyo gott Krisz tus, aki ta lál ko -
zott ve le. Föl ra gyo gott-e ne künk is a
Krisz tus? Hi szen csak ak kor le he tünk
hi te les ta nú ság te vők, ha ez meg tör -
tént az éle tünk ben. Ak kor nem fo -
gunk fél ni, és nem fog juk vé ka alá rej -
te ni azt, amit tő le kap tunk.

Vé ge ze tül: mi ért fon tos a ta nú ság -
té tel? Azért, mert hal lat la nul nagy a
tu dat lan ság a lel kek ben a ke resz -
tény ség ről, a re for má ci ó ról. Szól ni
kell a „nagy tu dat lan ság ide jén”, ami -
kor „a na pok go no szok”, az az az idő
mú lik, s a ka i rosz, az al kal mas idő el -
sza lad – fej tet te ki a püs pök.

A negy ve nes évek ben az evan gé -
li zá ci ókon éne kel ték az idei ün nep -
ség so ro zat mot tó já ul vá lasz tott éne -
ket. Ak ko ri ban sok szor la i ku sok hir -
det ték az igét. Hol van nak ma gyü -
le ke ze te ink ben ezek a la i ku sok? A re -
for má ció egyik alap igaz sá ga, az egye -
te mes pap ság el ve alap ján min den ki -

nek sza bad ta nú ság te vő nek len ni,
még is mint ha el né mult vol na ez a bi -
zony ság te vő hang. Tölt sön el min ket
új ra bel ső erő vel a re for má ció szel -
le me, hogy föl éb red jünk ta nú ság té -
tel re, a bi zony ság té tel bel ső kény sze -
ré re – zár ta ige hir de té sét D. Sze bik
Im re püs pök.

Az áhí tat után a Ba ár–Ma das Re -
for má tus Gim ná zi um nö ven dé kei
több szó la mú ká no nok kal, vers sel,

klasszi kus ze ne mű vel, fu ru lya szó -
val, hár fajátékkal szol gál tak. A dél után
má so dik fe lé ben há rom – más-más
szak te rü let ről, élet ta pasz ta lat ból, né -
ző pont ból meg fo gal ma zott – elő -
adás hang sú lyoz ta a teo ló gi ai szem -
lé lő dés fon tos sá gát, gya kor la ti élet ben
meg va ló su ló hasz nát: a fel szó la lók a
ME ÖT 1925-ben ala pí tott fo lyó ira tát,
a Theo lo gi ai Szem lét kö szön töt ték.

El ső ként dr. Ká dár Zsolt eg ri re for -
má tus es pe res, a fo lyó irat szer kesz -
tő bi zott sá gá nak el nö ke mél tat ta a ne -
gyed éven te meg je le nő la pot (ké pün -
kön), majd – fő szer kesz tő je ként – dr.
Bó na Zol tán át ad ta a szót Szász fal -
vi Lász ló egy há zi, nem ze ti sé gi és ci -
vil kap cso la to kért fe le lős ál lam tit kár -
nak, aki Teo ló gi ai szem lé lő dés a po -
li ti ka tu do mány ban cím mel tar tott
elő adást. 

Hí vő em ber, re for má tus lel kész bi -
zony ság té te lét hall hat ták a meg je len -
tek, va la mint val lo mást ar ról, hogy a

po li ti kai vál to zá sok kö ze pet te ho gyan
le het az egye dü li biz tos ra, az is ten -
hit re tá masz kod ni. A po li ti kus hang -
sú lyoz ta: az em be ri fel ha tal ma zás nál
sok kal ta na gyobb je len tő ség gel, egé -
szen más mi nő ség gel bír az is te ni el -
hí vás té nye, az is te ni fel ha tal ma zás
tu da ta.

„Éb redj, bi zony ság té vő lé lek!”
Meg kez dő dött az Ok tó ber a re for má ció hó nap ja ren dez vény so ro zat

„Há rom száz ezer evan -
gé li kus a nép szám lá -
lás sze rint, két száz -
ezer is mert egy ház -
tag, száz ezer egy ház -
fenn tar tó. Is mé tel ten
vissza kö szö nő arány -
szám: re á li san , szá -
za lék nyi evan gé li kus -
ról be szél he tünk ma
Ma gyar or szá gon.

f Folytatás a 4. oldalon
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„A re form ko ri Pes ten, az egész gyor su lá si
fo lya mat kez de tén még az evan gé li kus
áram lat is a meg ha tá ro zó trend egyik moz -
ga tó ja volt, má ra azon ban nagy já ból be le -
szür kült a vá ros kép be.”

Pesten a lélek f 7. oldal



2 e 2010. október 10. Evangélikus Életforrás

A Ki hez fo lya mod jam kí vü led, Krisz -
tu som (EÉ 413), a Szent há rom ság ün -
ne pe utá ni 19. va sár nap he ti éne ké nek
dal la ma ere de ti leg egy harc ban el esett
vi téz, Rá kó czi Lász ló – egy má sik szö -
veg va ri áns sze rint Rá kó czi Sá mu el –
hő si tet te it éne kel te meg. Az 1662-ben,
Vá rad vissza fog la lá sá ért ví vott si ker -
te len ki me ne te lű össze csa pás ap ro pó -
ján ké szült ének száj ról száj ra ter jed -
ve ma radt meg a né pi em lé ke zet ben.
Nyom ta tá sá ra egé szen a 19. szá za dig
nem ke rült sor. Ak kor Pá ló czi Hor váth
Ádám hal lás után le je gyez te, és Ötöd -
fél száz éne kek cí mű gyűj te mé nyé ben
1813-ban kö zöl te a dal la mot.

Az ének szö ve ge a re for má tus lel -
kész, is ko la rek tor Pé cse li Ki rály Im -
re ( 1590–1641) ne vé hez fű ző dik. A
Ba la ton észa ki part ján fek vő Péc se -
lyen szü le tett, ma gyar or szá gi ta nul -
má nyai után a hei del ber gi egye tem -
re ment ta nul ni, ahol a szin tén ta nul -
mány úton tar tóz ko dó Szen ci Mol nár
Al bert párt fo gá sá ba vet te a fi a tal di -
á kot. Ha za tér ve Ko má rom ban lel ké -
szi és rek to ri posz tot töl tött be,
1622-től pe dig Ér sek új vá ron vál lalt
lel ké szi szol gá la tot.

Cse kély szá muk el le né re is je len tős
iro dal mi ér té ket kép vi sel nek éne kei,

me lyek ka te kiz mu sá nak füg ge lé ké -
ben, va la mint Ba las si is te nes éne ke -
i nek kéz ira tos gyűj te mé nyé ben ma -
rad tak fenn. Az Én nya va lyás lel kem,
ser kenj fel ál mod ból kez de tű szö ve gé -
nek vá lo ga tott és át dol go zott ver se -
i ből – an nak 11., 13., 14. és 15. stró fá -
já ból – az 1911-ben meg je lent du nán -
tú li evan gé li kus éne kes könyv for -
mált elő ször a ma is mert szö veg kez -
det tel gyü le ke ze ti éne ket. Ezt a re for -
má tus ha gyo mány Pé cse li Ki rály Im -
re ere de ti szö ve gé hez vissza tér ve s az
utol só vers sza kot el hagy va vet te át.
Ta lán e re for má tus gya kor lat ha tá sa
fi gyel he tő meg je len le gi éne kes köny -
vünk ben, amely már szin tén csak
há rom vers szak kal köz li éne kün ket.

A kér dő mon da tok hal mo zá sa
hű en áb rá zol ja a gyöt rő dő, be teg lé -
lek két ség be esé sét: „Ki hez fo lya -
mod jam (…)? (…) ki ál tal tisz tul jak?”
E kér dé sek re nem csak az ének so -
rai közt, de a he ti igé ben is vá laszt
ta lá lunk: „Gyó gyíts meg, Uram, ak -
kor meg gyó gyu lok…” (Jer 17,14) He ti
ének és he ti ige te hát egy mást erő -
sí tik, s ad nak mind annyi unk szá má -
ra vi gaszt és bá to rí tást a kez dő dő új
hé ten.

g Fe ke te Ani kó

Hon nan jön a se gít ség?
Hon nan jön a gyó gyu lás?
Nap ja ink meg szám lál ha tat lan bál vá -
nya i nak egyi ke bi zo nyo san a tes ti
egész ség. S aho gyan nö vek szik a
gyó gyít ha tó – vagy leg alább is ke zel -
he tő, szin ten tart ha tó – be teg sé gek
szá ma, úgy nö vek szik az em ber ben
a vágy, hogy mi nél egész sé ge sebb, tel -
je sebb éle tet él hes sen. A ma em be -
re szin te meg kö ve te li, hogy hoz zá jus -
son az en nek el éré sé hez el en ged he -
tet len gyógy szer hez, ke ze lés hez.
„Csak egész ség le gyen!” – hall juk
sok szor a min den nél fon to sabb nak
tű nő kí ván sá got, s köz ben ben nünk
van a fé le lem, ne hogy re mény vesz tet -
ten va la ha is ki kell jen mon da nunk
akár ne künk, akár bár ki nek, aki szí -
vünk höz kö zel áll Pé cse li Ki rály Im -
re mon da tát: „Ily be teg vol tom ban
nincs ki től gyó gyul nom.”

Ezen az el hí va tá sunk hoz mél tó
szol gá lat ra hí vó va sár na pon tes ti-lel -
ki al kal mas sá gunk kér dé se meg ke rül -
he tet len, hi szen gyen ge sé ge ink, be teg -
sé ge ink – le gye nek bár mi lyen ter mé -
sze tű ek – hát rál tat nak, fé kez nek, oly -
kor egye ne sen meg aka dá lyoz nak a kö -
vet ke ző lé pé sek meg té te lé ben. Át-
meg át szö vik éle tün ket, kap cso la ta -
in kat, gyen gí tik nyi tott sá gun kat, sze -
re te tün ket.

Pé cse li gyó gyu lás ra vá ró „ezer fe -
ké lye” mind azt ma gá ba fog lal ja, ami
túl mu tat tes ti lé tün kön, és Is ten-
kap cso la tunk alap ját, mély sé ge it és
kér dő je le it tár ja elénk. Tü ne te ket,
ame lyek bé ní ta nak, s a fel ada tot,
hogy az ének szer ző höz ha son ló an

iga zi, egész va lónk ra ki ter je dő gyó -
gyu lást ke res sünk.

Hon nan jön a gyó gyu lás, az el hí -
va tá sunk hoz mél tó szol gá lat ra in dí -
tó erő? Pé cse li Ki rály Im re úgy ta pasz -
tal ta, hogy az egyet len gyó gyí tó erő
Is ten szent igé jé ben rej tő zik, amely
iga zi vi lá gos ság ként árad szer te eb ben
a vi lág ban. Mint ha csak a zsol tá ros
hit val lá sát hal la nánk: „Lá bam előtt
mé cses a te igéd, ös vé nyem vi lá gos sá -
ga.” (Zsolt 119,105) Min den nap fel kel -
te a ben nünk ki gyul la dó krisz tu si
fény re, vi lá gos ság ra em lé kez tet ben -
nün ket, s ar ra hív, hogy a szí vünk be
meg ér ke ző, ve lünk kö zös sé get vál la -
ló Krisz tus nál ke res sük a gyó gyu lást.

„Lel kem vár ja az Urat, job ban,
mint az őrök a reg gelt.” (Zsolt 130,6)
Mert nél kü le nem ér de mes egy lé pést
sem ten ni. Még ha tes ti egész sé -
günk tel jes nek lát szik is, az Is ten sza -
vá ra és sze re te té re fe le lő tet tek csak
úgy le het nek tel je sek, ha előbb meg -
ta pasz tal juk a gyó gyu lást, lel ki fe ké -
lye ink, gyen ge sé ge ink mú lá sát, Krisz -
tus sze re te té ről bi zony sá got te vő
tet tek re va ló haj lan dó sá gunk nö ve -
ke dé sét is. Nem sza bad és nem is kell
ezt más hol ke res nünk, mint a hoz -
zánk kö zel lé vő és szól ni, utat mu tat -
ni kész Jé zus Krisz tus nál.

g Wag ner Szi lárd

Ki hez fo lya mod jam kí vü led, Krisz tu som?
C ANTATE

A tör té net be ve ze té se az előz mé nyek -
re utal: „On nan el tá voz va…” Az evan -
gé lis ta úgy lát ja, hogy ami a zsi na gó -
ga szom ba ti is ten tisz te le tén tör té nik,
ki tel je se dé se an nak a konflik tus nak,
ami út köz ben ke let ke zett, ami kor Jé -
zus ta nít vá nyai ka lá szo kat tép des tek,
hogy az el mor zsolt ga bo na sze mek kel
éh sé gü ket eny hít sék. Ezt lát va né hány
fa ri ze us meg vá dol ta őket, hogy meg -
sze gik a szom ba ti mun ka ti lal mat. Jé -
zus vé del mé be vet te övé it, és előbb Dá -
vid pél dá já ra hi vat ko zott, majd a szom -
ba ti mun ka ti la lom pa ran csa fö lé he -
lyez te a Hó se ás köny vé ben ol vas ha tó ki -
je len tést: „Ir gal mas sá got aka rok, nem
ál do za tot…” (vö. Hós 6,6) Ám egy
pró fé tai igé nek a mó ze si tör vény fö lé
he lye zé sét a fa ri ze u sok sú lyos eret nek -
ség nek tar tot ták. Jé zus ezt még az zal
a – sze rin tük is ten ká rom ló – ki je len -
tés sel is te téz te, hogy „az Em ber fia ura
a szom bat nak”. A fa ri ze u sok efö löt ti fel -
há bo ro dá suk ban ha tá roz ták el, hogy a
zsi na gó gá ban majd ke lep cét ál lí ta nak
Jé zus nak, hogy a tör vény meg sze gé sé -
ért ha lál ra ítél hes sék. 

A jobb ke zé re bé na em bert pro vo -
ká ció szán dé ká val ál lít ják Jé zus elé,
aki től – mi előtt bár mit ten ne – meg -
kér de zik: „Sza bad-e szom ba ton gyó -
gyí ta ni?” Jé zus vá la sza a kút ba esett
juh pél dá já ról szá muk ra el fo gad ha tat -
lan: hi szen a tör vény szom ba ton csak
az élet men tést en ge di meg. A kút ba
esett juh éle te ve szély ben van, de a bé -
nult ke zű em ber ről ez nem ál lít ha tó.
Rosszab bul sem lesz, ha vár más na -
pig. Ám Jé zus sze rint nem vár hat. Jé -
zus úgy ér tel me zi a tör vényt, hogy ha
szom ba ton még egy baj ba ju tott ál -
lat éle tét is sza bad meg men te ni, ak -
kor mennyi vel in kább se gí te ni kell egy

szen ve dő em be ren, ak kor is, ha be teg -
sé ge nem ha lá los. 

Jé zus sze rint a jó cse le ke det – a más
meg se gí té sé re, nem ha szo nért vég zett
mun ka – so ha nem tö ri meg a szom -
ba tot. Mert Is ten, aki ma ga is jó és ir -
gal mas, az ir gal mas ság cse le ke de te it
so ha nem tilt ja. Az ilyen cse le ke det ré -
sze a szom bat vagy a min den ko ri
ün nep nap meg szen te lé sé nek. 

Jé zus nem ha laszt ja más nap ra a
bé na ke zű em ber meg gyó gyí tá sát,
ugyan ak kor – a fa ri ze u sok szán dé kos
bosszan tá sá ra? – mun kát sem vé gez,
hi szen nem tesz sem mit, ha nem
csak ennyit mond: „Nyújtsd ki a ke -
ze det!” A tör vény szom ba ti mun ka -
ti lal ma a be széd re nem ter jed ki. De
a kéz ki nyúj tá sa sem mun ka vég zés.
A fa ri ze u sok nak be kel le ne lát ni uk:
sem Jé zus, sem a meg gyó gyult em -
ber nem tett sem mi olyat, ami vel a
tör vényt meg szeg te vol na. A fa ri ze -
u sok még is el ha tá roz zák, hogy vé gez -
nek Jé zus sal. 

Lát ha tó an Jé zus ra is áll a visszá já -
ra for dí tott mon dás: előbb-utóbb
min den jó tett el nye ri mél tó bün te té -
sét. Ha nem is azon nal, de ké sőbb
utol éri Jé zust a fa ri ze u sok már itt
meg ho zott íté le te. A mó ze si tör vény
meg en ge di ugyan, de a He gyi be széd
tük ré ben még az sem he lye sel he tő, ha
va la ki az őt ért rosszat rosszal vi szo -
noz za. De ezt em be ri leg meg le het ér -
te ni. A jó nak rosszal va ló vi szon zá sa
azon ban ért he tet len. Nem csak Is -
ten tör vé nye sze rint bűn, de az em -
ber igaz ság ér ze te is fel há bo ro dik raj -
ta. En nek el le né re még is min den na -
pos do log. Nem csak Jé zus nak kel lett
szá mol nia az zal, hogy má sok éle tét
meg men tő vagy új ra tel jes sé te vő

cso dá i ért kín ha lál lal „ju tal maz zák”.
Aki ön zet le nül jót tesz, min dig szá -
mít hat rá, hogy emi att meg rá gal -
maz zák, be csü le té be gá zol nak, mél -
tat la nul gya nú sít gat ják, meg hur col -
ják. So kunk nak le het ró la ta pasz ta la -
tunk. És olya nok ról is tu dunk, aki ket
jó tet tük vi szon zá sa ként bör tön be
zár tak vagy meg öl tek. A tör té ne lem
szám ta lan pél dát is mer er re. 

A fa ri ze u sok ma ga tar tá sát per -
sze két fé le kép pen is meg le het in do -
kol ni. Az egyik le he tő ség, hogy a fél -
té keny ség va kí tot ta el őket. Nem
tud ták el vi sel ni, hogy mi köz ben ők,
az Írás tu dói és a teo ló gia „pro -
fesszo rai” egyet len cso dát sem tud -
tak ten ni, ad dig Jé zus, a sze rin tük
gya nús szár ma zá sú, „szak kép zet len”
ván dor pré di ká tor sor ra gyó gyí tot ta
a lep rá so kat, a va ko kat, a sü ket né má -
kat, és sze mük lát tá ra egyet len sza -
vá val egész sé ges sé tet te az előt tük ál -
ló em ber bé nult ke zét. Irigy ség től el -
va kult dü hük ben akar ták meg öl ni. 

A má sik ma gya rá zat sze rint a fa -
ri ze u sok teo ló gi á ja annyi ra egy ol da -
lú volt, hogy a fá tól nem lát ták az er -
dőt. A vég le te kig pró bál ták ér vé -
nye sí te ni a szom ba ti mun ka ti la lom
pa ran csát, és azt fel té te lez ték, hogy
az ma gá ra a tör vény adó Is ten re is vo -
nat ko zik. Úgy vél ték, hogy Is ten
szom ba ton nem gyó gyít hat, és szom -
ba ton az ő ere jé vel sem gyó gyít hat
sen ki. Ha pe dig nem Is ten ha tal ma
tet te, ak kor csak az ör dög ha tal má -
val tör tén he tett a cso da.

Mind ez per sze lo gi kus nak tű nik, de
csak ad dig, amíg a teo ló gi ai ok fej té -
sek sű rű jé ben el vesz ve, nem a vé ge fe -
lől vizs gál juk a dol got. Nem sok kal ké -
sőbb (26. v.) er re ma ga Jé zus mu tat rá:

ha az ör dög jót tesz, meg ha son lott ön -
ma gá val, és vé ge van az ural má nak.
Dé mo ni erő vel ép pen ezért nem le het
jót ten ni. A fa ri ze u sok vád ja – akár a
pusz ta irigy ség, akár a rosszul ér tel -
me zett teo ló gi ai szak ma i ság áll a hát -
te ré ben – lo gi kát lan és esz te len. Va -
ló já ban ép pen az ő min den lo gi kát
nél kü lö ző, jót rosszal vi szo no zó go -
nosz sá guk ra il lik a dé mo ni jel ző. 

Egy ál ta lán nem az em be ri fe le lős -
ség el há rí tá sá nak szán dé ká val mon -
dom, de van olyan bűn, amely túl mu -
tat el kö ve tő jén. Nem csak a Jé zust jó -
tet te i ért ha lál lal „ju tal ma zó” fa ri ze u -
sok bű ne ilyen. Az em be ri éle tet
már-már el vi sel he tet len sé gig meg -
nyo mo rí tó, tár sa dal mi, sőt vi lág mé -
re tű bű nök hát te ré ben min den idő -
ben ott volt, és ma is ott van az a dé -
mo ni ha ta lom, amely Is ten jó sá gát
csak rosszal tud ja vi szo noz ni, amely -
nek a ha tal ma ele gen dő ga ran cia rá,
hogy igaz nak bi zo nyul jon az el fer dí -
tett mon dás: eb ben a vi lág ban min -
den jó el nye ri mél tó bün te té sét. És ha
éle tünk so rán nem aka runk mi is esz -
kö zé vé vál ni en nek a dé mo ni „igaz -
ság nak”, ak kor jobb, ha idő ben fel ké -
szü lünk rá, hogy ál do za ta i vá le szünk. 

A re mény még is a mi ol da lun kon
áll. Hi szen hús vét fé nyé ben lát hat juk,
hogy Jé zus ép pen úgy tör te meg a jót
go nosszal vi szon zó dé mo ni tör vény
ha tal mát, hogy ön ként ál do za tá vá
lett. „Vic tor qu ia vic ti ma!” „Győ zött,
mert le győ ze tett!” És ő a győ zel mé ben
vé gül min den kö ve tő jét ré sze sí ti.

g Vég he lyi An tal

Imád koz zunk! Uram, add, hogy in -
kább té ged kö ves se lek a ke reszt re,
mint hogy ke reszt re von szol jak bár -
ki mást. Ámen. 
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Van nak még cso dák – avagy min den
jó tett el nye ri mél tó bün te té sét?

A VA SÁRNAP IG ÉJE

Min den ha tó Is te nünk! Aki minden -
nek te rem tő je és fenn tar tó ja vagy,
s aki Szent lel ked ál tal so ha nem
szűnsz meg ér tünk mun kál kod ni, te
ren del kez tél úgy, hogy az élet és a
mun ka el vá laszt ha tat la nok le gye -
nek egy más tól. Egész em be ri létünk
vá lik ér ték te len né és ér tel met len né,
ha mun kál ko dá sunk nem te szi má -
sok éle tét szeb bé, meg elé ge det teb -
bé. Ké rünk, adj ne künk min dig
mun kát, fel ada tot, hogy cél ja, hasz -
na le gyen föl di éve ink nek.

Ta níts min ket, hogy ne csak sa -
ját bol do gu lá sun kért, meg él he té -
sün kért, ha nem a kö rü löt tünk élő -
kért is mun kál kod junk. Ne csak
anya gi ja vak meg szer zé sé re igye -
kez zünk, ha nem lel ki ek re: meg ér -
tés re, nyu ga lom ra, bé kes ség re, igaz -
ság ra és bi za lom ra is tö re ked jünk.
Lát tasd és is mer tesd meg ve lünk a
konk ré tan ne künk szánt fel ada to -
kat, a sze mé lyünk re sza bott mun -
ka kö rö ket. Adj szol gá la ta ink hoz
kész sé get, ké pes sé get, szor gal mat
és jó ked vet is, hogy ne ro bot ként,
ha nem épí tő, öröm te li te vé keny ség -
ként vé gez zük azo kat.

Meg vál tó Is te nünk! Fi a dat egy
sze rény ács mes ter csa lád já ba, ge -
ren dák és sze ker cék kö zé he lyez ted,
hogy sze re tet tel jes ne vel te té se egy -
ben szor gal mas mun ká ra va ló ne -
vel ke dést je lent sen, s fel nő ve fá rad -
ha tat la nul mun kál kod jon: ta nít -
son, gyó gyít son, vi gasz tal jon. Se gíts,
hogy mi „ama ács mes ter nek” a
nyo má ban jár junk, öröm mel is -
mer jük fel ben ne Mes te rün ket és
meg vál tó Urun kat. S aho gyan ő
tet te, úgy mi is hű sé ge sen tel je sít -
sük a tő led jö vő meg bí za tást, fel ada -
tot, kül de tést.

Atyánk! Te vedd ol tal mad ba hét -
köz nap ja in kat és ün ne pe in ket! Las -
sítsd le fel pör gött élet tem pón kat.
Add meg ne künk a pi he nés al kal ma -
it, hogy re ge ne rá lód jon a tes tünk, és
erő söd jék a lel künk. Le gyen ele gen -
dő időnk a ve led va ló ta lál ko zás ra,
igéd rend sze res hall ga tá sá ra és a
sze ret te ink kel va ló bol dog együtt lé -
tek re is.

Tégy ké pes sé min ket ar ra, hogy
kü lönb sé get tud junk ten ni fon tos
és lé nyeg te len kö zött. Hi á ba va ló
gon do la tok ne bé nít sa nak le ben nün -
ket, a fon tos dol gok ban vi szont le -
gyünk ki tar tó ak és áll ha ta to sak, hogy
ál dás sal és ered ménnyel aján dé koz -
hass meg ben nün ket.

Egy kor pe dig majd, ha min den
mun ka esz köz és szer szám ki esik a
ke zünk ből, és át kell men nünk a ha -
lál ka pu ján örök or szá god ba, szent
Fi ad ve zes sen min ket! Fe dez ze el bű -
ne in ket, és sze rez zen atyai há zad ban
örök la kást ne künk. Ámen.

Oratio
œcumenica

SE MPER REFOR M ANDA

„Mert aki nem akar hin ni az evan gé -
li um ban, sem asze rint él ni, és nem
akar ja azt ten ni, amit ke resz tyén
em ber nek ten nie kell, az ne is él vez -
ze az evan gé li um ál dá sát. Ho va jut -
nánk, ha csak a hasz nát akar nád, de
nem akarsz ér te sem mit sem ten ni,
sem ál do za tot hoz ni?”

d Lu ther Már ton:
Nagy káté

(Prőh le Ká roly for dí tá sa)

b A tö rök meg szál lás idő sza ka ha zánk ban a kul tú ra és a mű ve lő dés ha -
nyat lá sát hoz ta ma gá val. Az ének köl té szet cso dá la tos mó don vé szel -
te át e más fél év szá za dot: sor ra szü let tek a ma gyar vi té zek tet te it meg -
ének lő, a csa tá i kat hosszan, akár ti zen öt-húsz vers sza kon ke resz tül ecse -
te lő köl te mé nyek, ame lyek a re mény vesz tett nép szá má ra buz dí tást,
pél da mu ta tást és nem ze ti ön tu da tuk éb ren tar tá sát is je len tet ték.
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b Rend ha gyó mó don, a tör vény-
elő ké szí tő bi zott ság ülé sé vel
kez dő dött el múlt szom ba ton
egy há zunk zsi na tá nak ti zen ötö -
dik ülés sza ka a bu da pes ti fa so -
ri gim ná zi um dísz ter mé ben. A
bi zott ság az egy ház kor mány za -
ti szin tek kép vi se le ti jo gá ról
szó ló tör vény ja vas la tot ké szí -
tet te elő a ple ná ris ülés szá má -
ra, ame lyet az tán a zsi nat el fo ga -
dott, to váb bá azt a – még elő ké -
szü let alatt ál ló – el kép ze lést
vi tat ta meg, amely a Ma gyar or -
szá gi Evan gé li kus Egy ház köz ok -
ta tá si fel adat vál la lá sá hoz kap -
cso ló dó an az egy ház szer ve ze tén
be lü li fel adat meg osz tás jo gi hát -
te rét te rem te né meg.

A zsi nat ple ná ris ülé se Ster mecz ky
And rás du na új vá ro si lel kész áhí ta tá -
val kez dő dött, amely után – na pi rend
előtt – Itt zés Já nos kért szót. Az el -
nök-püs pök el mond ta, hogy dr. Sa -
la mon Lász ló, az or szág gyű lés al kot -
mány ügyi, igaz ság ügyi és ügy ren di
bi zott sá gá nak tag ja ja vas la to kat kért
az evan gé li kus egy ház tól az al kot má -
nyo zá si mun ká val kap cso la to san. 

Itt zés Já nos ezután két indítványt
aján lott a zsi nat fi gyel mé be. Az
egyik ben a 2012-ben ese dé kes ál ta -
lá nos tiszt újí tás kap csán a négy egy -
ház kor mány za ti szint en zajló vá -
lasz tá sok idő be li szét hú zá sát ja va sol -
ta. A má sik ban az egy ház ke rü le tek
ren del ke zé sé re ál ló, kü lön fé le prog -
ra mok fi nan szí ro zá sá ra szol gá ló kü -
lön ke ret ará nyo sabb el osz tá sát szor -
gal maz ta. Vé ge ze tül be je len tet te,
hogy – 2011 jú ni u sá ban ak tu á lis sá vá -
ló nyug dí ja zá sa okán – a no vem ber
26–27-én tar tan dó kö vet ke ző zsi na ti

ülés szak el ső nap já val, te hát no vem -
ber 26-ával le mond el nök-püs pö ki cí -
mé ről.

A zsi nat nak ez után lel ké szi jegy -
zőt kel lett vá lasz ta nia. Far kas Sán dor,
a tiszt ség ed di gi be töl tő je szol gá la ti
he lyé nek meg vál to zá sa mi att le mon -
dott zsi na ti tag sá gá ról, ez zel jegy zői
mun ká ja is meg szűnt. He lyé re a zsi -
nat tag jai De me Dá vid nagy ka ni -
zsai lel készt vá lasz tot ták.

A tény fel tá ró bi zott ság ak tu á lis je -
len té sé nek meg hall ga tá sa előtt a
zsi nat nak még dön te nie kel lett ar ról,
hogy el fo gad ja-e a bi zott ság egyik
tag já nak, Ker tész Bo tond nak a le -
mon dá sát, aki a Há ló cí mű könyv so -
ro zat el ső kö te té ben meg je lent kí nos
név el írás mi att aján lot ta fel le mon -
dá sát a bi zott sá gi tag ság ról. A zsi nat,
bár mél tá nyol ta Ker tész Bo tond
gesz tu sát, nem fo gad ta el a le mon -
dást. Ez után is mer tet te Mi rák Ka ta -

lin a je len té sét, amely ből ki de rült,
hogy a Há ló-köny vek má so dik kö te -
te – Egy ház ve ze tők al cím mel – meg -
je le nés előtt áll. Je len leg a kö tet ben
he lyet ka pó ta nul má nyok lek to rá lá -
sa fo lyik, a kész anya got pe dig a zsi -
nat no vem be ri ülés sza ká ra ter jesz ti
elő a bi zott ság.

A kö vet ke zők ben az aszó di Pod -
ma nicz ky-kas tély már több ször is
tár gyalt el adá sa ke rült a na pi rend re.
Az el múlt he tek ben két ér dek lő dő is
meg ke res te egy há zun kat a kas tély
meg vá sár lá sát il le tő en. Dr. Fa bi ny Ta -
más püs pök ar ra kér te a zsi na tot, ad -
jon fel ha tal ma zást az or szá gos el nök -
ség nek ah hoz, hogy az el adás sal kap -
cso la tos va la mennyi el já rást le foly tat -
has sa, majd – ered mé nyes tár gya lás
ese tén – az adás vé te li szer ző dést
meg köt hes se. A zsi nat ezt a fel ha tal -
ma zást meg ad ta.

A ti zen ötö dik ülés szak utol só na -
pi ren di pont ja ként a zsi nat ál tal fel -
ál lí tott sta tisz ti kai mun ka cso port je -
len té sét vi tat ták meg. Az elő adó dr.
Só lyom Je nő di ag ra mok, táb lá za tok
se gít sé gé vel is mer tet te egy há zunk
el múlt tíz évé nek nép moz gal mi és
sta tisz ti kai vál to zá sa it. A rend kí vül
ala pos, ta nul sá gos és to vább gon do -
lás ra al kal mas adat so ro kat ér de kes és
hasz nos le het majd össze vet ni az zal
a közelmúltban végzett szociológiai
fel mé rés sel, amely nek fel dol go zá sa je -
len leg is tart.

g Kiss Mik lós

Újabb kö te tet ké szít elő
a tény fel tá ró bi zott ság

Ok tó ber 4-én ko ra dél után ha za fe lé
tart va az au tó ban be kap csol tam a rá -
di ót. A gö rög ka to li kus egy ház fél órá -
ját köz ve tí tet ték. A mű sor ban – egy
is ko la alap kő-le té te li ün nep sé gén
ké szült – in ter jút su gá roz tak a kor -
mányt kép vi se lő ok ta tá si ál lam tit kár -
ral, Hoff mann Ró zsá val. Lel kes, el kö -
te le zett sza va i ból áradt az op ti miz -
mus. Úgy érez tem, ha csak raj ta áll -
na, hol nap ra „meg len ne for gat va”
(talp ra len ne ál lít va) a ha zai ok ta tás-
és ne ve lés ügy.

Be kell val la nom, én eb ben az ügy -
ben nem va gyok ennyi re op ti mis ta. S
en nek oka el ső sor ban nem az, hogy az
át ala kí tás hoz, a mö göt tünk lé vő évek
rom bo lá sa i nak le he tő leg gyors fel szá -
mo lá sá hoz sok-sok pénz re is szük ség
len ne, amely ről mind annyi an tud -
juk, hogy egy elő re nincs. Hi á nyos
op ti miz mu som oka fő leg az, hogy az
em be ri té nye ző gyors meg vál toz ta tá -
sá nak le he tő sé gé ben nem bí zom. 

Mi előtt bár ki is ar ra gon dol na,
hogy az em be ri té nye zőn itt a pe da -
gó gu so kat ér tem, ki kell je len te nem,
most nem rá juk, ha nem a szü lők re,
a csa lá dok ra gon do lok. Igen, úgy
lá tom, hogy nem csak a fi a ta lok ban,
ha nem a köz gon dol ko dás ban, a csa -
lá dok és az idő sebb ge ne rá ci ók ér ték -
rend jé ben is olyan rom bo lást okoz -
tak a li be rá lis gon dol ko dás és él har -
co sai, a ke res ke del mi te le ví zi ók, hogy
a vi szony lag gyors vál to zás hoz cso -
dá nak kel le ne tör tén nie. 

Cso dák pe dig van nak! – ezt én is
hi szem. De azt is hi szem, hogy a cso -
dák nak Is ten től ren delt me net rend -
jük van. S ezt a me net ren det, ahogy
a Szent írás ból és az egy ház tör té ne -
té ből tud juk, min dig a Szent lé lek
ala kít ja. Meg győ ző dés sel val lom azt
is, hogy az át tö rés nek a csa lá dok ban
kell meg tör tén nie. Ez kész tet most
té ma vá lasz tás ra, ami kor pár gon do -
lat tal a szü lők és a csa lá dok kül de -
té sé re, fe le lős sé gé re irá nyí tom a fi -
gyel met.

A Szent írás sze rint a gyer me kek Is -
ten aján dé kai, aki ket ő a szü lők re bí -
zott. Zsolt 127,3: „Bi zony, az Úr aján -
dé ka a gyer mek, az anya méh gyü möl -
cse ju ta lom.” Zsolt 128,3–4: „…gyer -
me ke id olya nok asz ta lod kö rül, mint
az olaj fa cse me ték. Ilyen ál dás ban
ré sze sül az az em ber, aki fé li az Urat.”

A szü lők ér tük Is ten nek tar toz nak
szám adás sal. Fel ada tuk: fel ne vel ni
őket, az Úr szerinti ta ní tás sal és in -
tés sel (Ef 6,4).

A ke resz tény ne ve lés ér tel me,
hogy gyer me ke in ket Is ten ben,
mennyei Aty juk ban va ló hit re ve zes -
sük, és tu da to sít suk ben nük, amit a
ke reszt ség ben kap tak, hogy „be le nő -
je nek” a hit be.

De ho gyan le het ezt el ér ni? Hi szen
a hit aján dék.

Ke resz tény csa lád nincs az Is ten
igé jé re va ló fi gye lés nél kül! Vagy is
akik ma gu kat ke resz tény em be rek -
ként ha tá roz zák meg, és így sze ret -

nék gyer me ke i ket is ne vel ni, azok
nem mond hat ják, hogy ez Is ten
igé je nél kül le het sé ges. Ami kor azt
mond juk, hogy Is ten igé je nél kül
nem él het a ke resz tény csa lád, ak kor
ez zel azt is mond juk, hogy a ke resz -
tény csa lád ban so ha nem hang zik el
ez a mon dat: „Menj a temp lom ba!”
Ke resz tény csa lád ban csak az hang -
zik el: „Gye re, men jünk a temp -
lom ba!” 

Ami kor azt mond juk, hogy Is ten
igé je nél kül nem él het a ke resz tény
csa lád, ak kor nem csak azt mond juk,
hogy édes fi am, imád koz zál! Ha -
nem el hang zik az is, hogy imád koz -
zunk! A ke resz tény csa lád éle té ben
so ha nem tör té nik meg, hogy ügyes-
ba jos dol ga ink in té zé se köz ben ki -
tesszük a gye re ket a temp lom előtt az
is ten tisz te let ide jé re, az tán majd jö -
vünk ér te, hogy ha za szál lít suk. 

A ke resz tény csa lád ban so ha nem
hang zik el az a mon dat, hogy mi ért
nem ta nít ja mó res re ezt a gye re ket a
ta nár vagy az is ko la. Mert min dig
tud ják, hogy a csa lád az Úr is ten nek
az a fő mű he lye, ahol az em ber pa lán -

tá ból ter het hor da ni kész fa nö ve ke -
dik. Az Is ten igé jé ből élő és Is ten igé -
jé vel élő csa lád ban ki ta pint ha tó an je -
len van az Is ten előt ti fe le lős ség ben
meg élt élet tisz ta sá ga, a bűn bo csá nat -
ból élő em be rek örö me, tü rel me,
bé kes sé ge.

És a ke resz tény csa lád ban – ne héz,
de el ke rül he tet len er ről szól ni! – el -
ső sor ban nem a nagy szü lők, ha nem
a szü lők ta nít ják val lá sos élet re a
gyer me ke ket. Még ak kor is így kel -
le ne en nek len nie, ha tud juk, hogy ál -
dott em lé kű nagy anyák hány uno kát
ta ní tot tak meg imád koz ni. Lel ké szi
szol gá la tom több év ti ze des ta pasz ta -
la ta alap ján mon dom, cso dák ugyan
tör tén het nek – és tör tén nek is –, de
a gyer me kek a val lá sos élet gya kor la -
tot el ső sor ban nem a nagy szü lők től,
ha nem a szü lők től ta nul ják el. A ke -
resz tény csa lád ban ko mo lyan ve -
szik, hogy az utó do kért a köz vet len
elő dök át há rít ha tat lan fe le lős sé get
hor doz nak.

Hi tet mi nem tu dunk ad ni. Saj nos
sok pél da van ar ra is, hogy buz gó hí -
vő szü lők gyer me kei el ka nya rod tak,
és élet út juk kal nagy var ga be tű ket
ír tak le. De ez nem ment fel min ket
az alól, hogy Is ten től ka pott szü lői hi -
va tá sun kat igye kez zünk be töl te ni. 

Gyü le ke ze ti lel kész ként sok szor
lel tem vi gasz ta lást ab ban, hogy Is ten
azt nem fog ja raj tam szá mon kér ni,
hogy hány em bert té rí tet tem meg –
hi szen én sen kit nem tu dok meg té -

rí te ni –, de azt szá mon ké ri, hogy el -
mond tam-e a rám bí zott üze ne tet, és
éle tem mel nem tet tem-e hi tel te len -
né, amit el mond tam. 

Szü lők és gyer me ke ik kap cso la tá -
ra for dít va a pél dát, meg va gyok
győ ződ ve ró la, hogy az Úr is ten nem
fog ja szá mon kér ni egyet len édes -
anyán vagy édes apán sem, hogy hí -
vő lett-e a gyer me ke, mert ez a
Szent lé lek cso dá la tos aján dé ka. De
azt mind annyi un kon szá mon ké ri,
hogy nem okoz tunk e bot rán ko zást
a gyer mek nek kép mu ta tó, fe le lőt len
éle tünk kel, a csak szánk kal va ló val -
lá sos sá gunk kal, hi tel te len éle tünk kel
nem vál tunk-e aka dállyá!

A hely zet ne héz, még sem re mény -
te len, mert van bűn bo csá nat! Ha
nyug ta lan a szí vünk, és őszin tén
bán juk mu lasz tá sa in kat, mi is hall hat -
juk: Eredj el, és töb bé ne vét kezz! Tégy
úgy, ahogy ké rem és el vá rom tő led, és
egy kor gyer me ked ke resz te lé se kor te
ma gad is meg ígér ted!

A csa lá dok nél kül nem si ke rül het!
É GTÁJOLÓ

Ittzés János püspök
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület

b A pres bi te re ket és az ik ta tás ra
ér ke zett Lu ther-ka bá tos lel ké -
sze ket nép vi se let be öl tö zött, he -
lyi és kis kő rö si gyü le ke ze ti ta gok
ve zet ték be ok tó ber 2-án a rá -
kos pa lo tai evan gé li kus temp -
lom ba. A gyü le ke zet pa ró kus
lel késszé vá lasz tott el ső női
pász to rát, Po nicsán Er zsé be tet a
Pes ti Egy ház me gye es pe re se ik -
tat ta hi va ta lá ba. 

Pré di ká ci ó já nak alap igé jé ül az es pe -
res az ün ne pi al ka lom ra in vi tá ló
meg hí vón sze rep lő tex tust (Fil 3,14)
vá lasz tot ta, kiegészítve a megelőző
vers sel. Győ ri Gá -
bor fel idéz te, hogy
2009 nya rán a ke -
rü let püs pö ke azért
küld te a lel kész nőt
Pa lo tá ra, hogy át -
me ne ti leg se gít sen a
szol gá la to kat el lát -
ni. Az örökölt fe -
szült sé ge ket, il let -
ve ne héz sé ge ket
sem nél kü lö ző hó -
na pok so rán azon -
ban a kö zös ség
annyi ra meg sze ret -
te Po nicsán Er zsé -
be tet, hogy a gyü le -
ke zet el ha tá roz ta:
pa ró kus lel kész ként
ma rasz tal ja az egy -
ház köz ség ben.

A rá kos pa lo ta i -
ak el ső női lel ki -
pász to rát még lel kész nagy ap ja ke -
resz tel te Kis kő rö sön. Az Evan gé li kus
Hit tu do má nyi Egye tem ha tod évét
a kecs ke mé ti gyü le ke zet ben töl töt te,
majd né hány hó na pi pak si szol gá lat
után Tót kom lós ra ke rült; itt el ső sor -

ban a sze re tet ott hon lel ké szi fel ada -
ta it lát ta el, de a gyü le ke ze ti szol gá -
lat ból is ki vet te a ré szét. 

Mos ta ni „szó szék fog la ló” pré di ká -
ci ó já ban Po nicsán Er zsé bet há lá san
te kin tett vissza éle té nek ko ráb bi ál -
lo má sa i ra, ige hir de té sé ben azon ban
ma ga is az ik ta tá sá ra in vi tá ló meg hí -
vó ra vá lasz tott ige nyomán foly tat ta
es pe re sé nek gon do lat me ne tét:
„…ami pe dig előt tem van, an nak ne -
ki fe szül ve fu tok egye nest a cél fe lé…”

„Mi a ju ta lom, és mi a cél?” – tet -
te fel mint egy ma gá nak is a kér dést a
fi a tal lel kész nő. Vá la sza – egye bek
mel lett – így hang zott: „A ju ta lom az,
hogy szol gál ha tok Is ten nek, te he -
tem azt, amit az Is ten akar. Né ha buk -

dá csol va, messze a tö ké le tes ség től, de
még is ne ki fe szül ve, cél egye nest, Is ten
ke zét fog va, mert ő fog ja az én ke ze -
met. (…) Az zal táp lál koz va, amit ő
nyújt ne künk a Szent írá son ke resz tül.”

g – bzs – 

Ne ki fe szül ve a cél nak
Po nicsán Er zsé bet ik ta tá sa

A zsi nat fel hív ja az egy há zi ön kor mány za to kat és az egy ház ta go kat, hogy
2010. ok tó ber 31-ig kö zöl jék ki egé szí tő és ja ví tó hoz zá szó lá sa i kat a sta -
tisz ti kai mun ka cso port tal. A zsi nat egy út tal fel kér te a mun ka cso por tot
a ja ví tá sok be épí té sé re, il le tő leg ar ra, hogy a je len tést egé szít se ki a 2010.
év re vo nat ko zó ada tok kal, s 2011 szep tem be ré ig tár ja a zsi nat elé.

(A sta tisz ti kai mun ka cso port je len té se el ér he tő a zsi na ti iro dá ban.)
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4 e 2010. október 10. Evangélikus Életevangélikus élet

Mérleghinta
A Zá ke us Mé dia cent rum (ZMC) 2010 – a sze gény ség és a tár sa dal mi ki -
re kesz tés el le ni küz de lem eu ró pai éve je gyé ben ké szí tett, Mér leg hin ta
cí mű pro jekt jé nek al ko tá sa it mu tat ja be a Pax Te le ví zió ok tó ber 11. és
17. kö zött.
Ok tó ber 11., hét fő
• 17.30: 1. rész: Mér leg hin ta, mér le gen az if jú ság – Be szél ge tés egy if jú -

sá gi kö zös ség ben (A ZMC öt ré szes so ro za tá ban kü lön bö ző em be re -
ket kér dez tek a sze gény ség ről, és a gaz dag ság ról, az ér zé keny ség ről
és az ér zé ke nyí tés ről, va la mint a moz gó sí tás ról.)

Ok tó ber 12., kedd
• 14.30: Az 1. rész is mét lé se
• 17.30: 2. rész: Mér leg hin ta, mér le gen a se gély szer ve zet – Be szél ge tés Le -

hel Lász ló val, a Ma gyar Öku me ni kus Se gély szer ve zet igaz ga tó já val
Ok tó ber 13., szer da
• 14.30: A 2. rész is mét lé se
• 17.30: 3. rész: Mér leg hin ta, mér le gen a pénz vi lág – Be szél ge tés dr. Il -

léssy Já nos sal, a Ke ve el nö ké vel
Ok tó ber 14., csü tör tök
• 14.30: A 3. rész is mét lé se
• 17.30: 4. rész: Mér leg hin ta, mér le gen az Ószö vet ség sze gény ség ké pe –

Be szél ge tés dr. Var ga Gyön gyi teo ló gi ai ta nár ral
Ok tó ber 15., pén tek
• 14.30: A 4. rész is mét lé se
• 17.30: 5. rész: Mér leg hin ta, mér le gen az üz le ti vi lág – Be szél ge tés Südy

György be szer zé si ta nács adó val
Ok tó ber 16., szom bat
• 14.30: Az 5. rész is mét lé se
Ok tó ber 17., va sár nap, a sze gény ség vi lág nap ja
• 16.00: Mér leg hin ta – 2010 a sze gény ség és a tár sa dal mi ki re kesz tés el -

le ni küz de lem eu ró pai éve je gyé ben ké szí tett tri ló gi a ős be mu ta tó ja.

A film és a pro jekt (SZE-PR-10-0281) tá mo ga tói:

H I R D E T É S

„Az e köz le mény ben sze rep lő ada tok nem szük ség kép pen tük rö zik az Eu ró pai Bi zott -
ság és a Köz igaz ga tá si és Igaz ság ügyi Mi nisz té ri um ál lás pont ját vagy vé le mé nyét.”

Meg hí vó 1928–2010
Re for má ció és sza bad ság

A Bu da pest-Ke len föl di Evan gé li kus Egy ház köz ség sze re tet tel meg hív ja Önt
és ked ves csa lád ját a temp lo ma fel szen te lé sé nek 82. év for du ló ja al kal má -
ból ok tó ber 15–17-én tar tan dó őszi gyü le ke ze ti hét vé ge ün ne pi is ten tisz te -
le té re és al kal ma i ra. Az is ten tisz te let ige hir de tői szol gá la tát finn test vér gyü -
le ke ze tünk (Ku lo saari) igaz ga tó lel ké sze, Mark ku Rau ti a inen vég zi.

Az egy ház köz ség el nök sé ge

A ke len föl di őszi gyü le ke ze ti hét vé ge prog ram ja
Ok tó ber 15., pén tek
• 17.30, ta nács te rem: Nyi tó áhí tat – Blázy Ár pád.
• 17.45: Egyé ni és gyü le ke ze ti hit meg élé se a sza bad ság ban (fin nek) – kor -

lá tok közt (ma gya rok) – Fó rum a finn test vér gyü le ke zet tag ja i val. Mo -
de rál ja: Joób Má té.

• 19.30: La dócsy Lász ló fes tő mű vész Ikon – Bib li ás ké pek cí mű ki ál lí -
tá sá nak meg nyi tó ja. Meg nyit ja: dr. Pet rő czi Éva köl tő, mű for dí tó. Sze -
rény ven dég lá tás.

Ok tó ber 16., szom bat
• 15.30, gyü le ke ze ti te rem: Gye rek dél után a ke nyai misszi ó ról. Ve ze ti:

Blázy Ár pád né és Ben ce Zsó fi.
• 18.00, temp lom: Ké pes be szá mo ló a mö göt tünk lé vő esz ten dő ről.

Össze ál lí tot ta: Itt zés And rás.
• 19.00: Egy ház ze nei hang ver seny. Köz re mű kö dik a ke len föl di gyü le -

ke zet ének- és ze ne ka ra. Mű sor: Jo hann Se bas ti an Bach 180. szá mú
kan tá tá ja: Sch müc ke dich, o li ebe Se ele (Ké szítsd ma gad, ked ves lé lek);
Su lyok Im re: Hoz zád ki ál tok, Uram, Is te nem (a 28. zsol tár ének- és ze -
ne kar ra Sík Sán dor for dí tá sa nyo mán); Hein rich Schütz: Mos tan bo -
csá tod el szol gá dat, Uram (a Mu si ka lis che Exe qui en III. té te le). Ve zé -
nyel: Ben ce Gá bor. Áhí tat: Joób Má té.

Ok tó ber 17., va sár nap
• 10.30: Ün ne pi is ten tisz te let. Igét hir det: Mark ku Rau ti a inen.
• 12.30: Kö zös ebéd a ta nács te rem ben.
• 14.00: Az ün nep ség so ro zat zá rá sa.

H I R D E T É S

Teo ló gi ai szem lé lő dés a böl csész tu do -
mány ban cím mel Pet rő czi Éva egye -
te mi do cens, az an gol szász és a ma -
gyar pu ri ta niz mus iro dal má nak ku -
ta tó ja, teo ló gi át is vég zett iro da lom -
tör té nész, mű for dí tó, köl tő szólt a
teo ló gia és az iro da lom tu do mány
vi szo nyá ról, egy más ra utalt sá gá ról.
Egy más tól el sza kít ha tat lan a két disz -
cip lí na – mon d ta. Bár a múlt ban
meg pró bál ták, sőt még a je len ben is
meg pró bál ják ki ját sza ni egy más el len
a két tu do mányt, Pet rő czi Éva hang -
sú lyoz ta, mi lyen fon tos, hogy a teo -
ló gia mű ve lői el mé lyült iro dal mi is -
me re tek kel is ren del kez ze nek, és for -
dít va. Egyik tu do mány sem úr, sem
nem szol ga vagy szol gá ló le ány: Is ten
„egy mást ol tal ma zó és erő sí tő édes -
test vé rek nek” szán ta őket.

Pat kó Gyu la pro fesszor, gé pész -

mér nök, a Mis kol ci Egye tem rek to ra
Teo ló gi ai szem lé lő dés a mű sza ki tu do -
mány ban cím mel tar tott elő adá sá ban
ki emel te, hogy a mér nö kök va ló já ban
Is ten tit ka it ku tat ják. Sza vai sze rint a
teo ló gi ai szem lé lő dés meg ter mé ke nyí -
ti a mű sza ki tu do má nyo kat is.

Az elő adók fel szó la lá sai kö zött
Cza bán An ge li ka éne ké ben és Ko vács
Zsu zsan na gi tár já té ká ban mint „te -
ma ti kus, ze nés bi zony ság té te lek ben”
gyö nyör köd het tek a je len lé vők, majd
CD-ROM-on ki-ki ha za vi het te a
Theo lo gi ai Szem le 2005–2009 kö zöt -
ti re per tó ri u mát.

A reformáció hónapját megnyitó
ünnepség – me lyen imád ság gal a re -
for má tus, az evan gé li kus, a bap tis ta
és a me to dis ta egy ház fő pász to rai
szol gál tak – a ME ÖT 1943-as meg -
ala pí tá sá nak em lé ket ál lí tó táb la
meg ko szo rú zá sá val ért vé get.

g K há ti Dó ra

Meg kez dő dött az Ok tó ber a re for má ció
hó nap ja ren dez vény so ro zat

f Folytatás az 1. oldalról
A far kas ré ti öku me ni kus es ték kö vet ke ző al kal mán, ok tó ber 11-én, hét -
főn 18.30-kor Guly bán Ger gely gö rög ka to li kus egye te mi lel kész Az is -
te ni és em be ri ta ní tás cím mel tart elő adást és ve zet be szél ge tést. Hely -
szín: evan gé li kus–re for má tus temp lom, Bu da pest XI., Né met völ gyi út
138. Sok sze re tet tel vá runk min den ér dek lő dőt!

H I R D E T É S

A rá kos szent mi hály–sas hal mi evan gé li kus gyü le ke zet ben (1161 Bu da -
pest, Hő sök te re 10–11.) min den hó nap má so dik kedd jén, leg kö ze lebb
október 12-én 19 órá tól Ta izé-ima és ének együtt lét. Min den al ka lom -
mal van ige hir de tés is. In for má ció: http://gyer tya feny.lu the ran.hu.

H I R D E T É S
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Dr. Bóna Zoltán

Szom bat dél előtt zsú fo lá sig telt a
Pé csi Bap tis ta Gyü le ke zet ima há za.
Mint egy két száz asszony volt kí ván -
csi az öku me ni kus női ta lál ko zó fő
elő adó já ra, El isa beth Mit telstädt re,
a nép sze rű Ly dia ma ga zin ala pí tó fő -
szer kesz tő jé re.
A ma gyar or szá gi ol va sók most elő -
ször ta lál koz hat tak ve le sze mé lye sen.
Nem csu pán azért volt rend kí vü li ez
az al ka lom, mert az új ság író asszony
rend kí vül el fog lalt köz sze rep lő ha zá -
já ban (a lap Né met or szág ban száz ez -
res pél dány szám ban je le nik meg, és
ro mán, ma gyar, szerb nyel v re is le for -
dít ják), ha nem fő leg azért, mert El -
isa beth kró ni kus be teg ség gel küzd.
Tes ti erőt len sé ge aka dá lyoz za uta zá -
sa i ban. De ép pen szen ve dé sei ré vén
szü le tett meg az a ke resz tény ma ga -
zin, amely nek nyo mán asszo nyok
tö me ge i nek éle te vál to zott meg. 

Egy ígé ret tel in dult az egész. „Olyan
vol tam, mint a fél re tett cse rép – idéz -
te fel be teg sé ge kez de ti idő sza kát El -
isa beth. – Nem csak a tes tem, de a lel -
kem is fájt.” A leg ször nyűbb két ség
gyö tör te: nem kell már Is ten nek, ő, aki
az egész éle tét az Úr szol gá la tá nak
szen tel te? Gyöt rő dé se i re egyik reg ge li
csen des sé ge al kal má val rö vid mon dat -
ban ér ke zett a vá lasz: „Bíz zál ben nem!”
En nek az Is ten től jö vő egy sze rű és
még is erős buz dí tás nak s az ígé ret be
ka pasz ko dó hit nek az ered mé nye,
hogy ma kö rül be lül egy mil lió ke resz -
tény nő nyer bá to rí tást, kap ve ze tést,
ta ní tást a Ly dia ol da la in ke resz tül.

„A ma ga zin nem az enyém, az
Úré” – is mé tel te El isa beth a nap fo -
lya mán több ször is. Elő adá sá val ő
ma ga, de az al ka lom töb bi szol gá lat -
te vő je is hang sú lyoz ta: kül de té sünk
együtt bi zony sá got ten ni ar ról az
Úr is ten ről, aki nek a sza vá ra le het épí -
te ni, aki ben le het bíz ni.

Ezt a gon do la tot fo gal maz ták meg

azok az elő adá sok is, ame lyek az
Edin burgh ben száz esz ten dő vel ez -
előtt meg ren de zett vi lág misszi ós
kon fe ren cia em lék ün ne pén hang -
zot tak el szom bat dél után a bel vá ro -
si re for má tus temp lom ban. Gon da
Lász ló re for má tus egye te mi lel kész

idéz te fel azt a lel ke se dést, amely az
egy ko ri misszi ói mun ká so kat moz -
gat ta, majd ér zék le te sen szá molt be
az idén nyá ron Skó cia fő vá ro sá ban
tar tott cen te ná ri u mi kon fe ren ci á -
ról, amely nek az Egy há zak Vi lág ta ná -
csa kül dött je ként ő is ré sze se le he tett. 

Ér dek lő dés sel vár ta a hall ga tó ság
a ró mai ka to li kus teo ló gus, Krá nitz
Mi hály hoz zá szó lá sát a té má hoz.
Az edin burghi vi lág misszi ós kon fe -
ren ci án egy há za ugyan nem kép vi sel -
tet te ma gát, ám a tanácskozás ha tá -
sa it fe le ke ze te éle té ben tet ten le het
ér ni. Az egy ség ke re sés kér dé sét a
száz év vel ez előt ti ese mé nyek tűz ték
na pi rend re, s az Új Evan gé li zá ció Pá -
pai Ta ná csá nak fel ál lí tá sát az előadó
egy ér tel mű en Edin burgh gyü möl -
cse ként ne vez te meg. 

Egé szen konk ré tan be szélt a
misszi ói egy ség lát ha tó je le i ről Papp
Já nos bap tis ta lel ki pász tor, misszi ói
igaz ga tó, e so rok író ja pe dig – a nap
egyet len női elő adó ja lé vén – kü lö -
nö sen a nők és a fér fi ak szol gá la tá nak
hi te les sé gét mint a mai kor új ki hí -
vá sát fej tet te ki bő veb ben.

Ko vács Krisz ti án re for má tus dok -
to ran dusz a Ma gyar or szá gi Re for má -
tus Egy ház al kot má nyát ér té kel te,
nem kis kri ti ká val. Fel tár ta a teo ló -
gi ai el lent mon dá so kat a szö veg ben,
mél tá nyol ta ugyan ak kor a szán dé kot,
hogy az alap tör vény egy ség ben lát -
ja a ha tá ron in nen és túl élő egy ház -
tes te ket. Egy há zá nak szer ve ze ti és
dog ma ti kai egy sé gé ről be szélt Ka lo -
ta Jó zsef or to dox ér se ki vi ká ri us, az
ün ne pi kon fe ren cia utol só elő adó ja.
A mo de rá lás fel ada tát is vég ző Bó na
Zol tán re for má tus lel ki pász tor, a

ME ÖT fő tit ká ra zá ró sza va i ban ar -
ra az Is ten re utalt, aki nek hű sé gé re
épít het tek a je les elő dök, s aki be ma
is bi zal mun kat vet het jük.

A nap „ko ro ná ja” volt az a kon cert,
amely re az evan gé li kus temp lom ba
in vi tál ták az ér dek lő dő ket. A Pé csi
Gos pelkó rus mel lett a drez dai Frie de
und Hoff nung együt tes szol gált az
öku me ni kus ze nés is ten tisz te le ten,
me lyen a ME ÖT el nö ke, D. Sze bik
Im re nyu gal ma zott evan gé li kus püs -
pök hir det te az igét. Pré di ká ci ó ját a
33. zsol tár sza va i ra épí tet te, és az Úr -
ban va ló vi ga do zás ra bá to rí tott. A
kon cer ten köz re mű kö dő kó ru sok ra
utal va így fo gal ma zott: „…ezek a fi -
a ta lok ma be le éne kel ték a szí vünk be
a re for má ci ót.” 

g B. Pin tér Már ta 

Re for má to ri bi zony ság té tel ma

A méltán népszerű Pécsi Gospelkórus

b Az Ok tó ber a re for má ció hó nap ja el ne ve zé sű ren dez vény so ro zat bu -
da pes ti meg nyi tó ját kö ve tő en a Ma gyar or szá gi Egy há zak Öku me ni -
kus Ta ná csa (ME ÖT) Pécs re, Eu ró pa kul tu rá lis fő vá ro sá ba in vi tál ta a
pro tes táns fe le ke ze tek misszió iránt fe le lős sé get ér ző hí ve it. Az ok tó -
ber má so di ká ra, il let ve har ma di ká ra szer ve zett prog ra mok mind-mind
a hó nap mot tó já ul vá lasz tott, jól is mert ének be ve ze tő so rá ra épül tek:
„Éb redj, bi zony ság té vő lé lek!” A pé csi re for má ci ói misszi ói na pok így
hív ták fel a vá ros la kó i nak és a kör nyék ről ér ke zett hí vők nek a fi gyel -
mét ar ra, hogy a ke resz tény em ber fel ada ta nem csu pán az evan gé li -
um sza vá nak hall ga tá sa, kö ve té se, ha nem Krisz tus tól ren delt kül de -
té se az öröm hír to vább adá sa, vagy is a ta nú ság té tel is. Sok hely szín, egy
üze net – lás suk, mi tör tént az el múlt hét vé gén Pé csett!
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b Egy sa rok ra va gyunk a ta lál ko -
zá si he lyül szol gá ló ri ma szom -
ba ti temp lom tól, ami kor meg -
szó lal a te le fo nom. „Mer re jársz,
püs pök test vér?”– kér de zi Rusz -
nyák De zső lel kész ba rá tom. A
kö vet ke ző két nap ban az tán ma -
gam tól kér dez tem meg né hány -
szor: „Mer re jársz, püs pök test -
vér?” A nagy ki ter je dé sű szór -
vány ban szol gá ló lel kész iga zán
gaz dag prog ra mot ál lí tott össze
ok tó ber el ső hét vé gé jén…

Az el ső ál lo más a me gye szék hely től
jó tíz ki lo mé ter re le vő Per jé se. De zső
fon tos nak érez te, hogy el jöj jek eb be
a fi li á ba, hi szen itt még so ha nem
szol gált ma gyar püs pök. Az anya gyü -
le ke zet ben, Pá dá ron már igen, hi szen
elő döm, Sze bik Im re né hány év vel ez -
előtt részt vett a temp lom fel szen te -
lé sé nek két száz éves ju bi le u mán.
Per jé se gyö nyö rű fek vé sű, ám mind -
in kább el nép te le ne dő fa lucs ka. 

A gond nok há zas pár reg ge li vel vár.
A ta ka ros eme le tes ház ban Zol tán el -
mond ja, hogy évek óta mun ka nél kü -
li, mi vel a kör nyé ken mind a sör-, mind
a kon zerv gyár meg szűnt. Ap ja és
nagy ap ja is ku rá tor volt, és ő is szí vén
vi se li a kis gyü le ke zet sor sát. Édes any -
já val is ta lál ko zom, aki fel idé zi, hogy
har minc éve még száz tíz evan gé li kus
élt a fa lu ban. Ma hat van-egy né hány. 

Zol tán fe le sé ge, Már ta szlo vák,
ám szin te tö ké le te sen be szél ma gya -
rul. „Köny ve lő va gyok, így nem esik
ne he zem re a gyü le ke zet pénz ügye it is
in téz ni” – mond ja ba rát sá go san. Be -
top pan né hány szom széd is. Ami kor
a szlo vák–ma gyar vi szony ról kér de -
zem őket, egy ön te tű en állítják, hogy
er re fe lé min dig bé ké ben él tek. „Csak
a po li ti ku sok szít ják a fe szült sé get” –

mond ja egyi kük. Má si kuk a köz biz -
ton ság ra, a sok fa lo pás ra pa nasz ko -
dik, és a kö ze li vá rost csak Ro ma -
szom bat nak ne ve zi. 

Az is ten tisz te let li tur gi á ját kö zö sen
vé gez zük Mon col Zsu zsan ná val, a
szom széd gyü le ke zet lel ké szé vel és id.
Po hócz ky Bé lá val, aki fi á val a he lyet -
te sí tő szol gá la tot szok ta el lát ni. Utób -
bi most az éne ke ket kí sé ri. Ige hir de -
té sem ben Mt 18,19–20 alap ján az
össze fo gás fon tos sá gá ról szó lok. 

A ma rok nyi gyü le ke zet szem mel
lát ha tó an öröm mel fo gad ja Jé zus
sza vát, amely ar ra buz dít, hogy ket -
ten vagy hár man egyek kell hogy le -
gyünk ké ré se ink ben. Idé zem a 133.
zsol tárt is, ahogy a Gryl lus fi vé rek fel -
dol go zá sá ból is mer jük: „Mily gyö -
nyö rű ség, íme, lásd, ami kor az atya -
fi ak együtt mu zsi kál nak…” A ré gi es
atya fi ak ki fe je zés sel kap cso lat ban
ar ról szó lok még, hogy ma gya rok és
szlo vá kok ugyan an nak az Atyá nak a
gyer me kei va gyunk, és őriz nünk kell
a csa lá di bé két. 

Az is ten tisz te le tet kö ve tő ebéd
so rán a lel kész nő vel hosszan be -
szél ge tek er ről. Bár ő ma ga is szlo -
vák szár ma zá sú, na gyon jól be szél
ma gya rul. Büsz kén em le ge ti egy -
ko ri if jú sá gi tag ját, a ma Bé kés csa bán
lel kész ke dő Nagy Zol tánt. Az tán
szó ba jön a gyü le ke zet ko ráb bi pap -
ja, akit – mi vel ma gyar nak val lot ta
ma gát – a ki te le pí tés ré me fe nye ge -
tett, ezért az tán egy szlo vák gyü le -
ke zet be ment szol gál ni. Zsu zsa pe -
dig egy át te le pült gyü le ke zet lel ké -
sze: hí ve i nek több sé ge Nyír egy há zá -

ról köl tö zött át, az úgy ne ve zett la kos -
ság cse re ke re té ben. Két-há rom éve,
ami kor a nyír egy há zi gyü le ke zet
em lék táb lát he lye zett el a szlo vák

ősök em lé ké re, két busszal lá to gat -
tak ha za. 

Hol jársz, püs pök test vér?
Ha son ló an ka lan dos a Po hócz -

kyak éle te. Az idő sebb Bé la ebéd nél
el me sé li, hogy 68-ban teo ló gus ként
Bécs ben járt, ami kor Cseh szlo vá kia
szov jet meg szál lá sá ról ér te sült. Ha -
za té rés he lyett meg sem állt Ame ri -
ká ig, ahol be fe jez te a teo ló gi át, majd
fel vált va szol gált re for má tu sok és
evan gé li ku sok kö zött.

Tá vol lé té ben per sze el ítél ték, így
nem tér he tett ha za. Ám nem volt
ma ra dá sa a ten ge ren tú lon, így Ká -
dár nak írt le ve let, hogy Ma gyar or -
szá gon kap has son lel ké szi ál lást. A
le ve let így cí mez te meg: „Nagy mél -
tó sá gú Ká dár Já nos, Ma gyar or szág
el nö ke”, majd „ked ves Já nos bá tyám -
nak” szó lí tot ta a párt fő tit kárt. Ő
„ked ves Bé la öcsém mel” vá la szolt, és
je lez te, hogy nem il le té kes az ő egy -
há zi al kal ma zá sa te rén. Ám az ak ko -
ri re for má tus püs pök Encs kör nyé -
kén kí nált ne ki ál lást, ahon nan az tán
tíz év szol gá lat után ha za tér he tett
Szlo vá ki á ba. 

Ame ri ká ban szü le tett fia a ko má -
ro mi teo ló gi án vég zett. Mind ket ten
hol re for má tus, hogy evan gé li kus
lel kész ként szol gál nak. Ha za visszük
őket Ser ké be, ahol a kert jük ben meg -
cso dál ha tom az ipar tör té ne ti kü -
lön le ges ség nek szá mí tó, öreg gé -
pek ből álló ki ál lí tást. 

To vábbau tó zunk. Pá dár mel lett
el ha lad va meg tu dom, hogy Si mon
Zsolt, Szlo vá kia ko a lí ci ós kor má -
nyá nak me ző gaz da sá gi mi nisz te re
en nek a gyü le ke zet nek a tag ja, édes -
ap ja pres bi ter. De reng va la mi, hogy
ol vas tam ar ról a ta lál ko zó ról, amely
köz te és Mi loš Klá tik szlo vák ál ta lá -
nos püs pök kö zött zaj lott. A mi -
nisz ter a Híd-Most párt kép vi se lő je
– és ta lán még a két egy ház kö zött is
hi dat ver het.

Hol jársz, püs pök test vér? – kér -
de zem ma gam tól, ami kor a vár ge dei
kis temp lo mot lá to gat juk meg. Saj -
nos a ha tár má sik ol da lán is jól is mert
ez a je len ség: az el nép te le ne dő fa lu ki -
csi evan gé li kus sá ga nagy erő fe szí té -
sek árán sem iga zán tud ja fenn tar ta -
ni egy kor ke cses szép sé gű temp lo -
mát. Né hány éve né mi anya gi tá mo -
ga tást kül dtünk a ta ta ro zás ra, de
bi zony so kak ál do za tá ra vol na szük -
ség a temp lom meg men té sé hez. 

Szom bat dél után ér ke zünk Sa jó gö -
mör re. Ép pen pró bát tart az ének kar:

más nap dél után egy ház me gyei kó -
rus ta lál ko zón vesz nek részt. Ta más,
az egyet len je len lé vő fér fi tag el -
mond ja, hogy négy nyel ven is fog nak
éne kel ni: szlo vá kul, la ti nul, egy spi -
ri tu á lét an go lul, és ter mé sze te sen
ma gya rul. Az ere de ti terv sze rint a
pres bi té ri um mal kel le ne ta lál koz -
nunk, de a nyolc ta gú tes tü let nek
csak egyet len tag ja jön el. Ne ki és az
ének kar nak azért le ve tí tem Győ ri
Já nos Sá mu el nek a ma gyar or szá gi
szlo vák és a szlo vá ki ai ma gyar evan -
gé li ku sok éle tét be mu ta tó film jét.
Ez jó ki in du lá sul szol gál egy őszin te,
mély be szél ge tés hez. 

Kór há zi ke ze lé se mi att Ti bor sem
tud itt len ni. Ter vek sze rint ő len ne
an nak az irat misszi ós köz pont nak a
ve ze tő je, amely a sa jó gö mö ri ek kel
test vér-gyü le ke ze ti kap cso la tot ápo -
ló bu da ör si ek kez de mé nye zé sé re jön
majd ta lán lét re.

Más nap ko rán reg gel a gö mör pa -
nyi ti temp lo mot néz zük meg. A saj -
nos meg le he tő sen el ha nya golt kert -
ben kop ja fa hir de ti, hogy a temp lom

nem rég volt két száz éves. Bent a
szó szék fö lött fel irat ta nú sít ja, hogy
egy kor itt szol gált lel kész ként Bu gány
Mik lós, aki 1675-ben hi té ért gá lya rab -
sá got szen ve dett. A kar zat fö lött pe -
dig ezt a ver ses fo hászt ol va som:
„Őrizd meg, Oh, Is ten e há zat ve szély -
tül. / S igéd hir des sék tisz tán a mé tely -
tül…” Az elő tér ben egy ré gi Evan gé -
li kus Nap tár ra buk ka nok 1934-ből (a
Szlo vensz kói Ma gyar Evan gé li kus
Szö vet ség ki adá sa), amely egye bek
mel lett ar ról ír, hogy eb ben a temp -
lom ban kon fe ren ci át ren dez tek több
száz le ány ré szé re. Ez is már a múl -
té, a két he ten kén ti is ten tisz te let re
ta lán ha nyolc-tíz öreg jár.

Hol jársz, püs pök test vér? Si e -
tünk vissza Sa jó gö mör re. Ez út tal
szin te tel je sen meg te lik a né hány
éve szé pen fel újí tott temp lom. Ap Csel
16,25–34 alap ján ar ról a Pál ról és
Szi lász ról pré di ká lok, akik fog ság ban
is imád koz tak, és ének kel ma gasz tal -
ták az Is tent. Az egyik fa lat szin te tel -

je sen be töl tő fres kó ra is utal va –
amely Lu thert áb rá zol ja a worm si bi -
ro dal mi gyű lé sen – a hit val lá sos ma -
ga tar tás ról pré di ká lok, majd az ol tár -
tér ben el he lye zett Lu ther-Bib li á ra
mu tat va az anya nyel vi ige hir de tés
ér té kes pro tes táns örök sé gé ről szó lok. 

Az is ten tisz te let ked ves szín folt ja
az is ko lás gye re kek éne ke, ta ná ra ik
ver ses szol gá la ta. Egyi kük Re mé nyik
Sán dor Az ige cí mű ver sét mond ja:
„Vi gyáz za tok ma jól, mi kor be szél tek,
/ És áhí tat tal ejt sé tek a szót (…). / Úgy
be szél jen ma ki-ki ma gya rul, / Mint -
ha imád koz na, / Mint ha ara nyat,
töm jént, myrr hát hoz na!”

A szer tar tás ke re té ben há rom
gyer me ket ke resz te lek meg: Krisz ti -
nát, Ist ván kát és Ri csit. A gye re kek
szí ve sen jár nak De zső bá csi hoz hit -
tan ra, a le ány ka nem so ká ra kon fir -
mál ni fog. Csak nem el csuk lik a han -
gom, ami kor Jé zus sza vát idé zem:
„En ged jé tek hoz zám jön ni a kis gyer -
me ke ket, (…) mert ilye ne ké az Is ten
or szá ga.” Mind hár man ci gá nyok.
Édes any juk egye dül ne ve li őket.

Az is ten tisz te let utá ni ebéd alatt
majd há zi gaz dánk kal, Bé lá val be szél -
ge tünk el mé lyül ten ar ról, hogy a fa -
lu és a gyü le ke zet szem pont já ból
lét kér dés a ci gá nyok in teg rá ci ó ja.
Ki  fe lé menet megmutatja nagy ki ter -
je désű gazdaságát és a roppant fó lia -
sátrakat. A kert végében még ott a
sok homokzsák, a Sajó nyári ára dá -
sá nak mementójaként. Igen, az árvíz
sem ismer határokat. 

Ha za in du lá sunk előtt ven dég lá tóm
sor ra elő ve szi a ré gi ira to kat és anya -
köny ve ket. 1941-nél kü lön le ge sen
ér té kes be jegy zést ta lá lunk: hi va ta -
los egy ház lá to ga tá sa vé gez té vel Tú -
róczy Zol tán püs pök írt be a ke resz -
te lé si anya könyv be. De zső sze ret né,
ha a 2010-es ada tok vé gé re én ír nék
be. Te kin tet tel ar ra, hogy lá to ga tá som
nem hi va ta los vi zi tá ció, nem az
anya könyv ben, ha nem a jegy ző -
könyv ben rög zí tem a tényt, hogy
2010. ok tó ber 3-án és 4-én meg lá to -
gat tam az itt élő evan gé li ku so kat.

Mer re jár tál, püs pök test vér? 
Ne héz kö rül mé nyek kö zött is él -

ni aka ró ma gyar evan gé li ku sok kö -
zött. Buz dí ta ni pró bál tam őket, hogy
hi tük ben és ha gyo má nya ik ban meg -
ma rad ja nak. A pró fé ta sza vá val szól -
va ilye ne ket kér tem tő lük: „Épít se tek
há za kat, és lak ja tok ben nük! Ül tes -
se tek ker te ket, és egyé tek azok gyü möl -
csét! Há za sod ja tok, szü les se nek fi a i -
tok és le á nya i tok! Há za sít sá tok meg
fi a i to kat, és ad já tok férj hez le á nya -
i to kat! Szül je nek azok fi ú kat és lá nyo -
kat! Sza po rod ja tok, és ne fogy ja tok!
Fá ra doz za tok an nak a vá ros nak bé -
kes sé gén, aho vá fog ság ba vi tet te lek
ben ne te ket, és imád koz za tok ér te az
Úr hoz, mert an nak bé kes sé gé től függ
a ti bé kes sé ge tek is!” (Jer 29,4–7)

g Fa bi ny Ta más

„Mer re jár tál,
püs pök test vér?”

So kan úgy vé lik, a temp lom pa dok ide -
je le járt, ru gal ma san ren dez he tő szé -
kek re kell őket le cse rél ni. Pe dig a pa -
dok nak ma is ak tu á lis, fon tos üze ne -
tük van. Szól nak hoz zánk, és kér dez -
nek min ket.

Em lé kez tet het nek az is ko la pad ra,
ar ra, hogy a temp lom ban akár -
hány éve sen is ta nít vá nyok ma ra -
dunk.

A pa dok könyv tar tó ján ott a he lye
a nyi tott éne kes könyv nek, ami kö zös
ének lés re, imád ság ra hív min ket.

A pa dok nak rög zí tett he lyük, tá jo -
lá suk van, így ha tá ro zott irányt szab -
nak a ben ne ülők nek. Se gí te nek, hogy
ar ra fi gyel jünk, ami az ol tár tér ben, il -
let ve a szó szé ken hang zik és tör té nik.

Míg a kü lön ál ló szé kek füg get len -
sé gün ket, eset le ges izo lált sá gun kat

jel ké pe zik, ad dig a pa dok egy ér tel mű -
en ar ról pré di kál nak, hogy össze tar -
to zunk.

Va jon is mer jük-e pad tár sa in kat? 
Örü lünk-e az új ar cok nak? 
Ész re vesszük-e az üre sen ma radt

he lye ket, és fáj nak-e ezek?
Se gí tünk-e meg ta lál ni a gaz dá i kat?
A temp lom pa dok fá ja össze köt a

te rem tett vi lág gal. A fa so kat mon dó
nö vény, il let ve nyers anyag. Gyö ke re -
i vel a föld be ka pasz ko dik, rész ben ab -
ból él, de ko ro ná ját az ég fe lé tár ja. A
temp lom pa dok ban mi is vissza ta lál -
ha tunk él te tő gyö ke re ink hez. To vább -
adás ra be fo gad hat juk a fe lül ről va -
ló tö ké le tes aján dé ko kat, ame lyek kel
a kör nye ze tünk nek, a re ánk bí zot tak -
nak tar to zunk…

g Gáncs Pé ter

„Padpré di ká ció”
Két sze re sen is há la adó is ten tisz te let
volt a zug lói evan gé li ku sok szá má ra
az ok tó ber 3-ai al ka lom, hi szen nem -
csak az ol tá ron lé vő ter mé nyek és a
gyer me kek ál tal elő adott mű sor em -
lé kez te tett az Úr jó sá gá ra, hanem
egyszersmind hi va ta lo san át ad hat ták
ren del te té sük nek a temp lom fel újí -
tott pad ja it. Az egész nyá ron zaj ló fel -
újí tá si mun ka so rán át csi szol ták az
ülőalkalmatosságokat, majd a meg -
fe le lő el já rás sal vissza ál lí tot ták – az
ed di gi fe ke te he lyett – ere de ti, bar -
na szí nüket. A há la adó is ten tisz te le -
ten Tamásy Tamás, a gyülekezet
egyik lelkésze végezte a liturgiai
szol gálatot, és Gáncs Pé ter püs pö k
prédikált. (Igehirdetésének főbb gon -
do la tai a szomszédos hasábokon
olvashatók.)

g Boda Zsuzsa felvétele

Előttem Rusznyák Dezső
sajógömöri lelkész

Várgede evangélikus templománál

Zuglói hálaadás
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b „Én is csat la ko zom az előt tem
szó lók hoz, va ló ban él mény ol -
vas ni a köny ve it! Sze re tem a be -
lő lük ára dó ter mé szet sze re te -
tet, a ba rá ti stí lust. Igyek szem
be sze rez ni az ed dig meg je lent
összes köny vét, szá mom ra kin -
cset ér nek. Ép pen most ol va som
a Ma da rak ról – min den ki nek cí -
mű köny vet.” Töb bek kö zött ez
a be jegy zés is ol vas ha tó az idén
het ven ki len ce dik élet évét be -
töl tött Sch midt Egon or ni to ló -
gus, író hon lap já nak ven dég -
köny vé ben. A te rem tés vé de lem
öku me ni kus he té nek és az ál la -
tok – ok tó ber 4-ei – vi lág nap já -
nak al kal má ból be szél get tünk a
nép sze rű ka to li kus szak em ber -
rel, aki nek mun kás sá gát ta valy
Kos suth-díj jal is mer ték el.

– Más ként te kint az em ber hí vő -
ként a ter mé szet re?

– El ső sor ban a te rem tett vi lá got lá -
tom ben ne, és ter mé sze tes, hogy
más szem mel né zem. Ez azon ban
össze függ az ál lat sze re tet tel is. A
mai na pig is gyak ran tar tok is ko lá -
sok nak író-ol va só ta lál ko zó kat, ahol
min dig el mon dom a gye re kek nek,
hogy vi szo lyog hat nak egyes ál la tok -
tól, de a leg fon to sabb, hogy ne bánt -
sák őket!

– 1970-ben meg je lent el ső köny ve,
a Ma da rak ról – min den ki nek né hány
hé ten be lül el fo gyott. Az óta több
mint het ven kö te tet és leg alább ennyi
egyéb pub li ká ci ót je gyez szer ző ként.
Az év ti ze dek alatt fo lya ma to san fel -
hív ta az ol va sók fi gyel mét egyes ál lat -
fa jok fo gyat ko zá sá ra. Mit te he tünk
azért, hogy meg véd jük a ter mé sze tet?

– Sok szor érez zük úgy, hogy saj -
nos nem so kat. Pél dá ul sem mit nem
tud tunk ten ni az idei esős, hű vös nyár
el len, már pe dig azt – töb bek kö zött
– a fecs kék vagy a gó lyák is meg síny -

let ték. Ami kor ki kel tek a kis fecs -
kék, ép pen meg ér ke zett az egy he tes
eső zés. Mi vel a fecs ke rö pü lő ro va -
rok kal táp lál ko zik, a szü lők még
ma guk nak is alig tud tak élel met
össze gyűj te ni, nem hogy a ki csi nyek -

nek – el is pusz tul tak a fi ó kák. A gó -
lyák le köl töt tek, de az idő já rás mi att
na gyon sok to jás be zá pult. Csi nál tak
utá na ugyan egy pót köl tést, de mi re
azok az utó dok va la mennyi re meg -
erő söd tek, a szü lő ket már út ra szó -
lí tot ta az ösz tö nük, így itt hagy ták a
ki csi nye ket. Hír adók ban is lát hat tuk,
ahogy az em be rek etet ték a ma guk -
ra ha gyott kis gó lyá kat.

Má ra már a há zi ve re bek szá ma is
meg csap pant. En nek egyik oka le het
az is, hogy egy re ke ve sebb he lyen ta -
lál koz ha tunk disz nó ólak kal, is tál -
lók kal, így egy re ke vés bé jut nak hoz -
zá fő táp lá lé kuk hoz, a ro va rok hoz. Ez
be fo lyá sol hat ja a fecs kék fo gyat ko zá -
sát is, bár köl tö ző ma da ra ink ese té -
ben azt se fe led jük, hogy az ég haj lat -
vál to zás mi att a dé li kon ti nen se ken
egy re na gyob bak a szá raz te rü le tek,
így egy re na gyobb tá vol sá go kat kell
meg ten ni ük víz nél kül, ezt pe dig
sok ma dár nem éli túl.

Az azon ban már köz vet le nül az
em ber fe le lős sé ge, ami kor az er dők -
nek a köl té si idő szak ban va ló ki vá gá -
sá val, szán tó föl dek be épí té sé vel el ve -
szi az ál la tok élet te rét, a vegy sze rek
hasz ná la tá val pe dig mér ge zi őket. És
ak kor még nem is be szél tünk pél dá -

ul a mol nár fecs kék ha zai fész ke i -
nek tu da tos meg sem mi sí té sé ről – az
em be rek pusz tán ami att ve rik le a
fész ke i ket, mert pisz kí ta nak – vagy
azok ról az or szá gok ról, ahol di vat hó -
bort ból fa jo kat pusz tí ta nak ki csak

azért, hogy a le lőtt ma da ra kat tá nyé -
ron szol gál ják fel az ínyen cek nek az
ét ter mek ben.

– Az ön is me ret ter jesz tő és szak -
köny vei, pub li ká ci ói, a ti zen hét éven
át a Kos suth rá di ó Oxi gén című
nép  szerű műsorában elhangzott
anya gai vagy a ma dár han go kat tar -
tal ma zó hang ka zet ták és CD-k nem -
csak fel hív ták az em be rek fi gyel mét a
ter mé szet kin cse i re, de ért he tő en és él -
vez he tő en be is mu tat ták az egyes ál -
lat fa jo kat, hasz nos ta ná cso kat ad tak
pél dá ul egyes ma dár fa jok óvá sá hoz,
gon do zá sá hoz.

– Az el vem min dig is az volt, hogy
csú nya ma dár nincs, csu pán kü lönb -
sé gek van nak, és ez az ének hang juk -
ra is vo nat ko zik. Min dig nagy öröm -
mel töl tött el, ha a hall ga tók vagy az
ol va sók vissza jel zé se i ből azt lát tam,
nem volt hi á ba va ló az is me ret ter jesz -
tés. Ne kem a hob bim volt a fog lal ko -
zá som, és örül tem, hogy a ter mé szet -
já rás so rán szer zett ta pasz ta la ta i mat
meg oszt ha tom má sok kal is. Tu laj -
don kép pen a könyv írás is így kez dő -
dött: a Ma dár ta ni In té zet mun ka tár -
sa ként sok szor én vet tem fel a te le -
font. Fel tűnt, hogy a be te le fo ná lók
kér dé se it csok rok ba le het gyűj te ni, és
úgy lát tam, ér de mes len ne a vá la szo -
kat írás ban is meg je len tet ni.

Az el ső kö te tet az tán egy re több
kö vet te – a nyá ron je lent meg a leg -
utób bi ki ad vá nyom az An no Ki adó
gon do zá sá ban A ma gyar ság ma da -
rai cím mel.

– E he lyütt nem tud juk az összes
köny vet fel so rol ni, de ha már szó ba
jött, az An no Ki adó nál nap vi lá got lá -
tott kö te tek re jel lem ző, hogy igé nyes
tar tal mat kí nál nak pénz tár ca ba rát
áron. És hadd rek lá moz zuk a Mű sza -
ki Ki adó gon do zá sá ban ta valy meg -
je lent szín vo na las, ka bát zseb ben is el -
fé rő Va rázs la tos ma dár vi lá gunk –
Ma gyar or szág leg is mer tebb ma da rai
cí mű kö te tet is, me lyet Bu dai Ti bor
élet hű raj zai il luszt rál nak.

– Éle tem so rán nem csak a fel nőt -
tek nek ír tam, ha nem a gye re kek nek
is. Ezek ben a tör té ne tek ben a fő hős
– leg több ször egy kis fiú vagy egy kis -
lány – olyan ka lan dok ba ke ve re dik,
ame lyek ben so kat ta nul azok tól az ál -
la tok tól, akik kel ta lál ko zik. S mi vel
me sék ről van szó, az ál la tok ter mé -
sze te sen em be ri nyel ven is be szél nek.
A ka to li kus Új Em ber Ki adó nál a kö -
zel jö vő ben vár ha tó a Me sél nek az ál -
la tok cí mű so ro zat ki len ce dik kö te -
te, a Ma jom Mu ki az er dő ben; a cí -
me ta lán sej te ti, ki is lesz a fő sze rep -
lő je a tör té net nek. Meg je le nés előtt
van a Négy év szak ös vé nye in cí mű
köny vem is, amely – a Mo za i kok a
ter mé szet ből cí mű ko ráb bi kö tet hez
ha son ló an – az Új Em ber ben meg je -
lent írá so kat gyűj ti egy be; idő rend -
ben ha lad va a 2005 és 2009 kö zöt ti -
ek ol vas ha tók majd ben ne.

– Ön dol go zott a Fő vá ro si Ál lat- és
Nö vény kert ben, a Ma dár ta ni In té zet -
nek sok éven át volt mun ka tár sa, az
Ál lat vi lág cí mű lap nak szak lek to ra is
volt, de be töl töt te a Ma gyar Ma -
dár ta ni és Ter mé szet vé del mi Egye sü -
let al el nö ki tiszt sé gét is. Me lyik volt
a leg meg ha tá ro zóbb?

– A ki me rít he tet le nül vál to za tos,
iz gal mas, min dig új té má kat adó
Ter mé szet – így, nagy T-vel –, amely
iránt ér zett sze re te tem nek, tisz te le -
tem nek és cso dá la tom nak igye kez -
tem min den írá som ban is han got ad -
ni. Ha ez si ke rült, ak kor úgy ér zem,
az éle tem nem volt hi á ba va ló.

g Bo da Zsu zsa

„Csú nya ma dár nincs,
csu pán kü lönb sé gek van nak”

Be szél ge tés Sch midt Egon or ni to ló gus sal

A te rem tés he té nek ün ne pi zá rá sa -
ként egy ked ves kis apos ta gi test vé -
rünk jó vol tá ból egy fél éves jer ke volt
a ven dé günk az is ten tisz te le t alatt a
temp lom ud va rán. Cseh La ci val fél
órá val a kez dés előtt men tünk ki a

juh ka rám hoz, ahol be ke rí tet tük és az
au tó ba rak tuk az if jú rac ka ju hot. Ba -
rát sá go san bé ge tett a ko csi ban, de iga -
zán a fü ves temp lom ud va ron érez te
jól ma gát. A le hul lott gyü möl csö ket
rög vest meg lel te a fák alatt, és a szá -
má ra kü lön le ges cse me gét egy órán
át eszeget te.

Bös ke, az if jú jer ke rac ka juh, az az
lány bá rány (hi szen ha fiú len ne, ak -

kor kos nak hív nák) ha mar meg ked -
vel tet te ma gát. Töb ben per ce kig cso -
dál ták az is ten tisz te let után. 

A rac ka ré gi ma gyar juh faj ta. Meg -
je le né se sa ját sá gos. Csa vart szar va „v”
alak ban áll, bun dá ja csim bó kos, és né -

hol húsz-har minc cen -
ti mé ter hosszan lóg.
Gyap ja nem iga zán ér -
té kes, vi szont ge rez -
ná já ból ké szül a pász -
tor em be rek su bá ja. 

Is ten rac ká ja egye -
dül Ma gyar or szá gon
ős ho nos, így leg főbb
ér té ke az, hogy meg -
őriz het jük ál ta luk az
ere de ti gén ál lo mányt,
amely al kal maz ko dott
a ri deg tar tás hoz, jól
bír ja a zord kö rül mé -
nye ket is. A pász tor a
bá rá nya i val így egész
év ben a pusz tá ban le -
he tett, hi szen őt a su -
bá ja, az ál la to kat pe dig
gyap jas ta ka ró juk véd -
te a me leg től és a hi -
deg től egy aránt. Mind -
nyá jun kat pe dig a te -
rem tő Is ten véd, aki
esőt ád jók nak és go -

no szok nak egy aránt, hogy szü lő föl -
dün kön bol do gul junk, te rem tett ja -
va i val gaz da gon. 

Mintegy kétezer éve Is ten Bá rá nya
is el jött kö zénk, hogy el hor doz za a vi -
lág bű nét. Így gon dol tunk a te rem -
tés he tén Kis apos ta gon – rac kánk se -
gít sé gé vel – az Úr sze re te té re. 

g Ster mecz ki And rás
evangélikus lelkész (Dunaújváros) 

Is ten rac ká ja

Olasz or szág ban nyi tot tak elő ször
temp lo mot ke res ke del mi köz pont
te rü le tén. Dol go zók nak és vá sár lók -
nak na pi két szer mu tat nak be mi sét
a két száz főt be fo gad ni ké pes temp -
lom ban. „A plá za sem ide gen az
imád ság tól” – ol vas ha tó az olasz
csiz ma or rá ban, a calab ri ai Ca tan za -
ro ha tal mas ke res ke del mi köz pont -
já nak, a Le Fon ta né nak az egyik pla -
kát ján. 

A temp lom épí tés öt le te a plá zát
mű köd te tő he lyi vál lal ko zó tól, Flo ri -
a no Calab re sé től szár ma zik: „Tu do -
má som sze rint Eu ró pá ban – és ta lán
az egész vi lá gon – a mi ke res ke del -
mi köz pon tunk ban nyílt leg el ső ként
temp lom. Az, hogy he lyet ad tunk a
lé lek nek és a hit nek, szol gál ta tá sa ink
mi nő sé gét nö ve li” – nyi lat koz ta. 

A szent té ava tott len gyel vér ta nú -
ról, Ma xi mi li an Kol bé ról el ne ve zett
temp lo mot és a mel let te ál ló plé bá -
nia épü le tét Ca tan za ro püs pö ke, An -
to nio Ci li ber ti szen tel te fel szep tem -

ber vé gén. „Tet szik vagy nem tet szik,
a ke res ke del mi köz pon tok már a ka -
to li kus Olasz or szág ban is tár sa dal mi
ta lál ko zó he lyek ké lép tek elő. Szü lők
és gye re kek va sár na pon ként a plá -
zákba jár nak. Ha ezek te rü le tén van
a temp lom, hát ha shop pin go lás előtt
vagy után ide is be tér nek” – han goz -
tat ta a püs pök. Hoz zá tet te: re mé li, a
ca tan za rói kez de mé nye zést újabb
temp lo mok kö ve tik Olasz or szág töb -
bi ke res ke del mi köz pont já ban.

A temp lom papja a fi a tal Gi o van -
ni Scarpo ne atya, aki már is vi szo nyí -
tá si pont lett a plá zá ban ta lál ko zó fi -
a ta lok szá má ra. Reg gel és es te ce leb -
rál mi sét.

A temp lom nak ne vet adó Kol be
szer ze tes egyéb ként a mér ték le tes ség -
re in tő vé dő szent ként is is mert. „A
temp lom ba já rás a cél ta lan fo gyasz -
tás nak is ha tárt tud szab ni, még egy
ke res ke del mi köz pont ban is” – je -
gyez te meg Scarpo ne atya.

d MTI

Temp lom a plá zá ban

Az Evan gé li kus Élet tá mo gat ja azt a tár sa dal mi gyűj tést, amely a Nem ze ti Se -
gély vo na lon ke resz tül fo lyik a vö rö siszap-ka taszt ró fa ká ro sult jai és az ál do -
za tok csa lád ja szá má ra. Ol va só ink a 1752-es te le fon szám fel hí vá sá val egy -
sze ri 250 fo rint nyi pénz ado mányt jut tat hat nak el szá muk ra az öt leg na gyobb
ma gyar ka ri ta tív szer ve ze ten ke resz tül. 

Kér jük, hív ják a 1752-es Nem ze ti Se gély vo na lat!
(A Nem ze ti Se gély vo nal Ku ra tó ri u ma: Le hel Lász ló – so ros el nök –, igaz -

ga tó, Ma gyar Öku me ni kus Se gély szer ve zet; Écsy Gá bor or szá gos ka ri tászigaz -
ga tó, Ka to li kus Ka ri tász; Koz ma Im re el nök, Ma gyar Mál tai Sze re tet szol gá lat;
Sely mes Erik fő igaz ga tó, Ma gyar Vö rös ke reszt; Szen czy Sán dor el nök, Ma gyar
Bap tis ta Sze re tet szol gá lat; dr. Ta tár At ti la fő igaz ga tó, Or szá gos Ka taszt ró fa -
vé del mi Fő igaz ga tó ság; Deb rei Csa ba ve zér igaz ga tó, Hír tőzs de Hol ding Zrt.)

A gyűj tő szám lá ló ál lá sa, a te le fon hí vá sok szá má nak ala ku lá sa fo lya ma to -
san el len őriz he tő a www.nsv.hu hon la pon, ahol fi gye lem mel kö vet he tők az
OTP-hez köz vet le nül ér ke ző be fi ze té sek is. A már ren del ke zés re ál ló át hi da -
ló for gó esz közhi tel se gít sé gé vel az öt segélyszervezet na po kon be lül meg kez -
di az össze gyű lő pénz ado má nyo k eljuttatását a ká ro sul tak hoz.

Nemzeti Segélyvonal
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A fal kül ső ol da la ment he tet le nül
szür ke. Min den tisz tí tá si kí sér let
re mény te len len ne. Hat sáv áram ló
for gal má nak ki pu fo gó füst je az év ti -
ze dek alatt mé lyen be le it ta ma gát a
kő be. Már a fal mé lyé be ha tolt a por
és a zaj. Éj jel pe dig vö rös és fe hér csí -
kok ége tik a fal ba a nagy vá ro si lét el -
vi sel he tet len könnyű sé gét. Ezer
fény szó ró, ne on rek lám és a dísz ki -
vi lá gí tás ref lek to rai pró bál nak át vi -
lá gí ta ni a fa lon, mi ó ta csak em -
lé kez ni tu dok. 

Bent, a fal mé lyé ben ti tok rej -
lik. A vá ros leg ré geb bi fres kó ja la -
pul ott év szá za dok óta be fa laz va.
Tró nu sán ülő Ma don na, ölé ben
a gyer mek kel. A fest mény kék
alap szí ne a mennyei tel jes sé get
ra gyog ja vissza, a gyer mek Jé zus
egy má ra már lát ha tat lan ná vált
al mát nyújt Má ri á nak. A vi rág zó
kö zép ko ri kép nyelv teo ló gi á já ban
ez a pa ra di cso mi ál la pot hely re -
ál lí tá sát je len ti. Amit az el ső Éva
el ron tott, azt en ge del mes sé gé -
vel a má so dik Éva hely re ál lít ja. Fe -
mi nis ta teo ló gia fu val la ta a teo -
ló gi a i lag fel vi lá go sult 14. szá zad -
ból. Nagy vá ro si ikon la pult az Er -
zsé bet híd pes ti híd fő jé nél, a bel vá -
ro si temp lom fal bel se jé ben. S most
elő ke rült. A temp lom ban új ra meg -
te kint he ti bár ki, aki be lép. 

* * *

Pes ten, és nem Bu dán, ami a hely és
idő szem pont já ból ins pi rá ló. Pes ten
a lé lek sze ku la ri zál tabb, mo der nebb
és sze gé nyebb. Több a be ton, és ke -
ve sebb a fa, több a sík, és ke ve sebb a
hegy. Na gyobb a tér, és rö vi debb a
múlt. Foly ton si e tő, vál to zó jö vő ről
ál mo dó je len van a bal par ton. Ki fe -
lé ha lad va az elő ző szá zad for du ló ko -
pott bér há zai, majd pa nel la kó te le -
pek, plá zák, au tó pá lyák ki ve ze tő sza -
ka szai és vé gül a re pü lő tér tel je sí tik
be a re form kor pes ti mo der ni zá ci ós
ter ve i nek más fél szá za dos ál mát. 

Ha nem tér kép ma gas ból, stra té gi -
ai szem mel te kin tünk er re a táj ra,
mint bom bá zó pi ló ta, bar na me zős
be ru há zó vagy más, ma gas ból le csa -
pó ra ga do zó ma dár, ak kor cso dás vál -
to zá sok tör tén nek. Meg ele ve ne dik a
táj. Az elő vá ro si vas út men ti for gal -
mi épü let bak ter ház lesz bak ter ral,
kö rü löt te gye re kek, és a gyár ud va ron
– ugye em lék szünk – ko mon dor
hem pe reg. 

Fon tos, hogy ezt ne fe lejt sük el a
tan anyag-át szer ve zés után se. Eb ből
a föld- és em ber kö ze li pers pek tí vá -
ból érez he tő csak meg a vá ros élő
ked ves sé ge ma is. Sze rep lők so ka sá -
ga a pes ti kül vá ro si min den na pok ból.
Anyó ka az ab lak ból, akit a la kás -
maffia köl töz te tett a Gel lért-he gyi vil -
lá ból a pestúj he lyi szo ba fog ság ba. A
gyü le ke zet be be lé pő dro gos fi a ta lok,
akik jó út ra tér tek, csak hogy az evan -
gé li kus is ten tisz te let ki kris tá lyo so dott
„for ma vi lá ga” át ha tol ha tat lan üveg -
fal ként áll előt tük a temp lom ban. Ki -
sebb-na gyobb vál lal ko zók, akik
gyom ruk ban ér zik a ka pi ta liz mus
min den na pi fe szült sé gét. Öre gek,
akik nek egy fel bo rult vi lág ban a pad
és az éne kes könyv – amely per sze
alig ha mér he tő a du nán tú li, szar va -
si stb. éne kes könyv höz – je len ti a sta -
bi li tást, az ér té ket a min den na pok -
ban. Szom ba ti plá zat alál ko zá sok fi -
a ta lok kal a ke resz te lő után…

Pest mai for má ja egy min dent át -
ala kí tó gaz da sá gi fej lő dés más fél szá -
za dá ról árul ko dik. En nek él mé nyé -
ről Kus tu ri ca egy ko rai film jé nek
vissza té rő mon da ta jut eszem be, a
nyolc va nas évek épü lő ju go szláv pa -

nel há za i val a hát tér ben: „Min den nap
min den te kin tet ben egy re töb bet
fej lő döm.” Itt a vá ros ban min den nap
min den te kin tet ben egy re töb bet,
elő re és vissza. Evan gé li kus ke resz -
tény ként itt él ve a fo lya ma tos vál to -
zás ban mi is vál to zunk, fej lő dünk
vissza és elő re. Lé pés kény szer ben va -
gyunk, hogy a vál to zás ál lan dó sá gá -
ban meg él jük a krisz tu si ta nú sá got.
Hogy azok kö zé tar toz zunk, akik nek
nem tér kép e táj.

Él ve a vá rost sok szí nű ség vesz kö -
rül, min den ér zék szer vünk szá má ra

a ki hí vá sok és im pul zu sok so ka sá gá -
val. Pes ti han gok, ame lyek hez a for -
ga lom za ja ad ja az ál lan dó ala pot. Ko -
re ai misszi o ná ri u sok hi he tet len dal -
la mú, ma gya rí tott szö ve gű éne kei
az alul já ró ban, vi dám hús vét va sár na -
pi tánc le tölt he tő klip je a Hő sök te -
ré ről, fáj dal mas pro fiz mus sal és teo -
ló gi ai ije de lem mel, eu ró pai ma gas sá -
gú egy ház ze nei ele fánt csont tor nyok
ki emel ke dé se a vá ros fö lé és Ta más-
mi sék ha lott dal la mo kat fel tá masz tó
stí lus kí sér le tei, új ta lál ko zá sok.

Ta lán va la hogy így hall gat ha tó ki a
pes ti lé lek ke resz tény dal la ma. Sok fé -
le, de alig ha meg ha tá ro zó egy-egy mé -
dia ha ta lom slá ger gyá rá hoz ké pest.

Pes ti ízek. A szét pap ri ká zott tu ris -
ta gu lasch, a tren di gaszt rob iszt rók
arany árú étel köl te mé nyei és a gyors -
ét te rem lán cok min de nüt t egy for -
ma üzleteinek szend vi csei mel lett a
budd his ta és mál tai in gyen le ve sek
élet men tő me le ge. Gyü le ke ze ti ebé -
dek óke resz tény han gu la ta, meg -
úju ló ka riz ma ti kus gyü le ke ze tek kis -
gyer me kes csa lá dok hoz meg ér ke -
ző ko ma tá lai. A pes ti lé lek rez dü lé -
sei, me lye ket tér kép ről meg íz lel ni
alig ha le het.

Gaz da sá gi cent rum a lu xus arc pi -
rí tó csil lo gá sá val és a nyo mor szív szo -
rí tó, asz fal ton he ve rő min den na pi el -
len té té vel – ez is a pes ti lé lek. Tö meg -
ben egye dül, zsi vaj ban szó nél kül. Bi -
zony ta lan kap cso lat ban, ne hogy a
még jobb le he tő sé gét a le kö tött ség el -
ri assza.

* * *

Alap ve tő ke re sés – Til lich ki fe je zé -
sé vel – a mély ség di men zi ó ja után,
sá mán do bo lás tól pá ro sá val já ró ame -
ri kai mor mon fi a ta lo kig, ka to li kus vá -
ros misszi ó tól mo zi ban gyű lő gol -
go tá so kig. A re form ko ri Pes ten, az
egész gyor su lá si fo lya mat kez de tén
még az evan gé li kus áram lat is a
meg ha tá ro zó trend egyik moz ga tó -
ja volt, má ra azon ban nagy já ból be -
le szür kült a vá ros kép be.

A ke resz tény és ben ne a lu the rá -
nus múlt pes ti nagy sá ga he lyet kap
bő vü lő mú ze u mok ban, köz té ri szob -
rok ban és meg ta lált fres kók ban. De
az élet ta ní tó mes te re csak az ak tív, jó
(mú ze um)pe da gó gi á ban ne ve li a
pes ti lel ket, mely haj la mos el se ké lye -
sed ni és dur vul ni.

A szar va si Szél ró zsa egyik leg nép -
sze rűbb prog ram ja az evan gé li kus

arany csa pat volt, még pes ti gim na zis -
ták is meg néz ték. Őket egyéb ként is
meg fog ta a Szél ró zsa lel kü le te. Bár
min dig utaz ni kell ér te, a pes ti lé lek
fel töl tő dé sé nek hely szí ne ma nap ság
a fesz ti vál – Ka polc s tól Szar va sig,
Bánk tól az Ör dög kat la nig. 

A fesz ti vál sze zon vé gén a nagy vá -
ro si ősz ben már esik az eső. Ilyen kor
az em ber már is nap fény ről ál mo dik,
és vissza em lé ke zik a nyár ra.

Az év ta lán utol só sza bad té ri
kon cert jén egy bu dai ud va ron két
ze nész ját szik a szín pa don: Sza ló ki

Ági, az or szág egyik leg jobb éne -
kes nő je és Bor lai Ger gő, va ló szí -
nű leg leg jobb do bo sa. Nyá ri em -
lék, ami kor ők egy al föl di li get
sza bad té ri szín pa dán lép tek fel
ugyan ezek kel a dal la mok kal.
Vagy mi kor két év vel ko ráb ban
Ott lik is ko lá já nak ud va rán –
ka to na dal he lyett – há rom fi a tal
éne kes nő (egyi kük Sza ló ki Ági)
a Pa ra di csom cí mű kü lön le ges
nép dalt ének li: „Nem lát tam
még szebb gyü mölcs fát, / Mint
Úr Jé zus ke reszt fá ját. / Pi ros
vér rel vi rá go zik, / Szent lé lek kel
il la to zik.” 

Nyá ri em lé kek. Iga zi ka kaó íz
Ame ri ká ból, Ta más-mi se Tes se -
dik temp lo má ban, al föl di for ró -

ság a park ár nyai kö zött, az or szág
leg har ci a sabb gyü le ke ze té nek leg -
har mo ni ku sabb gos pel dal la mai, rö -
vid nad rá gos püs pök apu kák, nagy -
apák és ked ves, fi a tal, lel kes ar cok
min de nütt. Zá ró is ten tisz te let,
amely nek vi ta li tá sát bár me lyik pes ti
év kö zi va sár nap szí ve sen lát nám.

* * *

Múlt és je len és re mény a jö vő re. Hát -
ha elég gaz da gok va gyunk, hogy
em lé ke zés re mél tó, lé lek me le gí tő
hit él mé nye ket ad jon egy há zunk!
Szem ben sok ke se rű trend del, amely
kö rül vesz. Alap ve tő en ci ni kus és
rend szer kri ti kus kul tú rá ban ér té ket
ad ni há lát lan fel adat.

Olyan gaz da gok len nénk, hogy le -
mond ha tunk az új él mé nyek ről, pusz -
tán ele fánt csont to rony di cső sé günk
em lé ke ze té ből? A pu ha fe de lű éne kes -
könyv nél biz tos tar tó sabb a ke mény
fe de lű, még is ta lán kap csos vál to zat
kel le ne, gyűj te ni a ked ves da lo kat. Ha
nem ta lál juk meg a köz ve tí tő esz közt,
leg fel jebb ko por sónk ba mel lénk te -
me tik ke mény fe de lű ér té ke in ket, és
rá ír ják: élt öt száz évet. Pes ti di vat sze -
rint, szó ró par cel lá ban csak a por és
a szél ma rad. Re le váns, hi te les ér té -
ke ket kell meg mu tat ni az élet hez,
ame lyek él tet ni tud nak.

* * *

Két pes ti lel kész a Ba la ton-par ton a
sö tét tó fe lé néz. Szür ke fa lak kö zött
álom bon ta ko zik ki a be szél ge tés ből:
be hoz ni a nyár sza bad sá gát a szür ke
kő si va tag ba. Szél ró zsa Pest kö ze pén,
ahol a met rók ke resz te zik egy mást.

Né hány száz mé ter re on nan elő -
ke rült a fres kó a bel vá ro si temp lom
fa lán, a pes ti lé lek nem ve szett el. A
nagy vá ros sza bad sá ga, se bes sé ge,
tu dá sa itt van, csak ki kell sza ba dí ta -
ni a lel két a szür ke fal ból. Élő em be -
ri szö vet té lak ni a kő ten gert: Rad nó -
ti val, dal lam mal, ih le tett be széd del és
öt le tek kel.

Ok tó ber 16-án össze gyűl nek Új -
pes ten, hogy el gon dol kod ja nak er ről
a vá ros ról, az it te ni ke resz tény lét for -
má ról egy pes ti misszi ói nap ke re té -
ben. Le het együtt gon dol kod ni, ál -
mod ni és ten ni, hát ha evan gé li kus
temp lo mok fa lá ban is el van rejt ve a
kék ég egy da rab ja Bu da pes ten.

A szerző evangélikus lelkész

Pes ten a lé lek

Fi a ta lo kat meg szó lí tó leg na gyobb
or szá gos ren dez vé nyünk, a Szél ró zsa
or szá gos evan gé li kus if jú sá gi ta lál ko -
zó 2009-ben bő vült utó ta lál ko zó val.
A Szél ró zsa-tí zek szer ve ző csa pa ta
vi szont már ha gyo má nyo san min den
má so dik év őszén meg tart ja a fesz -
ti vált ki ér té ke lő össze jö ve te lét, és
ilyen kor a jö vő ter ve zé se sem ma rad -
hat el.

A tí zek csa pa ta – a mun ka ági ve -
ze tők je len lé té ben – a ba la ton szár -
szói Evan gé li kus Kon fe ren cia- és
Misszi ói Ott hon ven dég sze re te tét
él vez ve ok tó ber 1-jén te kin tett vissza,
il let ve elő re. Gáncs Pé ter püs pök
kü lön le ges meg le pe tés sel ké szült az
al ka lom ra: egy-egy, az idei ta lál ko zó
mot tó ját és hely szí nét fel idé ző, „Kö -
zép kez dés Ve led” fel ira tú pó lót vi se -
lő plüss-szar vas sal aján dé koz ta meg
kö szö net kép pen a fő szer ve ző ket. 

Az egyes mun ka ágak szar va si ta -
pasz ta la ta i nak meg be szé lé se és az
elekt ro ni kus úton ki kül dött kér dő ívek
összeg zé se után rész ben a ho gyan
to vább kér dé sét is meg vá la szol ták. A
2008-ban új ra ala kult gyer mek- és if -
jú sá gi bi zott ság ezen túl sa ját ha tás kö -
rébe tar to zó nak te kin ti a ta lál ko zó
szer ve zé sét, ter mé sze te sen nem ki zár -
va a jö vő be li fel ada tok ból a – már
„tör té nel mi fo ga lom ként” to vább élő
– tí zek to vább ra is lel kes tag ja it. 

Mar ton Ta más, aki a kez de tek től
szív ügyé nek te kin tet te az evan gé li kus
if jú ság „szélrózsás össze fo gá sát”, és
min dig nagy részt vál lalt a ren dez vény
elő ké szí té sé ből és le bo nyo lí tá sá ból,
ezen al ka lom mal je lez te vissza vo -
nu lá sát, igaz – se gít ség kép pen is – a
KIE ré vén to vább ra is el kö te le zett
„szél ró zsás” ma rad. Smi dé li usz Gá bor
pe dig, aki Szél ró zsa-atya ként négy
éven át ve zet te a tí zek mun ká ját,
Mes ter há zy Ba lázs nak, a sop ro ni lí -
ce um is ko la lel ké szé nek ad ta át a ste -
fé ta bo tot, aki a gyer mek- és if jú sá gi
osz tály há rom dol go zó já val együtt -
mű köd ve sze ret né meg tar ta ni a ta lál -
ko zó moz gal mi jel le gét is. (Ezt alá tá -
maszt ja a fel ké rést el vál la ló „új” Szél -
ró zsa-atya fel hí vá sa is: a ba lazs.mes -
ter ha zy@gmail.com e-mail cím re
vár ja azon gyü le ke ze tek, il let ve te le -
pü lé sek ér dek lő dé sét, ame lyek szí ve -
sen ott hont ad ná nak 2012 jú li u sá ban
a 9. Szél ró zsá nak.)

A leg kö ze leb bi or szá gos szin tű if -
jú sá gi össze jö ve tel re, a min den ki szá -
má ra nyi tott Szél ró zsa-utó ta lál ko zó -
ra 2011 feb ru ár já ban Bu da pest re vár -
ják az ér dek lő dő ket. 

2013-ban pe dig – ré gi ter ve ket
va ló ra vált va – el kez dő dik reménység
szerint az er dé lyi Szél ró zsa tör té ne -
te is…

g – GBM – 

Szél ró zsa-tí zek
utó ta lál ko zó ja

Kü lön (fi ze ten dő) kí vá na lom hí ján
több nyi re az Evan gé li kus Élet ben is
igaz sá gos egy for ma ság gal ke re te -
ződ nek hét ről hét re a hir de té sek, ok -
kal fel té te lez ve per sze, hogy így is
min den ki meg ta lál ja a szá má ra ér de -
kes-ér té kes in for má ci ót. Ki adónk
múlt hét szom bat dél után i kü lön le -
ges könyv be mu ta tó já nak hir de té se
(EvÉ let, 39. szám) azon ban alig ha nem
el ke rül te a fő vá ros ban élő kis gyer me -
kes szü lők fi gyel mét. Avagy: mél tat -
la nul ke rül te el. 

Hogy ma ga a be mu ta tott könyv, az
Ig nác, mit látsz? cí mű fog lal koz ta tó kö -
tet fe let tébb nép sze rű lesz az óvo dás és
al só ta go za tos gyer me kek (és ne ve lő -
ik) kö ré ben, azt nem ne héz meg jó sol -
ni, ám azt csak ke ve sen ol vas ták ki a
hir de tés ből, hogy ok tó ber má so di kán
a Pa lin ta Tár su lat nemcsak be mu tat -
ja, ha nem – rész ben – elő is ad ja a CD-
mel lék let tel el lá tott ki ad ványt… 

A kö tet ben sze rep lő ver sek kom po -
nis tá ja és elő adó ja, Ve res An di azért így
sem üres né ző tér előtt vár ta in ter ak tív
ze nés gyer mek prog ram mal kö zön sé -
gét. Tár su la tá ban ez út tal a ki vá ló gi tá -
ros, Bel lák Lász ló és a szá mos hang -
szert meg szó lal ta tó teo ló gus hall ga tó,

Ko vács Vik tor győz te meg if jú (és ke -
vés bé if jú) hall ga tó it ar ról, hogy a Lu -
ther Ki adó és a cé dét rög zí tő Gryl lus
Ki adó nem ér dem te le nül fo gott össze
a ki ad vány lét re ho zá sa ér de ké ben.
Nagy Ban dó And rás, Sar kady Sán dor,
Blas kó Vi rág Már ta, Ve res An di, Men -
tovics Éva, Mar kó Bé la, Gyár fás End -
re, Dré gely Lász ló, va la mint De ve csery
Lász ló ol vas ha tó és meg ze né sít ve hall -
gat ha tó ver sei olyan üde és igé nyes tá -
la lás ban ke rül nek a gyer me kek elé (a
kö te tet Gyar ma thy Il di kó raj zai il -

luszt rál ják), ami re ma nap ság sem a
köny ves bol tok ban, sem a kon cert ter -
mek ben nem ta lá lunk sok pél dát. 

Bús la kod niuk azért azok nak sem
kell, akik el mu lasz tot ták fel je gyez ni a
„köny ve lő adás nak” he lyet adó Ke res -
ke del mi és Ven dég lá tó ipa ri Mú ze um
cí mét (1051 Bu da pest, Szent Ist ván tér
15.). A jö vő ben ugyan is a Kul teá nak
„be cé zett” in téz mény szín ház ter me
lesz a Pa lin ta Tár su lat új ott ho na,
ahol ha von ta egy szer (leg kö ze lebb no -
vem ber 14-én 11 órától) vár ják szü le ik -
kel a 14 éven alu li gyer me ke ket. Pél dá -
ul a De ák té ri temp lom reg gel 9 órai is -
ten tisz te le tén részt vevő csa lá do kat…

g Lu kács Ga bi fel vé te le

Köny ve lő adó a Kul te á ban

g Sza bó B. And rás 
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b Em lék tú rák, Lu ther-kö te tek,
evan gé li kus di gi tá lis könyv tár –
né hány té ma, amely na pi rend re
ke rült a re for má ci ói em lék bi -
zott ság szep tem ber 29-ei ülé sén.
Az al ka lom nak ne gyed szer is
az észa ki kerületi püs pö ki hi va -
tal adott he lyet.

Fa bi ny Ta más bi zott sá gi el nök (há zi -
gaz da püspök) rö vid áhí ta tát kö ve tő -
en Ré vész Ri ta, a kül ügyi osz tály szep -
tem ber el se jén mun ká ba állt mun ka -
tár sa is mer tet te azt az oszt rák pro tes -
táns za rán dok út vo na lat, amely ma gyar
evan gé li kus kö zös sé ge ink nek is min -
tá ul szol gál hat, és öt le te ket ad hat ha -
son ló út vo na lak meg szer ve zé sé re. 

A leg utóbb jú ni us 9-én ülé se zett bi -
zott ság tag ja i nak re mé nye az, hogy a
re for má ció kezdetének öt szá za dik év -
for du ló já ra, 2017-re az or szág ban szá -
mos em lék tú ra-út vo na lon le het majd
el in dul ni, hogy – oly kor a ha tá ro kat is
át lép ve – meg is mer hes sük evan gé li -
kus, il let ve pro tes táns temp lo ma in kat,
em lék he lye in ket. (A bi zott ság Ré vész
Ri tát bíz ta meg a maj da ni út vo nal szer -
ve zők kel va ló kap cso lat tar tás sal.)

Mint ar ról már több ször be szá -
mol tunk, könyv so ro zat ban je len tet -
né meg egy há zunk Lu ther Már ton
főbb írá sa it. A ter vek kö zött sze re pel
Lu ther vég ren de le té nek új ra ki adá sa
is. Az elő ké szí tő mun ka ál lá sá ról
Csep re gi Zol tán egy ház tör té nész,
hit tu do má nyi egye te münk ko ráb bi
rek to ra tá jé koz tat ta a részt ve vő ket.

A nyil vá nos ság szá má ra vár ha tó -
an már a jö vő esz ten dő ben hoz zá fér -
he tő lesz a Ma gyar evan gé li kus di gi -
tá lis könyv tár vagy – más el ne ve zés -
sel – Ma gyar evan gé li kus bib li og rá -
fia. A di gi ta li zá lás ra vá ró evan gé li kus
ki ad vá nyok lis tá ját Hu bert Gab ri el la,
az Evan gé li kus Or szá gos Könyv tár tu -
do má nyos mun ka tár sa is mer tet te,
be mu tat va, hogy a már (egy elő re
tesz te lés cél já ból) fel dol go zott né hány
mű vet mi lyen mó don le het ol vas ni,
mi ként le het ben nük ke res ni.

A bi zott sá gi ülé sen – egye bek
mel lett – szó esett még pá lyá za ti ki -
írá sok ról, a Richly Zsolt és mun ka tár -
sai ál tal ké szí ten dő Lu ther-rajz film -
ről, il let ve a re for má ci ói em lék év
lo gó já nak ter ve i ről.

g – Bo dazs –

Ülésezett a reformációi em lék bi zott sá g

Mostanság egy re töb ben vá gya koz nak a fi zi kai erő fe szí -
té sek és a lel ki fel töl tő dés sa já tos for má já ra, egy hu za mo -
sabb ide ig tar tó za rán dok lat ra. Ka to li kus test vé re ink kö -
ré ben év szá za dok óta ked velt az El Ca mi no, a spa nyol -
or szá gi bú csú já ró hely, San ti a go de Com pos te la fe lé ve -
ze tő za rán dok lat. Az utób bi évek ben új ból nép sze rű vé
vált pro tes táns kö rök ben is, szá mos test vé rünk élt ez zel
a fe le ke ze ti ha tá ro kat nem is me rő spi ri tu á lis ka land dal. 

1998-ban ma gam is meg tet tem egy 226 ki lo mé te res
sza ka szát, igaz, nem gyalogszerrel. A spa nyol or szá gi
Ovi e do (As tu ri as tar to mány) egye te mén tar tóz kod va egy
sza bad hét vé gén vál tot tam je gyet a me net rend sze rű au -
tó busz ra, s né hány órás uta zás sal fel ke res tem a kegy -
temp lo mot, ahol több év szá za dos szo kás sze rint ép pen
a za rán do kok fer tőt le ní té sét vé gez ték a temp lom to rony -
ból len gő ha tal mas töm jén tar tó val. Sürgetett a me net -
rend, így a szer tar tás be fe je zé se után indulnom kellett
vissza, hogy az egész na pos uta zást kö ve tő en va ló ban
ma ra  dan dó él mé nyek bir to ko sá nak vall has sam ma gam. 

Bár mennyi re von zó ak azon ban a spa nyol or szá gi tá jak
és él mé nyek, a za rán dok lat gya log szer rel, il let ve ló há ton
(ez is le het sé ges) tör té nő tel je sí té se a ma gyar la kos ság túl -
nyo mó több sé ge szá má ra el ér he tet len álom ma rad. De
ter mé sze te sen le het sé ges a Ja kab-utak Eu ró pát átszövő
há ló za ta ma gyar or szá gi sza ka szá nak be já rá sa is. Az
egyik út a Mar git-szi ge ten kez dő dik, és – a mát ra ve re -
bé lyi kegy temp lom fe lé tett ki té rő után – Lé bény út ba
ej té sé vel ér het jük el a ma gyar ha tárt, il let ve a ha tár túl -
só ol da lán ta lál ha tó Ma ria zellt. 

Azok nak, akik a pro tes tán sok szá má ra is jó lel ki is me -
ret tel vál lal ha tó, kö ze leb bi za rán dok la tra vágynak, von -
zó célt je lent het a né met or szá gi Szász-An halt tar to mány -
ban ta lál ha tó Lu ther-út. Te kin tet tel ar ra, hogy 2017-ben
ün ne pel jük a re for má ció kez de té nek öt szá za dik év for -
du ló ját, a hát ra lé vő hét év ben még szá mos evan gé li kus
test vé rünk él het a le he tő ség gel, és be jár hat ja a za rán dok -
út egy-egy sza ka szát vagy akár egé szét.

A szóban forgó za rán dok lat négy száz tíz ki lo mé te res gya -
log tú rát je lent, me lyet Lu ther szü le i nek vá ro sa és re for má -
to ri mű kö dé sé nek fő hely szí ne, Mans feld és Wit ten berg
kö zött kell tel je sí te ni. A Luther-út negy ven ne ve sí tett, a
reformátor éle té hez és te vé keny sé gé hez kö tő dő te le pü lést

érint, de eze ken kí vül szá mos ér de kes te le pü lést és von -
zó tá jat is meg is mer het az út ra vál lal ko zó za rán dok.

Né hány ér de ke sebb hely szín a Mans feld től Wit ten ber -
gig ve ze tő – és hu rok sze rű en az in du lás hely szí né re
vissza kanyarodó – út vo nal ról.

Mi vel a Lu ther-út né hány pon ton (Szent Ja kab-temp -
lo mok) érint ke zik az El Ca mi no né met or szá gi sza ka szá -
val, így bát ran hí vo gat hat juk a za rán dok lat ra ka to li kus
test vé re in ket is. 

Oda fe lé • Eis le ben: Lu ther szü lő há za és ha lálának
helyszíne; Köt hen: Szent Ja kab-temp lom és Bach-em -
lék hely; Zerbst: Lu ther ál tal ala pí tott is ko la (Fran cis -
ca num); Des sau-Roß lau: Lu ther- és Me lanch ton-
fest mé nyek ki ál lí tá sa a Cra nach-mű hely ből; Wit ten -
berg: Lu ther-ház, Me lanch ton-ház.

Vissza fe lé • Breh na: Szent Ja kab-temp lom és ko los tor,
Bo ra Ka ta lin is ko lá ja; Hal le: Mi asszo nyunk temp lo ma
– Lu ther ha lot ti maszk ja, tar to má nyi mú ze um idő sza -
ki Lu ther-ki ál lí tás sal, Hän del szü lő há za. 

A za rán dok lat tel je sí té sé nek iga zo lá sá ra za rán dok iga  zol -
vány vált ha tó, amely be a fel ke re sett ál lo má so kon pe csét
ke rül, így akár rész le tek ben is tel je sít he tő a táv. Az ál -
lo má sokon sze rény igé nye ket ki elé gí tő za rán dok szál lá -
sok is mű köd nek, de mi vel az út vo nal Né met or szág sű -
rűn la kott, tu risz ti ka i lag ki vá ló an el lá tott te rü le tén ta -
lál ha tó, a za rán dok elő re is fog lal hat szál lást, és a hely -
szí nen tör té nő szál lás ke re sés sem ag gá lyos. 

Kedv csi ná ló ként áll jon itt egy idé zet Lu ther Már ton 1525.
évi há zi pos til lá já ból: „Az evan gé li um szü le té se kor az apos -
to lok és a ta nít vá nyok nem kas té lyok ban, vá rak ban és ko -
los to rok ban gub basz tot tak, mint a mai püs pök bál vá nyok,
akik in nét az em be re ket le ve lek kel és uta sí tá sok kal kí noz -
zák; ha nem za rán dok ként jár ták a tar to má nyo kat, és sem
ház zal, sem ud var ral, sem tér rel, sem épít ménnyel, sem
kony há val, sem pin cé vel nem ren del kez tek.”

g Zsu gyel Já nos

Bő vebb in for má ci ó ért ér de mes fel ke res ni a Lu ther-út (Lu -
ther weg) hon lap ját, ahol né me tül és an go lul is meg sze -
rez het jük a szük sé ges in for má ci ó kat: http://www.lu ther -
weg.de/

2017 fe lé
Za rán dok lat – evan gé li kus mód ra

Anél kül, hogy a négy kü lön bö ző
fe le ke ze tű püs pök elő adá sát is mer -
tet ném, in kább ar ra uta lok, hogy
egyé ni élet foly ta tá sunk ra Is ten egy -
ér tel mű biz ta tást ad a ki je len tett igé -
ben. De va jon mi ként mu tat ko zik

meg aka ra ta a né pek tör té nel mé ben
vagy az egyes egy há zak éle té ben?
Mennyi re en ged sza bad fo lyást a
Go nosz ha tal má nak, és mi kor szán
bün te tés nek egy-egy ne héz sza -
kaszt övéi éle té ben? Mi kor mond -
hat juk, hogy „hajh, de bű ne ink mi -
att / Gyúlt ha rag keb led ben” (Köl -
csey), és mi kor ter he li a fe le lős ség a
mu lasz tás sal vá dol ha tó em bert vagy
egye ne sen go nosz szán dék kal bűnt
cse lek vő sze mélyt? 

Nyil ván más az em be rek előt ti fe -
le lős ség, me lyet a min den kor ér vé -
nyes vi lá gi tör vény sza bá lyoz. Is mét
más a ke resz tény em ber Is ten előt ti
fe le lős sé ge, ahol a vé tek le het sé ges jó -
vá té te lé nek és az ir gal mas Is ten hoz -
zánk haj ló sze re te té nek egy szer re
van lét jo go sult sá ga. Ab ban mind nyá -
jan egyet ér tet tünk, hogy csak az is -
te ni ke gye lem bi zo nyos sá gá ban ér tel -
mez het jük sa ját sor sunk ese mény so -
ro za tát, épp úgy, mint a né pek tör té -
nel mét. Köz ben pe dig ezer nyi kér dés
ma rad vá lasz ra vár va az örök ké va ló -
ság ban.

A reg ge len ként tar tott kü lön bö -
ző fe le ke ze tű is ten tisz te le te ken
min dig együtt vet tünk részt. Akik -
nek mód juk volt az eu cha risz tia
kö zös ün nep lé sé re, azok ezt bát ran
meg tet ték, a töb bi ek ál dás ké rés re já -
rul tak az ol tár hoz. Így az imád ság és
az ige min den kit egy kö zös ség be te -
rel ge tett. 

Az evan gé li kus úr va cso rai is ten -
tisz te le ten e so rok író ja ép pen a
meg bo csá tás ról pré di kált. Hang sú -
lyos lett ma gam előtt is: ha ké szek va -
gyunk meg bo csá ta ni egy más nak, ha
el is mer jük, hogy a má sik egy há zá ban
is Krisz tus van je len, és ő éb reszt hi -
tet ben nünk, mi ért nem tu dunk fe -
lül emel ked ni tra dí ci ó kon és vi tat ha -
tó for má kon?

A be szél ge té sek so rán együt te -
sen ala kí tot tuk ki azt a vé le ményt,
hogy az egy há zak egy sé ge lel ki, spi -

ri tu á lis és hit be li egy ség le het, amely
bi zo nyos vo nat ko zás ban most is va -
ló ság, meg élt ta pasz ta lat s lát ha tó
össze tar to zás. Ab ban is egyet ér tet -
tünk, hogy az eu cha risz tia egy más
temp lo má ban úgy ne ve zett ven dég-

úr va cso rai kö zös ség for má já ban
(Abend mahl gastfre unds chaft) mind
teo ló gi a i lag, mind li tur gi ka i lag meg -
old ha tó fel adat. 

Ér de kes és fi gye lem re mél tó elő -
adást tar tott Pe ter Dett wi ler sváj ci
re for má tus lel kész: e té má ban Eva-
Ma ria Fa ber ró mai ka to li kus teo ló -
gus sal kö zö sen írt köny ve alap ján
szólt azok ról a kö zös tan be li és li tur -
gi kai ha gyo má nyok ról, ame lyek a
két egy há zat egy be kap csol ják, és
azok ról is, ame lyek ről to vább kel le -
ne be szél get ni a meg te rí tett úr asz -
ta lá hoz já ru lás re mé nyé ben. Az
egy há zak tel jes egy sé ge azon ban
esz ka to lo gi kus re mény ség Is ten
örök or szá gá ban.

Jár tunk Ró ma leg ré geb bi temp lo -
má ban Cy rill és Ig na ti us sír já nál, ahol
2. szá za di fres kók és más tör té nel mi
ne ve ze tes sé gű em lé kek jel zik a ke resz -
tény ség ko rai hi te les ere de tét. Ko runk
ké tel ke dő em be ré nek ér de mes vol na
meg lá to gat ni ezt a ma már föld alatt
ta lál ha tó temp lom- és ka ta kom ba -
rend szert, hogy két sé ge it le győz ze a
látható va ló ság, amely vá gyat éb -
reszt het a jelen kérdéseiben is eligazító
jézusi értékrend és élet stí lus, valamint
a jö vő táv la tai iránt. 

A köz be eső va sár na pon részt vet -
tünk a XVI. Be ne dek pá pa ál tal Cas -
tel Gan dol fó ban tar tott Úr an gya la
imád sá gon és a hoz zá fű zött ige hir -
de té sen, amely után kö szön tők so ra
kö vet ke zett. A pá pa sze mé lye sen
kér te a je len le vők imád sá gát ang li ai
út já ra. (A lá to ga tás idő köz ben jó
ered ménnyel zá rult.)

Mi pe dig úgy bú csúz tunk Ró má -
tól és egy más tól, hogy a ke resz tény
egy ség el kö te le zett szol gá i ként a ma -
gunk he lyén vé gez zük mun kán kat,
bi zo nyo san ab ban, hogy a lel ki-spi -
ri tu á lis egy sé gért vég zett fá ra do zá -
sunk ra ál dást ad mind annyi unk kö -
zös Ura.

g D. Sze bik Im re

Cas tel Gan dol fó ban –
az öku me né je gyé ben

Mer re tart az egy há zak egy más hoz kö ze le dé se?

b Cas tel Gan dol fo ne ve el ső sor ban ar ról is mert, hogy itt ta lál ha tó a pá -
pa nyá ri re zi den ci á ja. Ez a Ró má tól mint egy har minc ki lo mé ter re ta -
lál ha tó, szép fek vé sű ta vá val von zó ter mé sze ti kör nye ze tet kí ná ló, ki -
lenc ezer la ko sú üdü lő vá ros adott he lyet a 29. öku me ni kus püs pö ki
ta lál ko zó nak. A kon fe ren cia té má ja így szólt: Is ten aka ra ta a ke resz -
tény em ber éle té ben. Szep tem ber ele jén er ről a kér dés ről és kö zös szol -
gá la tunk egyéb te rü le te i ről, kö zöt tük ki emel ten az egy ház egy sé gé -
ről be szél ge tett a Fo kolá re moz ga lom és Mi ros lav Vlk nyugalmazott
prá gai ró mai ka to li kus ér sek ál tal egy be hí vott, hat fe le ke ze tet kép -
vi se lő har minc öt püs pök.

A pápai palota Castel Gandolfóban

A Luther-ház Eislebenben

Bach-szobor Köthenben
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b A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
Egy ház Öku me ni kus és Kül -
ügyi Osz tá lyá nak meg hí vá sá ra
szep tem ber 19-én ér ke zett Bu -
da pest re a Ba jor or szá gi Evan gé -
li kus Bör tön lel ké szi Szol gá lat
ve ze tő je. Ralf Gri go le it bör tön -
lel kész lá to ga tá sá nak cél ja –
egye bek mel lett – a Ma gyar or -
szá gi Evan gé li kus Egy ház Bör -
tön lel ké szi Szol gá la tá val va ló
személyes kap cso lat fel vé tel volt.
Ha zánk ban há rom bün te tés-
vég re haj tá si in té zet ben két fő ál -
lá sú és két rész fog lal ko zá sú
evan gé li kus lel kész vé gez bör -
tön lel ké szi szol gá la tot.

Ralf Gri go le it szep tem ber 20-án a
Fő vá ro si Bün te tés-vég re haj tá si In té -
zet Mag ló di úti III. Ob jek tu má ban
részt vett – Ma gyar Sán dor bün te -
tés-vég re haj tá si al ez re des sel, a III.
ob jek tum pa rancs nok he lyet te sé vel,
Cse lovsz kyné dr. Tarr Klá rá val, az
öku me ni kus és kül ügyi osz tály ve ze -
tő jé vel, va la mint Bí zik Lász ló bv.
lel késszel együtt – azon az is ten tisz -
te le ten, ame lyet Vá ri Krisz ti na bv.
lel kész tar tott az elő ze tes fog va tar -
tás ban lé vő fér fiak nak. Az is ten -
tisz te let után meg te kin tet ték a III.
ob jek tu mot. 

A nap fo lya mán Gri go le it lel kész
– dr. Sza bó La jos nak, az Evan gé li kus
Hit tu do má nyi Egye tem rek to rá nak
meg hí vá sá ra – elő adást tar tott a ba -
jor bör tön lel ké szi szol gá lat múlt já ról
és je le né ről. Az elő adá son pro fesszo -
rok, teo ló gi ai ta ná rok, teo ló gus hall -
ga tók és egy há zunk bör tön lel ké szei
vet tek részt.

A ba jor ven dég más nap a Fő vá -
ro si Bün te tés-vég re haj tá si In té zet
I. Ob jek tu má ban, a Nagy Ig nác ut -
cá ban ta lál ko zott egy há zunk bör -
tön lel ké sze i vel. A meg be szé lés kö -
zép pont já ban a ba jor és a ma gyar
bör tön lel ké szi szol gá lat jö vő be li

együtt mű kö dé sé nek tar tal mi kér dé -
sei áll tak. 

Ugyan csak az I. ob jek tum volt a
hely szí ne a szep tem ber 22-i bör tön -
lá to ga tás nak és is ten tisz te let nek,

amely Ralf Gri go le it, Cse lovsz kyné
Tarr Klá ra, il let ve egy há zunk bör tön -
lel ké szei, to váb bá teo ló gus hall ga tók
rész vé te lé vel zaj lott. Az is ten tisz te -
le tet Bí zik Lász ló bv. lel kész tar tot -
ta az elő ze tes fog va tar tás ban lé vő női
fog va tar tot tak nak.

Az ezt kö ve tő en zaj lott meg be -
szé lés részt ve vői a bör tön lel ké szi
szol gá la tok, il let ve a ma gyar or szá gi
bün te tés-vég re haj tás in téz mé nyei kö -
zöt ti együtt mű kö dés le he tő sé ge it vi -
tat ták meg. Je len volt az esz me cse rén
– a bün te tés-vég re haj tás ré szé ről –
Csó ti And rás bv. ve zér őr nagy, bv. fő -
ta ná csos, a bün te tés-vég re haj tás or -
szá gos pa rancs no ká nak stra té gi ai és
ko or di ná ci ós he lyet te se, Bog lya sovsz -
ky Csa ba bv. dan dár tá bor nok, a Fő -
vá ro si Bün te tés-vég re haj tá si In té zet
pa rancs no ka, Ma gyar Sán dor bv. al -
ez re des, to váb bá Ralf Gri go le it, Cse -
lovsz kyné Tarr Klá ra, va la mint bör -
tön lel ké szi szol gá la tunk tag jai: Ak lan
Bé la Sán dor, Bí zik Lász ló, Já no sa At -
ti la és Vá ri Krisz ti na.

g Vá ri Krisz ti na 

Bör tön lel ké szi
együtt mű kö dés

A kap cso la tok te rén so kat je len tett,
hogy dr. Jo han nes Hans el mann püs -
pök, a Lu the rá nus Vi lág szö vet ség
(LVSZ) ko ráb bi el nö ke több ször járt
ha zánk ban, így püs pö ki be ik ta tá -
som kor is, 1987-ben.

Ösztönző zsinat
Az elő ké szí tő tár gya lá sok után ba jor
test vé re ink négy ta gú kül dött sé get
hív tak meg zsi na tuk ra, egy út tal fel -
kér tek a zsi nat meg nyi tó is ten tisz te -
le té nek meg tisz te lő ige hir de tői szol -
gá la tá ra. Kül dött sé günk a ple ná ris
ülé se ken és a bi zott sá gok ban rész le -
te sen be szá mol ha tott egy há zunk éle -
té ről. Sch we in furt ban a két egy ház el -
ha tá roz ta, hogy meg oszt juk egy más -
sal spi ri tu á lis és teo ló gi ai ta pasz ta la -
ta in kat, és ki cse rél jük is ten tisz te le ti,
dia kó ni ai, kul tu rá lis, ok ta tá si és ne -
ve lé si mun kánk ered mé nye it. 

Meg in dul tak te hát a köl csö nös
gyü le ke ze ti, egy ház me gyei, ok ta tá si-
ne ve lé si és dia kó ni ai in téz mé nyi lá -
to ga tá sok. Kér tük, hadd ta nul má -
nyoz has sák a né met bör tön misszió
min den nap ja it is azok a lel ké sze -
ink, akik ha zánk ban ak kor kezd ték el
ezt a mun kát. 

Ösz tön dí jak se gít sé gé vel éven te
töb ben ta nul hat tak hosszabb-rö vi -
debb ide ig Né met or szág ban teo ló gi -

át, egy ház ze nét, pe da gó gi át, és ve het -
tek részt kü lön fé le szak kép zé sek -
ben. Nem fe led kez tünk el a ha zai né -
met aj kú gyü le ke ze tek és a né met or -
szá gi ma gyar szór vá nyok lel ki gon do -
zá sá ról sem. Óri á si je len tő sé gű dön -
tés volt szá munk ra, hogy a re for má -
ció or szá gá nak ná lunk leg alább tíz -
szer na gyobb egy há za kez de mé nyez -
te a ve lünk va ló szo ro sabb kap cso la -
tok fel vé te lét.

A mo to ri zá ció kez de tei
Be val lom, nem kis iz gal mat je len tett,
ami kor a sch we in fur ti zsi nat ple ná -
ris ülé sén – mi u tán a be szá mo lók
alap ján meg is mer ték egy há zunk

hely ze tét – azt a kér dést tet ték fel ne -
kem, hogy most ép pen hol szo rít leg -
job ban a ci pő, me lyik te rü le ten kel -
le ne leg in kább, leg ha ma rabb se gít ség.

Ru da bá nyán meg élt se géd lel ké szi
ta pasz ta la ta im ról be szél tem: mit je len -
tett ott a hat va nas évek ele jén a szór -
vány sors. A köz pont ból még ti zen egy
kö ze li-tá vo lab bi te le pü lés re jár tam
is ten tisz te le tet tar ta ni, és össze sen
hat van hat köz ség tar to zott hoz zám. El -
mond tam, hogy sok lel ké szünk va sár -
na pon ként rend sze re sen há rom-négy
szol gá la tot is vé gez, és eh hez most tár -
sul tak az en ge dé lye zett hit tan órák. Mi
len ne ma, 1992-ben Ma gyar or szá gon
a pri o ri tás? Lel ké sze ink nek a szór vá -
nyok ban leg fel jebb Tra bant ra vagy
Wart burg ra te lik. Ezek ugyan jó „lu -
the rá nus” au tók, mert sok szor vall ják
azt, amit Lu ther a bi ro dal mi gyű lés
előtt – „Itt ál lok, más ként nem te he -
tek. Is ten en gem úgy se gél jen!…” –, ám
a szór vá nyok ban meg bíz ha tó jár mű -
vek re len ne szük ség!

A zsi nat taps ban és ne ve tés ben
tört ki, és egy han gú lag azon nal meg -
sza vaz tak öt száz ezer ak ko ri né met
már kát egy há zunk szór vány lel ké -
sze i nek. Eb ből kezd tük el az Opel
Cor sa-ak ci ót, és a kö vet ke ző évek -
ben is kap tunk tá mo ga tást a szór -
vány au tók ra. Ezen fe lül több temp -

lom (pél dá ul a du na új vá ro si), több is -
ko la (pél dá ul az aszó di gim ná zi um)
és in téz mény (pél dá ul az Or dass
La jos Ok ta tá si Köz pont Rév fü lö -
pön vagy Ba la ton szár szón az Evan -
gé li kus Kon fe ren cia- és Misszi ói
Ott hon) el ső sor ban a ba jor test vér -
egy ház tá mo ga tá sá nak kö szön he -
tő en épült fel, in dult el.

1992-ben a meg ál la po dás há rom
év re szólt. Ezt 1995-ben Re gens -
burg ban öt év vel hosszab bí tot tuk
meg, majd 2000 és 2005 után most,
2010. ok tó ber 12-én dél után 15 órai
kez det tel a Bu da pest-Fa so ri Evan gé -
li kus Gim ná zi um ban ír juk alá az
újabb szer ző dés hosszab bí tást. 

Mind két fél ré szé ről éven te sor ke -
rül a meg ál la po dás vég re haj tá sá nak
rész le tes ér té ke lé sé re is. Te gyük hoz -
zá, hogy a Né met or szá gi Pro tes táns
Egy ház (Evan gelis che Kirche in
Deutsch land, EKD) egyik tar to má nyi
egy há za sem ápol ilyen ré gi és ilyen
ma gas szin tű part ner kap cso la tot
más or szág egy há zá val.

Oros há zi pél da
Hadd em lít sek meg pél da ként egy
ese tet az ok ta tá si-ne ve lé si együtt -
mű kö dés te rü le té ről. Oros há za
gyü le ke ze te óvo dát in dí tott (épp az
el múlt hét vé gén ün ne pel te fenn ál -
lá sá nak ti zen öt éves ju bi le u mát). A
ba jor egy ház szak em be rei meg lá to -
gat ták az in téz ményt, és el is me ré -
sü ket fe jez ték ki az ot ta ni mun kát
lát va. Fel aján lot ták, hogy se géd kez -
nek olyan, el ső ként ná luk be ve ze -
tett „óvo dai él mény park” ki épí té sé -
ben, ame ly meg moz gat ja a gyer me -
kek fan tá zi á ját, és pró bá ra te szi
tes ti ügyes sé gü ket. Öröm volt meg -
cso dál ni, ho gyan „va rá zso ló dott
át” a ko ráb ban ko pár ud var – az
óvo da azon nal be mu ta tó tan in téz -
mény lett a fő is ko lai kép zés hall ga -
tói szá má ra. 

Az óvo dá ból ki nö vő gyer me kek
szá má ra a gyü le ke zet ké sőbb ál ta lá -
nos is ko lát, majd gim ná zi u mot is lé -
te sí tett – át gon dolt, okos egy há zi ok -
ta tá si-ne ve lé si stra té gia!

Tar tó san meg pe csé tel ve
Vé ge ze tül hadd idéz zem a test vér egy -
há zi cso por tos lá to ga tá sok egyik de -
rűs je le ne tét is. 

Egy Bács-Kis kun me gyei gyü le ke -
ze ti lá to ga tás al kal má val az egyik
es te pres bi ter há zi gaz dánk hí vott
meg kós to ló ra a pin cé jé be. Asz tal hoz
ül te tett a jó sző lő ter més ről árul ko dó

k ö r  ny e  z e t  b e n ,
majd elő ke rült a
csí pős há zi kol bász
és a vö rös bor. A
né met nyelv ben
ke vés sé já ra tos há -
zi gaz da sej tet te,
hogy ilyen kor –
ami kor egy ba jor
püs pök és más elő -
ke lő ven dé gek te -
lep sze nek le ná la
– il len dő len ne va -
la mi egy há zi as kö -
szön tőt mon da nia.
Föl emel te hát po -
ha rát, és rö vid
gon dol ko dás után
ki vág ta: „Hal le lu -
ja!” 

Az egyik ba jor
hölgy ven dég ezen
annyi ra meg le pő -
dött, hogy fel dön -
töt te vö rös bo ros
po ha rát. A ne dű
pon to san a ve le
szem ben ál ló fi a tal
ba jor egy ház fő ta -

ná csos gon do san va salt ga lamb szür -
ke pan tal ló ján kö tött ki. A gaz da igye -
ke zett le tö röl get ni a bí bor szí né be
haj ló nad rá got, a hölgy pe dig bűn bá -
nó an meg ígér te, hogy reg gel re a
szál lá son ki mos sa és ki va sal ja. 

Né hány hó nap múl va szép nyom -
ta tott ér te sí tést kap tunk: es kü vői
meg hí vót. A vö rös bo ros ak ció kö vet -
kez mé nye há zas ság lett! Nos, ilyen
ered ményt is hoz tak a test vér egy há -
zi kap cso la tok…

g D. dr. Har ma ti Bé la

A szer ző egy há zunk nyu gal ma zott
püs pö ke

SZ E MÉ LYE S TÖR TÉ NE LE M

Ba jor–ma gyar em lé kek
b Eu ró pá ban az 1989–90-ben kez dő dött rend szer-vál toz ta tá si kí sér le -

tek kel pár hu za mo san meg újult az egy há zak ke let–nyu ga ti érint ke zé -
se is. Így pél dá ul a né met evan gé li kus egy há zak – tar to má nyi ta go zó -
dá suk nak meg fe le lő en – meg erő sí tet ték ad dig is élő tö rek vé se i ket, hogy
egy-egy ko ráb bi szo ci a lis ta or szág ban mű kö dő evan gé li kus egy ház zal
kap cso la to kat ápol ja nak. A Würt tem ber gi Evan gé li kus Egy ház pél dá -
ul így vá lasz tot ta Szlo vá ki át, az Észak-el bai pe dig a Bal ti kum or szá -
ga it. Mi – ta lán az év szá za dok ra vissza te kin tő ba jor–ma gyar kap cso -
la tok okán is – 1992. no vem ber 23-án Sch we in furt ban a Ba jor Evan -
gé li kus Egy ház zal köthettünk test vér egy há zi meg ál la po dást.

Egész na pos ün nep sé get ren dez tek
ok tó ber 2-án az oros há zi evan gé li kus
óvo dá ban. A vá ros és egy há zunk leg -
na gyobb lét szá mú óvo dá ja 1995 óta
mű kö dik egy há zi in téz mény ként,
immár több mint száz hat van gyer -
mek kel. Pe dig a kez de tek kor mus tár -
mag nyi volt a je len le gi in téz mény.

A ki lenc ve nes évek leg ele jén csak
sze rény álom volt, hogy leg alább a
hit ok ta tás meg kez dőd hes sen az
óvo dák ban. Múlt szombaton Győ ri
Gá bor es pe res (óvo daa la pí tó) és
Ré  vész Jó zsef né nyu gal ma zott óvo -
da ve ze tő ele ve ní tet te föl a bajor se -
gít séggel létesült in téz mény tör té ne -
tét, amely nek a lé nye ge, hogy az Úr
cso dá san mű kö dik. 

A tör té ne ti vissza te kin tés után az in -
téz ményt kö szön töt te – az idő köz ben
a vá ros pol gár mes te ré vé is meg vá lasz -
tott – dr. Dan csó Jó zsef or szág gyű lé si
kép vi se lő, majd a Szé kács Jó zsef Evan -
gé li kus Óvo da, Ál ta lá nos Is ko la és
Gim ná zi um dísz ter mé ben folytatódott
az ünneplés. A szép na pot há la adó is -

ten tisz te let zár ta, ame lyen Gáncs Pé -
ter püs pök hir det te Is ten szent igé jét. 

Az ün nep sé get Vaj er Tí mea óvo -
da ve ze tő szer vez te Fe hér Bor bá la
is ko la igaz ga tó se gít sé gé vel. A ren dez -
vé nyen – többek között – je len volt
egy há zunk or szá gos iro dá já nak igaz -
ga tó ja, Ká kay Ist ván, il let ve az ok ta -
tá si osz tály ve ze tő je, Haj dó Ákos is. 

g – rj –

Mus tár mag kez det
Ti zen öt éves az orosházi óvo da
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Dr. Harmati Béla és dr. Johannes Hanselmann püspök 1992. november 23-án aláírja
a bajor–magyar evangélikus testvéregyházi szerződést
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Kon fe ren cia meg hí vó
A Ma gyar or szá gi Lu ther Szö vet ség (MLSZ) ok tó ber 30-án, szom ba ton
10 és 18 óra kö zött a Pes ti Evan gé li kus Egy ház De ák Té ri Egy ház köz sé -
ge ta nács ter mé ben (Bu da pest V., De ák tér 4. I. eme let) kon fe ren ci át szer -
vez Az ügy nök kér dés fel dol go zá sá nak egy há zi fo gad ta tá sa és teo ló gi ai ér -
té ke lé se cí men. A kon fe ren cia fő véd nö kei: Itt zés Já nos el nök-püs pök, Prőh -
le Ger gely or szá gos fel ügye lő.

A kon fe ren cia cél ja a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház ban öt éve fo -
lyó tény fel tá ró szak mai mun ka és az en nek el ső do ku men tá ci ó ja ként ki -
adott Há ló cí mű kö tet (Lu ther Ki adó, Bu da pest , 2010) egy há zi fo gad -
ta tá sá nak nyílt meg be szé lé se.

A kon fe ren ci á ra min den ér dek lő dőt sze re tet tel vár nak a szer ve zők. A
rész vé tel in gye nes. Sze rény ebéd re ven dé gül lát juk a részt ve vő ket. Az ebéd
igény lé sét kér jük leg ké sőbb ok tó ber 25-ig je lez ni az MLSZ tit ká rá nál,
Grend orf Pé ter nél a 20/775-3964-es te le fon szá mon vagy a pg ren -
dorf@hds net.hu e-mail cí men.

Prog ram
• 10.00–10.10: Meg nyi tó, igei kö szön tő – Itt zés Já nos el nök-püs pök,

a kon fe ren cia véd nö ke
• 10.10–10.20: dr. Fa bi ny Ti bor egye te mi ta nár, MLSZ-el nök, a kon -

fe ren cia szer ve ző je: Mi ért ren dez tük ezt a kon fe ren ci át?
• 10.20–10.40: Sza bó Gyu la ró mai ka to li kus plé bá nos, ku ta tó: Az

evan gé li kus tény fel tá rás ka to li kus szem mel – pár hu za mok a mai
ka to li kus egy ház ban

• 10.40–11.00: dr. Fa ze kas Sán dor rek tor, teo ló gus (Deb re ce ni Re for -
má tus Hittudományi Egye tem): Az evan gé li kus tény fel tá rás re for -
má tus szem mel – pár hu za mok a mai re for má tus egy ház ban

• 11.00–11.20: Ro szík Gá bor evan gé li kus lel kész, volt MDF-es kép vi -
se lő: Meg is mert ügy nök lis ta az An tall-kor mány ide jén

• 11.20–11.50: Hoz zá szó lás a há rom elő adás hoz
• 11.50–12.00: Szü net
• 12.00–12.20: Dis pu ta – dr. Ha fen scher Ká roly (id.) nyu gal ma zott

evan gé li kus lel kész és Itt zés Ádám tör té nész
• 12.20–12.40: dr. Itt zés And rás ma te ma ti kus, gyü le ke ze ti fel ügye lő:

A tény fel tá rás egyik előz mé nye: az át vi lá gí tás le he tő sé ge
• 12.40–13.00: Hoz zá szó lás a dis pu tá hoz és az elő adás hoz
• 13.00–14.00: Ebéd szü net (sze rény ebéd elő ze tes be je lent ke zés alap ján)
• 14.00–14.20: dr. Joób Má té evan gé li kus lel kész: A bűn bá nat és a

szé gyen ér zet fel ol dá sá nak kér dé sei az ügy nök kér dés kap csán
• 14.20–14.40: dr. Prőh le Pé ter ma te ma ti kus: Fe le lős sé günk
• 14.40–15.00: dr. Bö röcz Eni kő evan gé li kus lel kész, egy ház tör té nész:

Prőh le Ká roly pro fesszor a ta ga dás ról, il let ve az áru lás ról
• 15.00–15.30: Hoz zá szó lás a há rom elő adás hoz
• 15.30–15.40: Szü net
• 15.40–16.00: Zász ka licz ky Pál (id.) nyu gal ma zott evan gé li kus lel -

kész: A je len té sek igaz ság tar tal ma
• 16.00–16.20: Zász ka licz ky Pé ter nyu gal ma zott evan gé li kus lel kész:

„Csi nál junk ren det ma gunk, kü lön ben más csi nál”
• 16.20–16.30: Hoz zá szó lás a két elő adás hoz
• 16.30–16.50: Mi rák Ka ta lin tör té nész, a tény fel tá ró bi zott ság tag ja,

a Há ló cí mű kö tet szer kesz tő je: A Há ló cí mű kö tet vissz hang ja az
egy há zi köz vé le mény ben

• 16.50–18.00: Ke rek asz tal és fó rum min den részt ve vő szá má ra. A
ke rek asz tal részt ve vői a tény fel tá ró bi zott ság tag jai: dr. Csep re gi
And rás evan gé li kus lel kész, Mi rák Ka ta lin tör té nész, dr. Ker tész Bo -
tond tör té nész, dr. Ba lás Ist ván jo gász, Itt zés Ádám tör té nész. Mo -
de rá tor: Prőh le Ger gely kül ügyi ál lam tit kár-he lyet tes, or szá gos fel -
ügye lő, a kon fe ren cia véd nö ke. (Hoz zá szó lás ra elő re je lent ke zett:
Ma gassy Zol tán, dr. Ka bó di Csa ba.)

• 18.00: Zár szó – Prőh le Ger gely

H I R D E T É S

A Pes ti Egy ház me gye egy ház me gyei misszi ói dél utánt tart ok tó ber 16-
án dél után 15 órá tól 18 órá ig. Cím: Új pes ti Evan gé li kus Egy ház köz ség,
1034 Bu da pest, Lebs tück M. u. 36–38.

A prog ram me ne te
• 15.00: Ének lés, meg nyi tó – Győ ri Já nos Sá mu el egy ház me gyei

misszi ói elő adó
• 15.15: Elő adás – Soly már Pé ter nyu gal ma zott új pes ti lel kész
• 16.00: Ének lés
• 16.15: Elő adás: A sze gény ség és gaz dag ság kér dé se gyü le ke ze te ink ben

– Győ ri Já nos Sá mu el
• 16.50: A pest er zsé be ti ifi szol gá la ta Meg mé ret tél cím mel
• 17.00: Fó rum be szél ge tés
• 17.45: Be fe je ző áhí tat, ének

Sze re tet ven dég ség

H I R D E T É S

Az Evan gé li kus Kór há zi Lel ki gon do zói Szol gá lat őszi két na pos kon fe -
ren ci át tart ok tó ber 15-én és 16-án, pén tek dél után 15 órá tól szom bat dél -
után 2 órá ig Pi lis csa bán, a Bé thel Evan gé li kus Misszi ói Ott hon ban (Szé -
che nyi u. 8–12.).

Té ma: Bel ső har mó nia. Ter ve zett prog ram: Könnyen bil le nő har mó -
nia; Lo ja li tás konflik tus; Kő kö vön (pszi cho dra ma ti kus já ték); Har mo -
ni kus sze mé lyek – gon do la tok és ké pek a Szent írás fé nyé ben; Bel ső sza -
bad ság.

Ér dek lőd ni és je lent kez ni le het: Ba logh Éva: 20/824-4723, bo dza bo -
kor@gmail.com; Hon ti Irén: 20/824-5629, hi re ne@cit ro mail.hu; Hei ne -
mann Il di kó: 20/770-0442, il di ko.hei ne mann@lu the ran.hu; Kul csár
Zsu zsan na: 20/824-2256, kul zsi@hot mail.com.

Sze re tet tel vár juk ön kén tes se gí tő in ket és az ér dek lő dő ket!

H I R D E T É S

A szent té ava tás hoz szük sé ges ren -
ge teg kri té ri um nak meg fe lel ni nem
egy sze rű fel adat. Aho gyan em ber nek
len ni sem az. Ha va la ki hosszú tű rő,
né ma ál do zat vagy ön fel ál do zó, ár tat -

lan lé lek, gyak ran mond juk rá: ez egy
szent. Ha va la ki azon ban nem em be -
ri mó don vi sel ke dik, azt mond juk rá:
ez egy ál lat. 

Mi ért ke rül jük meg mind un ta lan
ilyen szél ső sé ge sen mind azt, ami em -
be ri? Hi szen a szent és az ál lat kö zöt ti
utat csak egy em ber ké pes min den
szeg le té ben be jár ni, és annyi min den
van még, ami re csak az em ber ké pes!

Az egye te mi gyü le ke zet film klub ján
eb ben a tan év ben olyan fil me ket né -
zünk meg és sze dünk ízek re, ame lyek -
ben ko runk (vagy az eset le ges el jö ven -
dő ko rok) édes anyá i nak út ját jár hat juk
vé gig a szent-em ber, il let ve az em ber-
szent vo na lon – a csa ló, a lel kész nő, az
ár tat lan kis lány és a vi lágvé ge utá ni
szent csa lád tör té ne tén ke resz tül. 

Né me lyi kük exp ressz vo nat tal szá -

guld ja át ezt a te re pet, né me lyi kük
hosszas, már-már nem em be ri utat
jár be itt, né me lyi kük ala po san el idő -
zik egy-egy ál lo má son, né me lyi kük
a ki szá mít ha tat lan me net rend mi att
ma rad le a csat la ko zás ról, tő lük a ké -
sé sért szí ves el né zé sü ket és meg ér -
té sü ket kér jük.

Az el ső sze mesz ter me net rend je
• Ok tó ber 4., 18.00: Köz pon ti pá lya -

ud var (bra zil–fran cia film drá ma,
1998, ren de ző: Wal ter Sal les)

• No vem ber 1., 18.00: Bű nök (dán
film drá ma, 2004, ren de ző: Anet -
te K. Ole sen)

• De cem ber 6., 18.00: Az út (ame ri -
kai film drá ma, 2009, ren de ző:
John Hil coat)

g La borczi Dó ra

Mo dern Má ri ák
Szen tek ből em be rek, em be rek ből szen tek

b Szep tem ber kö ze pe-vé ge fe lé
új ra meg tel nek az ut cák egye te -
mis ták kal, ilyen kor új ra ki tár ja
ka pu it Bu da pes ten az egye te mi
gyü le ke zet is… Evan gé li kus lel -
ké szét, Kör mendy Pet rát kér -
dez tük.

– Mi lyen ér zé sek kel néz tek az új év
elé?

– Min den év újat hoz. Min den év -
ben több mint fe le ki cse ré lő dik a gyü -
le ke zet nek, te hát na gyon iz gal mas,
hogy kik lesz nek idén a „test vé re ink”.
Kik kel fog juk meg él ni a kö zös sé -
get? Itt van te hát a vá ra ko zás és az
aján dé ko zó örö me is, hi szen szá -
mos prog ram mal vár juk idén is a fő -
is ko lá so kat és egye te mis tá kat.

– Mi lyen prog ra mok kal?
– Foly tat juk a meg szo kot ta kat is:

min den va sár nap hat kor is ten tisz te -
letet ün nep lünk, hét főn ként hat tól az

in tel lek tu sun kat ál lít juk ki hí vás elé a
Hé Hán – Hé Ha: Hét főn hat kor, ez en -
nek az al ka lom nak az el ne ve zé se –;
Lisz ka Vik tor ve ze ti, idei té mánk az
egy ház és mé dia. Csü tör tö kön ként
hat tól pró bál a gos pel kó rus, aho vá
idén a fér fiszó la mok ba hir de tünk fel -
vé telt. 

De van nak újabb prog ra mok is,
mint a la bi rin tus me di tá ció, ami a kö -
zép ko ri ka ted rá li sok la bi rin tus já rá -
sá nak ha gyo má nyát újít ja fel, és el -
csen de se dés re, ün nep re és imád -
ság ra ad al kal mat. Ha von ta egy szer
film klu bot tar tunk, er ről La borczi
Dó rá nak, a prog ram gaz dá já nak írá -
sa alább ol vas ha tó. De van kéz mű ves
kö rünk, ru ha bör zénk és még na -
gyon sok más prog ra munk.

– Hol ta lál ha tó in for má ció a prog -
ra mok ról?

– Ép pen meg úju ló hon la pun kon,
az egye te mi.lu the ran.hu-n, de sze mé -
lyes on- line nap ló mon is, me lyet a
www.al das.fre eb log.hu cí men írok.

– Egy blog? Hogy jött az öt let?
– Meg kér dez tem brit kol lé gá i -

mat, hogy mi a tit ka gyü le ke ze ti
hon lap ja ik nagy ol va sott sá gá nak, és
azt mond ták, hogy az ef fé le in ter ne -

tes nap lók, avagy blo gok, na gyon
nép sze rű ek. Meg ta pasz tal hat tam
ezt, hi szen na ponta több mint há -
rom száz em ber kö ve ti hol vic ces, hol
ko moly be jegy zé se i met.

g E. É.

Új év az egye te mi ben

Klassz, lát vá nyos és iz gal mas bűn -
ügyi-hul la bon co lós so ro za tok gar -
ma dá i ban nem egy, ha nem egy szer -
re több bűn tény szi mul tán föl de rí té -
se zaj lik. Bűn ügyi hely szí ne lők idő szí -
ne zik a té vé né zést. 

Ho gyan tud tunk vé gig néz ni an no
akár egyet len las sú, mo no ton és unal -
mas Der rick-epi zó dot is?… Kri mi ná -
lis, va ló ban. Lát szik, hogy nem föl tét -
len a mi nő ség ha tá roz za meg egy mé -
di um ha té kony sá gát, ha nem a fo lya -
ma tos je len ér zet fenn tar tá sa. 

A hí res so ro za tok vagy ép pen hí res
em be rek, sztá rok for mál ják a fo lya -
ma tos je len mí to szát; kö zöl nek és
el hall gat nak, vé le ményt for mál nak és
he lyen ként csú nyán le bőg nek, vég te -
len örö möt sze rez ve ez zel a né ző nek-
ol va só nak-hall ga tó nak. Ez alig kü lön -
bö zik az egy ház sok év szá za dos tech -
ni ká já tól: haj da nán egy tün dök lő
teo ló gi ai csil lag eret nek ként tör té nő
mély be hul lá sa volt a szen zá ció. 

A mé dia fo lya ma tos je le ne ho -
gyan bír hat ja el az egy ház üze ne té -
nek ál lan dó jö vő ké pét?

Szük sé ge van az egy ház nak ar ra,
hogy sa ját te re pén száll jon ver seny be
az ar cát fo lya ma to san, ar cu la tát so -
sem vál toz ta tó sztár se ké lyes mon da -
ni va ló já val? Meg le het. 

Szük sé ge van a mé di á nak egy ru -

tin ta lan, eset len és nem pénz ügyi leg
ha té kony hang ra az igen ki fi ze tő dő
ka ko fó ni á ban? Ta lán. 

A gol go tai hely szí ne lők ver se nyez -
nek a kér dés meg fej té sé ben Der -
rick kel: néz he tet len ez a las sú ság. De

leg alább annyi a kér dés, ame lyet
meg kell vizs gál ni, mint a most fu -
tó bűn ügyi so ro za tok mind egyi ké ben
össze sen. 

Így már le het iz gal mas.
g Liszka Viktor

Egy ház és mé dia
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Egy úgy ne ve zett „min de nen át ro ha -
nó” tu ris ta meg lá to ga tott egy szer
egy kis vá rost. Meg kér de zett egy
hely be li la kost: „Szü le tett itt va la mi
hí res ve ze tő?” A hely be li kur tán így
vá la szolt: „Nem iga zán. Itt csak kis -
ba bák szü let tek.”

Úgy tű nik, hogy nin cse nek szü le -
tett ve ze tők, ha nem azok a tu laj don -
sá gok, ame lyek az zá tesz nek ben nün -
ket, az idő fo lya mán ala kul nak ki, a
gya kor lat és az élet mód ha tá sá ra. Mi -
vel mind annyi an ré sze sei va gyunk
en nek a fo lya mat nak, szánj egy kis
időt a kö vet ke ző gon do la tok ra.

Gyer mek ko rom ban in kább olyan
em ber vol tam, aki sze ret egye dül
len ni. Nem vol tam so ha a tár sa ság
kö zép pont ja vagy ve ze tő je. A leg jobb
ba rá tom egy há tas ló volt, aki vel több
időt töl töt tem, mint bár me lyik ba rá -
tom mal vagy ba rát nőm mel. De amint
egy re több dol got akar tam el ér ni az
élet ben, egy re több em ber rel kel lett
együtt dol goz nom. És mi ó ta nagy cé -
lo kat tű zök ki ma gam elé, aka rat la -
nul is olyan ve ze tő fél évé vál tam. A
„nö ve ke dé sem” te hát az em be rek kel
va ló kom mu ni ká ció és köl csön ha tás
egyik ered mé nye lett.

Vol tak olyan idők, ami kor hi á ba
vett kö rül sok em ber, még is na gyon
egye dül érez tem ma gam. Ezt a faj ta
„ma gá nyos sá got” akár üres ség nek
is hív hat nám. Vé gül sze mé lyes kap -
cso lat ba ke rül tem Jé zus Krisz tus -
sal. Ve le és a fe le sé gem mel tu dok a
leg meg hit tebb és leg mé lyebb kö zös -
ség ben len ni. Még min dig sze re tek
egye dül len ni, de ez már in kább
vissza vo nu lás, hogy fel fris sül jek és re -
ge ne rá lód jak. 

Min de nek előtt szi lár dan hi szem,
hogy ve ze tői ké pes sé gem mér té ke
alap ve tő en egye nes arany ban áll az
Úr ral va ló kö zös sé gem mel. Ha a cél -
ja im nak, mód sze re im nek és a mo ti -
vá ci ó im nak nin csen szi lárd és örök -
ké va ló alap juk, ak kor egy sze rű en
csak át ren de zem a
fa ha sá bo kat a mág -
lya ra kás ban.

Egy egész sor ve -
ze tői stí lus kö zül vá -
laszt ha tunk. Lao-ce a
kö vet ke ző ket mond -
ta: „Ami pe dig a leg -
jobb ve ze tőt il le ti, ő
ész re ve he tet len ma -
rad az em be rek előtt.”
A kö vet ke ző „leg job -
bat” áld ják és tisz te lik.
Az azt kö ve tő től fél -
nek az em be rek; az
utol só tí pust pe dig gyű lö lik. Mi kor a
leg jobb ve ze tő el ké szül mun ká já val, az
em be rek azt mond ják: „Szép mun kát
vé gez tünk.”

A há rom leg lé nye ge sebb ve ze tői
tu laj don ság

A ve ze tő szol ga: „Jé zus ek kor le ült,
oda hív ta a ti zen ket tőt, és így szólt
hoz zá juk: »Ha va la ki el ső akar len -
ni, le gyen min den ki kö zött az utol só
és min den ki szol gá ja.«” (Mk 9,35)

A ve ze tő min ta: „Le gye tek a kö ve -
tő im, mint én is kö ve tő je va gyok a
Krisz tus nak.” (1Kor 11,1)

A ve ze tő haj lan dó oda ad ni ön ma -
gát: „Ha va la ki ne kem szol gál, en gem
kö ves sen; és ahol én va gyok, ott lesz
az én szol gám is; és ha va la ki ne kem
szol gál, azt meg be csü li az Atya.” (Jn

12,26) „…elő ször ön ma gu kat ad ták az
Úr nak és az tán ne künk, az Is ten
aka ra tá ból.” (2Kor 8,5)

Ko mo lyan ve szem a mun ká mat.
Ha iga zam van, igyek szem ke mé nyen
kép vi sel ni az el kép ze lé se i met. A
prob lé mák ab ból adód nak, hogy

van nak úgy ne ve zett „vak folt ja im”,
vagy is a rossz el kép ze lé se i met is
ugyan olyan ha tá ro zott ság gal pró -
bá lom meg va ló sí ta ni.

Az egyen súly meg te rem té se vé gett
hoz tam lét re egy igaz ga tó ta ná csot,
amely nek be szá mo lok a mun kám ról.
Van egy vissza von ha tat lan alap sza -
bá lyunk: min den nagy hord ere jű
dön tés ben egy ség re kell jut nunk.
Ez azt erő sí ti ben nem, hogy szol gá -
ló ve ze tő le gyek, fo lya ma to san ke res -
ve az Úr ve ze té sét. Mint aho gyan
alap ve tő en fon tos egy kis ke res ke del -
mi üz let si ke res mű kö dé sé hez az el -
he lyez ke dés, úgy a ha té kony ve ze tés
szá má ra a kom mu ni ká ció a leg fon -
to sabb do log.

g Ken Kor kow
(Forrás: Monday Manna)

A leg lé nye ge sebb ve ze tői
tu laj don sá gok

El ső sor ban a 17–18 éves fi a ta lok szá -
má ra ké szült a Kö ze lebb az Élet hez cí -
mű, kö zel múlt ban meg je lent evan gé -
li kus hit tan könyv, de al kal mas ar ra is,
hogy a gyü le ke ze ti if jú sá gi órák vagy
a fel nőtt ok ta tás szá má ra szol gál tas -
son anya got. 

Szép ki ál lí tá sú tan könyv. Be le la -
poz va fel tű nő a ké pek és be tűk ki -
egyen sú lyo zott ará nya. Ha va la ki év
ele jén ki nyit ja, meg tör tén het ve le,
hogy szin te aka ra ta el le né re is be le-
be le ol vas, egy-egy ér de ke sebb té -
má nál el idő zik, egy idő után ta lán
még le is ül ve le. 

Aki há tul ról kezd ve sze re ti át la -
poz ni a köny ve ket, el ső ként a szö veg -
ben elő for du ló leg fon to sabb fo gal -
mak mu ta tó já val ta lál ko zik. Sok -
szor hal lott és ta lán so ha sem elég gé
tisz tá zott fo gal mak mel lett tel je sen is -
me ret len ki fe je zé sek is van nak. Sze -
re pel nek ben ne olyan sza vak, ame -
lye ket sok szor és sok fé le kép pen hasz -
ná lunk, és olya nok is, ame lyek kel
nem szí ve sen élünk.

Már eb ből a tar tal mi me rí tés ből is
érez he tő, hogy a tan könyv ben sok
olyan kér dés jön elő, ame lyet nem
könnyű egyet len pol con el he lyez ni.
Az evan gé li kus ta ní tás jo go san vár -
ha tó té ma kö rei mel lett elő ke rül nek
itt ezek kel kap cso lat ban ter mé szet -
tu do má nyi és tár sa da lom tu do má -
nyi alap kér dé sek, iro da lom, kép ző -
mű vé szet, sőt film aján lás is.

Min den fe je zet fel épí té se meg -
egye zik, ezért az ol va só, aki meg is -
mert már leg alább egy fe je ze tet, a 259
ol da las könyv egyet len lap ján sem ér -
zi ma gát el ve szett nek. A fe je ze tek ele -

jén min dig egy sze mé lyes han gú,
rá ve ze tő tör té net ta lál ha tó. Vagy ta -
lán nem is tör té net, in kább egy be -
nyo más. Élő kép, han gu lat fes tés, imp -
resszió; né ha több kis tör té net is
sze re pel, más kor pe dig alig egy-egy.
Na gyon ta lá ló gon do la tok van nak
ezek ben; sok ha son ló él mé nyem van
ne kem is, de van nak tő lem tá vol ál -
lók is – ezek biz tos majd má sok hoz
áll nak kö zel.

A kö vet ke ző rész a törzs anyag
(vagy ahogy itt sze re pel: fő szö veg). Eb -
ben elég sok olyan gon do lat sze re pel,
amellyel rit kán ta lál koz tam ed dig
hit tan órá kon. Elő ször nem volt egy -
sze rű meg fej te ni, hogy pél dá ul mi kö -
ze van a ha rang zú gás nak a dro gok -
hoz vagy a mű vé sze tek hez, vagy
hogy vé gül is jó nak vagy rossz nak
tart suk-e, ha va la ki ta lál koz ni sze ret -
ne a szent tel, de a fe je zet el ol va sá sa
után ezek össze áll tak. 

Na gyon jó, hogy sok olyan kér dés
is sze re pel a könyv ben, amely ről
sok szor le het hal la ni, de rész le te i ben
ki fejt ve rit kán ta lál ko zik ve lük az
em ber. Az úr va cso rá ról már a kon -
fir má ci ó ra meg ta nul tuk, hogy szent -
ség, és hogy Jé zus va ló sá gos tes te és
vé re, de ed dig nem tud tam, hogy pél -
dá ul a re for má tus egy há zon be lül is
két fé le fel fo gás lé te zik ró la. Hal lot tam
már a ke reszt teo ló gi á já ról és a lát -
ha tat lan egy ház ról is, de ezek nek
sem is mer tem pon to san a je len té sét.

A kér dé sek össze fog lal ják az előz -
mé nye ket, a fő szö ve get és az utá na
kö vet ke ző, For rá sok, Mit je lent? és
Teo ló gia cí mű, rö vi debb ré sze ket.
Az el ső ben és az utol só ban fő leg idé -

ze tek sze re pel nek a Bib li á ból, a hit -
val lá sa ink ból és olyan teo ló gu sok tól,
akik fon tos gon do la tot mond tak a fe -
je zet va la me lyik té má já ról.

A kö zép ső, Mit je lent? rész va ló -
já ban egy-egy szó nak vagy fo ga lom -
nak a ma gya rá za ta. Sok szor van itt
uta lás a szó ki ala ku lá sá ra, a mos ta -
ni hasz ná la tá ra, je len té se i re és je len -
tő sé gé re is. Né ha egé szen egy ér tel mű
(pél dá ul gyó nás), más hol ne héz ki fe -
je zé sek (pél dá ul is ten ké pű ség vagy
sza bad aka rat) is sze re pel nek.

Van olyan kér dés, hogy az adott
ké pet az ol va só sze rint mi kö ti össze
a fe je zet té má já val. Van, hogy sor -
rend be kell ál lí ta ni ké pe ket, gon do -
la to kat vagy ese mé nye ket va la mi lyen
szem pont alap ján. Ta lál ha tunk sze -
rep já té ko kat, gra fi ko no kat, idé ze te -
ket és sok bib li ai hi vat ko zást, ame lyek

mély sé gük ben se gít het nek meg ér te -
ni a té má kat. 

A kér dé se ket majd nem min den hol
ki sebb-na gyobb cso por tok ban ér -
de mes fel dol goz ni, de azért van nak
egyé ni leg meg vá la szo lan dók is.

Ál ta lá ban több kér dés ol vas ha tó
egy-egy fe je zet nél, mint amennyi egy
órá ba be le szo kott fér ni. Ha egy év alatt
akar ja egy osz tály át ven ni az egész
köny vet, biz tos lesz rá le he tő ség, hogy
meg be szél je a hit tan ta nár ral, me lyi ket
old ják meg az órán. A fel ada tok nál be
van je löl ve, hogy a fő szö veg me lyik ré -
szé hez kap cso ló dik, ez nagy se gít ség.

A kér dé sek után jön a Film aján ló.
Min den hol két film aján lót le het ol vas -
ni – be val lom, én ezek kel kezd tem –;
a leg több film cí me is me rős, de lesz
mit be hoz ni.

Kö zel kép pel zá rul nak a fe je ze tek:
ezek ál ta lá ban egy-egy hí res em ber ről
szó ló tör té ne tek, de van kö zöt tük re -
gény- és no vel la rész let is.

A könyv nek sa ját hon lap ja is van
a www.hit tan konyv.hu cí men, ahol el -
ér he tők a könyv ké pei és a ta ná rok -
nak szó ló ké zi könyv is. A fó ru mon
min den ki el mond hat ja a vé le mé -
nyét, kér dez het, és meg oszt hat ja sa -
ját ké pe it, anya ga it. En nek kap csán
el is gon dol koz tam: ez lesz az el ső
web ket tes hit tan könyv?

g – szb –

Bé res Ta más – Ko dá csy-Si mon Esz -
ter – Réz-Nagy Zol tán: Kö ze lebb az
Élet hez. Evan gé li kus hit tan könyv
17–18 éve sek szá má ra. Lu ther Ki -
adó, Bu da pest, 2010. Ára 880 fo rint.

KÖN YV AJÁN LÓ

Kö ze lebb az Élet hez

„Gyó gyíts meg, Uram, ak kor meg gyó -
gyu lok, sza ba díts meg, ak kor meg sza -
ba du lok.” (Jer 17,14)

Szent há rom ság ün ne pe után a 19. hé -
ten az Út mu ta tó reg ge li és he ti igéi
Jé zus és a ta nít vá nyai mun kál ko dá -
sá ról, cso dás gyó gyí tá sa i ról szól nak. „Az én Atyám mind ez ide ig mun kál -
ko dik, én is mun kál ko dom.” (Jn 5,17) Ezért mi is jár junk el hí vá sunk hoz mél -
tó an – a mun ká ban! „Jó az Úr, örök ké tart az ő ke gyel me és hű sé ge nem ze -
dék ről nem ze dék re.” (Zsolt 100,5; LK) Jé zus szom ba ton gyó gyí tot ta meg a
bé nát, akit me rész és le le mé nyes hi tű fe le ba rá tai tet tek le elé. S mi vel az Em -
ber fia a min den ha tó Is ten Fia, egy aránt bír bűn bo csá tó és gyó gyí tó ha ta lom -
mal: „Fi am, meg bo csát tat tak a bű ne id.” „…kelj fel, fogd az ágya dat, és menj
ha za!” (Mk 2,5.11) S mind „bol dog az az em ber, ki nek az Úr nem ró ja fel bű -
nét, és ki nek lel ké ben sem mi ál nok ság nin csen” (GyLK 692)! „Volt idő, mi -
dőn ilyen kor azt hit tem vol na, hogy Is ten el ha gyott. Ma már azon ban a be -
teg ség ép pen olyan ked ves ne kem, mint az egész ség. Mi vel Is ten ke gyel mes
Atyám, mind ez ked ves és drá ga ne kem.” (Lu ther) Pál ké ri azo kat, akik már
hal lot tak s ta nul tak Krisz tus ról: en ged jé tek ma ga to kat meg újí ta ni őál ta la, és
„…ölt sé tek fel az új em bert, aki Is ten tet szé se sze rint va ló sá gos igaz ság ban és
szent ség ben te rem te tett”. Az élet vál to zá sá nak egyik je le: „Aki lop ni szo kott,
töb bé ne lop jon, ha nem in kább dol goz zék (!), és sa ját ke ze mun ká já val sze -
rez ze meg a ja va kat…” (Ef 4,24.28) Ti me us vak fia ki tar tó hit tel ki ál tott: „Dá -
vid Fia, Jé zus, kö nyö rülj raj tam!” S ké ré se tel je sült; azon nal lá tott. „Menj el,
a hi ted meg tar tott té ged.” (Mk 10,47.52) Az ál dott Or vos en ge dett egy lep -
rás hi tet su gár zó ké ré sé nek is: „Uram, ha aka rod, meg tudsz tisz tí ta ni en gem.”
Elég volt egy szó, egy érin tés: „Aka rom, tisz tulj meg!” (Lk 5,12.13) A bölcs pré -
di ká tor így ta ní tott – a Te rem tő aka ra ta sze rint (lásd 1Móz 2,7 és 3,19) – e
föl di élet vé gé ről: „A por vissza tér a föld be, olyan lesz, mint volt, a lé lek pe -
dig vissza tér Is ten hez, aki ad ta.” (Préd 12,7) A ta nít vá nyok is ugyan azt a mun -
kát vé gez ték, ame lyet ki kül dő Mes te rük; „el in dul tak, és hir det ték az em be -
rek nek, hogy tér je nek meg; sok ör dö göt ki űz tek, sok be te get meg ken tek olaj -
jal és meg gyó gyí tot tak” (Mk 6,12–13). Mi u tán Jé zus min den e föl di mun ká -
ja „el vé gez te tett”, a ke resz ten há rom, őt ká rom ló, gú nyo ló, gya lá zó kó rus ki -
ál to zá sát is el vi sel te. „Bí zott az Is ten ben: sza ba dít sa meg most, ha akar ja; hi -
szen azt mond ta: Is ten Fia va gyok.” (Mt 27,43) De Is ten azt akar ja, hogy az
Úr Jé zus ál tal nyer jen sza ba du lást min den ben ne hí vő em ber e föl dön! Ezért
ál lít ha tott a lá ba i ra egy sán tát Liszt rá ban Pál, mert „lát ta, hogy van hi te ah -
hoz, hogy meg gyó gyul jon”. S a po gány bál vány is te ne ket imá dók nak ki ál tot -
ta Bar na bás sal: „…azt az evan gé li u mot hir det jük nek tek, hogy ezek ből a hi -
á ba va ló dol gok ból tér je tek meg az élő Is ten hez…” (Ap Csel 14,9.15) „A te gyó -
gyí tó szent ke zed / Or vo sol ta fáj dal mam (…), / Én Uram, üd vös sé gem, / Jé -
zus, én re mény sé gem!” (EÉ 373,3.5) A ti éd is csak ő?! 

g Ga rai And rás

HE TI ÚT RA VA LÓ

A hónap könyve – októberben
a Luther Kiadótól
30 kedvezménnyel

Dr. Muntag Andor:
Jób könyve

Vá sá rol ja meg a hó nap köny vét
ked vez mé nye sen!
Eredeti ára: 1600 forint.

http://bolt.lu the ran.hu/
E-mail: ki ado@lu the ran.hu
Fax: 1/486-1229
1085 Bu da pest, Ül lői út 24.

A gaz, ami a sír ju kon ké kell,
az ég, ami sír juk ból te rem,
meg ter mi kü lön éle té vel
ami még ben nük vég te len.

Így ta nu lok én is hal kul ni,
le szek csönd del, ég gel te li,
és na gyon, na gyon föl dön tú li
és na gyon, na gyon em be ri.

Bel la Ist ván

Az ég fa lá ra
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A bu da pes ti in du lást kop pen há gai át -
szál lás kö vet te, s né hány óra el tel té -
vel már Iz land tá ja i ban gyö nyör -

köd het tünk – egy elő re ma dár táv lat -
ból: alat tunk a Vat naj ö kull ha tal -
mas jég tö me ge, a pe re me i ről „le -
csor do gá ló” gleccse rek s a hor da lék -
anya gok ál tal fel töl tött dé li, ki ter jedt
san du rok vi dé ke. A ke fla ví ki lan do -
lás után mik ro bu sza ink ba „mál ház -
tunk”, majd ne ki vág tunk a mint egy
3700 ki lo mé te res ka land tú rá nak. (A
bu szo kat az út so rán hár man ve zet -
tük fel vált va.) Ti zen hat na pon ke resz -
tül rót tuk az uta kat au tó val és gya lo -
go san, komp pal és két él tű vel. Rész -
le tes be szá mo lót nem en ged nek a
ter je del mi kor lá tok; áll jon itt csu pán
egy rö vid kedv csi ná ló – he lyen ként
a ki mond ha tat lan nak tű nő iz lan di
föld raj zi ne vek kel.

Sar ki csé rek, lun dák és víz esé sek
A szi get or szág – több mint ki lenc -
ven szá za lék ban evan gé li kus – la kó -
i nak szá ma nem ré gi ben ha lad ta meg
a há rom száz ezer főt. Ez ab ból a
szem pont ból meg le pő, hogy egy
Ma gyar or szág nál tíz ezer négy zet ki -
lo mé ter rel na gyobb ál lam ról van
szó, ugyan ak kor ne fe lejt sük el, hogy
a te rü let az Észa ki-sark kör pe re -
mén he lyez ke dik el.

Az észak nyu ga ti fjord vi dék le -
nyű gö ző tá ja it lá to gat tuk meg elő ször,
ahol a ten ger víz ál tal el bo rí tott egy -
ko ri gleccser völ gye ket ke rül get tük.
Út ba ej tet tük Fla tey szi ge tét, amely
öt (!) ál lan dó la kó já val s a fi ó ká i kat vé -
dő, igen har sány és har ci as sar ki
csé rek kel hív ja fel ma gá ra a fi gyel met. 

A nyu ga ti „csü csök ben” el he lyez -
ke dő Lát rab jarg hul lá mok ost ro -
mol ta, négy-öt száz mé ter ma gas,
me re dek szik lá i nak pe re mén pe dig
már Iz land pa pa gáj cső rű ma da ra i -
nak, a lun dák nak a szo ká sa it ta nul -
má nyoz hat tuk. Az em ber tö me gek
ál tal ed dig nem há bor ga tott ál la tok
– ame lyek a lé leg zet el ál lí tó fa lak fű -
cso mói alatt fész kel nek, il let ve az év
fe lét a nyílt ten ge ren töl tik (!) –
olyan sze lí dek, hogy né hány cen ti mé -

ter re meg kö ze lít het tük őket. A kö zel -
ben fek vő Ra u da san d ur nál már a
szi get or szág ban rit ka ságszám ba me -

nő, sár gás szí nű, kagy ló- és csi ga héj -
ból szár ma zó ten ger par ti ho mok sík -
ság ban gyö nyör köd het tünk. 

A víz esé sek so rát a Dyn jan di „fáty -
lá val” kezd tük. Iz land nem csak a
„tűz és jég”, de a víz esé sek föld je is.
En nek meg fe le lő en több zu ha ta got is
meg lá to gat tunk, így a Go da-, a Det -
ti-, a Sel-, az Al dey jar-, a Gull-, a Hen -
gi- és a Skó ga fosst (foss = víz esés),
hogy csak né há nyat em lít sünk. 

A nyu ga ti te rü le tek ér de kes sé ge
még Ame ri ka fel fe de ző jének, a „hun -
cut” vi king Le i fur Eiriks sonnak a
szü lő há za. 

A Vatns nes-fél szi get fó ka te le pé vel
s kü lö nö sen a ke le ti part men tén
meg bú vó Hvít sek kur ten ger víz ből
ki emel ke dő, dup la szik la ka pu já val
hív ja fel ma gá ra a fi gyel met. 

Az észa ki te rü le tek Fel föld del (Iz -
land bel ső te rü le te i nek el ne ve zé se)
ha tá ros zó ná i ban hi he tet le nül szép
szur dok völ gyek hú zód nak. A Skjál -
strand afl jót fo lyó völ gyé ben és a Jö -
kul sár gl jú fur Nem ze ti Park ban és
kör nyé kén el töl tött na pok örök re

be vés ték ma gu kat em lé ke ze tünk be.
Itt ta lál ha tó az „Is te nek víz esé se”
(Go da foss), a ba zalt osz lo pok kö zött

le zú du ló Al dey jar foss, s a leg mo nu -
men tá li sabb víz esés, a Det ti foss is.
Utób bit köz vet len kö zel ről szem lél -
het tük. A má sod per cen kén ti két -
száz köb mé te res víz ho za mú fo lyó
óri á si ro baj jal zúg a pá rá val bo rí tott,
s szi vár vánnyal ke re te zett mély ség be.

Bál na les a Grön lan di-ten ge ren
Ha va la ki bál na le sen sze ret ne részt
ven ni, min den kép pen a Hú sa vík kör -
nyé ki par to kat sze gé lye ző Grön lan -
di-ten gert aján la nám. Itt jó eséllyel ta -
lál koz ha tunk az em lő sök kel, il let ve
del fi nek kel. A mu lat ság nem túl ol -
csó (45-50 eu ró/fő), de egy szer min -
den kép pen meg éri ki pró bál ni. (Ha
nem lá tunk bál nát, a cég vissza fi ze ti
a rész vé te li dí jat!)

A My vatn-tó és kör nyé ke ál krá te -
re i ről, sa lak kúp ja i ról, lá va fo lyá sa i -
ról és ké nes ki gő zöl gé se i ről hí res. A
kö ze li Kra fla te rü le te je len leg Iz land
„leg füs töl gőbb” ré sze. A szol fa tá rák,
a for ró vi zes fel tö ré sek s az iszap for -
tyo gók lát vá nya alig en ge di to vább az
oda lá to ga tót. Ugyan ak kor e te rü le -
ten ha tal mas geo ter mi kus erő mű -
rend szer épült ki.

A ke le ti part fjord vi dé kén ke resz -
tül „ka nya rod tunk vissza” ki in du ló -
pon tunk fe lé. A dé li par tok kö ze lé ben
még szám ta lan cso da káp ráz ta tott el.
A Jö kul sár lón tó ba két él tű ek kel me -
rész ked tünk, a Vat naj ö kull ból szár -
ma zó jég he gyek kö zött „szla lo moz -
tunk”, s ezer éves je get kós tol tunk. A
kö ze li Skaf ta fell Nem ze ti Park kü lö -
nös lát vá nyos sá ga a Svar ti foss és a
gleccser, ahon nan nem kell so kat
utaz nunk, hogy Dyr ho laey ten ger -
par ti szik lá it lát has suk.

Rö vi de sen meg ér ke zünk a 2010
ta va szán ki tört és Eu ró pa lé gi köz -

le ke dé sét jó idő re meg bé ní tó Ey jafj -
all vul kán elő te ré be, amely nek ha -
mu já ból a Skó ga-víz esés nél gyűjt het -
tünk. A ki mond ha tat lan ne vű Land -

man na la ugar szí nes vi dé ke igen ne -
he zen meg kö ze lít he tő, de min den -
kép pen „meg ér egy mi sét”. A szám -

ta lan szín ben pom pá zó hegy vo nu la -
to kon kí vül a kör nyék me leg vi zes
for rá sai ér de mel nek em lí tést, ame -
lyek egyi ké ben (nem elő ször utunk
so rán) meg már tóz hat tunk. Nem
cso dá lom, hogy so kan ezt tart ják a
szi get leg szebb tá já nak.

Füs töl gő öböl
Land man na la ugart el hagy va a gej zír -
vi dék re ér kez tünk, amely ta lán min -
den iz lan di út (egyik) csú csa. A név -
adó (Gey sír) már nem mű kö dik, a
mel let te el he lyez ke dő Strokk ur vi -
szont né hány per ces pe ri ó du sok -
ban lö vel li ki víz tö me gét hu szon öt-
har minc mé te res ma gas ság ba. Ha va -
la ki nem fi gye li a szél irányt, bi zony
könnyen „meg áz hat”… (Így jár tak
né há nyan kö zü lünk is…) A Gull -
foss-sal zár tuk a víz esé sek so rát,
hogy utá na a Thing vel lír Nem ze ti

Park ba lá to gas sunk, ahol a 900-as
évek ben a vi lág el ső par la ment je
ülé se zett.

A ta lá ló ne vű Reyk ja vík („füs töl gő
öböl”) rop pant han gu la tos, iga zi em -
ber kö ze li vá ros, ba rát sá gos ut cák kal,
tisz ta le ve gő vel, sok park kal, iz gal mas
lát ni va lók kal. A mó do sabb tu ris ták
a kö ze li, Kék La gú na el ne ve zé sű
geo ter mi kus für dő ben csob ban hat -
nak egyet a re pü lő út előtt – mi ezt
ob jek tív okok mi att nem tet tük.

Két és fél hét után ha za fe lé in dul -
tunk, s az át élt él mé nye ket még a
kop pen há gai rep té ren el töl tött fá -
rasz tó éj sza ka és dél előtt sem tud ta
el ho má lyo sí ta ni.

Tu né zia, Tö rök or szág, Kor zi ka,
egy olasz vul kán tú ra s a ta va lyi há -
rom he tes ma rok kói ki ruc ca nás után
az iz lan di ta nul mány út iga zi desszert
– de le het, hogy in kább a fő fo gás –
volt. Is ko lánk „uta zó ta go za ta” újabb
je len tős te rü le tet járt be, és ter mé sze -
te sen nem ma rad tunk öt le tek nél kül
az el kö vet ke ző tan évet il le tő en sem…

g Gru ber Lász ló ta nár

Eur ázsia és Észak-Ame ri ka ha tá rán,
avagy a bony há di gim na zis ták iz lan di ka land tú rá ja
b „Ta nár úr! Mi kor me gyünk már Iz land ra?” – bom báz tak di ák ja im

ugyan az zal a kér dés sel az utób bi más fél év ben. A nyo más nak ne he -
zen tud tam el len áll ni, és Fá bi án Ta más ba rá tom mal, a Sze ge di Tu -
do mány egye tem ok ta tó já val – s nem mel les leg leg au ten ti ku sabb vi -
lág uta zó já val – vé gül csak be le vág tunk az ál ta lunk évek óta ter ve zett
iz lan di kör út szer ve zé sé be. Kez det ben ko moly aka dá lyok ba üt köz tünk,
ugyan is szá munk ra meg fi zet he tet len ár aján la to kat kap tunk. A hely -
ze tet csak bo nyo lí tot ta, hogy a 2009-es vál ság majd nem tel je sen fel -
bo rí tot ta a szi get or szág nem zet gaz da sá gát. Vé gül azon ban si ker ko -
ro náz ta ki tar tó szer ve ző mun kán kat. Egy tú ra egye sü let se gít sé gé vel
és is ko lánk – a Bony há di Pe tő fi Sán dor Evan gé li kus Gim ná zi um – ve -
ze té sé nek po zi tív hoz zá ál lá sá val 2010 jú li u sá ban ne ki ve sel ked het tünk
a nagy ka land nak. Az előz mé nyek ről csu pán annyit, hogy az út meg -
hir de té sé től szá mí tott egy hé ten be lül meg telt a ke ret, ami szin tén a
ko moly ér dek lő dést mu tat ta mind a di á kok, mind pe dig a nagy (nem
csak anya gi!) ál do za tot vál la ló szü lők ré szé ről.

b Há rom na pos fi zi ka ver senyt ren -
dez tek Nyír egy há zán az evan gé -
li kus is ko lák ta nu lói szá má ra. A
há zi gaz da Evan gé li kus Kos suth
La jos Gim ná zi um di ák ja in kí vül
az aszó di, a bé kés csa bai és az
oros há zi kö zép is ko la ne ve zett,
il let ve a he lyi re for má tus ál ta lá -
nos is ko la is kép vi sel tet te ma -
gát. A kis fi zi ku sok múlt pén tek
es ti is mer ke dé se után szom ba -
ton Tóth Ka ta lin is ko la lel kész
nyi tó áhí ta tá val és Tar Já nos né
igaz ga tó kö szön tő jé vel kez dő -
dött az I. Sza lay Sán dor fi zi ka-
em lék ver seny. 

Sza lay Sán dor (1909–1987) nem vé -
let le nül lett az, aki: a Nyír egy há zi
Evan gé li kus Kos suth La jos Gim ná zi -
um öreg di ák ja hoz ta lét re 1954-ben a
Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia
Atom mag ku ta tó In té ze tét (Atom -
ki), amely nek 1976-ig volt igaz ga tó ja. 

Újabb atom tu dó sa egy elő re még
nincs a nyír egy há zi evan gé li kus gim ná -
zi um nak, ígé re tes te het sé gek ben azon -
ban bő vel ke dik. Ékes bi zo nyí té ka en -
nek, hogy a kos sut ho sok szá mos tan -
tár gyi meg mé ret te té sen – az or szá gos
kö zép is ko lai ta nul má nyi ver se nyen, a
Jed lik Ányos ról, a Mi ko la Sán dor ról, a
Wig ner Je nő ről el ne ve zett fi zi ka ver se -
nye ken – ott van nak a do bo gó sok kö -
zött. Mi vel az ugyan csak mél tán vi lág -
hí rű Sza lay Sán dor em lé ké re még nem
szer vez tek ver senyt, a mag fi zi kus egy -
ko ri al ma ma te re tan tes tü le té nek ter -
mé szet tu do má nyi mun ka kö zös sé ge
hív ta élet re – ha gyo mány te rem tő szán -
dék kal – az ok tó ber el ső hét vé gé jén le -
zaj lott fi zi ka ver senyt. 

Nem szem elől té veszt ve a név adó
mun kás sá gá nak má hoz szó ló üze ne -
tét, a ver seny jel le gé nek meg ha tá ro -
zá sa kor a kí sér le te ző fi zi kát és a tu do -
mány ágak kö zöt ti együtt mű kö dést
ál lí tot ták elő tér be. A részt ve vők há -
rom kor cso port ban, két fős csa pa -
tok ban mér het ték össze el mé le ti és
gya kor la ti tu dá su kat, hogy ter mé -
szet tu do má nyos je len sé gek, fo lya -
ma tok elem zé sé vel jus sa nak kö ze -
lebb a te rem tett vi lág tit ka i nak meg -
is me ré sé hez. A nyolc ver seny ző csa -
pat ön ál ló mun kán ala pu ló pre zen tá -
ci ót, kí sér le ti be mu ta tót tar tott, ezek -
hez kap cso ló dó tesz te ket ol dott meg,
majd a kö vet ke ző for du ló ban újabb kí -
sér le tek és újabb tesz tek kö vet kez tek. 

Messze több ez, mint amit ko ráb -
ban jog gal vár hat tak el az ötö sért a fi -
zi ka ta ná rok, mind ez már a pe da gó gi -
ai gya kor lat meg úju lá sá nak, a kom pe -
ten cia ala pú ok ta tás nak a ho za dé ka,
egy szer s mind ösz tön zés, hogy a fi a ta -
lok kí ván csi sá ga is mét a ter mé szet tu -
do má nyok fe lé for dul jon. Ezt szol gál -
ták azok az elő adá sok is, me lye ket a
ver seny for du ló i nak szü ne té ben ne ves
tu dó sok tar tot tak a ver seny zők nek.

Hogy mi ért kék az ég, azt dr. Had -
há zy Ti bor kan di dá tus, fő is ko lai ta -
nár tet te ért he tő vé, s hogy a csil la gok
mi lyen cso dá lat ra mél tó vegy kony hái
a ter mé szet nek, ar ról az Atom ki fő -
mun ka tár sa, dr. Györ ki György be -
szélt. A há rom na pos ren dez vény fő -
véd nö ke dr. Ko vách Ádám, az Atom -
ki korábbi tu do má nyos főmunkatár -
sa, az Eöt vös Lo ránd Fi zi kai Tár su -
lat al el nö ke volt, aki a zsű ri el nö ke -
ként is fi gye lem mel kí sér te a ver senyt. 

A részt ve vők, va la mint fel ké szí tő
ta ná ra ik és a gim ná zi um di ák jai va -
sár nap kö zö sen ko szo rúz ták meg a
ver seny név adó já nak az in téz mény
fa lán el he lye zett em lék táb lá ját.

g – veszp ré mi –

A te rem tett
vi lág tit kai
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b Ki ne is mer né An toine de Sa int-
Exu pérynek a fel cím ben idé zett
örök ér vé nyű gon do la tát, ame -
lyet a kis her ceg nek kell meg ta -
nul nia a ró ká val va ló ta lál ko zás -
kor? De va jon mi lyen le het az
élet, ha a vi lág, ez a min ket kö -
rül ve vő cso dá la tos vi lág a szem -
nek va ló ban lát ha tat lan? Mi -
lyen úgy él ni, hogy az em be -
rek, ar cok, ál la tok, nö vé nyek,
tár gyak va ló ban csak han gok -
ban, il la tok ban, érin té sek ben
lé tez nek?

Há la Is ten nek, ma már az élet min -
den te rü le tén je len van nak a va kok és
gyen gén lá tók be il lesz ke dé sét meg -
könnyí tő esz kö zök, mód sze rek, in -
téz ke dé sek. Hang jel zés sel fel sze relt

köz le ke dé si lám pa, be szé lő szá mí tó -
gép, óra, te le fon, ta pint ha tó (Braille-
írá sos) köny vek, vak ba rát in ter ne tes
ol da lak – szin te fel so rol ni sem le het
a le he tő sé ge ket, ame lyek mind a lá -
tás sé rül tek esély egyen lő sé gét hi va tot -
tak elő se gí te ni, s amely eknek kö -
szön he tő en a va kok mind in kább a vi -
lá gi tár sa da lom egyen ran gú tag já vá
vál hat nak.

De mi a hely zet a gyü le ke zet tel?
Részt tud nak-e ven ni lá tás sé rült
evan gé li kus hí vő test vé re ink a gyü le -
ke ze ti mun ká ban vagy gyü le ke ze ti
al kal ma in kon? Mi lyen lel ki táp lá lé kot
fo gyasz ta nak oda ha za, van-e Braille-
Bib li á juk, éne kes köny vük? El jut nak-e
egy ál ta lán az is ten tisz te le tek re, s ha
nem, mi en nek az oka? Ho gyan tud
a gyü le ke zet se gí te ni ab ban, hogy el -
jus sa nak? És ta lán az ol va só ban is
meg fo gal ma zó dik a leg el ső és leg fon -

to sabb kér dés: kik ők egy ál ta lán, és
há nyan van nak, mi lyen kap cso lat ban
áll nak a gyü le ke ze tek kel?

Ezek a kér dé sek ve zet tek el egy új
kez de mé nye zés hez, amely az evan -
gé li kus egy ház ban élő va kok és lá tás -
sé rül tek fel ka ro lá sát tűz te ki cé lul.
Vak misszió né ven, or szá gos szin tű
egy há zi tá mo ga tás sal meg kez dő dött
az érin tet tek szám ba vé te le, igé nye -
ik fel mé ré se, a se gít ség nyúj tás meg -
szer ve zé se. 

Cé lunk, hogy mi nél több látás sé -
rült test vé rünk ke rül jön kö ze lebb a
gyü le ke ze ti élet hez, vál jon el ér he tő -
vé szá má ra az élő ige, akár ta pint ha -
tó, akár hall gat ha tó for má ban. Sze -
ret nénk temp lo ma in kat meg töl te ni
Braille-nyom ta tá sú éne kes köny vek -
kel, az irat ter jesz tést ki egé szí te ni
Braille igés la pok kal, nap tá rak kal,
ke resz tény iro da lom mal.

Ter ve ink kö zött sze re pel to váb bá
ta lál ko zók szer ve zé se, ahol a lá tás sé -
rült test vé rek kap cso la tot te remt het -
nek egy más sal, szí nes prog ra mo kon
ve het nek részt, és ahol egy pi cit
csak rá juk fi gye lünk.

A kez de mé nye zés öt let gaz dá ja
Hack Já nos oros há zi test vé rünk, aki
évek kel ez előtt ma ga is tel je sen el -
vesz tet te a lá tá sát – leg alább is fi zi -
kai ér te lem ben. En nek el le né re tö ret -
len lel ke se dés sel szer ve zi és irá nyít -
ja a „vak tá bort”, amely or szág szer te
nagy nép sze rű ség nek ör vend a vak
és gyen gén lá tó fi a ta lok kö ré ben.
Emel lett sze mé lyé hez fű ző dik az Új
ének éne kes könyv Braille-ki adá sá nak
meg szer ve zé se – a ki ad vány kö zel
egy éve szá mos gyü le ke zet ben nél -
kü löz he tet len kel lé ke lett a ze nés
össze jö ve te lek nek. Ter mé sze te sen
test kö zel ből is me ri sors tár sai igé nye -

it, prob lé má it és a le het sé ges meg -
ol dá so kat is.

Mert a meg ol dás gyak ran egy -
sze rűbb, mint gon dol nánk. Né ha
elég meg fog ni va la ki nek a ke zét és el -
kí sér ni Is ten há zá ba. Né ha elég egy
te le fon hí vás, hogy fel vi dít suk egy
csüg ge dő test vé rünk nap ját. Né ha
több kell, ta lán meg vá sá rol ni egy
Braille-Bib li át vagy egy könnyű ze nei
CD-t és oda aján dé koz ni va la ki nek,
aki nek a szá má ra ez az egyet len,
bár lát ha tat lan fény su gár. 

Ha bár mi lyen se gít sé get tud nak
nyúj ta ni a vak misszió cél ja i nak el éré -
sé hez, vagy tud nak olyan gyü le ke ze ti
tag ról, aki érin tett le het, kér jük, je lez -
zék! Bár mi lyen in for má ci ót, se gít séget
kö szö net tel vá runk az aláb bi el ér he -
tő sé ge ken: te le fon: 20/778-9540;
e-mail: vak misszio@lu the ran.hu.

g BHGY

A MI IGA Z ÁN LÉ N YE G E S , AZ A SZ E M NEK L ÁT H A TAT L AN

In dul az Evan gé li kus Or szá gos Vak misszió

Sok fé le el kép ze lés él ar ról, mit is je -
lent evan gé li kus pres bi ter nek len ni.

Van, aki úgy gon dol ja, pres bi ter -
nek len ni csa lá di-gyü le ke ze ti tra dí -
ció. Már a nagy apa is az volt, foly tat -
ta az édes apa, most a fia van so ron.
Ter mé sze tes, hogy a csa lád ból va la -
ki ott van a pres bi te rek kö zött. „Bé -
relt he lyük” van…

Van, aki úgy gon dol ja, hogy pres -
bi ter nek len ni ki tün te tés, az ad di gi
egy há zi pá lya mél tó ju tal ma zá sa, a
temp lom ba já rás, a hű ség dí ja zá sa a
gyü le ke zet ré szé ről. Aki ki tar tott a
gyü le ke zet mel lett, az meg ér dem li,
hogy pres bi ter le gyen…

Van, aki úgy gon dol ja, hogy pres -
bi ter nek len ni azt je len ti: azon ke ve -
sek kö zé tar to zunk, akik va la mit
még csi ná lunk a gyü le ke zet ben. Azt
a né hány em bert, aki re le het szá mí -
ta ni, ki ne ve zik pres bi ter nek… 

Van, aki pe dig úgy gon dol ja, hogy
va la mi lyen tu dá sa, ké pes sé ge ki eme li
őt a töb bi ek kö zül, s ezt akar ja „hasz -
no sí ta ni” a gyü le ke zet… 

Ma úgy tű nik, ami kor a lét szám -
csök ke nés sel egy faj ta le tisz tu lás is jár
(hi szen a nép egy há zi ke re tek kö zül a
hit val ló egy ház fe lé tar tunk), meg vál -
to zik a pres bi ter kép, át ala kul nak az
el vá rá sok, új ra gon dol juk a funk ci ót.
Sok fé le kép pen fo gal maz ha tunk. Én
így: a pres bi te rek – ta nít vá nyok kö -
zös sé ge.

Akik be a gyü le ke zet bi zal mat he -
lye zett, aki ket a ve ze tés, irá nyí tás,
dön tés fel ada tá val bí zott meg, azok
ta nít vá nyok. Igaz rá juk az ige sza va:
akik re so kat bíz tak, azok tól so kat
kér nek szá mon. Te hát a meg aján dé -
ko zott sá guk ará nyá ban nő a fel ada -
tuk, a fe le lős sé gük, a ten ni va ló juk. De
az alap hely zet nem vál to zott: ta nít vá -
nyok, mint min den ki, aki el sze gő dik
a Mes ter, Jé zus Krisz tus csa pa tá ba. S
eb ben a csa pat ban az után ki de rül, ki
mi lyen lel ki aján dé kot ka pott ar ra,
hogy szol gál jon. De bár mi lyet ka pott
is, nem mond hat ja: „Én már min dent
tu dok, én már nem ta nít vány va gyok,
ha nem ta ní tó, mes ter, bölcs.” 

Tud juk, hogy a hi va tal lal még nem
jár böl cses ség… A böl cses ség kez de -
te az Is ten fé lel me – ta nít min ket a
Szent írás. Eh hez pe dig a kész sé gen,
oda szá ná son túl is me re tek re és tu dás -
ra is szük ség van, hi szen Is ten ki nyi -
lat koz tat ta ma gát, az az „ren del ke zé -
sünk re bo csá tot ta” a leg fon to sabb
in for má ci ó kat. Úgy is, hogy igé jé ben
Szent lel ke ál tal su gall ta, szin te „toll -

ba mond ta” szol gá i nak; úgy is, hogy
Is ten né pe az év szá za do kon és év ez -
re de ken ke resz tül össze gyűj tött ta -
pasz ta la tát ad ja to vább a kö vet ke ző
nem ze dé kek nek, meg is mer tet ve ve -
lük Is ten út ját, aka ra tát.

Egy há zunk úgy dön tött – so kak in -
dít vá nya nyo mán, az evan gé li kus pres -
bi te rek or szá gos ta lál ko zó jának (EPOT)
ha tá sá ra és a fe le lős sé get ér ző szol gá -
lat te vők elő ké szí té sét kö ve tő en –, hogy
tu da tos, rend sze res, szer ve zett pres bi -
ter kép zést in dít. Er re ke rül most sor
Rév fü lö pön, az Or dass La jos Evan gé -
li kus Ok ta tá si Köz pont ban.

Nem kon fe ren cia, nem esz me -
cse re ez, ha nem kép zés, ahol tan tár -
gyak van nak, elő adá sok hang za nak el,
a részt ve vők té má kat dol goz nak fel,
és a kur zus vé gén szá mon ké rés re is
sor ke rül.

Mi ért is fon tos ez? Nagy a ve szély
egy há zunk ban, hogy a hit ok ta tás be -
fe je zé sé vel meg szű nik a ta nít vá nyi
élet iga zi jel lem ző je: a ta nu lás.

Több ször ta lál koz tam lel ké szi mun -
kám so rán olyan test vé rek kel, akik a sa -
ját szak má juk ban jól kép zett em be rek -
ként te vé keny ked tek, nem egy eset ben
dip lo má juk, sőt több fé le vég zett sé -
gük is volt, hi tük is me re té ben még is
meg ma rad tak – jobb eset ben – a ti zen -
egy-ti zen két éves kon fir man dus szint -
jén. Pres bi ter test vé re ink szá má ra fon -
tos cél, hogy el mond has sák Pál apos -
tol lal együtt: „Tu dom, ki ben hi szek.”

Mert tud-e ér dem ben a gyü le ke zet
ve ze tő csa pa tá ban ügy köd ni az, aki
nincs tisz tá ban Is ten ki nyi lat koz ta tott
szán dé ká val, Is ten or szá gá nak mű kö -
dé si mód ja i val, aki nem is me ri meg
a tör té ne lem ben Is ten nagy tet te it, aki
nem ér ti meg a re for má ció örök éle -
tet je len tő fel is me ré se it, s aki nincs
tisz tá ban az zal, hogy mi ként él Is ten
né pe, az egy ház a he lyi gyü le ke zet ben
és szer te a nagy vi lág ban?

Ezért fog lal ko zunk a most in du ló
pres bi ter kép zés ben a Szent írás köny -
ve i vel, az egy ház tör té net fo lya ma ta -
i val, hit val lá sa ink mai üze ne té vel,
az egy ház épí tés nagy kér dé se i vel, a
misszió lé nye gé vel és az egy ház éle -
té nek ala pos meg is me ré sé vel.

Pres bi te rek és a kép zést vég ző
elő adók nem szé gyel lik, hogy fel nőtt
fej jel be ül nek az is ko la pad ba. Mert
ta nít vány nak len ni jó! Kü lö nö sen az
iga zi Mes ter is ko lá já ban, hi szen
Krisz tus ta nít vá nya i ként ké szü lünk
a pres bi te ri szol gá lat ra.

g Ifj. dr. Ha fen scher Ká roly 

Ta nít vá nyok kö zös sé ge
Né hány gon do lat az in du ló pres bi ter kép zés elé

Mi ként a re for má ció hár mas ta ní tá -
sa – egye dül hit, ke gye lem, Szent írás
– egyet len szó ban – egye dül Krisz tus
– csú cso so dik ki, úgy e há rom ja vas -
la tom kö zös ne ve ző je is Is ten ben -
nünk el vég zen dő re for má ci ó ja; az az
éle tünk hely re ál lí tá sa, vissza ala kí -
tá sa, vissza for má lá sa. Ösz tön zé sül dr.
Bó na Zol tán múlt he ti ve zér cik ke
szol gált: „Éb redj, bi zony ság té vő lé lek!
Misszi ó ra, hi tünk bá tor meg val lá sá -
ra, meg hir de té sé re biz tat ben nün ket
18. szá za di éne künk… Er re az éb resz -
tés re nap ja ink ban is nagy szük ség
van, mert sok szor bi zony al szik ben -
nünk a hí vő lé lek.” (EvÉ let, ok tó ber
3., 1. o.) Ja vas la ta i mat is ilyen lé lek -
épí tő cél ból köz löm, mint egy nyílt le -
vél ként, min den evan gé li kus hoz. 

1. Le gyen új ra szent a ki adás
előtt ál ló, pon to sí tott for dí tá sú
Bib lia, már a ne vé ben is!

A köny vek köny vé nek ré gi Ká ro li-
for dí tá sa a kül ső és bel ső cím lap ján is
hir det te: Szent Bib lia! S al cí mé ben sze -
re pelt a Szent írás ki fe je zés is, amely -
ből a „ki je len tés” szó lett.

Csak egyet len in do kom van: ha Is -
ten szent, ak kor az ő sza va, ki je len tett
igé je is az a mi szá munk ra! Mi ért
akar juk ezt le ta gad ni? Ha „gyer mek sé -
ged től is me red a szent írá so kat, ame -
lyek bölccsé te het nek té ged az üd vös ség -
re a Krisz tus Jé zus ba ve tett hit ál tal.”
(2Tim 3,15) „Le gye tek azért szen tek,
mert én szent va gyok!” (3Móz 11,45)

2. Szó lal jon meg az in ter ne ten
hu szon négy órá ban az evan gé li kus
rá dió misszió on-line mű so ra! 

Ma már sok ke resz tény gyü le ke zet,
szer ve zet – pél dá ul a Ma gyar Evan -
gé li u mi Rá dió Ala pít vány (ME RA )
–, sőt ma gán sze mély hon lap ján is el -
ér he tő evan gé li u mi tar tal mú hang -
anyag. Egy há zunk úgy is ele get te het -
ne Urunk ez utol só, s má ig vissza
nem vont misszi ói pa ran csá nak:
„…hir des sé tek az evan gé li u mot min -
den te remt mény nek” (Mk 16,15), ha e
vi lá gi as vi lág há lót is fel hasz nál ná éj -
jel-nap pal e cél ra! 

A lé lek men tés ha té kony esz kö ze le -
het ne – el ső sor ban a fi a ta lo kat el ér ve –
a szó ban, ze né ben, ének ben el hang zó
bi zony ság té tel, Is ten sze re te té nek
evan gé li u ma! Egy há zunk hi va ta los,
lu the ran.hu szer ve ré nek bi zo nyá ra
van olyan ka pa ci tá sa, hogy az on-line
rá dió hang anya ga el fér jen raj ta. 

Egy fel hí vás ra bi ztosan igen so kan
fel aján la nák meg lé vő hang anya ga i kat.
Ezt te szem most én is: sze mé lyes

hon la po mon több száz evan gé li u mi
tar tal mú ige hir de tés, bi zony ság té tel,
elő adás, ének stb. ta lál ha tó MP3 for -
má tum ban. Le het ne a rá dió ne ve –
az új lo gó val össz hang ban – pél dá -
ul www.hal-e.hu. Meg hal lod-e a hal
(= Jé zus Krisz tus, Is ten Fia, Meg vál -
tó) ma gyar nyel vű üze ne tét?

3. Le gyen Lu ther szü le tés nap ja
a re for má to rok ün ne pe evan gé li -
kus egy há zunk ban!

Az új Li tur gi kus könyv ben is csak
(a Szent Bib li á ban is sze rep lő) apos -
to lok és evan gé lis ták ün ne pe sze re -
pel, de már a ré gi Agen dá ban is volt
(igen he lye sen) pél dá ul bib lia va sár -
nap, temp lom szen te lé si ün nep, ara -
tá si há la adó ün nep stb.; sőt itt a leg -
újabb, a te rem tés ün ne pe!

No vem ber 10-én vagy az ezt meg -
elő ző va sár nap em be re ket – de nem
mint bál ványokat – ün ne pel nénk,
ha  nem Is ten azon szent em be re i ért

ad nánk kü lön is há lát, aki ket fel hasz -
nál ha tott egy há za vissza for má lá sá ban,
a re for má ció nagy mun ká já ban; ők a
re for má to rok!

Az öt szá za dik év for du ló ra is elő re -
te kint ve nem csak az ügy ről, ha nem
an nak hű sé ges szol gá i ról is meg kel -
le ne kü lön em lé kez ni pro tes táns gyü -
le ke ze te ink ben, ép pen a sa ját épü lé -
sünk ér de ké ben! „Ne fe led kez ze tek
meg ve ze tő i tek ről, akik az Is ten igé jét
hir det ték nek tek. Fi gyel je tek éle tük vé -
gé re, és kö ves sé tek hi tü ket. Jé zus Krisz -
tus teg nap, ma és mind örök ké ugyan -
az.” (Zsid 13,7–8) Mi pe dig „bi zony, kol -
du sok va gyunk, ez az igaz ság!”

Ér dek lőd ve ol vas nám e ja vas la ta -
im ról hit test vé re im vé le mé nyét is, ha
eze ket a szer kesz tő ség is „meg vi ta -
tan dó té te lek nek” te kin ti. 

Hit test vé ri üd vöz let tel: 
g Ga rai And rás nyír egy há zi

pres bi ter (www.ga ra inyh.hu)

A re for má ció ha vá ban…
3 egyé ni ja vas lat 1 ol va sói nyílt le vél ben

Ked ves Szol ga tár sam!
Ha Is ten is úgy akar ja, ez év őszén a ne gye dik gyü le ke ze ti mun ka társ-kép -
ző tan fo lya mot in dít juk no vem ber 26. és 28. kö zött Pi lis csa bán.

Há rom fel adat ra ké pe zünk test vé re ket.
a) Azo kat, akik a gyü le ke ze ti ta go kat lá to gat hat ják, és sze mé lyes kap -

cso la tot épí te nek ve lük, hogy szük ség ese tén se gít hes sen a gyü le ke zet
a csa lád nak vagy egye dül élő test vé rünk nek. A hí vo ga tás és a biz ta tás szol -
gá la ta is hoz zá tar to zik eh hez a fel adat hoz.

b) Azo kat, akik idő se ket ke res nek fel, al ka lom sze rű en gon doz zák őket,
és lel ki tá maszt is nyúj ta nak ne kik. Ügye i ket fel ka rol ják.

c) Azo kat, akik lel ki gon do zói szol gá lat ra is vál lal koz nak. Ez a fel adat
mé lyebb em ber is me re tet, em pá ti át, hit be li is me re tet és Bib li á ban va ló
jár tas sá got té te lez fel.

Mind há rom eset ben a gyü le ke ze ti lel kész dön ti el, ki mi lyen fel adat
vég zé sé re al kal mas.

Meg győ ző dé sem, hogy a hí ve ink kel va ló ak tív sze mé lyes kap cso lat épí -
té se nél kül gyü le ke ze te ink tag jai kö zül so kan le mor zso lód nak. Egye dül
a lel kész ál tal ez a szol gá lat kis ha té kony ság gal vé gez he tő.

Bi za lom mal ké rem ked ves szol ga tár sa mat, szó lít son meg gyü le ke ze té -
ben több test vért is, hogy tan fo lya mun kon va ló rész vé tel re biz tas sa, és ké -
sőbb be ál lít has sa a mun ka tár si szol gá lat ba. Ed di gi két tan fo lya mun kon száz -
öt ve nen vé gez tek mint egy negy ven öt gyü le ke zet ből. Na gyon re mél jük, hogy
ez év ben nagy tisz te le tű sé ged hí vei kö zül is kö szönt he tünk részt ve vő ket.

A tan fo lya mot há rom al ka lom mal, há rom hét vé gén tart juk: az idei no -
vem ber 26–28-ai mel lett jö vő re a feb ru ár és már ci us utol só va sár nap -
já hoz kap cso ló dó hét vé gén. Kor ha tár 18–70 év. A tan fo lyam he lye: Pi -
lis csa ba, Szé che nyi ut ca 8–12. Az el lá tás és a szál lás költ sé ge it az or szá -
gos egy ház vál lal ja. Úti költ ség-té rí tést szük ség ese tén a he lyi gyü le ke -
zet től ké rünk. A tan fo lya mon va ló rész vé te li díj: 3000 fo rint.

Je lent ke zés: az MEE Or szá gos Iro dája, D. Sze bik Im re, 1085 Bu da pest,
Ül lői út 24. E-mail: ka ta.po lyak@lu the ran.hu. Je lent ke zé si ha tár idő: no -
vem ber 10. A je lent ke zés hez rö vid élet raj zot és lel ké szi aján lást ké rünk
mel lé kel ni. A fel vé tel ről ér te sí tést és prog ram ter ve ze tet kül dünk.

A je lent ke ző ket imád ság gal és öröm mel vár ja a mun ka tár sak ne vé ben is:
D. Sze bik Im re nyu gal ma zott püs pök, tan fo lyam ve ze tő
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Összeállította: Boda Zsuzsa

b Idén ün nep li a száz negy ve ne dik
szü le tés nap ját a bu dai sik ló. A
ma ga ko rá ban pá rat lan tech ni -
kai bra vúrt je len tő épít mény öt -
let gaz dá ja a leg na gyobb ma -
gyar ként is em le ge tett gróf Szé -
che nyi Ist ván fia, Ödön volt, aki
1868-ban ja va sol ta, hogy a Vár -
hegy Du na fe lő li ol da lán épít se -
nek meg egy kö tél von ta tá sú he -
gyi vas utat. Az ava tó ün nep sé get
1870. már ci us 2-án tar tot ták.
Ak kor a vi lá gon ez volt a má so -
dik ilyen épít mény.

Ele ink mer tek na gyot ál mod ni, rá -
adá sul még a szor gal muk és az aka -
rat ere jük is meg volt ah hoz, hogy az
ál mu kat meg va ló sít sák. Ez volt az az
„ál mo do zó” idő szak, ami kor Bu da -
pest va ló ban vi lág vá ros sá vált.
(Ke ve sen tud ják, hogy az elő -
ző szá zad for du lón a ma gyar
fő vá ros a ma ga egy mil li ós la -
kos sá gá val a vi lág ti ze dik leg -
na gyobb vá ro sa volt, a gló bu -
szon ugyan is ak kor tájt mind -
össze tíz egy mil li ós vagy an -
nál na gyobb né pes sé gű met -
ro po lis lé te zett.) 

Az ak ko ri len dü le tes és
nagy ívű fej lő dés haj tó mo tor -
ja it azon ban ki csit ko ráb ban,
a ki egye zés sel gyúj tot ták be.
Eb ben az esz ten dő ben ve tet -
te fel gróf Szé che nyi Ödön,
hogy a bu dai Vár hegy Du na
fe lő li ol da lán épít se nek meg
egy kö tél von ta tá sú he gyi vas -
utat vagy ahogy ak kor ne -
vez ték: a bu da vá ri gőz sik lót.
Az öt let lét jo go sult sá gát az
ad ta, hogy ab ban az idő ben
majd min den köz hi va tal a Vár ban
mű kö dött, s a bér ko csin kí vül ez volt
az egyet len tö meg köz le ke dé si esz köz,
amellyel a hegy re fel le he tett jut ni. 

Szé che nyi gróf a ter ve ket Ju ra -
szek Ödön nel ké szít tet te el, az épí té -
si szer ző dést pe dig 1868. má jus 25-én
ír ták alá. A hely szín 1875-ig erő dít mé -
nyi te rü let volt, így a vá ros ve ze tői a
bér be adás fel té te lé ül ki kö töt ték, hogy
ha ka to na i lag szük sé ges, ak kor a sik -
lót kár té rí tés nél kül le kell bon ta ni.

Ko moly mű sza ki ki hí vá so kat kel -
lett le küz de ni a ki lenc ven öt mé ter
hosszú, har minc fo kos lej té sű hegy -
pá lya meg sze lí dí té se ér de ké ben. A
lép cső ze te sen épült, há rom elem ből
ál ló ko csi kat a bé csi Spier ing gyár ké -
szí tet te el, a har minc ló erős gőz gé pet
is Bécs ből, Schulz Tó dor üze mé ből
hoz ták, a ka zá no kat az El ső Ma gyar
Gép gyár szál lí tot ta. A gőz gé pet az al -
só ál lo má son he lyez ték el, a ki lenc láb
(mint egy 2,7 mé ter) át mé rő jű hen -
ger re te ke re dő kö tél fent kö töt te
össze a két ko csit. Ez zel a gra vi tá ci -
ót hasz nál ták ki, mert a két ko csi egy -
mást egyen súly ban tart ja, több let -
ener gi át csak moz ga tá suk igé nyel. 

Hogy a mér nö kök mi lyen biz ton -
sá gos konst ruk ci ót dol goz tak ki, jel -
zi, hogy fenn ál lá sa óta össze sen két -
szer sé rült meg a szer ke zet. Elő ször
em be ri hi ba mi att 1896-ban, egy szer

meg a má so dik vi lág há bo rú so rán,
Bu da pest ost ro ma kor – igaz, ek kor
az egész Vár he gyet szét lőt ték.

A sik ló épen ma radt be ren de zé se it
az tán 1948-ban el bon tot ták, hogy a
he lye egé szen 1984-ig csú fos kod jon.
Az új já épí tés utá ni ün ne pé lyes ava -
tót 1986. jú ni us 4-én tar tot ták. Az óta
éven te kö zel egy mil lió em bert szál -
lít Bu da pest leg szebb he lyé re, fel a
bu dai Vár ba.

g Je zsó Ákos

Szü le tés na pos sik ló

„Krisz tus Jé zus (…) meg tör te a ha -
lál ere jét, és az evan gé li um ál tal vi -
lá gos ság ra hoz ta az el múl ha tat lan

éle tet.” (2Tim 1,10)

Ma gassy Sán dor né Ur bán Mar git
Bu da pes ten 1937. feb ru ár 23-án dr.
Ur bán Er nő evan gé li kus teo ló gus, tá -
bo ri lel kész és Ba li kó Esz ter vegy tan–
bio ló gia sza kos kö zép is ko lai ta nár el -
ső gyer me ke ként szü le tett. A Don-
ka nya ri át tö rés utá ni zűr za va ros
vissza vo nu lás ban édes ap já nak nyo -
ma veszett. 

A sop ro ni lí ce um épü le té ben mű -
kö dő evan gé li kus ál ta lá nos is ko lá ban
meg kez dett ta nul má nya it tá bo ri lel -
kész édes apa gyer me ke ként a szo ci -
a liz mus ide jén egyik sop ro ni gim ná -
zi um ban sem foly tat hat ja, így a szü -
lői ház tól tá vol tej ipa ri tech ni ku -
mot végzett Cser ma jor ban. Már ek -
kor – édes anyai en ge déllyel – le ve -
lezett Ma gassy Sán dor ral, aki ak kor
teo ló gi á ra járt, s on nan kül dte ked -
ves, egy ben lel ki pász to ri le ve le it.

Ki tű nő érett sé gi ered mé nye el le -
né re nem ta nul hatott to vább. Bu da -
pes ten – Só lyom Je nő pro fesszo rék -
nál, szü lei ba rá ta i nál lak va – a Ke len -
föl di Tej üzem ben dol go zott. El jegy -
zé sü ket Ma gassy Sán dor ral még úgy
tart ották, hogy azon Sán dor nagy ap -
ja, Ka pi Bé la püs pök is részt tu dott
ven ni. 

1956 ko ra őszén ha za ke rült Sop -
ron ba, s a for ra da lom ide jén – ti zen -
ki lenc éve sen – a sop ro ni tej üzem -
ben a mun kás ta nács tag ja lett. A for -
ra da lom bu ká sa után e te vé keny sé -
gét szá mon kér ték raj ta, s fel ve tő dött
a nagy kér dés: itt hon vagy nyu gat ra
men ve foly ta tód jék-e kö zös éle tük,
ezért már 1956. de cem ber 30-án
Sop ron ban há zas sá got köt öttek. Vé -
gül az Ud var no ki ut cai Ur bán-por -
tán in dult el az új csa lád éle te. Az
1957 és 1972 kö zöt ti ti zen öt év ben
meg szü let tek a gye re kek: Már ta,
Sán dor, Zol tán, Éva, Ger gely.

A szol gá la ti utak a Nyu gat-Du nán -
túl gyü le ke ze te i be ve zet tek: Tár nok -
ré ti, Ta ká csi, Mar cal ger ge lyi, Nagy -
si mo nyi, Ba kony szom bat hely, Si ká -
tor. Hol csa lá di-meg él he té si-or vo si,
hol köz egy há zi ér dek az egyes gyü -
le ke ze tek kö zöt ti vál tá sok oka. Kez -
dő, fi a tal pap né ként fér je ol da lán
tel jes oda adás sal ta nul ta a fa lu si éle -
tet, a fa lu gond ja-ba já nak szá mon tar -
tá sát, a gya kor la ti lel ki pász to ro lást.
Szá mon tartotta a csa lá dok ese mé -

nye it: be teg öre ge ket, gya ra po dó
csa lá do kat, és jó mag ve tő ként vi tte Is -
ten igé jét. 

A nö vek vő csa lád mi att sok szor
szük ség volt – lett vol na – nem csak
pap néi, ha nem ke nyér ke re ső szol gá -
la tá ra is. Ez azon ban a kis fal vak ban

leg több ször nyár fa- és fe nyő fa-te le -
pí tést, ku ko ri ca föld-ka pá lást, al ma és
cse resz nye pi ac ra hor dá sát, há rom
mű sza kos, gomb üze mi meó ve ze tést
je len tett. Nagy vál to zás volt, ami kor
1975-től Nagy si mo nyi ban óvó nő le -
he tett. A kép zőt már öt gyer me kes
édes anya ként vé gez te.

A nagy si mo nyi évek alatt fér je
sok szor he lyet te sített a kör nyék sok -
fi li ás gyü le ke ze te i ben: ilyen kor Mar -
git ra is több te her há rult hely ben vagy
a sa ját fi li á ban. Egy íz ben Sán dor fél
évig Sop ron ban he lyet te sített, a csa -
lád azon ban Si mo nyi ban ma radt –
hétközben a férj, apa nél kü li élet s a
hét vé ge ken az uta zás a két ki csi vel
nagy erő fe szí tést igé nyelt tő le. 

A nyolcvanas évek ele jén vég ezte
el a teo ló gi át le ve le ző sza kon. 

Az 1987-es év ho zott vál to zást:
Ba kony szom bat hely re köl tö zött a
csa lád. Sán dor be ik ta tá sa kor Sze bik
Im re püs pök gyü le ke ze ti mun ka társ -
sá avat ta Margitot, majd 1991-ben a
sop ro ni temp lom ban meg tör té nt a lel -
késszé szen te lé se is. Fér je, Sán dor a
sze me ál la po ta mi att 1992-ben kény -
te len volt nyug díj ba vo nul ni. Si ká tor -
ba köl töz tek, ahol a gyü le ke zet már
Mar gi tot vá lasz tot ta lel ké szé nek. Itt
tíz évig szol gált fér jé vel együtt. A
veszp ré mi egy ház me gyei if jú sá gi csen -
des na pok ra és hét vé gék re, tá bo rok ba
min dig el ment, vit te a hit ta no sa it;
szer ve zett, lel ke se dett és lel ke sí tett. 

2002 őszén, egy tü dő mű té tet kö -
ve tő en ju tot tak ar ra a meg lá tás ra,
hogy vissza vo nul nak, Bu da pest re
köl töz tek. Et től kezd ve már nem
egyet len gyü le ke zet gond ját-ba ját

vi se lték szí vü kön, hord ták imád ság -
ban, ha nem min den ide jük kel-ere -
jük kel fi gye lték és be kap cso lód tak az
egy ház éle té be, ese mé nye i be. Nagy
ter vek kel ér kez tek Pest re, mi min -
den re ad le he tő sé get bu da pes ti nyug -
dí jas éle tük. 

Köz egy há zi te vé keny sé get Mar git
már 1990 előtt, a Fra ter ni tás kö zös -
sé gen be lül is ki fej tett fér jé vel együtt.
A rend szer vál tás kö rü li idők ben a
nem ze ti és a lel ki meg úju lást se gí tet -
te, a né pi-nem ze ti gon do la to kat tol -
má csol va. Meg ala ku lá sá tól tag ja volt
az Or dass La jos Ba rá ti Kör nek, az
Evan gé li kus Bel misszi ói Ba rá ti Egye -
sü letnek alapítója volt. 

A kö zös ter vek nek fér je 2003. feb -
ru ár 10-én be kö vet ke zett hir te len
ha lá la ve tett vé get. A nagy meg ren -
dü lés után új élet be ren dez ke dés ki -
ala kí tá sa várt Mar git ra, aki be kap cso -
ló dott az Evan gé li kus Kül misszi ói
Egye sü let, a re for má tus ve ze té sű
Tisz ta For rás Ala pít vány, a Ma gyar -
or szá gi Lu ther Szö vet ség, a ke len föl -
di gyü le ke zet Frak nó ut cai haj lék ta -
lan se gí tő szol gá la tá ba. Részt vett a
hit tu do má nyi egye tem tan év nyi tó
és -zá ró is ten tisz te le te in, hogy imád -
ság ban hor doz has sa a lel kész nek ké -
szü lő fi a ta lo kat és a ki bo csá tott fi a -
tal lel ké sze ket. Rész vé tel lel és szol gá -
lat tal is se gí tette több gyü le ke zet
nyug dí jas-bib lia órá it, lá to gatott egy -
há zi idő sek ott ho ná ba ke rült pap né -
kat, volt gyü le ke ze ti tag ja it, vé gzett
kór há zi is ten tisz te le ti szol gá la tot.
Ott volt az egy há zi fó ru mo kon, hogy
hoz zá szó lá sa i val han got ad has son
job bí tó szán dé kú meg lá tá sa i nak. 

Egy re több fáj da lom mal já ró moz -
gá sa, ki úju ló és sú lyos bo dó be teg sé -
ge el le né re kap cso la to kat te remtett
és ápolt hű sé ge sen. Be teg ágyá hoz –
kór ház ba és Vi rá gos kert ut cai ott ho -
ná ba – so kan el za rán do kol tak. So ha -
sem a pa nasz sza vá val fo gad ta lá to -
ga tó it, ha nem éle tük és az egy ház éle -
té nek evan gé li kus új sá gunk ban is
fel ve tő dő kér dé sei iránt ér dek lő dött. 

Utol só nap jai ká bult sá gá ban, küz -
del mé ben két lá nya ve tte kö rül oda -
adó sze re tet tel sa ját ott ho ná ban, ahol
2010. szep tem ber 17-én dél után (Em -
ma hú gá nak szü le tés nap ján) tért
meg meg vál tó Urá hoz, aki nek ügyé -
ért egész éle té ben fá ra do zott.

Há lá sak va gyunk éle té ért, kö zöt -
tünk vég zett szol gá la tá ért. Az Úr
hű sé ges szol gá ló le á nya volt.

g Ur bán Esz ter

In me mo riam
Ma gassy Sán dor né Ur bán Mar git

(1937–2010)

Tu risz ti kai fej lesz tés re hat száz mil lió fo rin tos tá mo ga -
tást nyert a pan non hal mi fő apát ság az Új Ma gyar or -
szág fej lesz té si terv nyu gat-du nán tú li ope ra tív prog ram -
já ból.

A 705 mil lió fo rin tos össz költ sé gű pro jekt ke re té ben
gya ra pít ják a vi lág örök sé gi ran got el nyert mű em lék együt -
tes kul tu rá lis és tu risz ti kai funk ci ó it, és bő ví tik a lá to ga -
tó ba rát szol gál ta tá sok kö rét – mond ta Vár sze gi Asz trik
fő apát a tá mo ga tá si szer ző dés alá írá sa kor.

Rá bai Lász ló fő apát sá gi tit kár a Ma gyar Táv ira ti
Iro da kér dé sé re vá la szol va el mond ta, hogy nö vel ni sze -
ret nék az ezer éves pan non hal mi apát ság ér té ke i nek is -
mert sé gét itt hon és kül föl dön egy aránt. El akar ják ér -
ni, hogy a fej lesz té sek nyo mán kö zel más fél sze re sé re
emel ked jen a lá to ga tók szá ma, amely je len leg éven te
száz ezer kö rü li.

A tu risz ti kai fej lesz tést elő irány zó be ru há zás ke re té -
ben a ven dé gek szá má ra új be já ra ti épü le tet emel nek. El -
ké szül te után a lá to ga tók ve ze tő nél kül is be lép het nek a
mo nos tor te rü le té re, és kö tet le neb bül te kint he tik meg
a lát ni va ló kat.

A tu risz ti kai szol gál ta tá so kat au dio guide rend szer te -

le pí té sé vel bő ví tik, amely több nyel ven se gí ti és te szi ké -
nyel me seb bé a tá jé ko zó dást. A mo nos tor ban in for ma -
ti kai pul to kat is ki ala kí ta nak, ame lye ken fil mek, han gok,
adat bá zi sok je len het nek meg, s a lá to ga tók in ter ak tív mó -
don ki vá laszt hat ják, hogy mit és mi lyen rész le tes ség gel
akar nak meg te kin te ni az intézmény te rü le tén.

A pro jekt a ba zi li ka bel ső te ré nek meg újí tá sát is ma -
gá ban fog lal ja. Egye bek kö zött kor sze rű sí tik a temp lom
vi lá gí tá sát, han go sí tá sát, és be ve ze tik a pad ló fű tést. Egy
kö zép ko ri ka pu ki bon tá sá val lát ha tó vá te szik a sek res -
tyét, a 19. szá za di szó szé ket pe dig le bont ják. A terv ja vas -
lat tö rek vé se, hogy a le he tő leg meg fe le lőbb te ret hoz za
lét re a kü lön bö ző li tur gi ák za var ta lan vég zé sé hez és a ven -
dé gek kom for tos fo ga dá sá hoz. A ter ve zett bel ső re konst -
ruk ció egyéb ként az el ső ér de mi fel újí tás lesz a ba zi li ka
1876-os re no vá lá sa óta.

A ki vi te le zést a köz be szer zé si el já rást kö ve tő en vár -
ha tó an jö vő év ben kez dik, s 2012 nya rán fe je zik be. A
tá mo ga tá si szer ző dést Vár sze gi Asz trik fő apát és Tóth
Gá bor, a Nyu gat-du nán tú li Re gi o ná lis Fej lesz té si Ügy -
nök ség kép vi se lő je lát ta el kéz je gyé vel.

d MTI

Tu risz ti kai fej lesz tés re nyert hat száz mil li ós tá mo ga tás
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Ked ves Vi tá lis Ju dit!
Meg ér ke zett az új ság, na gyon kö szö nöm, aho gyan a cik ket is. Szom ba ti ki -
rán du lá sunk re me kül si ke rült, a nagy kö vet sé gen so kan vol tak, a fi a im nak pe -
dig íz let tek a finn sü te mé nyek.

A nagy kö vet ség in for má ci ós asz ta lá nál lát tam egy Evan gá li kus Éle tet. Rá -
kér dez tem a do log ra, jár ne kik. Az Egye sült Ál la mok nagy kö vet sé gé re is jár;
ezt on nan tu dom, hogy a kö vet ség ről jöttek csü tör tö kön Pécs re, és a hölgy,
aki az uta zá su kat szer ve zte, szin tén ol va sott a ké pes la pok ról.

Ha nem gond, időn két kül dök egy-egy e-mailt, ami ben tá jé koz ta tom ró -
la, mi a hely zet a finn ké pes la pok kal és a ma gyar ké pes la pok most in dult gyűj -
té sé vel.

To váb bi si ke res mun kát kí ván va üd vöz löm:
Ná csa Já nos (Pécs)

b Ok tó ber 15. és 17. kö zött im má -
ron harmadik al ka lom mal ren -
de zik meg hazánkban or szá go -
san a 72 óra komp ro misszum
nél kül el ne ve zé sű szo ci á lis ak ci -
ót, amely fe le ke ze te ken át ível ve
ösz tön zi a fi a ta lo kat a má sok
irán ti szo li da ri tás ra, a kö zös
cse lek vés re. Vagy is ahogy fel hí -
vá suk ban hir de tik: Te gyünk
együtt má so kért!

A fi a ta lok ki sebb-na gyobb cso port -
jai há rom na pon, az az 72 órán ke -
resz tül tel je sí te nek köz hasz nú fel ada -
to kat, mint pél dá ul szo ci á lis in téz mé -
nyek, ját szó te rek fel újí tá sa, er dő ta ka -
rí tás, étel osz tás haj lék ta la nok nak,
kul tu rá lis mű so rok szer ve zé se kü lön -
bö ző kö zös sé gek nek (fo gya ték kal
élők, idő sek stb.). A ren dez vény he -
lyi szin ten, de az egész or szág ban egy
idő ben, egy cé lért zaj lik majd.

Az ak ció rá mu tat az ön kén tes
mun ka je len tő sé gé re, egy ben le he tő -
sé get nyújt a ke resz tény fi a ta lok szá -
má ra, hogy a hi tük ből fa ka dó szol gá -
la tu kat élet sze rű mó don vé gez hes sék.

A kez de mé nye zés 2002-ben
Auszt ri á ból in dult, az óta szá mos si -
ke res pro jekt va ló sult meg Né met or -
szág ban és Svájc ban is. Ma gyar or szá -
gon 2006-ban szer vez ték meg elő -
ször a há rom na pos össze fo gást a
ró mai ka to li kus Szom bat he lyi és
Győ ri Egy ház me gyé ben.

2007-ben – a há rom tör té nel mi fe -
le ke zet ve ze tő i nek el ha tá ro zá sá val –
az Öku me ni kus If jú sá gi Iro da vál lal -
ta az ak ció or szá gos szin tű meg hir -
de té sét és össze fo gá sát. A kez de -
mé nye zés az óta igen je len té keny
ese ménnyé nőt te ki ma gát. Ezt jól
szem lél teti, hogy míg 2007-ben 1000
fi a tal 106 pro jek tet, 2008-ban már

2600 fi a tal 220 pro jek tet va ló sí tott
meg. E so rok írá sa kor 79 meg va ló sí -
tás ra vá ró fel adat (pro jekt) re giszt rá -
lá sa tör tént meg, a jelentkező cso por -
tok szá ma (me lyek lét szá ma igen

vál to zó) pe dig 54. A ta pasz ta lat sze -
rint azon ban még az utol só na pok -
ban is nagy szá mú je lent ke zés vár ha -
tó (a je lent ke zé si ha tár idő ok tó ber
13.), így kö rül be lül 200 pro jekt re és
négy-öt ezer fő rész vé te lé re szá mí ta -
nak. (A szer ve zők szep tem ber ele jén
tá jé koz ta tást tar tot tak az evan gé li kus
egy há zi is ko lák ve ze tő i nek, va la -
mint egy há zunk gyer mek- és if jú sá -
gi osz tá lya is se gít sé get nyúj tott az ak -
ció nép sze rű sí té sé ben.)

A nem zet kö zi együtt mű kö dés
2007–2008-ra nyú lik vissza; je len leg
Svájc, Auszt ria, Szlo vá kia, Szlo vé nia
és Bosz nia-Her ce go vi na kö zött va ló -
sul meg. Ez töb bek kö zött a szer ve -
zés és a for rás te rem tés ta pasz ta la ta -
i nak meg osz tá sát és nem utol só sor -
ban egy más biz ta tá sát is je len ti. Idén

mind a hat or szág ban kö zel azo nos
idő pont ban (né hány hét el té rés sel)
moz dul nak meg a fi a ta lok. 

A szer ve zők úgy dön töt tek, hogy
az együtt mű kö dés örö mét és ta pasz -
ta la tait a részt ve vők kel is meg oszt ják,
ezért úgy ne ve zett cse re prog ra mot
szer vez tek az egyes or szá gok kö zött,
vagy is egy-egy cso port más or szág
hét vé gi pro jekt jén vesz részt.

A ha zai nyi tó ren dez vény ok tó ber
15-én 14 óra kor lesz Bu da pes ten, a
Szent Ist ván-ba zi li ka előt ti té ren,
ahol szá mí ta ni le het mind há rom fe -
le ke zet egy-egy püs pö ké re, és meg -
hív ták Só lyom Lász ló volt köz tár sa -
sá gi el nö köt, a ren dez vény fő véd nö -
két is. Ezen az al kal mon a Szél ró zsa
Band is ze nél. Szom bat es te a meg fá -
radt ön kén te sek Kör mendy Pet ra
áhí ta ta és az ÉgIg érő gos pel kó rus
kon cert jé nek meg hall ga tá sa után egy
kis aga pé mel lett szá mol hat nak be ad -
di gi él mé nye ik ről. A prog ram zá -
róren dez vé nye va sár nap es te a bu da -
pes ti Szent Im re Gim ná zi um ban
lesz, ahol a bu da pes ti ko or di ná to rok
és lel ké szek kö szön tik a részt ve vő ket,
Ja kab Ri ta fő ko or di ná tor (aki ezt a fel -
ada tot je len leg szin tén ön kén tes ként
vég zi) ve ze té sé vel pe dig ve tí tés lesz a
hét vé gén ké szült fel vé te lek ből, majd
az est tánc ház zal foly ta tó dik.

Mi vel 2011 az ak tív pol gár sá got
elő moz dí tó ön kén tes te vé keny sé gek
eu ró pai éve lesz, a szer ve zők re mé -
lik, hogy az ese mény eu ró pai fi gyel -
met kap, és újabb or szá gok csat la koz -
nak majd az együtt mű kö dés hez.

A ren dez vény fo lya ma to san friss
hon lap ja: http://www. 72 ora.hu. Az
(egyé ni és cso por tos) je lent ke zés is
ezen az ol da lon le het sé ges. (Rész le -
tes in for má ci ó ért ér de mes meg ke res -
ni a me gyei koor di ná to ro kat is a
Me gyei ol da lak me nü pont alatt.)

g – JCsCs – 

Há rom nap a tet tek me ze jén
ÜZ ENET AZ AR AR ÁTRÓL

Rovatgazda: Jerabek-Cserepes Csilla

E VÉ L&LE VÉ L

Egy hí ján há rom száz éves az al ber ti gyü le ke zet
Hu szon négy sze ké ren 1911. szep tem ber 29-én ér kez tek meg a Fel vi dék ről őse -
ink, akik meg ala pí tot ták az al ber ti evan gé li kus gyü le ke ze tet. Ma guk kal hoz -
ták lel ké szü ket és ta ní tó ju kat is. A gyü le ke zet szü le tés nap já ra idén a je les év -
for du lót kö ve tő va sár na pon em lé kez tünk. Az ün ne pi is ten tisz te le ten az egy -
ház köz ség nem rég be ik ta tott pa ró kus lel ké sze, Tú ri Krisz ti na hir det te az igét
1Ján 4,21 alap ján: „Azt a pa ran cso la tot is kap tuk tő le, hogy aki sze re ti Is tent,
sze res se a test vé rét is.”

A vá lasz tott igé nek má ig ha tó üze ne te van – a gyü le ke zet tör té ne té nek tük -
ré ben szá munk ra kü lö nös kép pen. Az egy ház a sze re tet nagy pa ran cso la tát
meg tart va tud ja be töl te ni kül de té sét. Et től le he tünk a föld só ja. A sze re tet
ab ban is meg nyil vá nul, hogy egy más ter hét hor doz zuk, ami re Al ber ti ben már
ed dig is sok jó pél da adó dott.

A kö zel há rom száz ün nep lő gyü le ke ze ti tag szé pen meg töl töt te a temp -
lo mot. Ezt lát va még hang sú lyo sab bá vált a pré di ká ció egyik üze ne te: a gyü -
le ke zet szü le té sét re mé nye ink sze rint az új já szü le té se is kö ve ti. Öröm volt
lát ni a sok gyer me ket és fi a talt. Ők az egy ház jö vő je. A szin tén szep tem ber
29-ére eső Mi hály-nap kap csán meg em lé kez tünk az óvo dán kat és is ko lán -
kat új ra ala pí tó né hai Ro szík Mi hály lel kész ről is, aki ne héz és bi zony ta lan idő -
szak ban vál lal ta – idős ko ra el le né re – az in téz mé nyek új ra in dí tá sát. Ma már
jól lát juk, mi lyen le he tő sé ge ket ad ez a gyü le ke ze ti élet új bó li fel len dí té sé -
re, kü lö nö sen az el múlt ne héz évek után.

Az al ber ti egy ház köz ség ez zel a há rom szá za dik évé be lé pett. Az is ten tisz -
te let vé gén imád ság ban kér tünk ál dást az előt tünk ál ló fel ada tok el vég zé sé -
hez, gyü le ke ze tünk re, in téz mé nye ink re, né pünk re és ha zánk ra.

Az úr va cso rá val zá ró dó al ka lom a jö vő jé ben bi za ko dó gyü le ke zet öröm -
te li és fel eme lő ün ne pe volt.

Iker Fe renc má sod fel ügye lő (Al ber ti)

Utó iratem lé kek a pap né ta lál ko zó utol só pil la na ta i ból
Az el múlt évek so rán szin te ész re vét le nül sa já tos rend je ala kult ki a szep -
tem be ri va sár nap ja im nak. Mind egyik ben van va la mi kü lön le ges, nem meg -
szo kott. Mind egyik mö gött az át la gos nál több mun ka, ké szü lés, oda fi gye -
lés van. Sze re tem eze ket az ün ne pe ket, fon to sak szá mom ra, hi szen he te kig
él tet nek, erő sí te nek, lel ke sí te nek vagy ép pen el gon dol kod tat nak. 

A va sár na pok kö zött im má ron négy éve kü lön le ges he lyet fog lal el a szár -
szói pap né ta lál ko zó va sár nap ja. Kü lön le ges, mert ki vé tel nél kül min den ki
ké szül rá. Van, aki imád sá got ír, van, aki ol tárt dí szít, és van nak, akik kó rus -
ba áll nak össze, hogy éne kük kel te gyék szeb bé az is ten tisz te le tet. 

Az elő adó te rem ezen a va sár na pon min den év ben gyö nyö rű temp lom má
vá lik. Idén sem volt más ként. Az ősz szí nei, a le hul lott fa le ve lek s az ár vács -
kák egy pil la nat ra sem en ged ték fe led nem, hogy tö ré keny, mu lan dó va gyok.
Kü lö nö sen biz ta tó volt az az ősi zsol tár, ame lyet min den részt ve vő a sa ját

csa lád já ra gon dol va ha za vi he tett: „…ide jé ben meg ter mi gyü möl csét, és nem
her vad el a lomb ja.” (Zsolt 1,3) Ezért, ami kor két ség bees tem az el múlt hé -
ten, hogy már megint mennyi min dent ron tot tam el, egy sze rű en csak meg -
for dí tot tam a Szár szó ra el vitt csa lá di fény ké pün ket, és el ol vas tam a há tul -
já ra ra gasz tott zsol tár ver set. 

A va sár nap kü lön le ges sé ge volt az is, hogy az is ten tisz te let után kö zö sen
fát ül tet tünk, kap cso lód va a te rem tés he té hez. Hi deg szél ben, ned ves ta la -
jon áll va ás tunk, la pá tol tunk, ön töz tünk. A fa ül te tés a hol nap ról szól, s az
élet ről ta nús ko dik. Szá mom ra a kö zö sen ül te tett fa a re mény ség és az össze -
tar to zás jel ké pe. A pap nék fá ja is. Mert hir de ti: hi szünk ab ban, hogy amit
te szünk, az fon tos, em lé kez tet ar ra, hogy szük sé günk van a ta lál ko zá sok ra,
s meg erő sít ab ban, hogy az Élet szol gá la tá ban áll ha tunk.

Kö szö net a hét vé gé ért min den szer ve ző nek, elő adó nak s mind azok nak,
akik le he tő vé tet ték szá munk ra a ta lál ko zást és a fel töl tő dést.

Ba ra nyay né Rohn Er zsé bet lelkész, papné (Kőszeg)

A hí vek fo gyat ko zó szá ma és az apa -
dó egy há zia dó-be vé te lek lát tán a
Ber lin–Bran den bur gi Evan gé li kus
Egy ház is kény te len el gon dol kod ni
egy ta bu meg sze gé sén: temp lo mok
eset le ges le bon tá sán.

Er re a ra di ká lis lé pés re ed dig csak
a ka to li kus egy ház szán ta rá ma gát.
Az utób bi évek ben két fő vá ro si temp -
lo ma tűnt el: a Ga tow-ban (Span dau
ke rü let) lé vő Szent Ra fa el-temp lom
és a tem pel ho fi Ka piszt rán Szent Já -
nos-temp lom.

Az ok mind két fe le ke zet ese té ben
a hí vek zsu go ro dó szá ma. A Ber lin–
Bran den bur gi Evan gé li kus Egy ház
2004-ben még 1,3 mil lió (fi ze tő) ta -
got szám lált; má ra ez a szám 1,1
mil li ó ra apadt. Ugyan ak kor az egy -
ház ál tal fenn tar tott temp lo mok szá -
ma nem vál to zott: ke vés hí ján két ezer
épít mény ről van szó, kö zü lük két száz
Ber lin ben ta lál ha tó.

Az egy há zi épü le tek több sé ge mű -
em lé ki vé dett sé get él vez. Az egy re
gyé reb ben csor do gá ló egy há zi adó -
ból azon ban sok te le pü lé sen már a
fo lya ma tos ki adá sok fe de zé sé re is
alig fut ja, a szük sé ges sé vá ló fel újí tá -
sok ra pe dig vég képp nem jut pénz.

Egy nem ré gi ben tar tott ta nács ko -
zá son az evan gé li kus egy ház il le té ke -
sei ko mo lyan fon to ló ra vet ték né hány
temp lom le bon tá sát. „Az az egy kor
ki mon dott té tel, hogy so ha nem
mon dunk le egyet len temp lo munk -
ról sem, s azok nak min dig az evan -
gé li kus egy ház köz sé gek tu laj do ná ban
kell ma rad ni uk, vol ta kép pen sen ki -
nek nem jó” – mond ta a ber li ni Der
Tag esspie gel nek Ralf Meis ter, a ber -
li ni egy ház ke rü let szu per in ten den se.

An nak ide jén mint lü bec ki pré post
Meis ter ma ga is ta nú ja volt a Han za-
vá ros ban ál ló, Lu ther Már ton kor- és
har cos tár sá ról el ne ve zett Me lanch -
thon-temp lom le bon tá sá nak. Az ot -
ta ni ve ze tő ség egy han gú lag dön tött
e fáj dal mas lé pés mel lett. Az egy ház -
köz ség tag jai ugyan is at tól tar tot tak:
az épü let eset le ges el adá sa után nem
lesz be le szó lá suk ab ba, mi lyen cél ra
hasz nál ja az új tu laj do nos az egy ko -
ri temp lo mot.

Or szá gos is mert sé gű nagy temp -
lo mok kar ban tar tá sa, re no vá lá sa
már rég óta csak ál la mi tá mo ga tás sal,
il let ve a hí vek ada ko zá sá val kép zel -
he tő el. Jól pél dáz za ezt a ber li ni dóm
2007-ben el vég zett fel újí tá sa épp úgy,
mint a Vil mos csá szár em lék temp lom
idén el kez dett re no vá lá sa.

Ke vés bé hí res temp lo mok fenn tar -
tó i nak vi szont más mód szert kell vá -
lasz ta ni uk az épü le tek ál la gá nak
meg őr zé sé re. Pél dá ul a Wed ding ke -
rü let ben ál ló Step ha nus-temp lom ban
ok tó ber től vi deo mű vé szek és ze né -
szek ta lál nak új ott hon ra. Ezt irá nyoz -
za elő az a bér le ti szer ző dés, ame lyet
a ke rü le ti egy ház köz ség kö tött a
nyá ron egy ke resz tény ala pít vánnyal.

„Je len leg hét ezer tag ja van egy ház -
köz sé günk nek, két temp lom mal és
egy kö zös sé gi ház zal együtt össze sen
ki lenc épü let ről kell gon dos kod nunk
– mond ta a Der Tag esspie gel nek
Mic ha el Gla t ter lel kész. – Az épít mé -
nyek a múlt szá zad ban ké szül tek,
ami kor még het ven ezer hí vünk volt.
Ha ra gasz ko dunk va la mennyi épü let -
hez, könnyű ki szá mol ni, mi kor me -
gyünk csőd be.”

d MTI

Temp lo mok le bon tá sán gon dol ko dók

Ke resz tény „Dis ney land” ki ala kí -
tá sát ter ve zik Mal lor cán – a spa -
nyol szi get ke le ti ré szén nyit hat
meg Eu ró pa el ső val lá sos vi dám -
park ja.

Cap de pe ra köz ség a ki vi te le -
zés hez már ki vá lasz tott egy nem -
zet kö zi be fek te tői cso por tot –
ad ta hí rül az El Mun do cí mű
spa nyol lap. A hét hek tár nyi te rü -
le ten – amely egy kor sze mét le ra -
kó hely volt – fel épí tik töb bek kö -
zött Je ru zsá lem vá ro sá nak és a si -
ra tó fal nak a má sát. A ter vek sze -
rint elő adás ke re té ben be mu tat -
ják a ke reszt re fe szí tést és az
utol só va cso rát is.

A vár ha tó an tíz mil lió eu ró ba
ke rü lő pro jekt pél da ké pe a Bu e -
nos Ai res-i Ti er ra San ta (Szent
Föld) ne vű park.

Jo sep Gal le go, Cap de pe ra pol -
gár mes te re tá mo gat ja az öt le tet,
de köz lé se sze rint er ről még a vá -
ro si ta nács nak is sza vaz nia kell, il -
let ve a kör nyék ho tel tu laj do no sa it
és ke res ke dő it is meg kell nyer ni
az ügy nek.

A mal lor cai püs pök ség tá mo -
gat ja a ter ve ket, mi vel – aho gyan
ki nyil vá ní tot ta – a park hoz zá já -
rul hat ah hoz, hogy az em be rek kö -
ze lebb ke rül je nek Jé zus hoz.

d MTI

Ke resz tény
„Dis ney land”

épül het
Mal lor cán

Ná csa Já nos sal a Finn temp lo mok ké pes la po kon cí mű ki ál lí tás ap ro pó -
ján ké szí tet tünk in ter jút, mely az Evan gé li kus Élet szep tem ber 19-ei szá -
má nak 9. ol da lán je lent meg. Újabb ak ci ó ja ke re té ben ma gyar temp lo -
mo kat áb rá zo ló ké pes la po kat gyűjt, ame lye ket a kö vet ke ző cím re vár :
7623 Pécs, Csend u. 20. – A szerk.
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VASÁRNAP

22.25 / Du na Tv
Pan do ra sze len cé je
(tö rök já ték film, 2008) (110')
Isz tam bul köz pont já ban él
há rom, har min cas-negy ve nes
éve i ben já ró, egy más tól na -
gyon kü lön bö ző test vér, akik
gör csö sen és ön ző mó don
pró bál nak meg fe lel ni a fel ső
kö zép osz tály be li el vá rá sok -
nak. Egy na pon egy vá rat lan
te le fon hí vás nak kö szön he tő -
en Tö rök or szág fal va in és vi -
dé ke in ke resz tül el utaz nak a
Fe ke te-ten ger he gye i hez szü -
lő vá ro suk ba, mi vel édes any -
juk, Nus ret el tűnt. Az em lé -
kek fel idé zé sé vel fel szín re ke -
rül nek a test vé rek kö zöt ti fe -
szült sé gek. Ha son ló an Pan -
do ra sze len cé jé hez, a meg ol -
dat lan ve sze ke dé sek és vi ták
mind szer te szó ród nak…

HÉTFŐ

11.00 / PAX
Be au ti ful Day – Af ga nisz tán
má sik ar ca
(do ku men tum film) (69')
11.15 / M. Ka to li kus Rá dió
Őszi váz lat
Je le nits Ist ván elő adás-so ro -
za ta Pi linsz ky Já nos lí rá já ról
13.30 / Kos suth rá dió
Erős vár a mi Is te nünk! Az
evan gé li kus egy ház fél órá ja
14.55 / Du na Tv
Bár kit utol ér het
(ma gyar do ku men tum film,
2010) (40')
17.00 / M. Ka to li kus Rá dió
A ma gyar ope ra apos to la
200 éve szü le tett
Er kel Fe renc
21.00 / Du na Tv
A fi a tal Freud Gá zá ban
(svéd do ku men tum film, 2008)
(58')

KEDD

10.00 / M. Ka to li kus Rá dió
Élet re va ló
Bé rel he tő kert a bel vá ros ban?
– Köz ker tek más képp
13.00 / PAX
Csa lá di gyász, csa lá di ün nep
(ma ga zin) (38')
14.05 / Kos suth rá dió
Arc vo ná sok
Mes ter Éva dísz üve ges
14.00 / Bar tók rá dió
A hét ze ne szer ző je: Hec tor
Ber li oz
2. rész: Egy há zi ze ne
15.30 / m1
Ér té kek Aka dé mi á ja
Mi től nem ze ti az iro da lom?
(is me ret ter jesz tő so ro zat) (49')
18.55 / m2
A kis Amade us – Az if jú Mo -
zart ka land jai 26/15.:
A tö rött bil len tyű (né met
rajz film so ro zat, 2006) (26')

SZERDA

10.55 / Du na Tv
A vi lág kony hái. Tö rök or szág
(fran cia–né met is me ret ter -
jesz tő film, 2005) (26')
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
15.10 / PAX
Mit ér az em ber, ha…?
Ha mar Dá ni el, a Mu zsi kás ve -
 ze tő je (port ré film-so ro zat) (33')
15.34 / M. Ka to li kus Rá dió
A ma gyar mű vé szet élő
le gen dái. Se bes tyén Már ta
16.15 / Du na Tv
Nyelv őr ző (25')
18.25 / Bar tók rá dió
75 éve szü le tett
Lu ci a no Pa va rot ti
20.55 / Du na Tv
A to jás (gö rög–tö rök já ték -
film, 2007) (93')

CSÜTÖRTÖK

10.55 / Du na Tv
Eu ró pai kós to ló
Bel gi um (an gol is me ret ter -
jesz tő so ro zat, 2005) (26')
11.45 / TV2
Az ég ből pottyant csa lád
(ame ri kai film drá ma, 1996)
(92')
12.05 / Bar tók rá dió
Hang ver seny-kü lön le ges sé gek
Lu ci a no Pa va rot ti ária est je
16.55 / Film mú ze um
Éden kert jei (szí nes olasz
dráma, 1998) (95')
20.00 / M. Ka to li kus Rá dió
Üze nő fal
Ma ga zin pe da gó gu sok nak,
di á kok nak és szü lők nek
20.00 / PAX
Mint a Jé zus Krisz tus jó vi té ze
(do ku men tum film) (79')
20.30 / Du na Tv
És te ki vagy?
(spa nyol já ték film, 2008) (90')

PÉNTEK

13.16 / Bar tók rá dió
XXI. mis kol ci nem zet kö zi ka -
ma ra kó rus-fesz ti vál 2010
VII/1. rész: A mis kol ci Bar tók
kó rus és a Hass ler ének -
együt tes éne kel
14.00 / PAX
Hét ima (kon cert film) (28')
14.35 / Kos suth rá dió
Tér-idő
A bor tör té ne te
4. rész: Bor és mű vé sze tek
14.45 / Du na Tv
Af ri ka szí nei
Fe hé ren, fe ke tén (spa nyol is -
me ret ter jesz tő film, 2004) (53')
15.45 / PAX
Cso ó ri Sán dor 80 éves
(kon cert film) (94')
16.00 / M. Ka to li kus Rá dió
Iro dal mi lát le let (30')
21.35 / m1
A menny or szág szí ne (irá ni
film, fel ira tos, 1999) (89')

SZOMBAT

8.25 / Du na Tv
Cim bo ra (26')
11.35 / m2
„Ko dály után száz év vel”
A Csík ze ne kar kon cert je a
XXI. kecs ke mé ti nép ze nei ta -
lál ko zón
12.05 / Du na Tv
Is ten ke zé ben
A ma gas ug ró pap (26')
16.34 / M. Ka to li kus Rá dió
Ar chi tek-tú ra
Ba ran go lás az épí tett vi lág ban
18.25 / Film mú ze um
Eg ri csil la gok I–II.
(szí nes ma gyar tör té nel mi
film, 1968) (66' + 83')
18.30 / PAX
Az em ber tra gé di á ja
Az Evan gé li um Szín ház
elő adá sa (168')
23.10 / Du na Tv
Apu bol dog sá ga (ame ri kai
játék film, 2007) (97')

VASÁRNAP

7.00 / Rá dió C (FM 88,8)
Lel ki szósz (evan gé li kus fél óra)
10.50 / m1
Evan gé li kus if jú sá gi mű sor
11.20 / Bar tók rá dió
Par ti-tú ra. 15. ál lo más: A fa gott
11.30 / Du na Tv
Ki út 4/1.: Hor váth Ro zi sza -
kács, fű szer mes ter
(ma gyar do ku men tum film-
so ro zat, 2010) (7')
16.00 / M. Ka to li kus Rá dió
„Va la ki ír a ke zed del”
(va sár na pi vers mű sor)
16.00 / PAX
Mér leg hin ta (60')
A Zá ke us Mé dia cent rum
film jé nek pre mi e rje
20.10 / Du na Tv
A Vas ál ar cos (ame ri kai–
angol já ték film, 1977) (101')
20.48 / Bar tók rá dió
Az em be ri hang di csé re te
Hän del: The o do ra-ora tó ri um
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VASÁRNAPTÓL VASÁRNAPIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból október 10-étől október 17-éig

Va sár nap
Le gyen a szí ve tek tel je sen Is te nün ké, az Úré. 1Kir 8,61 (Lk 12,34; Mk 2,1–12;
Ef 4,22–32; Zsolt 56) Sta tisz ti ku sok sze rint ha zánk ban ve ze tő he lyen van a
ha lál okok kö zött a szív- és ér rend sze ri meg be te ge dés. Az örök éle tünk re ve -
szé lyes szív prob lé má ról szól mai igénk: ar ról, ami kor a szí vünk nem tel je -
sen „mű kö dik” Is ten szol gá la tá ban. Pe dig az élet alap ve tő prob lé má i nak oka,
ha szí vünk más hoz kö tő dik, s el sza kad at tól, aki min den élet for rá sa. Fél szív -
vel nem le het Is ten nek szol gál ni. Így élet kép te le nek va gyunk. Élet prog ram,
örök élet-prog ram a mai biz ta tás: le gyen a szí ve tek tel je sen Is te nün ké.

Hét fő
Jó sá god ról el mél ke dünk temp lo mod ban, ó, Is ten. Zsolt 48,10 (Ap Csel 3,8; Mk
10,46–52; Gal 5,16–26) Mi jár a fe jünk ben? Egy-egy fül be má szó slá ger fél mon -
da ta, egy agyunk ba lo pa ko dó rek lám szö veg vagy va la me lyik meg ol dat lan gon -
dunk kel le met len hí vó sza va? A ré gi ek sok fé le tech ni kát ta lál tak ki ar ra, hogy
az el ka lan do zó agyú em ber gon do la tai vissza ta lál ja nak az „egy szük sé ges -
hez”, az Is ten sze re te té hez, a Min den ha tó hoz ma gá hoz. Min den hol adott a
hely, de a temp lom kü lö nö sen is al kal mas, hogy Is ten jó sá gá ról el mél ked -
jünk. Bár csak sok szor él nénk a le he tő ség gel, hogy a temp lom csend jé ben így
imád koz zunk! De temp lom má vál hat min den más hely is – ott hon, ter mé -
szet, ut ca, mun ka hely, ahol Is ten kö zel sé gé ben jó sá gát nyug tá zó szív vel élünk.

Kedd
Jé zus mond ta: „Néz zé tek meg a hol ló kat: nem vet nek, nem is arat nak, nin -
csen kam rá juk, sem csű rük, Is ten még is el tart ja őket. Lk 12,24a (Jób 38,41; Lk
5,12–16; Gal 6,1–10) Glo bá lis vál ság idő sza ká ban, hosszan el hú zó dó ma gyar
nyo mo rú ság ide jén jó új ra tu da to sí ta ni, hogy min ket nem a mul tik tar ta nak
a mar kuk ban, mi nem a gaz da sá gi vi lág ha tal mak ki szol gál ta tott jai va gyunk,
ha nem Is ten gond vi se lő jó sá gá nak él ve zői. Nem csak kör nye zet tu da to sabb
élet re van szük ség, ha nem gond vi se lés tu da to sabb élet re is. Bol dog az az em -
ber, aki rá tud ja bíz ni ma gát a Krisz tus ban meg is mert gond vi se lő Is ten re.

Szer da
Krisz tus a menny be ment, hogy most meg je len jen az Is ten szí ne előtt ér tünk. Zsid
9,24 (Zsolt 27,8; Préd 12,1–7/8/; Gal 6,11–18) Ez az „ér tünk” az éle tünk, a pusz -
ta lé tünk tit ka. Is ten nagy tet tei mel lé min dig oda te he tő, ok meg ha tá ro zó fél mon -
dat. Jé zus ezért lett em ber ré, ezért szen ve dett, ezért halt meg, ezért tá madt fel:
ér tünk. Hogy mi, mu lan dó és tö re dé kes éle tű em be rek az ér tünk min dent meg -
te vő Is ten sze re te té ben új ra azok le hes sünk, akik ere de ti leg va gyunk: Is ten fel -
sza ba dult, bol dog gyer me kei itt a föl dön és az örök élet ré sze sei oda át, az Is -
ten or szá gá ban. Ezt „in té zi” ne künk Krisz tus, aki ér tünk a menny be ment…

Csü tör tök
Az Úr nak fé lel me az is me ret kez de te. Péld 1,7 (Kol 2,3; Mk 6,7–13; Jel 1,1–8)
Nagy tu dá sunk ra büsz ke, ön ma gun kat a nagy tech ni kai fej lő dés csú csán tu -
dó 21. szá za di em be rek nek meg kell áll nunk, és el kell gon dol kod nunk ezen
a mon da ton. Nem ott kez dő dik a tu dás, hogy le xi ká lis is me re te ink van nak,
nem ott foly ta tó dik, hogy meg is mer tünk sok min dent a vi lág és az élet mű -
kö dé si rend jé ből, s nem ott fe je ző dik be, hogy mes ter sé ges in tel li gen ci át lét -
re hoz va túl szár nyal tuk az em be ri lét min den ko ráb bi le he tő sé gét. A tu dás
ott kez dő dik, ami kor be lát juk, hogy az Úr nak fé lel me az is me ret kez de te.

Pén tek
Bár ha ra gom ban meg ver te lek, de most ke gyel me sen ir gal ma zok ne ked. Ézs 60,10b
(1Jn 5,12; Mt 27,39–44; Jel 1,9–20) A ha rag jo gos, a ke gye lem vá rat lan, kü lön -
le ges aján dék. Jo gos a ha rag, mert gyer me ke i ként le tér tünk ar ról az út ról, ame -
lyet az Úr ne künk adott, ér tünk ké szí tett. Él jük a ma gunk Is ten-tá vo li éle tét
– rom bol va, pusz tít va, hi á ba va ló mó don. Ezért jo gos a bün te tés. Pe dig arány -
ban sincs a meg ér de melt tel. Sze re tő apa ként bün tet az Is ten, hogy ne vel jen,
for mál jon, ve szély től ment sen ben nün ket. S ami kor ke mény ke zét érez zük, rög -
tön ott az ál dó kéz is: ke gyel me sen ir gal maz ne künk. A bün te tés csu pán ne -
ve lő esz köz, a ke gye lem pe dig va ló sá gos és éle tet adó erő, ha ta lom!

Szom bat
Ki sza ba dít ja a fog lyo kat az Úr. Zsolt 146,7 (Mt 5,10; Ap Csel 14,8–18; Jel 2,1–
7) Be kel le ne már lát nunk, hogy fo goly ként él jük éle tün ket. Szo ká sa ink, ké -
pes sé ge ink, in du la ta ink rab ja i ként élünk kor lá tok kö zé szo rít va. Kül ső erők
és ha tal mak is bi lincs be ve rik az éle tün ket: gaz da sá gi, po li ti kai té nye zők, tár -
sa dal mi fo lya ma tok, ter mé sze ti erők te szik le he tet len né, hogy azt te gyük,
amit aka runk, és fel hőt len sza bad ság ban él jünk. Já nos le jegy zé se sze rint ma -
ga Jé zus mond ja: Aki ket a Fiú meg sza ba dít, azok va ló ban sza ba dok. Ez a hí -
vő em ber ta pasz ta la ta: ki sza ba dít ja a fog lyo kat az Úr!

g Ha fen scher Ká roly (ifj.)

Új nap – új kegyelem
Az Evan gé li kus Bel misszi ói Ba rá ti
Egye sü let (EB BE) má so dik fél évi
prog ram so ro za tá nak té má ja: A ke -
resz tyén egy ház pe re mén: szek ták,
szél ső sé gek, ki hí vá sok a mai Ma gyar -
or szá gon. Elő adó: Sza lai And rás, az
Apo ló gia Ku ta tó köz pont ve ze tő je,
az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye -
tem dok to ri is ko lá já nak hall ga tó ja. A
má so dik al kal mat He ted na pi ad ven -
tiz mus (ih le tett kom men tár) cím mel
ok tó ber 14-én, csü tör tö kön 17 óra kor
tart ják az or szá gos iro da ut cá ról nyí -
ló ter mé ben (1085 Bu da pest, Ül lői u.
24.). Áhí tat tal Gyur kó Do nát szol gál.

A Mis kol ci Evan gé li kus Egy ház köz -
ség sze re tet tel meg hív ja ok tó ber 24-
én 11 óra kor kez dő dő is ten tisz te le té -
re, mely nek ke re té ben D. Sze bik Im -
re nyu gal ma zott püs pök fel avat ja a
gyü le ke zet már tír sor sú lel ké szé nek,
dr. Wei szer Elek nek és fel ügye lő jé nek,
Ki rály La jos nak ál lí tott em lék kö vet.
Egy ben sze re tet tel kér jük a szá munk -
ra is me ret len he lyen tar tóz ko dó le -
szár ma zot tak je lent ke zé sét és az ün -
nep sé gen va ló rész vé te lü ket. Lel ké szi
hi va tal: 3530 Mis kolc, Hu nya di u. 8.,
46/505-726, 46/505-727, 20/824-3222,
lu ther@chel lo.hu.

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

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

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

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

APRÓHIRDETÉS

Meg bíz ha tó, gya kor lat tal ren del ke -
ző, nyug dí jas nő vál lal na he ti há rom
al ka lom mal idős gon do zást, fel ügye -
le tet. 30/842-9589

evangélikus élet. éled. éled?

HA LÁ LO ZÁS
Mély fáj da lom mal tu dat juk, hogy özv. Med vey Má tyás né szü le tett Mi -
hal ik Pi ros ka 86 éves ko rá ban el hunyt. Te me té se ok tó ber 10-én, va sár -
nap 14 óra kor lesz Gal ga györ kön, az evan gé li kus te me tő ben.

A gyá szo ló csa lád

HA LÁ LO ZÁS
Fá jó szív vel, de Is ten aka ra tá ba be le nyu god va tu dat juk, hogy vi téz Ka -
pi Bé la 90. élet évé ben, szep tem ber 24-én be csü let tel vé gig küz dött éle -
tét be fe jez te. Ok tó ber 26-án 11.15-kor a Far kas ré ti te me tő ben – ka to nai
tisz te let adás mel lett – bú csú zunk tő le.

A gyá szo ló csa lád


