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„Kü lön le ges esz ten dő az idei, hi szen a re for má -
ció ün ne pe ez út tal va sár nap ra esik. Az idén te hát
együtt ün ne pel het jük Jé zus fel tá ma dá sát – ezt
hir de ti, hir det né min den va sár nap – és Krisz tus
tes té nek, az egy ház nak az új já szü le té sét.”

Őszi pünkösdre várva f 3. oldal

Reformációról regélő régió f 3. oldal
Tenni valamit a belső harmóniáért f 6. oldal
Vannak-e evangélikusok Ausztriában? f 8. oldal
Beszélgetés Luther Mártonról f 9. oldal
A vörösiszap prédikál f 10. oldal
Nemzetiségi oldalak f 4. és 7. oldal

„Nem is tud juk, mennyit ve szí tünk, ha
az evan gé li um he lyett pusz tán a be teg sé -
gek ről, az idő já rás ról be szél ge tünk, vagy
vé gig rág juk a múl tat, anél kül hogy a jö vő
fe lé for dí ta nánk az ar cun kat.”
Jézus, szedd le a fügét, kérlek! f 13. oldal

Meg hí vó re for má ci ói meg em lé ke zés re
Bu da pest, Re for má ci ói em lék park, ok tó ber 31., 15.30

Prog ram • Hí vo ga tás fú vós ze né vel – Az Üdv had se reg ze ne ka ra • Fan -
fár – Can to res Ecc le si ae réz fú vós együt tes • Áhí tat – D. Sze bik Im re nyu -
gal ma zott evan gé li kus püs pök, a Ma gyar or szá gi Egy há zak Öku me ni kus
Ta ná csá nak (ME ÖT) el nö ke • Kul tu rá lis mű sor – A Bu da pest-Fa so ri Evan -
gé li kus Gim ná zi um di ák jai • Ün ne pi be széd – Len gyel An na szer kesz tő -
ri por ter, a Dé li Evan gé li kus Egy ház ke rü let fel ügye lő je • Vi rág el he lye zés
az em lék mű vön • Ál dás – A meg je lent egy há zi ve ze tők

* * *

Or szá gos re for má ci ói is ten tisz te let és or go na kon cert lesz ok tó ber 31-én
17 óra kor Bu da pes ten, a De ák té ri evan gé li kus temp lom ban. Az is ten tisz -
te le tet meg elő ző en 16.15-től a temp lom be já ra tá nál a Bap tis ta Köz pon ti Fú -
vós ze ne kar tart ze nés bi zony ság té telt. Az is ten tisz te le ten igét hir det
Sza bó Ist ván re for má tus püs pök. Elő adást tart Itt zés Já nos evan gé li kus püs -
pök. A li tur gi át a ME ÖT tag egy há za i nak fő pász to rai vég zik. A ze nei szol -
gá la tot az evan gé li kus egy ház fú vószenekara és a Can to res Ecc le si ae réz -
fú vós együt tes ad ja Jo hann Gyu la és Ko vács Za lán ve ze té sé vel.

Re for má ció az or go na ze né ben cím mel 18 órától or go na ze nés áhí tattal
foly ta tódik a program. Köz re mű köd nek a Liszt Fe renc Ze ne művészeti
Egyetem or go na sza kos hall ga tói. Mű so ron J. S. Bach, D. Bux te hu de, N.
Bruhns és F. Men dels sohn mű vei.

19.30-tól re for má ci ói könnyű ze nei kon cert lesz; köz re mű kö dik a Szél -
ró zsa Band.

SE MPER REFOR M ANDA

„Eb ből vi szont meg ért he ted, mi ért
kell a hi tet olyan nagy ra tar ta ni, hogy
egye dül az töl ti be a tör vényt, és min -
den cse le ke det nél kül meg iga zít. Lát -
ha tod ugyan is, hogy az el ső pa ran cso -
lat, amely ezt mond ja: »Az egy Is tent
tisz teld!« – egye dül hit ál tal tölt he tő be.
Ha ugyan is te tő től tal pig nem vol nál
más, mint jó  cse le ke det, ak kor sem
vol nál igaz, és Is tent sem tisz tel néd, sőt
az el ső pa ran cso la tot sem tel je sí te néd,
mert Is tent más ként tisz tel ni nem le -
het, mint ha ne ki tu laj do nít juk az
igaz ság és tel jes jó ság di cső sé gét.”

d Lu ther Már ton:
Ér te ke zés a ke resz tyén em ber

sza bad sá gá ról
(Prőh le Ká roly for dí tá sa)

1510 őszén Lu ther Már ton hosszú út -
ra in dult. Egy szer ze tes tár sá val gya -
log ke re ke dett fel Ró má ba, ki té ve ma -
gát az idő já rás vi szon tag sá ga i nak,
meg ta pasz tal va ugyan ak kor mind azt,
amit egy ilyen hosszú út, an nak kü -
lön le ges ál lo má sai egy fi a tal em ber -
nek ad hat nak. 

Az út cél ját is mer jük: né hány
Ágos ton-ren di ko los tor el len állt an -
nak a pá pai bul lá ban ki hir de tett
ren del ke zés nek, mely telj ha tal mat
adott vol na Sta u pitz tar to mány fő -
nök nek a kong re gá ció mind a hu -
szon ki lenc rend há zá nak át szer ve zé -
sé re. Az idő sebb rend társ Nürn -
berg ből, Lu ther pe dig Er furt ból út -
ra kelt te hát, hogy át ad ja a fel leb be -
zést. De ne ra gad junk le az egy ház -
tör té ne ti rész le tek nél, gon dol junk a
föld raj zi tá vol ság le küz dé sé re. Az
Ágos ton-ren di kül döt tek nek át kel -
lett kel ni ük az Al po kon, az Ap pen -
ni ne ken, vé gig men ni a sze les, vég -
te len nek lát szó sík sá go kon, míg el -
ju tot tak a kö zép ko ri Ró ma fa la i hoz.
Majd tél víz ide jén meg ten ni ugyan -
ezt az utat vissza fe lé.

A né met kul túr tör té net ben nagy
sze re pet ját szik Itá lia, köl tők, írók, ze -
né szek élet mű vé ben a dé li uta zás
meg ha tá ro zó erő vel bírt. Nem tud -
juk, hogy Lu ther szá má ra mind ez mit
je len tett, hogy meg érin tet te-e pél dá -
ul a re ne szánsz Fi ren ze szá mos re -
mek épü le te, Mi che lan ge lo Dá vid ja
vagy az ot ta ni mo dern ál lam be ren -
dez ke dés né mely ered mé nye. Dá vid
szob ra előtt áll va va jon mit gon dol -
ha tott a sze mér mes szer ze tes? Meg -
bot rán koz tat ta a mez te len va ló ság,
ma gá val ra gad ta a gi gan ti kus mé re -
tű szo bor? Vagy ta lán ar ra gon dolt,
ami re az Al po kon át ve ze tő fá rad sá -
gos út so rán annyi szor: is te ni se gít -
ség gel, a kül de tés tu da tá ban le győz -
he tő min den fi zi kai és lel ki gyen ge -
ség, mi kép pen Dá vid szá má ra is le -
győz he tő vé vált a fi lisz te u sok ve zé -
re, Gó li át? 

S ami kor vég re Ró ma ka pu i hoz
ért, és meg lát ta az an tik ro mo kat,
az egy kor oly ha tal mas Ró mai Bi -
ro da lom ma rad vá nya it, ak kor va jon
mit gon dol ha tott a vi lá gi ha ta lom
ere jé ről, ma ra dan dó sá gá ról? És mi -
kor az óko ri ro mok ten ge ré ben
meg lát ta ki emel ked ni az ak kor már
épü lő Szent Pé ter-ka ted rá list, lát -
ta a pá pai in téz mény rend szer meg -
annyi hi va ta lát, meg ta pasz tal ta
pac   ká  zá sukat, rom lott sá gukat, ak -
kor mit gon dol ha tott sa ját kö zös sé -
gé nek ere jé ről? Az Asz ta li be szél ge -
té sek ben, év ti ze dek múl tán vissza -
em lé kez ve ró mai út já ra, „pat kány -
fész ket” em lít, s a vá ros ban az „ör -
dög szék he lyét” lát tat ja. Tud juk
per sze, hogy ott jár ta kor még nem
volt ilyen ha tá ro zott a vé le mé nye,
bár ké te lyek már ak kor is nyil ván
gyö tör het ték.

Erő és gyen ge ség ön ma gunk ban,

kör nye ze tünk ben, szű kebb és tá -
gabb kö zös sé ge ink ben, egy há zunk -
ban. Mind er ről, vagy is ál ta lá nos
erőn lé tünk ről lesz szó a fel ügye lők
or szá gos kon fe ren ci á ján. Ne ves elő -
adók, evan gé li kus kö zös sé günk iránt
is el kö te le zett tu do má nyos ku ta tók
és gya kor la ti ta pasz ta la tok kal is bí -
ró szak em be rek be szél nek majd
mind er ről a re for má ció ün ne pét kö -
ve tő hét vé gén Rév fü lö pön. El ső al ka -
lom mal ér te sül he tünk majd az egy -

há zunk ban vég zett szo cio ló gi ai vizs -
gá lat ered mé nye i ről, egész sé günk
és egész ség ügyünk hely ze té ről, va la -
mint a kö zös sé gek és az egész ség vi -
szo nyá ról. 

Ab ban a re mény ben hív tuk elő -
adó in kat, és vá runk min den ér dek -
lő dőt, hogy se gít se nek ne künk meg -
be szél ni mind azt, ami ről Lu ther
Már ton alig ha tu dott be szél get ni
bár ki vel is öt száz év vel ez előt ti ró mai
út ja so rán.

Nem tud hat juk, hogy Lu ther an -
nak ide jén mi min dent fog lalt imá -
já ba a San ta Ma ria del Pop olo-temp -
lom ol tá rá nál mi séz vén, azt vi szont
tud juk, hogy a re for má ci ót kö ve tő -
en a ka to li kus hí vek ál lí tó lag év szá -
za do kig ke rül ték a szent he lyet, hi á -
ba szár ma zott az egyik ol tár kép ma -
gá tól Ca ra vag gi ó tól. Má ra a hely zet
meg vál to zott. Lu ther ró mai út já nak
öt szá za dik év for du ló ja előtt tisz te leg -
ve a vá ro si ta nács a re for má tor ról
szán dé ko zik el ne vez ni a temp lom
előt ti te ret, a plé bá nos pe dig meg nyi -
tot ta a ka put az evan gé li kus kö zös -
ség előtt is.

Sok szó esik mos tan ság a ke resz -
tény kö zös ség ál ta lá nos erőn lé té ről
Eu ró pá ban és szer te a vi lág ban. To -
vább ra is több vá laszt is me rünk ar -
ra a kér dés re, hogy va jon a be zár kó -
zó, hit el ve it meg erő sí tő fe le ke ze ti ség
vagy a nyi tott, öku me ni kus lel ki ség
se gít-e in kább a ke resz tény hit meg -
erő sö dé sé ben, a ha gyo má nyos eu ró -
pai ér té kek meg ma ra dá sá ban. 

A re for má tor ról el ne ve zett ró mai
té ren át kel ve nyil ván so kan, fe le ke -
ze ti ho va tar to zás tól füg get le nül, el -
gon dol kod nak majd az Er furt ból
ér ke zett Ágos ton-ren di szer ze tes
fi zi kai és lel ki ere jé ről, an nak ma ra -
dan dó sá gá ról, s ta lán fel te szik ma -
guk nak is a kér dést: mi lyen is a mi
sa ját erőn lé tünk, és mennyi re ma ra -
dan dó, amit mi te szünk.

A szer ző egy há zunk or szá gos fel ügye -
lő je

Erőn lé tünk
g Prh le Ger gely

„Vagy ta lán ar ra gon dolt,
ami re az Al po kon át ve ze tő
fá rad sá gos út so rán annyi -
szor: is te ni se gít ség gel,
a kül de tés tu da tá ban le -
győz he tő min den fi zi kai és
lel ki gyen ge ség, mi kép pen
Dá vid szá má ra is le győz -
he tő vé vált a fi lisz te u sok
ve zé re, Gó li át?

„Meg ro ha moz za a te me tőt, mert fél re ér tet -
te a be já rat fe let ti ki írást: »Fel tá ma dunk!«
– így: »Fel! Tá ma dunk!« S vég zi a mai en -
gesz te lő ál do za tot, az zal a kö dös, amorf
hit tel, hogy ak kor így min den rend ben.”

Roham a temetők ellen f 9. oldal
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b Idén ki vé te les mó don va sár nap -
ra esik a re for má ció ün ne pe. De
ne fe lejt sük el azt sem, hogy a
Szent há rom ság ün ne pe utá ni
22. va sár nap hoz ér kez tünk. En -
nek lek ci ó já hoz (Fil 1,3–11) és a
he ti igé hez (2Kor 6,2) kap cso ló -
dik éne künk, a Ne hagyj el es nem,
fel sé ges Is ten (EÉ 79): kö nyör gés,
há la adás, bi za lom, hogy a bű nös
em ber Krisz tus meg vál tá sa ál tal
ke gye lem be ré sze sül. A min -
den fe lől kí sér té sek kel kö rül vett
em ber kö nyö rög azért, hogy Is -
ten gyer me ke tisz ta le hes sen.

Nagy bán kai Má tyás bűn bá na ti éne -
ke a 71. zsol tár át köl té se, a bib li ai szö -
veg krisz ti a ni zált vál to za ta, a zsol tár
Krisz tu sig el ju tó pa ra frá zi sa: „Hoz zád
me ne kü lök, Uram, ne szé gye nül jek
meg so ha! Ments meg, sza ba díts meg
ir gal ma san!” – „Ne hagyj el es nem,
fel sé ges Is ten, ke se rű sé gem ben! / Te
szent Fi a dért légy se gít ség gel…”

Az ere de ti leg ti zen öt vers sza kos
ének szer ző je a vers fők össze ol va sá -
sa alap ján Nagy bán kai (más vál to zat -
ban: Nagy bán csai) Má tyás, aki 1575.
pün kösd ha vá nak el ső he té ben ír ta
éne két. A kö nyör gés 1579-től kezd -
ve a 19. szá zad ele jé ig szin te va la -
mennyi evan gé li kus és re for má tus
gyü le ke ze ti éne kes könyv ben sze re -
pel. A szer ző nek ezen kí vül még há -
rom ver sét is mer jük: bib li ai his tó ri -
át szer zett Jó zsef ről, his tó ri ás éne ket
Hu nya di Já nos ról és vi gasz ta ló éne -

ket a nyo mo rú ság ban élő em be rek
szá má ra.

A ver sek ből ki ol vas ha tó ada tok
alap ján annyit tu dunk Nagy bán ka i ról,
hogy nagy szom ba ti pol gár, egyes vé -
le mé nyek sze rint ta ní tó vagy lel kész,
1575-ben már idős em ber le he tett.
Nagy szom bat a 16. szá zad ban ér se ki
szék hely volt, amely ben 1561-től a je -
zsu i ta rend is meg te le pe dett. Az el len -
re for má ció egyik fel leg vá rá ban fo lya -
ma tos küz dés mel lett a 16. szá zad ban
vi rág zó pro tes táns gyü le ke zet lé te zett.

Éne künk nem a két ség be esett em -
ber ki ál tá sa, ha nem a bű nös, kí sér -
té sek kö zött élő, gyer mek sé gé től
fog va hí vő em ber me leg han gú val -
lo má sa: „…gyer me ked va gyok, örö -
kö söd va gyok”, „mert csak te ben ned
bí zom, Úr is ten, míg e test ben élek”.
A nép sze rű ének ha tá sa ki mu tat ha -
tó Ba las si Bá lint Ke gyel mes Is ten, ki -
nek ke zé ben éle te met ad tam kez de -
tű kö nyör gé sé ben.

Az ének nép sze rű sé gé re és el ter jedt -
sé gé re mu tat, hogy szá mos 16. szá za -
di ének hi vat ko zik rá nó ta jel zé sé ben.
Dal la mát az 1744-es ko lozs vá ri éne kes -
könyv le jegy zé sé ből is mer jük. Szla vó -
ni ai gyűj tés ből a ka nyar gó dal lam
tisz tább vál to za ta is meg őr ző dött.
Hu szi ta ere det re mu tat a 5, 5, 6 osz tá -
sú vers for ma. Nép ze nei dal lam ve ze -
tés sel ro kon a má so dik és a har ma dik
sor vég ző dé se kö zöt ti al só kvint vál tás.

Ér de mes meg ta nul nunk és gyak -
rab ban éne kel nünk ezt az igen ér té -
kes dal la mot, amely ősi dal lam kin -
csünk höz tar to zik.

g H. Hu bert Gab ri el la

Mer re a biz ton ság?
Fö löt tem a le ve gő. Lég ne mű. Min den
eszem be jut ró la, csak az nem, hogy
rátá masz kod jam. Ha sta bi li tást ke re -
sek, ösz tö nö sen le fe lé né zek, a föld -
re. Jól meg ve tem a lá bam. Szin te gyö -
ke ret ve rek. Nem ha gyom ma gam ki -
bil len te ni.

És ha nincs más irány? Ha hi á ba
gyö ke rez nék a föld be, nem tart meg?
Ha hi á ba ke res nék biz ton sá got, csak
ve szélyt lá tok kör be-kör be? Ha „min -
den fe lől, lá tod, Úr is ten, va gyok kí sér -
tés ben”? Min den fe lől. Mint ha szű kül -
ne a kör, én a kö ze pén. Kö rös-kö rül
„kí sér tés”. Egy re szo ro sabb, zár tabb
kör ben.

Mi cso da fel is me ré se Lu ther nek,
hogy a zsol tá rok ké pei nyo mán min -
den ki rá is mer het a sa ját „kí sér té se -
i re”! A ti zen ha to dik szá za di gyö -
nyö rű, erő tel jes szö veg szer ző je csak -
úgy, mint én, aki a 21. szá zad el ső év -
ti ze dé nek vé gén mor zsol ga tom a 71.
zsol tár sza va it, vagy dú do lom a 79.
ének dal la mát. Min den fe lől „kí sér tés”.
Bár mer re né zek, baj, el len ség, ve szély,
hi ány és nyo mo rú ság. Kö rül vesz -
nek a ba jok. Nincs ho va néz ni. Nincs
ki út. Csak a le he tet len, ami nem ju -
tott vol na eszem be. Föl fe lé.

Nem a föld a biz tos, ha nem a le -
ve gő. Nem a sta bil, ha nem a meg fog -
ha tat lan. A kö rül ír ha tat lan. Ami –
aki – nem áll a ren del ke zé sem re,
még is min dig je len van. Aki nem
meg fog ha tó, szin te lég ne mű, mint a
szél, még is ma ga a leg sta bi labb bi zo -
nyos ság. Mel let tem van. Ér tem van.
Nem ta lán, nem eset leg, nem re mé -

lem, ha nem bi zo nyo san. „Hogy va la -
ki nek te ben ned va gyon szí ve bi zo dal -
ma, / Az olyan em ber meg nem szé -
gye nül, mert te vagy ol tal ma.”

Az olyan em ber meg nem szé gye -
nül. Sem mi eset re sem – su gall ja a
szö veg. És ezt ének li „kí sér té sek”
szű kü lő kö ré nek kel lős kö ze pén! Re -
for má ció he té ben hogy ne jut na
eszünk be a ba rát, aki a ti zen ha to dik
szá zad vas ba-arany ba öl tö zött biz ton -
sá ga he lyett, sőt el len, föl fe lé te kin tett.
Ott ke res te az igaz sá got is, az ol tal -
mat is és nem utol só sor ban a bé két.

Mert na gyon sa já tos ez a bi zo nyos -
ság. Egé szen spe ci á lis. Tel jes bel ső
meg győ ző dés – sem mi képp meg
nem szé gye nül! –, de ez so ha sem je -
len ti azt, hogy a kí sér té sek kö ré nek
kel lős kö ze pén jég hi deg nyu ga lom -
mal le het föl fe lé te kin te ni, sta bi li tást
és ol tal mat ke res ve. Bi zo nyá ra do bo -
gó szív vel, resz ke tő térd del vagy sű -
rű kér dő je lek kel le het csak.

„Ne es sem két ség be” – ké ri az
ének. Mert na gyon kü lö nös do log a
hit bi zo nyos sá ga. Tel jes, to tá lis bel -
ső meg győ ző dés, amely re az em ber
tor ká ban do bo gó szív vel bíz za rá
ma gát. Vesz egy nagy lé leg ze tet, és
rá tá masz ko dik a szél re. Az tán cso dál -
koz va él ve zi meg tar tó ere jét.
g Sza bó né Mát rai Ma ri an na

Ne hagyj el es nem, fel sé ges Is ten, ke se rű sé gem ben
C ANTATE

Re for má ció nap ja le gyen az imád ság
ün ne pe eb ben az esz ten dő ben. Imád -
sá gunk ki in du ló pont ja ként vesszük,
me di tá ci ós anya ga ként szí vünk ben
for gat juk, len dí tő ere je ként ta pasz -
tal juk és moz ga tó ru gó ja ként él vez zük
a Szent írás ima köny vé ből az ősi
imád sá got, Dá vid zsol tá rát. 

Há lát adunk – ez nem csu pán
egy-egy kö szö nő mon dat va la mi ért,
amit elő re kal ku lál va vagy vá rat la nul,
meg le pe tés ként kap tunk. A há la adás
egy faj ta lá tás mód, sőt élet for ma. A hit
sze mé vel ugyan is mást lá tunk, mint
pusz ta sze münk kel. Sze münk kel azt
lát juk, hogy égig ér a go nosz ság, tor -
kun kig el lep tek már a gon dok, s leg -
in kább pa nasz ko dás ra van okunk.
Ha lel tárt ké szí tünk a ma gunk éle té -
ről, biz tos, hogy van okunk ke se rű
mon da tok ra. Ha kö rül né zünk a mai
ma gyar va ló ság ban, ak kor is sok
rosszat tu dunk el mon da ni, s ezt most
meg sok szo roz za az a ka taszt ró fa,
amely nek ha tá sa ma még be lát ha tat -
lan. Mi még is há lát adunk azért,
mert a hit sze mé vel meg lát juk: van
okunk a há la adás ra. Mert bár szám -
ta lan tény ad okot el ke se re dés re,
min dent fe lül múl Is ten sze re te te és
hű sé ge. 

Há rom pon ton is em lé kez tet a
zsol tá ros, mi ért van okunk há lát ad -
ni. Elő ször ar ról éne kel: „Igaz sá god
olyan, mint a ha tal mas he gyek…”
Mi azt lát juk, min den re la tív. Az
igaz ság is vál to zik; amit igaz ság ként
ki mon dunk, nem min den ki nek az
igaz sá ga. Ami az egyik nek igaz ság, a
má sik nak ha zug ság. So kan vissz -
han goz zák ma is Pi lá tus ci ni kus nak
tű nő kér dé sét: mi az igaz ság? A sok
igaz ság ta lan ság mi att csa ló dott, a
fél- és vi szony la gos igaz sá gok vi lá gá -
ban biz tos pon tot nem ta lá ló em ber,
ha igé nye sen és jó he lyen ke res, rá -

ta lál hat az Is ten igaz sá gá ra. Er re a ha -
tal mas, ren dít he tet len igaz ság ra.
Nincs más hol, nincs más nál. Ez nem
a jog, nem az ér de kek igaz sá ga, ez a
ke gye lem, a jó ság és a sze re tet igaz -
sá ga. Uram, igaz sá god olyan, mint a
ha tal mas he gyek… 

„…íté le te id, mint a nagy mély -
ség…” – foly tat ja a zsol tá ros. Tud juk,
mi lyen vég ze tes hely ze tek adód nak
fel szí nes íté le te ink ből. Tud juk, hogy
hány em bert tesz tönk re má sok –
akár „il le té ke se ké” is – meg ala po zat -
lan íté le te. Is ten íté le tei mö gött ott
van min den is me ret, sőt a min dent
tu dás mély sé ge. Nem lát szat sze -
rint dönt, nem a fel színt is mer ve ítél.
Nem is csak az éles lo gi ka igaz sá ga
sze rint, ha nem szí ve szán dé ká nak, jó -
sá gának fan tá zia gaz dag in du la ta sze -
rint is. Ez az iga zi mély ség. Íté le te id,
Uram, mint a nagy mély ség…

„…em bert és ál la tot meg tar tasz…”
– hang zik a foly ta tás. Há la adá sunk
vég ső oka ez. Bár ha lál ra va gyunk ítél -
ve, s az el mú lás fe lé ván do ro lunk az
el ső lé pé sünk től kezd ve, még is tud hat -
juk, meg tar tó Is te nünk van. Meg -
tart, ha so dor az ár, meg tart, ha zu ha -
nunk, meg tart, ha vesz ni lát szik min -
den. El jött, Jé zus ban em ber ré lett, s ér -
ke zé sét így je len tet ték be az an gya lok:
„Üd vö zí tő szü le tett ma nek tek, aki
az Úr Krisz tus, a Dá vid vá ro sá ban.”
(Lk 2,11) Is ten élet pár ti. Em bert és ál -
la tot te tar tasz meg, Uram… 

Van mi ért há lát ad nunk, s a há la -
adás nem né hány mon dat csu pán, ha -
nem a ke resz tény em ber élet for má ja!

De a zsol tá ros foly tat ja az ára dó Is -
ten-di csé re tet. El gon dol ko dik a ben -
ne és kö rü löt te zaj ló ese mé nye ken, és
foly ton csak ugyan oda tér vissza:
di csé ri az Urat. „Mily drá ga a te sze -
re te ted, Is te nem!” Is ten gond vi se lő jó -
sá gá ról gon dol ko dik. Hát nem ezt ta -

pasz tal juk mi is? A meg tar tó Is ten
gon dos ko dó Úr. Meg ad ja, ami re va -
ló ban szük sé günk van. Vé del met,
az élet hez nél kü löz he tet len anya gi ja -
va kat és a szin tén lét fon tos sá gú örö -
möt. Van ki hez me ne kül nünk, ami -
kor a hul lá mok össze csap nak a fe jünk
fe lett. Van ki hez for dul nunk, ami kor
so kan el le nünk for dul nak. Van kit
meg szó lí ta ni, ami kor nincs vá lasz
ége tő kér dé se ink re. 

A gaz dag Is ten ről ta nús ko dik a
ma gasz ta lás kö vet ke ző mon da ta.
Gaz dag lé tére sze génnyé lett ér tünk,
hogy min ket meg gaz da gít son –
cseng a fü lem be az apos to li mon dat.
Is ten gyer me kei a gaz dag Is ten gaz -
dag gyer me kei. Ez a gaz dag ság nem
fe jez he tő ki sem mi lyen pénz nem ben,
s nem je lent e vi lá gi kin cse ket. De je -
lent olyan ér té ke ket, ame lyek –
szem ben a vi lág mú ló ja va i val – ma -
ra dan dó gaz dag sá got hoz nak. Olyat,
amelyet rozs da és moly nem emészt
meg. Olyat, amely az utol só órán kon
nem csú szik ki a ke zünk ből. A sze -
re tet gaz dag sá gát, a jó ság kin cse it, az
ir ga lom bő sé gét, a bé kes ség ér té ke -
it, az egy más irán ti és Is ten irán ti tisz -
te let ja va it. „Dús la kod nak há zad bő -
sé gé ben…”

Majd így foly tat ja: „…örö möt
árasz tasz rá juk, mint pa ta kot.” Az ár
nem csak pusz tí tást hoz hat. Is ten
öröm mel áraszt ja el övé it. Nem kell
ló gó or ral jár nunk. Nem kell de -
presszi ós sá vál nunk. Nem kell el csüg -
ged nünk. Le het örül ni az Úr ban
min den kor. A bi za lom, a biz ton ság,

a re mény ség örö me ez. Csak Is ten ad -
hat ja meg. Örö möt árasz tasz rá juk,
mint pa ta kot…

A há la adás után ér de mes, sőt
szük sé ges mind ezen el gon dol kod ni,
fon tos mind ezt a szí vünk be és az ér -
tel münk be vés ni. 

Vé gül ad jon len dí tő erőt ez a drá -
ga zsol tár imád ság. Ami kor le me -
rül nek élet ener gi á ink, fogy az erőnk,
le las su lunk, és a ki égés fe nye get,
biz tas son a zsol tá ros sza va: „Mert ná -
lad van az élet for rá sa…” A ma gunk
ere je csök ken, a tar ta lé ka in kat is
fel emészt jük, de Is ten nél van erő- és
ener gia-után pót lás. Ő ma ga az élet
for rá sa. A kö ze lé ben új ra erő re kap -
ha tunk, új ra meg ele ve ned he tünk,
új ra len dü le tet ve he tünk.

Aki imád ko zik – úgy tű nik –,
moz du lat lan. Ke zei össze van nak
kul csol va. Sze me sem pász táz za a
kör nye ze tet – fi gyel me be fe lé for dul.
Sok szor hang sem hal lat szik: az imád -
ság csen des mű faj. S köz ben hi he tet -
len erő árad, hi he tet len ener gia sza -
ba dul fel, s nem a le csen de se dés a fo -
lya mat vé ge, ha nem a moz gó sí tás, az
új len dü let, mert az imád ság ban az
erő Lel ke árad… Az élet aján dé ko zó -
ja mun kál ko dik, az élet for rá sa tölt fel. 

A re for má ció le gyen az imád ság
ün ne pe eb ben az esz ten dő ben. Imád -
sá gunk ki in du ló pont ja ként vet tük,
len dí tő ere je ként ta pasz tal hat tuk és
moz ga tó ru gó ja ként él vez zük a Szent -
írás ima köny vé ből az ősi imád sá got,
Dá vid zsol tá rát. 

g Ha fen scher Ká roly (ifj.)

Imád koz zunk! Adj csön det, Uram!
Szó lalj meg a csend ben! Járd át szí -
ve met sze re te ted örö mé vel! Nyisd
meg szí ve met a há la adás ra, és len díts
az új élet re! Ámen. 
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Len dü le tet adó imád ság
A VA SÁRNAP IG ÉJE

Urunk, Is te nünk, há lát adunk ne ked
azo kért a kin cse kért, ame lye ket a re -
for má ció al kal má val új ra elénk ad tál.
Kö szön jük, hogy evan gé li kus ta nít -
vá nya id ként öröm mel vall hat juk,
hogy egye dül Jé zus Krisz tus a mi
meg vál tónk, egye dül a Szent írás az
a biz tos alap, amely ből meg is mer he -
tünk té ged, egye dül a hit ál tal áll ha -
tunk meg előt ted, és egye dül a ke gye -
lem éle tünk meg tar tó ja. Kö szön jük
ne ked, Is te nünk, eze ket fel is me ré se -
ket, s add, hogy ne pusz tán szánk kal
vall juk őket, ha nem ezek sze rint is él -
jük nap ja in kat.

Is te nünk, vall juk, hogy egye dül a
Szent írás éle tünk egyet len zsi nór -
mér té ke. A te sza vad int és fi gyel mez -
tet, ha tév úton já runk, de vi gasz tal,
bá to rít és erő sít is min ket.

Ké rünk té ged, add ne künk to -
vább ra is tisz tán igé det. Ren ge teg tév -
ta ní tás vesz kö rül min ket, ne en gedd,
hogy test vé re in ket meg té vesszék ha -
mis pró fé ták, és hogy el for dul ja nak
igéd től. Imád ko zunk a lel ké sze kért is.
Add, hogy tisz tán, a Szent írás alap -
ján és a Szent lé lek tü zé vel hir des sék
igé det.

Is te nünk, a Szent írás ból tud juk,
hogy egye dül Jé zus Krisz tus a mi
meg vál tónk. Ké rünk té ged, ne en -
gedd el fe led nünk, hogy szá munk ra
ő az élet for rá sa. Add, hogy ne pusz -
tán a Szent írás ban sze rep lő sze mély -
ként ta lál koz zunk ve le, ha nem ma is
élő Úr ként, aki je len van éle tünk ben,
és igé jé vel ve zet min ket. Add, hogy
éle tünk min den per cé ben rá fi gyel -
jünk, őt kö ves sük, és egye dül ben ne
bíz zunk!

Is te nünk, ké rünk té ged, adj ne -
künk élő hi tet. Tud juk, hogy ne -
künk nincs sem mi má sunk, ami vel
eléd já rul ha tunk, csak a tő led aján -
dék ba ka pott hi tünk. Oly kor ta lán
nem több, mint egy pis lá ko ló gyer -
tya láng, de kö szön jük, hogy te vi gyá -
zol rá, és meg erő sí ted. Add, hogy mi
is min den nél ér té ke sebb nek tart -
suk, hogy meg is mer het tünk té ged, és
élő hit tel kö ze led he tünk fe léd min -
den na pon.

Urunk, tud juk, hogy ke gye lem ből,
hit ál tal van üd vös sé günk. Mi sem a
ma gunk jó cse le ke de te i ben bí zunk,
ha nem egye dül a te ke gye l med ben.
Kö nyör günk, add, hogy át él jük és
meg ta pasz tal juk a te ke gyel med cso -
dá ját, hit tel meg ra gad juk, és eb be ka -
pasz kod va men jünk az örök üd vös -
ség fe lé.

Urunk, ké rünk, add, hogy a re for -
má ció ne csu pán egy múlt be li ese -
mény le gyen egy há zunk ban, ha nem
ma is éle tünk meg ha tá ro zó tör té né -
se. Ké rünk, adj erőt gyü le ke ze te id -
nek, hogy meg tud ja nak újul ni, és
bol dog re mény ség gel ad ják to vább az
evan gé li u mot!

Oratio
œcumenica
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Gyak ran hall ha tunk ar ról, hogy ke -
resz tény ség utá ni, „poszt krisz ti á nus”
kor ban élünk, vagy leg alábbis az eu -
ró pai ke resz tény ség le szál ló ág ba ke -
rült. Ezt lát sza nak iga zol ni az úgy ne -
ve zett tör té nel mi egy há zak több nyi -
re le han go ló sta tisz ti kai ada tai: le mor -
zso ló dás, ki lé pé sek, fo gyó gyü le ke ze -
tek, fe les le ges sé vá ló temp lo mok…

Egy re töb ben pró bál ják spi ri tu á lis
éh sé gü ket más for rá sok ból csil la pí -
ta ni: ős ma gyar és egyéb ke le ti val lá -
sok, ezo té ria… Tény leg vissza von ha -
tat la nul be al ko nyult ne künk? Át vitt
ér te lem ben is ősz van, ami kor min -
den az el mú lás ról be szél? A te me tő -
ket jár va egy ki csit már ön ma gun kat
is gyá szol hat juk?

Két sé ge ink kö ze pet te él te tő re -
mény su gár ként ha sít be le a nyir kos
őszi köd be a re for má ció ün ne pé nek
a fé nye. Vég re egy ün nep a Szent há -
rom ság ün ne pét kö ve tő szür ke va sár -
na pok szin te már szá mol ha tat la nul
hosszú, mo no ton so ra után. Las san
öt hó nap ja, má jus vé gén volt utol já -
ra ün ne pünk: pün kösd, az egy ház
szü le tés nap ja. S most új ra pi ros az ol -
tár te rí tő, új ra itt a pün kösd, az egy -
ház új já szü le té sé nek, a re for má ci ó -
nak ün ne pe.

Pün kösd az ősz ben, pün kösd a ha -
lot tak nap ja kü szö bén – bi zar rul
meg le pő ez az idő zí tés! Jól sejt jük,
hogy Lu ther Már ton nem vé let le nül

vá lasz tot ta lel ki for ra dal ma ki rob ban -
tá sá ra ép pen ezt a na pot. Azt az idő -
sza kot, amelyről tud ta: tö me gek ér -
kez nek Wit ten berg vá ro sá ba, a temp -
lom ba, hogy em lé kez ze nek a szen tek -
re, az elő re men tek se re gé re.

Re for má to runk a múlt ba me ren -
gő ket szem be sí ti a Lé lek szá raz
cson to kat meg ele ve ní tő, ki üre se -
dett egy há zat meg újí tó ere jé vel. Így
lesz az el mú lás ból fel tá ma dás, a zá -
ró ak kord ból nyi tány, a múlt ba me -
ne kü lés ből jö vő fe lé for du lás. Ko rá -
nyi And rás há rom he te pub li kált
ve zér cik ké nek cí mét idéz ve: így lesz
a „ret ró ból int ró”, egy őszi hó nap
utol só nap já ból az egy ház lel ki ta va -
szá nak szü le tés nap ja!

Kü lön le ges esz ten dő az idei, hi szen
a re for má ció ün ne pe ez út tal va sár -
nap ra esik. Ha meg él jük, ilyen egy -
be esés leg kö ze lebb csak 2021-ben
lesz. Az idén te hát együtt ün ne pel -
het jük Jé zus fel tá ma dá sát – ezt hir -
de ti, hir det né min den va sár nap – és
Krisz tus tes té nek, az egy ház nak az új -
já szü le té sét. A ket tő teo ló gi a i lag is
szer ve sen össze tar to zik, egy más tól
el vá laszt ha tat lan. Ha Krisz tus nem
tá mad fel, nincs egy ház! Ha ő nem
mű köd ne ma is Lel ke ál tal, esé lyünk
se le het ne a meg úju lás ra!

A „csil la gok nak”, az ün ne pek nek ez
a rit ka együtt ál lá sa le he tő sé get kí nál
ar ra, hogy 2010-ben, hét év vel a fél

év ez re des ju bi le um előtt pró bál juk
meg együtt új ra fel fe dez ni és spe ci -
á li san evan gé li kus „fő ün nep pé” ten -
ni a re for má ció nap ját. Mind ezt le -
le mé nyes sze re tet tel, kre a tív kom mu -
ni ká ci ós stra té gi á val se gít het jük elő.

Ide tar to zik az az im már több éves
kez de mé nye zés, hogy az egész ok tó -
be ri hó na pot a re for má ció hó nap ja -
ként hir det jük meg. Ta pasz tal juk,
hogy egy-egy ün nep at tól kap hat
iga zi súlyt és mély sé get, ha van „ad -
vent je”, tu da tos fel ve ze té se, rá ké szü -
lé si ide je. Csak re mél ni tu dom, hogy
gyü le ke ze te ink több sé gé ben fel is -
mer tük már ezt, és eb ben az év ben
leg alább a bib lia va sár nap és a re for -
má ció ün ne pe kö zöt ti he tet ki hasz -
nál tuk er re.

Egy má sik kom mu ni ká ci ós le he tő -
ség re Do ro thea Grei ner, a Bay re ut hi
Egy ház ke rü let püs pök asszo nya hív -
ta fel a fi gyel met a la punk elő ző szá -
má ban meg je lent in ter jú ban. Ba jor
kol lé gá ink a 2017-re ké szü lő „Lu ther-
évek ben” nem ka rá csony ra, il let ve

hús vét ra kül de nek püs pö ki kör le ve -
let a gyü le ke ze tek nek, ha nem a re for -
má ció ün ne pé re. Ez zel kí ván ják hang -
sú lyoz ni a Né met hon ban is kis sé
mos to hán ke zelt ün nep je len tő sé gét.

Ko ráb bi szol gá la ti he lye men,
Nagy tar csán igen gaz dag li tur gi ai,
teo ló gi ai örök sé get ve het tem át elő -
döm től, Győ ri Já nos tól. Töb bek kö -
zött a lel ké szi hi va tal négy ab la ká nak
gyö nyö rű ké zi hím zés sel ké szí tett
„pré di ká ló” vit rázs füg gö nye it. Ezek
szim bo li ku san négy „fő ün ne pet” hir -
det tek: ka rá csonyt, hús vé tot, pün kös -
döt, va la mint a „má so dik” pün kös -
döt, az az a re for má ció ün ne pét. Tu -
dom, hogy teo ló gi a i lag vi tat ha tó ez
a lá tás… De ugyan ak kor jó ér te lem -
ben pro vo kál, hogy új ra meg új ra vé -
giggon dol juk: va ló já ban mit is ün -
nep lünk vagy ép pen nem ün nep lünk
ok tó ber 31-én?!

Ez a nap nem em lék ün nep, nem
Lu ther Már ton ün ne pe, ha nem Krisz -
tus-ün nep. Ezért in teg rál ha tó az egy -
há zi esz ten dő ün ne pei kö zé. Kö zös
gyö ke re az el ső pün kösd del egy ér tel -
mű. Pé ter apos tol sem és Lu ther
Már  ton sem em be ri lel ke se dés ből,
egy ház ala pí tói buz gó ság ból lé pett a
nyil vá nos ság elé, ha nem azért, mert
eg zisz ten ci á li san él te át Jé zus nak a Lé -
lek mun ká já ra vo nat ko zó ígé re tét: „A
Párt fo gó pe dig, a Szent lé lek, akit az én
ne vem ben küld az Atya, ő ta nít majd

meg ti te ket min den re, és esze tek be jut -
tat min dent, amit én mond tam nek -
tek.” (Jn 14,26)

Bár csak ne künk, eu ró pai ke resz -
té nyek nek is, sok fé le két ség be esett
túl élé si kí sér let, pót cse lek vés he -
lyett, vég re új ra eszünk be jut na
mind az, amit a fel tá ma dott Úr ta ní -
tott és mon dott, ta nít és mond ma is!
Meg győ ző dé sem, hogy ak kor szür ke,
szo mor kás őszi em lék ün nep ből ör -
ven de ző Krisz tus-ün nep pé vál hat na
ok tó ber utol só nap ja.

Imád koz zunk ki tar tó an az erő, a
sze re tet és a jó zan ság Lel ké ért, hogy
a hosszú ősz után ne a fa gyos tél, ha -
nem a pün kös di ta vasz él te tő le he -
le te jár ja át a „vén” Eu ró pa egy há za -
it. Szív lel jük meg Klaus Doug lass „új
re for má ci ó já nak” má so dik té te lét:
„A re for má ció nem a ti zen ha to dik
szá zad ese mé nye, ha nem ránk vá ró
fel adat.”

Őszi pün kösd re vár va
É GTÁJOLÓ

Gáncs Péter püspök
Déli Egyházkerület

b Re for má ció és nyil vá nos ság té -
ma cím mel kez dő dött el eb ben
az esz ten dő ben egy há zunk ban a
re for má ció kez de té nek öt szá -
za dik év for du ló já ra va ló fel ké -
szü lés. A pá pai egy ház köz ség
gyü le ke ze ti ter mé ben en nek je -
gyé ben nyílt meg ok tó ber 20-án
a Múl tunk és ér té ke ink a Veszp -
ré mi Evan gé li kus Egy ház me gyé -
ben cí mű idő sza ki ki ál lí tás,
amely a Du nán túl nagy múl tú
evan gé li kus sá gá nak ál lít mél tó
em lé ket. 

Múl tunk fel ele ve ní té se és ka pu ink
szé les re tá rá sa el en ged he tet len fel té -
te le an nak, hogy az ér té kek ről, egy -
há zunk ta ní tá sá ról meg győ ző erő vel
tud junk szól ni hí ve ink nek és a hoz -
zánk be té rő ér dek lő dők nek – fo gal -
ma zott a meg nyi tó ün nep sé gen Pol -
gár di Sán dor es pe res. A pá pai gyü -
le ke zet lel ki pász to rá nak kö szön tő je

és az egy ház me gye be mu ta tá sa után
a gyü le ke zet fi a tal jai szol gál tak fu vo -
la-, zon go ra- és gi tár kí sé ret tel elő -
adott ének kel. 

Az Evan gé li kus Or szá gos Mú ze um
igaz ga tó ja, dr. Har ma ti Bé la László
hang sú lyoz ta, hogy a tár la ton ki ál lí -
tott egy ház tör té ne ti do ku men tu -
mok és egy ház mű vé sze ti re lik vi ák a
Veszp ré mi Egy ház me gye igen mély
gyö ke re i ről ta nús kod nak: egy 1831-
es ca no ni ca vi s i ta tio (egy ház lá to ga -
tás) ta nú sá ga sze rint már a mo há csi
vész (1526) után meg re for mált egy -
ház tag jai él tek a tér ség ben. Né hány
öreg jegy ző könyv ből ki de rül, hogy az
ép pen meg ala kult gyü le ke ze tek nád -
ból, sö vény ből és sár ból épí tet tek
„temp lo mo kat”. Ami kor el len ség jött

szét ver ni az épít ményt, odébb áll -
tak, és má sutt emel tek „ide ig le nes”
há zat Is ten nek. Küz de lem a fenn ma -
ra dá sért – idő ről idő re ez jel le mez -
te a du nán tú li evan gé li kus ság hit éle -
tét.

Si kos Ist ván pél dá ul a pes tis ide jén
is vál lal ta a lel ké szi szol gá la tot Pá pán,
ha csak ti zen hét nap ra is. A meg pró -
bál ta tá sok meg vi sel ték ugyan a kör -
nyék gyü le ke ze te it, de meg tör ni nem
tud ták őket. In kább meg edzet ték.
Mi ként ezt a tár gyi em lé kek ben gaz -
dag pá pai ki ál lí tás is ta nú sít ja: az
evan gé li ku sok ha mar meg ta nul ták,
hogy akik nem őr zik múlt ju kat, azok -
nak jö vő jük sincs…

A rep re zen ta tív tár la ton ki ál lí tott
tár gyak kö zött iga zi ku ri ó zum is

akad: Kul csár György posz til lás köny -
vé ből (1574) pél dá ul már csak öt
pél dány van az or szág ban. Meg cso -
dál ha tunk ké ső ba rokk hang ve tőt, úr -
va cso rai ké pet, ám a do ku men tu mok
a kö zel múl tig el ve ze tik a lá to ga tót. A
ke resz te lé si anya köny vek ben nem -
csak Sze ni czei Bá rány György, Döb -
ren tei Gá bor ne vé vel ta lál koz ha -
tunk, de Ta tay Sán do ré val is.

A múlt ked di meg nyi tón dr. Kräh -
ling Já nos egye te mi do cens – az
evan gé li kus temp lo mok kal kap cso -
lat ban – fel hív ta a fi gyel met ar ra,
hogy a me gye kü lö nö sen 18. szá zad
vé gi temp lo mok ban igen gaz dag.
Az úgy ne ve zett kö zép-du nán tú li stí -
lus leg fon to sabb em lé kei is eb ben a
me gyé ben ta lál ha tó ak.

A Pá pai Evan gé li kus Egy ház köz ség
mú ze um má va rá zsolt gyü le ke ze ti
há zá ban a ki ál lí tás de cem ber 5-ig lá -
to gat ha tó.

d EvÉ let-in fó

Re for má cióról regélő régió
Egyháztörténeti ki ál lí tás nyílt Pá pán

A Ma gyar Köz tár sa ság el nö ke – a mi nisz ter el nök elő ter jesz té sé re – nem ze ti
ün ne pünk, ok tó ber 23-a, az 1956-os for ra da lom és sza bad ság harc 54. év for -
du ló ja al kal má ból – a Nyu ga ti (Du nán tú li) Evan gé li kus Egy ház ke rü let új -
já szer ve zé sé ért, az egy há zak kö zött vég zett ér ték te rem tő és ér ték men tő szol -
gá la tá ért, igé nyes lel ki pász to ri, egy ház ve ze tői mun kás sá gá ért – a Ma gyar Köz -
tár sa sá gi Ér dem rend kö zép ke reszt je (pol gá ri ta go za t) ki tün te tést ado má nyoz -
ta Itt zés Já nos evan gé li kus lel kész nek, a Nyu ga ti (Du nán tú li) Evan gé li kus Egy -
ház ke rü let püs pö ké nek. Ugyan eb ben a ma gas ki tün te tés ben ré sze sült – egy -
ház jo gi, el mé le ti mun kás sá gá ért, pél da ér té kű, kö vet ke ze tes és nagy ra be csült
élet út ja el is me ré se ként – dr. Bo le ratz ky Ló ránd egy ház jo gász, volt egye te -
mi ma gán ta nár, nyu gal ma zott ügy véd.

A Ma gyar Köz tár sa sá gi Ér dem rend lo vag ke reszt je (pol gá ri ta go za t) ki -
tün te tést ado má nyoz ta a köz tár sa sá gi el nök – több év ti ze des pe da gó gi -
ai és szer ve zői te vé keny sé ge, pél da ér té kű élet út ja el is me ré se ként – Schu -
lek Má tyás nak, a De ák Té ri Evan gé li kus Gim ná zi um nyu gal ma zott igaz -
ga tó já nak.

„Min den ál la mi díj a nem zet csön des hó do la ta az örök ér té kek előtt, a szép -
ség, az ered mé nyes ség, a tisz tes ség előtt” – mond ta Sch mitt Pál köz tár sa -
sá gi el nök múlt pén te ken a Par la ment ben az ál la mi ki tün te té sek át adá sa előtt.
Az ál lam fő úgy fo gal ma zott: „Az em be ri te vé keny ség – le gyen az bár mi fé -
le – nem csak mennyi sé gé ben, si ke res sé gé ben, ha nem er köl csi mi nő sé gé ben
is meg ítél te tik.”

d For rás: MTI

Há rom evan gé li kus a köz tár sa sá gi
ér dem rend del ki tün te tet tek kö zött

Kitüntetése alkalmából Schmitt Pál köztársasági elnök, Orbán Viktor miniszterelnök és Kövér László, az Ország -
gyűlés elnöke gratulál Ittzés János evangélikus elnök-püspöknek
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Nuž hľad te, le bo túžim po upria me -
ní vášho pohľadu me ta fo ric kou pri -
zmou do živo ta dnešné ho. Na Kris -
ta, na kríž, kde smiem aj mo ju ťar chu
zložiť a slo bo de – Kris tom oslo bo de -
ný – žiť. Čí tal som – no aj tak prežil
v srd ci – o mies te, kde je v hus tom
du rín skom le se pom ník a za ním
pra    meň. Kto po zná Bo ha a okú sil Je -
ho mi losť, vi diac hľbku v ma lom
pra mien ku, kto rý sa v rieč ku rozp res -
tie ra a vý po veď pom ní ku, ten prežije
Slo vo re for mač né i is té po hnu tie do
dnešných ča sov.

Za mys le nie
Asi pred týždňom som po čul is tý ná -
zor na cir kvi na Slo ven sku. Za bo le -
lo. Ne obá vam sa to ho, že by az da
mo hol člo vek ha niť a ne má kto brá -
niť. I ar gu men ty na my seľ pri chá dza -
jú, len to bo lí.

Krá sa ja ri dý cha mno hým, len
nie tým, aké po sols tvo ne sie veľko -
noč né rá no v od va le nom ka me ni.
A pôst, kto rý pred chá dza Veľkej
No ci, po treb ný pre ot vo re nie oči, aby
az da člo vek vi del aj pra mie nok Slo -
va, i smer to ku a v eze chie lov skom
vi de ní krá čal, tešiac sa zo stro mov
po zdľž rie ky, z ich ovo cia, po kŕmov
i uzdra vu jú cich lis tov, to ako si ustu -
pu je do úza dia. Zľah če né, za ra de né
me dzi ne pod stat né pre život ľud ský.
Kde sme? Ne bo dá nás v srd ci veľko -
pia toč né, bie lo slo bod né i veľko noč -
né po sols tvo? Ne má me az da v se be
pra meň?

Pri pra me ni živej vo dy na čie ra me
a sme una ve ní, žiad na sviežosť, len
úna va, ale po akom boji? Zvyk ne me
ho vo riť o ča soch spred dvad sia tich
ro kov, že bo li ťažšie. Ale bo sme
z nich una ve ní, ale bo si na se ba be rie -
me veľkú ťar chu, len aby sme moh li
po ve dať: „ja, len ja”. Kto okú sil Božiu
mi losť, ten ne vy riek ne a ani tak to ne -
ko ná, ale ve ria ci ľud za pá ja a mod lí sa
spo lie ha juc – ved Boh vy ko ná. Tak -
to vra ví Hos po din: „Ne priu čaj te sa
ces te po ha nov.” – Jer. 10,2.a. – Ne zá -
leží to od člo ve ka, ale od Bo ha, kto -
rý sa zmi lú va. Nuž a kde sa to v tom
našom srd ci za pot rošilo? Kde sme?

Ďa lej folk lor né sláv nos ti Via noc.
Ako inak ich na zvať? Len poďme ve -
čer do chrá mu, sú Via no ce! A v pr vý
svia tok už niet. Tešíme sa, že prišli, len
ne po ve dať nič zlé… len ne buď me

kritic kí. – Ne dá sa žiť s prieh ra dou.
Pra meň mu sí vy te kať, či sa to nie ko -
mu pá či ale bo nie. Ne dá sa zu te kať
a po tom to pri kryť po vin nosťami, ne -
dos tat kom ča su, fi nan cií či inou uli tou.
Le bo sa od ra zu ocit ne me v úžase,
kto z tých, kto rí mi bo li zve re ní, to to
vy cho val? – Pas to rál  (ne) pôso benie
pri ne sie ovo cie. Po no sy sú do sta toč -
ne hluč né. O tých sa má v mod lit be
do zve dieť Boh a On sám pri dá pra me -
ňu sviežos ti, aby oko lo moh li rásť
stro my, kto rých ovo cie je slad ké a lís -
tie lie či vé. Ne dá sa spo lie hať, veď te -
čie pra meň, tak nech si nač rú. Ob čas
sa tre ba prejsť po bre hu, pre mod liť
hra ni cu bre hov i košatosť stro mov,aby
mal pra meň do sta toč nu si lu. Navštíviť
cho rých v ne moc ni ciach i do ma, aby
sme po ču va li a spo lu vy sla li mod lit bu
k Bo hu. Kde sme? – Ne dá sa opí sať
všet ko, aby az da člo vek pre čí tal a ve -
del, ako sa sprá vať. Len hru bé ry sy su
vy ob ra ze né, aby ste moh li po ok rieť,
aby ste moh li – mys liac na tých, kto rí
svo jím ko na ním pí sa li re for mač né
de ji ny – trans for mo vať do dnešných
zá pa sov, kto ré nás mu sia po su nuť
von z ob me dze né ho se ba ob di vo va nia
a suc po u če ní nie lenže ne opa ko va li
chy by mi nu lé, ale do tej to do by v živo -
te po sta ve ní s Božou po mo cou do ká -
za li niesť evan je li ovu zvesť. Veď sa len
lepšie po zri me, hrô za hrá na stu pách
har fy, aby vy lu de ným to nom pri lá ka -
la k zá ba ve čo naj vačší po čet člo ve čen -
stva. Zá ba vy je na dos tač a na mno ho
spô so bov. Kde sme? 

Pom ní ky sto ja na mno hých mies -
tach, ale či az da tí, kto rých vy ob ra -
zu jú, by o ne stá li? Veď tie sú na naše
po vzbu de nie, na naše na po me nu -
tie,aby sme pre to všet ko mi nu lé
dia nie po zna li Pra meň sviežos ti, aby
sme z Ne ho čer pa li, os viežení žili a s
„báz ňou a s chve ním ko na li svo je
spa se nie” – Fil. 2,12. „V ra dos ti, kto -
rá je našou si lou… lebo ra dosť z Hos -
po di na je vašou si lou.” – Neh. 8,10.
Nič ťažké to nie je, len po znať To ho,
kto rý je Prav da, Ces ta i Ži vot. To to
Kristo vo ta jom stvo.

Aby az da pra meň ne tie kol do
prieh ra dy,aby sme ne zat vá ra li oči
pred his tó ri ou, aby sme do ká za li to -
to všet ko pre niesť podľa apošto la
Pav la do dní našich živo tov.

g Ján Broz man,
do zor ca VD ECAV 

Kde sme?!

Slovenská príloha
Stranu zostavili: Hilda Guláčiová-Fabuľová, Endre Lehoczky

„A vi del som iné ho an je la le tieť pros -
tried kom ne ba, kto rý mal evan je lium
več né, aby ho zves to val oby va teľom
ze me a každé mu ná ro du a po ko le niu
a ja zy ku a ľudu ; ten vo lal hla som
veľkým: Boj te sa Bo ha a vzdaj te mu
slá vu, le bo prišla ho di na sú du je ho a
kľaňaj te sa to mu, kto rý uči nil ne bo i
zem i mo re i pra me ne vôd.” (Zj. sv. Já -
na 14,6-7.)

Evan je lium Božie je evan je lium
več né. Od več nos ti a až na ve ky
evan je lium je pre nás ľudí spa si -
teľné. Nič iné ho nám ne môže po -
môcť ku spa se niu. Nič iné ho nás ne -
vys lo bo dí z mo ci hrie chu, smr ti več -
nej a diab lo vej. Boh pred usta no ve -
ním sve ta usta no vil skŕze evan je liu -
ma nás spa siť a vy kú piť. A čo uzav -
rel vo svo jej taj nej ra de, to evan je -
lium, tú ra dost nú spa si teľnú vec po -
tom ozna mo val ľuďom, podľa po tre -
by na po tešenie, aby si ne zú fa li v hrie -
choch a v iných bie dach svo jich.

Hneď v ra ji evan je liu mom po tešil pre
hriech pre de se ných pr vých ro di čov
našich, keď po ve dal, že vzbu dí se me -
no ženy, muža zo sa mej ženy bez
muža, te da z pan ny po cho dia ce ho,
kto rý bu de bo jo vať pro ti ha do vi-
diab lo vi a ač sám bu de na pä te zra -
ne ný (na kríź pri bi tý) od se me na ha -
dov ho, však to mu sta ré mu ne pria -
teľovi po tre hla vu a vy slo bo dí z je ho
moci tých, kto rí bu dú v ne ho ve riť.
A po tom čím ďa lej, tým utešenejšie
a sláv nejšie ve ci ozna mo val Boh
ľuďom skŕze svo jich vy vo le ných
zvlášť skŕ ze pro ro kov. Čo tí zves to -
va li z roz ka zu Božie ho o spa se ní, je
všet ko ozaj evan je lium, dob rá, mi lá,
utešená zvesť a ká zeň. 

Apošto lom sám Syn Boží nič iné -
ho ne na ria dil, len ká zať evan je lium
po ce lom sve te, všet kým ná ro dom,
každé mu stvo re niu. A oni po je ho
roz ka zu tak ver ne to ko na li, že
osved čo va li: „A niet v žiad nom inom
spa se nia, le bo niet iné ho me na pod
ne bom, da né ho ľud’om, skr ze kto ré
by sme moh li byť spa se ní”. A apoštol

Pa vel píše Gal. 1,8: „Ale i ke by sme
my, ale bo an jel s ne ba ká zal vám mi -
mo to ho, čo sme vám ká za li, buď
pre klia ty!” 

Len o evan je liu me vie me, že je ono
moc Božia na spa se nie každé mu ve -
ria ce mu. (Rim. 1,16.) A to evan je lium
zá leží v zves to va ní, hlá sa ní to ho, že
Boh dar mo, z čí rej svo jej mi los ti, bez
všet kých zá sluh a hod nos tí ospra -
vedl ňu je, hrie chov sprosťuje člo ve ka
a pri jí ma ho za svo je dieťa a dá va mu
za de dič tvo več ný život, ak uve rí v
Ježiša Kris ta, Sy na Božie ho a zo tr vá
až do kon ca v tej to vie re. To ozaj čis -
té evan je lium, roz košná a utešená
zvesť, ká zeň. Ta kú ká zeň po čú vať je
nad všet ky hud by, roz koše, slad kos -
ti. Ta kou káz ňou hriešni ci za chva co -
va ní a vy chva co va ní bý va jú z mo ci
hrie cha a diab la a po vs tá va jú k no vé -
mu živo tu a na smrť pre de se ní a za -
rmú te ní sple sa jú a po sko čia ra dost -
ne. Tá to ká zeň, to tiž evan je lium,

ro bí di vy a zá zra ky me dzi ľuď mi. Ono
sa do ká za lo di vo tvor nou mo cou
Božou i v die le re for má cie. 

Veď len po vážme, že Lut her bol
bied ny, chatr ný mních, pod ria de ný
svo jim kláštor ným pred sta ve ným. A
čo vy ko nal! Po hý bal ce lým zná mym
sve tom, moc nár mi sve ta i sa mou
mo cou pá pežskou, pred kto rou sa
ko ri li všet ci pá ni, krá li, či sá ri,
kniežatá. A čím to vy ko nal? Čo bo -
la tá moc? Len evan je lium, kto ré vy -
nie sol zno va na svet lo. Le bo v ten čas
hlá sa lo sa všeli čo iné ho, ľuď mi a
diab lom vy mys le né blud né uče nie,
me no vi te uče nie o spa si teľných skut -
koch, zá slu hách ľud ských. Lut her
po u ká zal svet lom evan je lia na blu -
dy a osved čil v smys le evan je lia, že
len mi losť Božia a vie ra v Ježiša
Kris ta, Sy na Božie ho môže spa siť
hriešni ka. Z to ho po vs tal boj za
pra vú vie ru a za pra vú cir kev.A my
z da ru mi los ti Božej má me tú vie ru
i cir kev pra vú. Ako šťast ní de di čia
Lut he ro vej re for má cie má me byť
vďač ní Bo hu a držať sa pev ne a ver -

ne tej to vie ry a cir kvi a nehľadať spa -
se nia ni kde in de. Le bo veď len evan -
je lium je spa si teľné. A to evan je lium
je več né. Ono je di ne bu de po má hať
hriešni kom až do kon ca sve ta a do
prí cho du Pá nov ho k sú du. I sú diť bu -
de Pán všetký svet, všet kých oby va -
teľov ze me, všet ky ná ro dy, všet ko
stvo re nie podľa evan je lia. Pre to i an -
jel Boží pred sa mým tým prí cho dom
Pá no vým, aby ešte v po sled nú ho di -
nu ra to val as poň nie kto rých hriešni -
kov na ze mi, le tiac pros tried kom ne -
ba, po ne sie a hlá sať bu de to več né
evan je lium a ním bu de po bá dať,
aby sa ľudia bá li Bo ha, kla ňa li sa
Stvo ri teľovi ne ba, ze me, mo ra, pra -
me ňov vôd i všet ké ho os tat né ho
stvo re nia, aby im bo li od pus te né
hrie chy z mi los ti Božej pre Kris ta,
ako zne je evan je lium.

Nech sa te da sme je z nás a nech sa
i nám po smie va a pro ti ví ten te les ný,
buj ný Iz ma el pre to, že my lu te rá ni

sme po zdejšie splo -
de ní, že sme ne -
skoršie po vs ta li a že
sme chatr nejší na
oko. Ale to nám ani
on ne môže uprieť,
že sme splo de ní slo -
vom prav dy, slo vom
evan je lia Božie ho
več né ho, podľa ne -
ho sa i me nu je me
evan je lik mi. Nech
sa zlo bí a nás za tra -
cu je, že my ani, na
svo je, ani na žiad -
nych svä tých skut -
ky, zá slu hy ne spo -
lie ha me. My má me
pev nejší zá klad spa -
se nia, kto rý ne pod -
vrá tia ani brá ny,
mo ci pe kel né. Náš
zá klad je evan je lium
več né, v ňom več ná
mi losť Božia a več -
ná zá slu ha Pá na
Ježiša Kris ta, kto rý

bol za nás hriešni kov na kríž pri bi -
tý, na dre vo vy výšený, aby každý bol
uzdra ve ný, spa se ný, kto ve rí v ne ho
a hla dí naň ho s pev nou ná de jou. My
pri evan je liu me chce me zo tr vat’ do
kon ca, ním chce me žiť a v ňom
umie rat na vzdor vzte kom a úto kom
diab la a ná stro jov Je ho. Ináč ne -
môžeme. Boh nám v tom po má haj!
Amen.

Bože všemo hú ci, div né ve ci vy ko -
na lo ra me no tvo je, pra vi ca tvo ja sa vy -
výšila a zve le bi la, keď si dia bol ským
uče ním a ľud ský mi vý mys la mi za ve -
de né ľud ské po ko le nie vy trh nul zno -
va z mo ci tmy a roz ká zal si sln ku spra -
vedl nos ti svä té mu a več né mu evan -
je liu mu osvie tiť a obživiť cir kev svo -
ju. Ďa ku je me ti a chvá li me, ve le bí me
za to me no tvo je a pro sí me, za cho vá -
vaj svo je čis té evan je lium nám i po -
tom kom našim až do po sled né ho
dňa. Le bo my i sú de ní žia da me byť
len podľa ne ho, bo vie me, že i v deň
súd ny len mi losť tvo ja a zá slu ha Kris -
ta, Sy na tvoj ho nám spo môže. Amen.

g En dre Le hocz ky 

Pa miat ka re for má cie
„Evan je lium tvo je več né, Bože Spa si teľu, daj, nech beží rých le, spešne,

na pl ní zem ce lú, bo len v ňom je spá sa ze me, liek pre bied ne ľud ské
ple mä skr ze pra vú vie ru. Amen.”

Bože, čos pra me ňom krá sy
Stud ni cou zla tou,ne ko neč nou
Pre ce lý ten to svet
Zdro jom si i cieľom spá sy
Je di nou prav dou, več nou
Te raz i na po sled
Ob raz i po do ba vtla če ná v duši
Každé ho člo ve ka
Živo to dar ná vo da
Či mi losť v duši 
To Lás ka pre te ká
Ne vie, kto ne skú si
Ochut nať z Chle ba več né ho živo ta.

g Sta ni slav Br toš, rím sko-ka to líc ky kňaz

Ne vy čer pa teľný pra meň
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Éle té nek 92. évé ben, ok tó ber 5-én el -
hunyt Pa vel Uhors kai, a Szlo vá ki ai
Ágostai Hit val lá sú Evan gé li kus-Lu the -
rá nus Egy ház nyu gal ma zott püs pö -
ke. Ab ban a To mášov ce (Ba log ta má -
si) köz ség ben ér te a ha lál, ahol 1919.
már ci us 2-án meg szü le tett.

Pa vel Uhors kai a po zso nyi teo ló -
gi án vé gez te ta nul má nya it. Lel késszé
szen te lé se után öt éven át mint káp -
lán fő leg az if jú ság gal fog lal ko zott Tu -
róc me gyé ben, majd a há ji egy ház -
köz ség vá lasz tot ta lel ké szé vé. 

Az if jú ság kö ré ben vég zett ered mé -
nyes mun ká já ra és nép sze rű sé gé re a

po li ti kai ve ze tők is fel fi gyel tek: 1951.
már ci us 14-én le tar tóz tat ták, majd két
év tíz hó na pos bör tön bün te tés re ítél -
ték. Sza ba du lá sa után nem vé gez he -
tett lel ké szi szol gá la tot, rak tá ros ként
dol go zott. Iga zi re ha bi li tá ci ó ban 1990.
no vem ber 24-én ré sze sült, ami kor
egy há za meg vá lasz tot ta őt egye te mes
püs pö ké vé. Eb bé li tiszt sé gé ben járt
ha zánk ban is; több gyü le ke zet ben
tett lá to ga tást. 1994 de cem be ré ben
vonult nyug ál lo mány ba. 

Szü lő fa lu já ban bú csúz tat ták ok tó -
ber 9-én.

g Id. Cse lovsz ky Fe renc

Gyászolnak a szlovákiai evangélikusok

b Két brit di cső í tő csa pat lép szín -
pad ra a ne gye dik soul- és gos pel -
fesz ti vál ke re té ben no vem ber 3-
án 19 órától a Papp Lász ló Bu da -
pest Sport aré ná ban. A Hill song
Lon dont és a Lon don Com mu nity
Gos pel Cho irt az Ez az a nap! szer -
ve ző iro da hoz ta Ma gyar or szág ra.
A pro duk ció hát te ré ről Lász ló
Vik tor fő szer ve zőt kér dez tük.

– A 2007. szep tem be ri vá ros -
misszió szer ve zé se kor a ka to li kus
Új Je ru zsá lem Kö zös ség – mely nek
egyik társ ala pí tó ja va gyok – és az Ez
az a nap! szer ve ző iro da kö zö sen vál -
lal ta az ut cai misszi ók és a na gyobb
sza bá sú szín pa di prog ra mok ko or di -
ná lá sát. A vá ros misszi ó hoz kap cso -
ló dó an tar tot tuk az el ső soul- és
gos pel fesz ti vált a Wes tEnd be vá sár -
ló köz pont te tő te ra szán. A négy es te
alatt kö rül be lül ti zen öt-húsz ezer lá -
to ga tó ja volt a ren dez vény nek.

– Mi ért pont egy plá zá ba vit ték az
ese ményt?

– Tu da to san dön töt tünk így. A
Wes tEnd a mai ago ra, olyan, mint az
Új szö vet ség ko rá ban a pi ac. Az em -
be rek össze gyűl nek, mert ott tud nak
el in téz ni min dent. Na pon ta hat van -
ezer em ber for dul meg ben ne.

A kö vet ke ző két al kal mat is oda
szer vez tük. Idén azon ban, mi vel tíz -
éves az Ez az a nap!, ju bi le u mi ren -
dez vény hez mél tó hely színt ke res -
tünk. Ez lett a Papp Lász ló Bu da pest
Sport aré na, amely így a sok vi lág sztár
mel lett egy iga zi ke resz tény kon -
cert nek is ott hont ad hat.

– Nem csak a fesz ti vál hely szí ne
vál to zik, ha nem az idő tar ta ma is.

– Ez út tal nem egész vagy több na -
pos ren dez vény ben gon dol kod tunk.
In kább ar ra he lyez tük a hang súlyt,
hogy a mai mo dern di cső í tés leg -
mar kán sabb kép vi se lő it hoz zuk el
Bu da pest re egy estére.

– A Hill song Lon don két éve már
fel lé pett a fesz ti vál szín pa dán. Mi ért
hív ták meg őket új ra?

– Sta tisz ti kát ve ze tünk ar ról, hogy
a ko ráb bi fel lé pők kö zül a leg szí ve -
seb ben kit lát ná nak-hal la ná nak új ra
a részt ve vők. A kí ván ság lis tát – má -
so kat messze meg előz ve – a Hill song
Lon don ve ze ti. 2008 vé ge óta tár gyal -
tunk ve lük az újabb bu da pes ti fel lé -
pés ről, de na gyon szo ros a prog ram -
juk, így a jó kap cso lat el le né re ha ma -
rabb nem tud tak el jön ni. Az em lí tett
lis ta má so dik he lyén egyéb ként az a
Matt Red man áll, aki 2008-ban épp
a Hill song Lon don nal kö zö sen szol -
gált ná lunk. Ve le is foly nak az egyez -
te té sek, és ta lán 2012-ben új ra ha -
zánk ban kö szönt het jük őt.

– A Lon don Com mu nity Gos pel
Cho ir is járt már Bu da pes ten, igaz,
nem az Ez az a nap! szer ve zé sé ben…

– Ko ráb ban a Mű vé sze tek Pa lo tá -
já ban és a Mil le ná ris Park ban lép tek
fel. Őket is rég óta sze ret tük vol na
már el hív ni. A két lon do ni szék he lyű
csa pat egyéb ként még so ha nem
kon cer te zett együtt. Tud nak egy -
más ról, is me rik egy más da la it – de
sze mé lyes kap cso lat nincs kö zöt -
tük. Mind két együt tes lel ke sen fo gad -
ta a hírt, hogy vég re egy szín pa don
szol gál hat nak majd.

– Mi től lesz „nem csak kon cert” az
al ka lom?

– A jó ze né re a ti zen éve sek tánc ra
per dül nek, és mi an nak örü lünk – és
azt hi szem, Is ten is így van ez zel –, ha
a fi a ta lok az Urat imá dó da lok ra moz -
dul nak meg. De nem az az el sőd le ges
cé lunk, hogy a részt ve vők jól érez zék
ma gu kat! Azt sze ret nénk, hogy a fi -
a ta lok ban óri á si vágy és lel ke se dés éb -
red jen fel az evan gé li um hir de té sé re,
és hogy a kon cer tet kö ve tő nap juk ne
úgy kez dőd jön, mint az elő ző. Bí zunk
ben ne, hogy no vem ber 3-a több ezer
fi a tal éle té ben az Is ten irán ti mé -
lyebb el kö te le ző dé s nap ja lesz.

g V. J.

AHOL A SZÓ R A KOZ TA TÁS NEM CÉL, HA NEM ESZ KÖZ

Soul & gos pel az aré ná ban

• A Hill song Lon don – a Hill song Lon don Church di cső í tő csa pa ta – a
kor társ gosp el ze ne egyik leg fris sebb hangú és leg di na mi ku sabb kép -
vi se lő je. A ti zen nyolc és har minc év kö zöt ti fi a ta lok ból ál ló kó rus a ki -
lenc ve nes évek kö ze pén kezd te meg mű kö dé sét. Nép sze rű sé ge nagy -
mér ték ben a ze né jé nek kö szön he tő: mo dern áhí tat erős brit po pos be -
ütés sel. A vi lá gon ta lán ők tud ják a leg job ban, mit je lent dal ban imád -
koz ni, di cső í te ni és szol gál ni. Ötö dik al bu muk idén fog meg je len ni.

• A Lon don Com mu nity Gos pel Cho ir (LCGC) 1982-ben ala kult. A mai
na pig ők Nagy-Bri tan nia leg ak tí vabb és leg is mer tebb gos pel kó ru sa.
A sok nem ze ti sé gű csa pat a gos pelt fun ky val, swing gel, R&B-vel, a szín -
pa don a tra di ci o ná lis elő adás mó dot sa já tos pezs dí tő ko re og rá fi á val öt -
vö zi. Az LCGC-hang zás és -lát vány pro fi, ener gi kus, ins pi rá ló és lé -
lek kel te li. Ed dig tíz le me zük je lent meg.

Egy há za kül ügyi osz tá lyá nak re fe ren -
se, Mar ce la Kmeťová tár sa sá gá ban
Bu da pest re lá to ga tott ok tó ber 20-án
a Szlo vá ki ai Ágostai Hit val lá sú Evan -
gé li kus-Lu the rá nus Egy ház Egye te -

mes Püspöki Hivatalának ve ze tő je,
Dušan Vag aský. A szlo vá ki ai ven dé -
gek el ső ként a Dé li Egy ház ke rü let
Pus kin ut cai hi va ta lát ke res ték fel,
ahol Gáncs Pé ter püs pök tá jé koz tat -

ta őket a ma gyar or szá gi egy ház szer -
ve zet fel épí té sé ről, a kü lön bö ző egy -
há zi tes tü le tek ha tás kö ré ről, egy -
más hoz va ló vi szo nyá ról. 

A bu da pes ti Szlo vák Aj kú Evan gé -
li kus Egy ház köz ség ben Gu lá csi né
Fa bu lya Hil da lel kész nő fo gad ta
test vér egy há zunk kép vi se lő it, aki -
ket a nap fo lya mán Cse lovsz kyné dr.
Tarr Klá ra, a Ma gyar or szá gi Evan gé -
li kus Egy ház (MEE) Ökumenikus és
Kül ügyi Osz tá lyá nak ve ze tő je ka la -
u zolt prog ram ról prog ram ra. 

Dušan Vag aský és Mar ce la
Kmeťová dél után Ká kay Ist ván nal, az
MEE Or szá gos Iro dá já nak igaz ga tó -
já val foly ta tott tár gya lá so kat az Ül -
lői úti köz pont ban, ahol ezt meg elő -
ző en a ven dé gek az Evan gé li kus Élet
szer kesz tő sé gé ben, il le tő leg a Lu -
ther Ki adó ban tá jé ko zód tak egy há -
zunk saj tó mun ká já ról.

g Nagy Ben ce fel vé te le

Tá jé ko zó dó szom szé do lás

b Ipoly sá gon ke rült sor ok tó ber 9-
én a szlo vá ki ai ma gyar evan gé -
li ku sok or szá gos ta lál ko zó já ra,
amely re meg hí vást ka pott az
összes olyan gyü le ke zet lel ké sze
és tag ja, ame lyben igény lik a
ma gyar nyel vű szol gá la tot. Az
együtt lét áhí tat tal kez dő dött
a temp lom ban – a ma gya rul
nem be szé lők szá má ra ren del ke -
zés re állt az ige hir de tés szlovák -
ra for dí tott vál to za ta. 

Rusz nyák De zső ige hir de té se 1Jn
3,18–24 egyik mon da tá ra épült:
„Gyer me ke im, ne szó val sze res sünk, ne
is nyelv vel, ha nem cse le ke det tel és va -
ló sá go san.” A sa jó gö mö ri lel kész töb -
bek kö zött el mond ta: „Már az el ső ke -
resz té nyek ül döz te té se so rán a hí vők
egyik kö zös vo ná sa ként je gyez ték
fel, hogy ők azok az em be rek, akik na -
gyon tud nak sze ret ni. Nem vol tak
dön tő ek a struk tú rák és az ezer fé le
tár sa sá gok. Az iga zán fon tos a cso dá -
la tos, min dent meg újí tó és meg szé -
pí tő, éle tet adó erő, a sze re tet volt.”

Az ipoly sá gi ta lál ko zón részt vett
a Szlo vá ki ai Ágostai Hit val lá sú Evan -
gé li kus-Lu the rá nus Egy ház egye te -
mes püs pö ke, Mi loš Klá tik és fe le sé -
ge, va la mint Mi lan Kriv da, a Nyu ga ti
Egy ház ke rü let püs pö ke is. 

Az áhí tat után a prog ram szak mai
ér te kez let tel fo lya tó dott. A mint egy
ki lenc ven részt ve vőt Ha na Pe nič -
ko vá, a he lyi gyü le ke zet lel kész nő je
és – a szer ve zők ré szé ről – Sr na Zol -
tán pres bi ter kö szön töt te. A püs pö -
kök szin tén kö szön töt ték a je len lé vő -
ket, és buz dí tot ták őket az Úr sző lő -
jé ben vég zett mun ká ra. (El küld te

kö szön té sét Mi ros lav Du bek, a hon ti
es pe res ség es pe re se is, aki szak mai el -
fog lalt sá ga mi att nem tu dott meg je -
len ni.) A meg hí vott ven dé gek kö zül
Szpi sák At ti la tót kom ló si lel kész is
kö szön tőt mon dott.

A ti zen öt kép vi selt gyü le ke zet
rö vid be mu ta tá sa után Da ni e la Ve -
se lá, az egye te mes püs pö ki hi va tal is -
ko la- és ok ta tás ügyi tit ká ra tá jé koz -
tat ta a részt ve vő ket a Szlo vá ki á ban
fo lyó evan gé li kus hit ok ta tás je len le -
gi hely ze té ről, majd kész sé ge sen fe -
lelt a – fő ként a ma gyar or szá gi hit -
tan köny vek és egyéb se géd esz kö zök
hasz ná la tá val kap cso lat ban fel tett
– kér dé sek re.

E ta lál ko zón mu tat ták be el ső al -
ka lom mal ered mé nye i ket a ma gyar
nyel vű szol gá lat ja ví tá sa ér de ké -
ben ala pí tott mun ka cso port nak a
tag jai, aki ket az egye te mes püs pök
ne ve zett ki ta nács adó i vá, il le tő leg
hogy rend sze rez zék az is ten tisz te -
le ti élet tel, az ok ta tás sal és ne ve lés -
sel, va la mint a misszi ó val kap cso la -
tos té má kat. 

A dél után fo lya mán a Csem adok
(Szlo vá ki ai Ma gyar Tár sa dal mi és
Köz mű ve lő dé si Szö vet ség) temp lom -
mal szom szé dos ter mé ben az is ten -
tisz te le ti élet ről és a misszi ó ról szó -
ló be szá mo lók han goz tak el Jo zef
Horňák du na szer da he lyi és Nagy
Oli vér al só sze li lel ké sz től, akik meg -
ol dá si ja vas la ta i kat is elő ter jesz tet ték.
Az elő adá so kat kö ve tő be szél ge tés
so rán a je len lé vők ki fe je zés re jut tat -
ták ab bé li szán dé ku kat, hogy a kü lön -
bö ző ja vas la to kat a Szlo vá ki ai Evan -
gé li kus Egy ház tör vény ho zó tes tü le -
te elé kell ter jesz te ni, és tör vény be kell
ik tat ni.

Konk rét ja vas la tok szü let tek a lel -

ké szek, il let ve a gyü le ke ze tek kö -
zöt ti kom mu ni ká ció ja ví tá sa ér de ké -
ben is. A ma gyar or szá gi hely zet ről
szól ván Szpi sák At ti la el mond ta ta -
pasz ta la ta it azok kal a gyü le ke ze tek -
kel kap cso lat ban is, ame lyek ben
nincs szlo vá kul szol gá ló lel kész, to -
váb bá be szá molt a Magyarországi
Evan gélikus Egyházban működő Or -
szá gos Szlo vák Lel ké szi Szol gá lat ról
és an nak mű kö dé sé ről. 

Vi li am So lá rik rozs nyói lel kész kü -
lön ma gyar nyel vű aloldal lét re ho zá -
sát ja va sol ta az egy ház hon lap ján. 

Dušan Vag as ky, az egye te mes
püs pö ki hi va tal igaz ga tó ja, aki ven -
dég ként szin tén je len volt a ta lál ko -
zón, tol má csol ta a Szlo vá ki ai Evan -
gé li kus Egy ház azon – rész ben már -
is si ke res – igye ke ze tét, amely nek
cél ja, hogy min den ma gyar nyel vű
szol gá la tot igény lő kö zös ség ré szé -
re biz to sít sák a kö ve tel mé nyek nek
ele get te vő lel készt. Emel lett mél tat -
ta azok nak a lel ké szek nek a fá ra do -
zá sát, akik szlo vákként ma gya rul
ta nul nak azért, hogy szol gá la tu kat
ma ra dék ta la nul el lát has sák. Egy út -
tal biz tat ta a ma gyar gyü le ke ze te ket,
hogy ke res se nek so ra ik ban olyan
fi a ta lo kat, aki ket a teo ló gi ai ta nul má -
nyok fe lé ori en tál hatnak. Ezek a fi -
a ta lok öt éven be lül vissza tér het né -
nek gyü le ke ze te ik be, és so kat ja vít -
hat ná nak azok hely ze tén.

A je len le vők meg ál la pod tak to -
váb bi ta lál ko zók szer ve zé sé ben és
a két nyel vű al kal ma kon hasz nál ha -
tó egy sé ges li tur gia és is ten tisz te -
le ti rend elő ké szí té sé ben. A ta lál ko -
zó Szpi sák At ti la áhí ta tá val fe je ző -
dött be. 

g Nagy Oli vér és
Dušan Vag aský

Magyarul szolgálni Szlovákiában

Balról jobbra: Dušan Vag aský, Mar ce la Kmeťová, Cse lovsz kyné dr. Tarr Klára
és Kendeh K. Péter, a Luther Kiadó igazgatója
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Ülök a Sza bó Er vin Könyv tár ká vé -
zó já ban, egy sa rok ban ál ló kis asz tal
mel lett. Vá rom az is me rő sö met.
Nem jön. Már egy órá ja szem lé lő döm
itt, ke zem ben könyv, de ez csak ali -
bi, né ze lő döm, fi gye lem a si e tő di á -
ko kat. A má sik asz tal nál spa nyo ló ra
van. Az egész könyv tár zsong, csak
én va gyok csend ben. Él ve zem a
passzi vi tást. Nem va gyok tü rel met -
len. Ott ülök a vi lág ban, ré sze se va -
gyok és még is kí vül ál ló, mert most
nem ve szek ben ne részt, nem ala kí -
tom, for má lom, nem aka rom meg vál -
toz tat ni, épp csak el fo ga dom. Kis idő
múl va fel ál lok, el in du lok. Bé kes ség
van ben nem. Nem bá nom, hogy
nem jött az is me rő söm. Rá jö vök,
nem is rá volt szük sé gem, ha nem a
csend re, a passzi vi tás ra, a szem lé lő -
dés re.

Min dig meg döb be nek, hogy Is ten
mi lyen gon do san és még is meg le pő -
en ké szít elő dol go kat a szí vem ben.
Könyv tá ri él mé nyem szer dán ért,
pén tek re és szom bat ra, ok tó ber 15–
16-ra pe dig Pi lis csa bá ra, a Bé thel
Evan gé li kus Misszi ói Ott hon ba
utaz tam, hogy ak tí van, elő adás sal is
részt ve gyek az ön kén tes kór ház lá -
to ga tók őszi kon fe ren ci á ján, amely -
nek a Bel ső har mó nia cí met ad tuk.
Be szá mo lóm nem ob jek tív tu dó sí -
tás sze ret ne len ni kon fe ren ci ánk ról,
ha nem in kább le csa pó dott él mé -
nye im ből osz tok meg né há nyat az
ol va só val.

Mind egyi künk ér zi, tud ja, hogy
bel ső har mó ni á ja idő le ges. Na gyon
gyor san ki bil len az egyen súly, sőt az
is le het, hogy ro ha nó, tel je sít mény -
ori en tált, ide ges vi lá gunk ban a bel -
ső har mó nia csak per cek re, órák ra
ada tik meg. Köz ben pe dig lel ki ép sé -
günk, egész sé günk, az em be rek fe lé
va ló szol gá la tunk fel té te le az, hogy
har mo ni kus sze mé lyi sé gek le gyünk.
Ma gam min dig há lás va gyok az ah -
hoz ha son ló meg ta pasz ta lá sért,
amely ről cik kem ele jén ír tam. 

A kon fe ren ci án részt ve vő mint egy
har minc em ber val lo má sa i ból is jól
tük rö ző dött, hogy kü lön le ge sen nagy
igé nyünk, vá gyunk van a bel ső har mó -
ni á ra, bé kes ség re. Ennek fel bo ru lá sát,
el vesz té sét Kul csár Zsu zsan na kór -
ház lel kész a 38. zsol tár mon da ta i val il -
luszt rál ta: „De re kam égő fáj da lom mal
van te le, nincs ép hely tes te men. Szí -
vem he ve sen do bog, erőm el ha gyott…”
Ha baj van ve lünk, bi zony még kör -
nye ze tünk is meg ér zi: „Sze ret te im és
ba rá ta im fél re áll nak, mert csa pás
ért, ro ko na im is el hú zód nak tő lem.”

A be ve ze tő sza vak után ját sza ni
kezd tünk. Ba logh Éva kór ház lel kész
(képünkön) ar ra kért min ket, hogy a
be mu tat ko zás hoz vá lasszunk egy
ránk jel lem ző kö vet a – szé pen le ra -
kott mé cse sek kel meg vi lá gí tott –
kom po zí ci ó ból.

Ki gon dol ta vol na, hogy a kő va ló -
ban be szél ró lunk? Mi köz ben a ke -
zünk ben szo ron ga tott kő ről szól -
tunk, ma gun kat tár tuk fel egy más
előtt. Még ér de ke sebb fel adat volt,
ami kor egy fe hér lap ra az éle tün ket
rak tuk ki kö vek ből. Mennyi re árul -
ko dott al ko tá sunk kap cso la ta ink ról,
csa lá dunk ról, bi zo nyos dol gok hoz
va ló hoz zá ál lá sunk ról! Ahogy rá kér -
dez tünk egy más „lap ja i ra”, úgy tűnt
ki egy re in kább, hogy min len ne jó
vál toz tat ni, mi re kel le ne tö re ked ni
ah hoz, hogy kap cso la ta ink ban is
har mó nia le gyen.

Sa ját elő adá som és a hoz zá kap -
cso ló dó be szél ge tés ar ra ve ze tett
rá min ket, hogy mennyi konf lik tust

hor do zunk sa ját ma gunk ban, ami -
kor nem tud juk el dön te ni, kit vagy
mit ré sze sít sünk előny ben. Egy-egy
dön tés meg ho za ta la is ad okot lel -
ki is me ret-fur da lás ra, hi szen azt
érez het jük, hogy va la ki igé nyé nek
nem tud tunk ele get ten ni, nem tu -
dunk az el vá rá sa i nak meg fe lel ni. 

Le het, hogy ha mis el vá rá so kat
hor do zunk? Le het, hogy a má sik
nem is kí ván ja tő lünk azt, amit mi
el kép ze lünk?

A be szél ge tés ből ki de rült, hogy
bi zony össze üt kö zés be ke rü lünk
csa lád tag ja ink kal szol gá la tunk mi -
att is. A ki nem be szélt, a fel szín alatt
meg bú vó konf lik tus, el vá rás pe dig
bel ső fe szült ség hez, a bel ső har -
mó nia fel bom lá sá hoz ve zet. 

Lip ták né Gaj dács Má ria kór ház -
lel kész más nap egy bib lia ta nul má -
nyon ke resz tül mu ta tott be har mo -
ni kus sze mé lyi sé ge ket. A Bib lia tö ké -
le tes nek mond ja Nó ét, Dá vi dot és
Ászá ki rályt. Tény leg tö ké le te sek
vol tak? Er köl csi ér te lem ben sem -
mi kép pen sem. Hit tek Is ten ben,
ennyi ből állt a tö ké le tes sé gük. Új ból
és új ból elő ke rült az a tény, hogy ver -
ti ká lis kap cso la tunk mi lyen sé ge meg -
ha tá roz za ho ri zon tá lis kap cso la ta ink
mi nő sé gét is. Nem vá laszt ha tó szét
egy más tól az Is ten nel, az em ber -
társ sal, a ter mé szet tel és ön ma gunk -
kal va ló har mó nia. 

Hon ti Irén kór ház lel késznek a bel -
ső sza bad ság ról tar tott elő adá sá ban
leg erő tel je seb ben az ha tott rám, hogy
Jé zus mennyi re sza bad volt sa ját ko -
ra és az őt kö rül ve vő em be rek el vá rá -
sa i tól. Sza bad sá ga négy pil lé ren nyu -
go dott. Az el ső a sza ba dí tó Is ten nel va -
ló egy sé ge; itt kü lön le ges hang súlyt kap
a sza ba dí tó jel ző. A kö vet ke ző az ön -
azo nos sá ga: tud ta, hogy ő Is ten fia, és
tud ta, mi a kül de té se. A har ma dik az
a fan tá zia, amely több mint en ge del -
mes ség: ez fel sza ba dí tot ta őt ar ra,
hogy új sze rű en, csak rá jel lem ző mó -
don se gít sen az em be re ken. A ne gye -
dik pe dig az ön át adá sa, mert tel jes
mér ték ben alá vet te ma gát az Atya
aka ra tá nak, így volt ké pes ar ra, hogy
oda ad ja ma gát értünk a ke resz ten. 

Bel ső sza bad sá gunk len ne az alap -
ja bel ső har mó ni ánk nak? Va jon meg -
va ló sít ha tó szá munk ra, hogy nem
füg günk sem mi től és sen ki től? A
füg gést fel vált hat ja a kö tő dés, a fé lel -
met a tel jes sze re tet? A kon fe ren cia
fel ve tett té mái bő ven hagy tak okot ar -
ra, hogy ott hon to vább gon dol koz -
zunk bel ső har mó ni ánk kér dé se i ről. 

Jó volt együtt len ni, együtt gon dol -
kod ni, be szél get ni. Biz tos va gyok
ben ne, ha utam leg kö ze lebb a Sza bó
Er vin Könyv tár fe lé visz, új ból be -
ülök, mert szük sé gem van ar ra, amit
ott él tem át, pe dig tu dom, hogy sza -
bad bár hol le he tek, a bel ső har mó ni -
át bár hol és bár mi kor át él he tem,
akár még temp lom ban is. Sőt…

g Hei ne mann Il di kó
kór ház lel kész

Te he tek va la mit a bel ső
har mó ni á mért?

Ön kén tes kór ház lá to ga tók őszi kon fe ren ci á ja

Va jon meg van-e a szent end rei kert,
ahol oly gyö nyö rű volt a szep tem -
ber? Arany ló lom bok alatt, a mély
csönd ben ki ké szít ve a szé kek, az asz -
ta lon erős tea és ká vé, a tál cán
szend vi csek. A vá ra ko zás áhí ta tá ban
Pi ros ka sür gö lő dik. Meg-meg áll, és
mond va la mit a ri gók nak, bi zo nyá -
ra azt: „Csen de seb ben, nem so ká ra
öt óra, jön nek a ven dé gek, a mor zsa
mind a ti e tek lesz.”

Most is lá tom hunyt szem mel:
ott ül ezüst haj jal Pi linsz ky, és ci ga -
ret tá zik, cár ha rang nagy pu ló ver ben
Kor mos Ist ván, ko pott Fra di-me le gí -
tő ben Ka rin thy Ci ni ér ke zik (és a vi -
lág leg rosszabb dinnyé jét hoz za),
az után nyí lik a vas aj tó, és jön Nagy
Lász ló, Ju hász Fe renc és Do mo kos
Ma tyi, majd Vá rady Sza bolcs, pár
perc múl va Kab de bó Ló ránt, Su mo -
nyi Zol tán. És ott van egy tü ne mé -
nyes olasz mű vé szet tör té nész há -
zas pár is, akik ki ál lí tást akar tak szer -
vez ni. És a töb bi ek? Te le fo nál tak a lá -
nyok, hogy kés ni fog nak. Így jó,
mert min den he lyet el fog lal tunk
már. A ma gyar iro da lom fe le meg for -
dult Vas Ist ván nál. Meg cso dál ja
ómó di mo dern sé gét, böl cses sé gét, ki -
tá rul ko zó őszin te sé gét

Az 1910. szep tem ber 24-én szü le -
tett Vas Ist ván nagy köl tő volt, tisz -
ta jel lem. Ta lán az utol só, aki nél ez a
ket tő el vá laszt ha tat la nul egy be esett.
Al kal mi, ön élet raj zi köl tő (ahogy
Goe the az). Ön- és kor elem ző, aho -
gyan ha tal mas esszé re gé nyé ben, a
Ne héz sze re lem ben val lat ja vész ter hes
hu sza dik szá za dát. Mi lyen is le het ne,
hi szen az el múlt öt ven-hat van év
iszo nya ta ad ta anya gát. A fé lel met, a
meg aláz ta tást, a há bo rút, a vér szí nű
vi lá got, a ke se lyű időt, a me ne kü lő
mú zsát, a gyászt. Gaz dag for rá sok
táp lál ták köl té sze tét: a szü lő föld,
Bu da pest szép sé ge és szennye, kör -
úti nyel ve, hogy sok évi küz de lem
után más sal össze nem té veszt he tő
köl té sze tet mond has son ma gá é nak.

Még ak kor is, ha út ja Ró má ba
vitt. Tört fé nyű ku po lák ból, ro mok -

ból, vö rös már vány kö vek ből épí ti
to vább a csak ne ki ki tá rul ko zó üze -
ne tet… És a re mon tá ló szent end rei
ró zsák ból, Ve láz quez Vé nu szá ból, a
Ve ii Apol ló ból, a Szent Pé ter-temp -
lom imá já ból, Nic o laus Cu sa nus -
ból… és per zsa da lok ból, fran cia le -
me zek ből, Rad nó ti hű sé gé ből, Jó -
zsef At ti la vér ta nú sá gá ból, Avi lai
Te réz in tel me i ből…

A ki mond ha tat lant. A fényt ho zó

igaz sá got. Hogy „vár rom lik, ház
üres lesz, / Szi get és gá lya süllyed, /
Va la mi kö ze lít a kert ben, / Be tö rik
min den ab lak, / Ül nek, sze mük se
reb ben, / Míg egy más ra mo so lyog -
nak.” Ad dig nem le het baj. Míg fog -
juk egy más ke zét, mert ket ten, együtt
min dent ki bí runk, mint ver se té li
ró zsá ja, ki győ zi a hó ban is in dí ta ni
nedv ke rin gé sét, hogy az új ta vasz ban
föl lo bo góz va ki vi rá goz zon. Mert

min dig volt ki út. Csak tü re lem kell a
né ma ság hoz, a név te len lép tek hez,
lét hez. Min dig lesz ki út, test vé ri
szö vet ség.

Ver sek, mű for dí tás- és esszé kö te -
tek után 1957-ben lá tott nap vi lá got az
El vesz tett ott ho nok cí mű kis re gé -
nye. Nem gon dol va ar ra, hogy eb ből

– év ti ze dek szor gos mun ká já val – az
egyik leg ér de ke sebb re gény fo lya ma
ke re ke dik ki. A Ne héz sze re lem
(1964), A fél be sza kadt nyo mo zás
(1967), a Mért vij jog a sas ke se lyű?
(1981), az Az után (1991) több mint
két ezer ol da la a lí ra ki vé te les pró za -
tör té ne te. 

Az 1956-os for ra da lom és le ve ré -
sé nek iszo nyú meg ráz kód ta tá sa
szám ve tés re kész tet te Vas Ist vánt.

Nem vé let le nül a hat va nas évek ele -
jén foly tat ta em lé ke zé sét; itt is akar -
ta be fe jez ni, fá jó-szép na pok egyik
gyer tya fé nyes es té jé vel. (De odá ig saj -
nos nem ju tott el.) 

Mi lyen sze ren cse, hogy egy olyan
em ber élt mel let te, aki nem csak te -
het sé ges fes tő volt, de re mek írói vé -
ná val meg ál dott asszony is! Szán tó
Pi ros ka és Vas Ist ván el vá laszt ha tat -
la nul egyek vol tak. Nem csak az éle -
tük, de az éle tük ér tel mé be ve tett hi -
tük is egy volt. Szán tó Pi ros ká nak
hat van hat éves ko rá ban je lent meg az
el ső írá sa, de rög tön le he tett tud ni:
eb ben is ki vé te les. Kró ni kás em ber,
aki sír va-ne vet ve me sé li, hogy mi lyen
gyö nyö rű az élet; mi lyen iszo nya tos,
de ki bír juk, mert Is ten így akar ja, és
ad hoz zá erőt. A köl tő férj nek ta lán
leg szebb írá sá ban – ha nem a leg -
szebb kis pró zá ban –, az Akt ban ál -
lí tott örök em lé ket. Pi e tà ez az éj sza -
ka sö tét jé vel írt em lé ke zés: a szá má -
ra so ha meg nem halt társ Pi ros ka-
Má ria fá jó ölén nyug szik örök ké va -
ló bé kes ség ben.

A sors ke gyet len fin to ra, hogy a
„leg szent end re ibb” fes tő, Szán tó Pi -
ros ka nem kel lett a vá ros nak. A több
tíz ezer kö te tes cso dá la tos könyv tár,
Vas Ist ván rit ka be csű (de di kált és
ide gen nyel vű) köny vei nem ér de kel -
ték a bu da pes ti egye te me ket. 1999
de cem be ré től a Szom bat he lyi Kép -
tár in téz mé nye ként mű kö dik a Szán -
tó Pi ros ka–Vas Ist ván-em lék la kás a
Vár kert rak par ton. A ki ál lí tás ott
ka pott he lyet, ahol a fes tő mű vész és
fér je éle tük utol só év ti ze de it töl töt -
ték. A la kás a ki vé te les élet mű vet idé -
zi, fő leg Pi ros ka mű vé sze té nek leg -
fon to sabb ál lo má sa it. Az iro dal mi es -
te ken túl tu do má nyos, ze nei ren dez -
vé nyek sze re pel nek a prog ram ban, és
ez a va si szár ma zá sú bu da pes ti ek ta -
lál ko zó he lye is.

Vas Ist ván szá za dik szü le tés nap ját
ün ne pel jük. Mi vel nincs már kö -
zöt tünk, csak mű ve i vel. Ün ne pe -
lünk? A ba rá tok és hű ta nít vá nyok
igen. Össze jön nek, em lé kez nek, ki -
men nek a te me tő be meg hall gat ni a
csön det. De mi lesz a töb bi ek kel: az
ol va sók kal, a könyv gyűj tők kel? A fi -
a ta lok kal? Vas Ist vánt rég óta nem ad -
ják ki. A köl tő, esszé is ta, mű for dí tó,
re mek ön élet író nem ta lál ha tó a bol -
tok ban. Nincs. Mint ha nem is élt vol -
na. Pe dig volt. És vár ták és sze ret ték
– szé pen meg ter ve zett – kö te te it.
Ódi va tú, szív me leg ver se it.

Na gyon hi ány zik: az apát lan, in -
du ló köl tők nek, a szép re szom ja zók -
nak. Ré gen nem ze dé kek ad ták át a
sta fé ta bo tot egy más nak. Most ez is
hi ány zik. A foly to nos ság, a fel fe de -
zés örö me…

És itt be is fe je zem a ke se rű gon -
do la to k sorolását. Vas Ist ván ha tal -
mas élet mű ve lé te zik, föl-föl tá mad az
idő ben. Su gá roz nak nem mú ló
fénnyel is te nes ver sei, ha za fi as köl te -
mé nyei. Mű vei hol ku ruc buj do só -
ének dal la ma it idé zik, hol fá jó nép -
da lo kat, s tud len ni ra jon gó, iro ni kus
is; nem egy szer hű vö sen, ér ze lem -
men te sen ra ci o na lis ta. 

Ha a mai ma gyar köl té szet kö zép -
pont já ban nem az ef faj ta kí sér le tek
van nak, leg több ször csak pusz ta
szö ve gek, még is (hogy utol só nagy
vá lo ga tá sa cí mét köl csö nöz zem), a
sú lyos élet mű vek nek nem csak je le -
nük, de tit kos jö vő jük is van. A
kor di va tok vál to zók, a köz vé le mény
el fo gult sá ga ma ilyen, hol nap
olyan… Vas Ist ván köl tői ér té kén
sem vál toz tat, ki tud ja vár ni – csend -
ben és tü rel me sen – a meg fe le lő
időt, ami kor ér tő ér té ke lé sek és ki -
tá rul ko zó szí vek előtt nyíl hat meg
tel jes sé gé ben.

g Feny ve si Fé lix La jos

Vas Ist ván szá za dik szü le tés nap já ra

Vas Ist ván

Me gyek
Az élet ha el en ged
In dul ni ké szen ál lok
Vö rös bor és fe hér bor
Sok szor folyt po ha ram ba
Ez is volt és az is volt
Kín ból üd vö zü lés ből
Uram ele get ad tál
Me gyek ha el bo csá tasz

Még sem
Ele get meg te lí tőt
Tor ko mig éme lyí tőt
Úgy lát szik még sem ad tál
Élet még most sem un tatsz
Ke gyel med hez igyek szem
Mél tó ma rad ni en ni
És in ni és ölel ni
Aho gyan és amennyit
Le het sza bad fi gyel ni
És néz ni vár ni hin ni
A kí no kat ki bír ni
Ha még el nem bo csá tasz

Szántó Piroskával otthonukban (1951)
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Am 1. No vem ber ge hen wir auf den Fried hof,
um un se rer To ten zu ge den ken – ein ka tho li -
scher Brauch, der auch bei den Pro te stan ten
hei misch wur de. Man zün det Ker zen an, legt
Blu men auf die Grä ber der Ah nen und be tet.
Kurz vor Al ler hei li gen möch ten wir dem un -
garn deut schen Fried hof in Har ta einen Be such
ab stat ten. Die ehe mals rein deut sche Ge mein -
de liegt an der Do nau, im Ko mi tat Bács-Kis -
kun. Hier ist die al te Mund art noch le ben dig,
und die Fried hofs kul tur spie gelt die deut sche
Men ta li tät wi der. Ein Spa zier gang und ei ne
Fried hofs be sich ti gung loh nen, denn an den
zahl rei chen deut schen Grä bern fin det man Rei -
me und Bal la den aus al ter Zeit.

„Kerch hoof“ – so nennt das Volk in sei nem
Dia lekt den am Dor frand von Har ta ge le ge nen
Fried hof. Die Grab denk mä ler mit deut schen
In schrif ten ha ben einen sehr ho hen sprach li -
chen, eth no gra phi schen und tra di tio na len
Wert.

Der Har ta er Fried hof ist heu te ei ner der
schön sten und ge pfleg te sten Fried hö fe in der
Ge gend. Und es ist der ein zi ge Fried hof im
Dorf, de ren Be völ ke rung haupt säch lich evan -
ge lisch ist. Vie le der Grab stei ne mit deut scher
In schrift ste hen nicht mehr auf ih rem ur -
sprüng li chen Platz: Die al ten, ver las se nen
Grä ber wur den sa niert und wie der ver kauft. Die
Fa mi lie ist aus ge stor ben oder lebt im Aus land.
Die Mehr heit der so un ge nütz ten Grab stei ne
wur de aber nicht ent sorgt, son dern als Me men -
to auf be wahrt. Der da ma li ge Ge mein de rat s vor -
sit zen de An drás Ná nai hat te in den 1980er Jah -
ren die se ei gent lich zur Ver wit te rung ver ur teil -
ten Grab stei ne ge ret tet und sie am Ein gang des
Fried ho fes auf ge stellt. So kann der Be su cher die
al ten Kunst wer ke im mer noch be wun dern
und die In schrif ten le sen.

Ge mäß dem lu the ri schen Dorf pfar rer Lász -
ló Ha la si be fin den sich ins ge samt et wa 450
Grab stei ne und Grab kreu ze auf dem Har ta er
Fried hof. Un ge fähr 150 da von tra gen ganz
oder zum Teil deut sche In schrif ten. Die äl te -
sten Grab stei ne stam men aus der Zeit um 1900,
die letz te deutsch spra chi ge Gra bin schrift aus
den 1990er Jah ren. Da ab 1950 die An zahl der
deutsch spra chi gen In schrif ten ra sant ab -
nimmt, stam men die mei sten Gra bin schrif ten
aus der er sten Hälf te des 20. Jahr hun derts – al -
so aus der Zeit, als sich die Har ta er sol che Aus -
ga ben er lau ben konn ten.

Die In schrif ten bein hal ten den Na men der
Ver stor be nen, das Ge burts- und Ster be da tum,
ei ne Schlussfor mel und kur ze, re li gi ös mo ti -
vier te Sprüch lein, die Grab ge dich te und die
An ga be der Per so nen, die das Grab mal auf -
stel len ließen – oder zu min dest man che die -
ser Ele men te in un ter schied li cher Zu sam men -
set zung.

Ein Grab ge dicht in Har ta lau tet so:

Hier ru het
in Gott se lig ent schla fen

Ge org Egel
alt 34 Jah re, gest. 19. Nov. 1925.
In Ehe ge lebt 8 Jah re mit

Ka tha ri na Gil lich
alt 28 Jah re, gest. 20. Sept. 1925.

Wir leb ten einst so froh mit un sern Kin der lein
und mußten von ih nen so früh ge trennt sein.
El tern, Ge schwi stern ste hen am Grab und wei nen
über die ver las se nen Klei nen.
Sie kön nen noch nicht kla gen
denn sie füh len um ihr El tern herz
Erst in ih ren spä te ren Jah ren
wer den sie den Schmerz er fah ren.
Dann ge hen sie oft an die ses Grab

und sen den vie le Seuf zer ab.
Mit Thrä nen feuch ten sie den Grund
wor un ter schweigt der treu en El tern mund.
Be trübt schau en sie in der Welt um her
Sie ha ben kei nen Va ter und Mut ter mehr.

O lie be El tern wie so schwer
daß euch zum Op fer nahm der Herr.
Jah ren hei len nicht die Schmer zen
um der treue ren El tern her zen
Ihr lie ben Kin der hal tet stil le
denn es war ja Got tes wil le.
Ver trau et nur dem lie ben Gott
er hilft euch in al ler Noth.
Lie be El tern denkt an un se ren frü hen Tod
ver las set die Wai sen nicht in kei ner Noth.

Die ses jun ge Ehe paar ist bei ei nem Ver kehrs -
un fall ge stor ben. Der Stein und die In schrift
sind ei ne qua li ta tiv gu te Ar beit. Ich stel le
fest, dass der Grab vers vie le da ma li ge For me -
l aus drücke und Kli schees bein hal tet, die in
zahl rei chen Grab ver sen der be han del ten Epo -
che er schei nen. Re im paa re wie „Schmer zen –
Her zen“, „Gott – Not“ oder „Stil le – Wil le“ sind
ty pi sche Bei spie le für die se Ten denz.

Das ge nann te Grab ge dicht weist be son de -
re, bal la den haf te Zü ge auf. Der er ste Teil kon -
zen triert sich auf die Tra gö die und ver mit telt
die Ge füh le der jung ver stor be nen El tern. Im
zwei ten Teil („O lie be El tern …“) neh men die
Kin der Ab schied. Die letz ten sechs Zei len
(„Ihr lie ben Kin der …“) sind wie der die Wor -

te der Ver stor be nen, die die Kin der trö sten und
sie den Groß el tern an ver trau en. Die Bal la den -
form in der Volks dich tung ist auch in den um -
lie gen den Dör fern nicht un be kannt. So schrieb
et wa Mi klós Réthey Prik kel über die Volks dich -
tung im 20 Ki lo me ter von Har ta ent fern ten
Akasz tó und schil der te die Ge füh le der dort an -
säs si gen un ga ri schen Bau ern schaft mit zahl -
rei chen Bei spie len.

Har ta ist ein re la tiv ab ge le ge ner Ort. Viel -
leicht ist die ser La ge zu ver dan ken, dass die al -
ten deut schen Grab stei ne nach dem Zwei ten
Welt krieg nicht auf po li ti schen Druck ver nich -
tet oder aus ge tauscht wer den mus sten. In
den letz ten 10 bis 15 Jah ren kam je doch in Mo -
de, dass die Fa mi lie den al ten Grab stein vom
al ten „Kerch hof“ auf den neu en mit nimmt, die
al te An schrift er neu ert und auf die an de re Sei -
te die Da ten der kürz lich ver stor be nen Fa mi -
li en mit glie der ein gra vie ren lässt. Dies ge -
schieht aus Grün den der Spar sam keit, da der
Gra nit und die mo der nen Stein sor ten teu er
sind. So sind die rund 150 al ten Gra bin schrif -
ten ge blie ben. Sie wur den zu Zeu gen ei ner an -
de ren, heu te fast völ lig ver schwun de nen Welt.

g La jos Ká posz ta

Auf deut schen Spu ren
in Har ta

Nicht nur die geo gra fi sche
Nä he – und frei lich nicht nur
die kirch li chen Ver bin dun -
gen –, son dern auch die Tat -
sa che, dass Bay ern mit kei nem
an de ren in ter na tio na len Part -
ner so in ten si ve Kon tak te im
wirt schaft li chen, kul tu rel len
und po li ti schen Le ben pflegt
wie mit Un garn, rücken bei de
Län der so eng zu sam men,
dass das eng ma schi ge Be rüh -
rungs ge flecht auch das pu -
bli zi sti sche In ter es se an regt.

Es gab ei ne Zeit, in der die
deut schen Me di en nur mit tels
Ge mein plät zen über Un garn
be rich te ten. Gu lasch kom mu -
nis mus, Pusz ta, Pa pri ka, Sa la -
mi und Plat ten see wa ren die
Schlag wor te, oh ne die ei ne
Re por ta ge über Un garn nicht
aus kam.

Dies ist heu te weit ge hend
pas sé, mit der Aus nah me der
Fik ti on: Nach wie vor er freu -
en sich die Wie der ho lun gen
des kli schee ge la de nen Film -
klas si kers „Ich den ke oft an Pi -
rosch ka“ aus dem Jahr 1955
mit Lie se lot te Pul ver großer
Be liebt heit.

Im ver gan ge nen Jahr jähr -
te sich der Mau er fall zum
zwan zig sten Mal. Am 10.
Sep tem ber 1989 öff ne te Un -
garn die Gren ze und er mög -
lich te Tau sen den von DDR-
Bür gern die Flucht. Die
Dank bar keit da für, dass Un -
garn da mit den ent schei den -
den Stein aus der Ber li ner
Mau er ge bro chen hat te,
klingt mit den Wor ten des
da ma li gen Bun desaußen mi -
ni sters Hans-Diet rich Gen -
scher so: „Un garn zeig te
große Stand fe stig keit und be -
wun derns wer ten Mut, wo -
durch das Land in je nen Wo -
chen ge ra de zu zu ei nem
Leucht feu er der Mensch lich -
keit wur de. Das klei ne tap fe -
re Volk der Un garn hat te das
Glück, dass in der hi sto ri -
schen Zeit des Um bruchs in
al len po li ti schen La gern
Men schen von For mat das
Schick sal des Lan des be -
stimm ten.“

In die ser Zeit hat ten die
Un garn die höch sten Sym pa -
thie wer te bei den deut schen
Me di en ge nos sen. Die ser Bo -
nus dau ert bis in die Ge gen -
wart an und wirkt in an de ren
Fel dern fort.

Die wirt schaft li chen Be zie -
hun gen zwi schen Bay ern und

Un garn wer den in den deut -
schen Me di en aus führ lich und
pro mi nent plat ziert. Ne ben
un zäh li gen mit tel stän di schen
Un ter neh men ließen sich auch
Au di, E.ON, Sie mens und die
Al li anz – und da mit Na men
von Klang – in Un garn nie der,
die zu ei ner in ten si ven Be -
richt er stat tung ein la den.
„Good news“ al so, die auch
wei ter wir ken.

Wo es gu te Nach rich ten
gibt, da sind die schlech ten
nicht fern: Schnell ka men die
deut schen Me di en auf das
The ma EU-Er wei te rung, das
auf grund der an ge spann ten
Ar beits markt si tua ti on als
Pro blem an ge se hen wird.
Nicht nur die Chan cen, son -
dern auch die wach sen de
Kon kur renz durch die Märk -
te in Po len, Tsche chi en und
Un garn ge riet ins Blick feld
der Me di en.

Dies führ te zu ei ner ein sei -
ti gen po li ti schen Dis kus si on,
in der Ma na ger, die Un ter neh -
mens tei le ins Aus land aus -
glie dern, recht zü gig als va ter -
lands lo se Ge sel len be zeich -
net wer den, die die Deut -
schen um ih re Ar beitsplät ze
bräch ten. Po si ti ve Aspek te
von In ve sti tio nen im Aus land
fin den in den Me di en hin ge -
gen kaum statt.

Un ga ri sche Be ob ach ter der
deut schen Me dien ge sell -
schaft kri ti sie ren un ter des sen,
dass in der Be richt er stat tung
über ihr Land ein zu ho hes
Ge wicht auf Po li tik und Wirt -
schaft ge legt wür de. So wur -
den in Fach krei sen Vor wür -
fe laut, dass die Sen sa ti on
das Maß al ler Din ge sei und
der Le ben sall tag und die Nor -
ma li tät der un ga ri schen Be -
völ ke rung zu kurz käme. Zu -
dem wür den ex tre me Grup -
pie run gen mit zu großer Auf -
merk sam keit be dacht. Dies
ist je doch kein ty pisch un ga -
ri sches Phä no men, son dern
das Schick sal von Aus -
landsthe men jen seits ak tu -
el ler Er eig nis se.

Nicht ver ges sen wer den
darf, dass ne ben an de ren
spek ta ku lä ren The men des
Äuße ren be son ders die deut -
sche In nen po li tik einen
großen Raum in der Be richt -
er stat tung ein nimmt. Die
Öko no mie und das So zia le,
der Ver lust von Ar beitsplät -
zen, Pro ble me der Al ters- und

Ge sund heits vor sor ge, Un ter -
neh men splei ten so wie die
Ver schul dung des Staa tes und
pri va ter Haus hal te in
Deutsch land sind na tur ge -
mäß für die deut schen Zu -
schau er von her aus ra gen dem
und per sön li chen In ter es se
und da her do mi nie ren de The -
men. Da her muss im Aus -
land schon et was mehr als
die in der Hei mat oh ne hin
prä sen ten The men pas sie ren
– ein Mi ni ster wech sel reicht
da oft nicht –, ehe ein Aus -
landsthe ma in die deut schen
Nach rich ten ge rät. Auch ist
bei der Be richt er stat tung über
das ARD-Aus lands stu dio Wi -
en ei ne Kon kur renz zwi schen
den The men der ein zel nen
Län der Süd ost eu ro pas fest -
zu stel len.

Un garn hat im deut schen
Fern se hen als mas sen wirk -
sa mes The ma über wie gend
im öf fent lich-recht li chen Sy -
stem ei ne Chan ce, wo In for -
ma ti on noch als Gut und
nicht – wie bei den auf Quo -
ten ma xi mie rung in der jun -
gen Ziel grup pe ge rich te ten
pri va ten Me di en – als Wa re
be trach tet wird. In For ma -
ten wie dem „Aus lands jour -
nal“ und dem „Welt spie gel“
et wa wird Un garn re gel mäßig
und mit hin ter grün di gen Be -
rich ten the ma ti siert. Hier
kann man ches ge sen det wer -
den, was schon des halb aus
dem Zeit spek trum der Nach -
rich ten sen dun gen fällt, da
viel fach ak tu el le The men aus
Un garn dem deut schen Fern -
seh zu schau er in ih ren Hin ter -
grün den er klärt wer den müs -
sten und deut lich mehr Sen -
dese kun den be an spru chen
wür den.

Seit 1989 sen de te die ARD
weit mehr als 1.000 Fern seh -
bei trä ge über Un garn. Den
Groß teil ma chen Nach rich -
ten bei trä ge von we ni ger als
zwei Mi nu ten Län ge aus.
Her aus ra gen de The men wa -
ren et wa Gyurcsá nys Re de
von Ba la tonős zöd, die Aus -
schrei tun gen vom Herbst
2006 und der 50. Jah res tag
des Volks auf stan des so wie –
ganz ak tu ell – die Tra gö die in
der Alu mi ni um fa brik bei Aj -
ka, aber auch die baye risch-
un ga ri schen Wirt schafts be -
zie hun gen, Un garn als Bil lig -
lohn land, der Tou ris mus, die
k.u.k.-Mon ar chie, Kul tu rel les,
die deut schen Min der hei ten
so wie Kri mi na li tät und An ti -
se mi tis mus.

Im kri ti schen Spie gel der
Me di en tritt Un garn mit un ter
durch sei ne Pro ble me als post -
so wje ti sche Ge sell schaft,
durch die Un ver söhn lich keit
des lin ken und rech ten po li ti -
schen La gers und durch die
un zu rei chen de Auf ar bei tung
des Kom mu nis mus auf.

g Hol ger Man ke

Pi rosch ka und Gren z öff nung
Wel ches Bild ver mit teln deut sche Me di en von Un garn?

b Am 12. Ok to ber wur de der Part ner schafts ver trag zwi schen
den baye ri schen und den un ga ri schen Lu the r a nern un -
ter zeich net. En ge Ver bin dun gen sind zwi schen bei den
Kir chen ent stan den, durch die vie le Bay ern und Fran ken
nach Un garn ka men und Land und Leu te ken nen ler nen
konn ten. Doch was weiß ei gent lich ein Durch schnitts -
deut scher über Un garn? Wel ches Bild von Un garn
herrscht in deut schen Köp fen vor? Und wie be rich ten die
deut schen Me di en – vor al lem das Mas sen me di um Fern -
se hen – über Un garn?

német oldal
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b Auszt ria a magyarok számára
gyak ran tran zit or szág. Au tó pá -
lyán né hány óra alatt át ro han -
nak raj ta, és el vét ve ál lnak csak
meg. Rut zen mo ost pe dig még a
leg el szán tabb ma gyar tu ris ták
sem ke re sik fel. Mi – úgy lát szik
– elég el szán tak vol tunk… A fa -
lu mú ze u má nak ki ál lí tó te ré ben
be szél get tünk.

– Botond, va jon va ló ban a fa lu
mú ze u má ról van szó?

– Igen, hi szen a volt is ko la épü let -
ben ka pott he lyet a tíz év vel ez előtt
ala kult mú ze um. Nem, mert nem a
fa lu el múlt szá za da it, ha nem az
auszt ri ai pro tes tán sok tör té ne tét
mu tat ja be.

– Olyan ez sze rin ted, mint ha a De -
ák té ren, az Evan gé li kus Or szá gos
Mú ze um ban jár nánk?

– Vé gül is olyan. Igaz, hogy a mi
mú ze u munk sok kal, mint egy két év -
ti zed del ré gibb. És az is igaz, hogy bár
Bu da pes tet so kan össze ke ve rik Bu ka -
rest tel, Rut zen mo os még a nagy uta -
zók nak sem mond so kat. Pe dig az au -
tó pá lyán Linz után táb la is fel hív ja az
au tó sok fi gyel mét az evan gé li kus
mú ze um ra.

– Le het, hogy na gyon ta nu lat lan -
nak tar tasz, de ben nem úgy élt, hogy
Auszt ria ka to li kus or szág. Igaz, a ki -
ál lí tá son több al ka lom mal is úgy
tűnt, mint ha ők sem tud ná nak ele get
a ma gyar or szá gi re for má ci ó ról.

– Nem a Habs bur go kon mú lott,
hogy Auszt ria nem lett tel je sen ka to -
li kus sá. A 16. szá zad má so dik fe lé ben
az oszt rák ren dek épp úgy pro tes tán -
sok vol tak, mint a ma gya rok vagy a
cse hek. A 16. szá zad vé gén kez dő dött
erő sza kos át té rí té sük, de iga zán a fe -
hér -he gyi csa ta (1620) után pe csé te -
lő dött meg a sor suk. A pro tes táns val -
lás gya kor la tot be til tot ták, a re for má -
ció ta ní tá sa it még szűk csa lá di kör ben
is ti los volt kö vet ni. Cso da, hogy ilyen
kö rül mé nyek kö zött a tü rel mi ren de -
let után még is ke let kez tek pro tes táns
gyü le ke ze tek Auszt ri á ban.

Az eu ró pai re for má ció tér ké pé ről
bi zony oszt rák evan gé li kus test vé re -
ink le fe lej tet tek ben nün ket. A Deb -
re cen kör nyé ki és a bá ná ti re for má -
tu sok hí re el ju tott már Rut zen mo o -
sig, de az evan gé li ku sok ról vagy,
Uram bo csá’, er dé lyi re for má tu sok -
ról, uni tá ri u sok ról nem sze rez tek
tu do mást. De mi ért is ér de kel né ez
ma nap ság az em be re ket, hi szen oly
so kan nem hogy a pro tes tan tiz mus,
de a ke resz tény ség alap fo gal ma i val
sin cse nek tisz tá ban.

– Ezt a mi mú ze u mi ta pasz ta la ta -
ink is iga zol ják! A kö zel múlt ban egy
már érett sé gi zett, ide gen ve ze tő nek
ké szü lő tár sa ság gal volt al kal mam ta -
lál koz ni. Tár lat ve ze tést pró bál tam
tar ta ni, de ha mar ki de rült, hogy fo -
gal muk sincs a ke resz tény egy há zak
mi ben lé té ről. Kezd jük az ele jén, gon -
dol tam… Hosszú új szö vet sé gi ala po -

zás ke re té ben el mond tam, kik is
vol tak az apos to lok, Jé zus ta nít vá nyai.
Mi kor is él tek te hát? Hát, úgy Krisz -
tus előtt há rom-négy száz év vel –
hang zott a vá lasz.

– Itt, a rut zen mo o si mú ze um ban
re mek, szel le mes és vi zu á li san is
nagy sze rű en ki dol go zott ani má ci ós
fil met ve tí te nek a lá to ga tás kez de tén.
Eb ben a hit ről, a te rem tés ről és a ha -
lál ról, a meg vál tás ról ugyan úgy szó
esik húsz perc ben, mint a ke resz tény -
ség eu ró pai tör té ne té ről és a re for má -
ci ó ról. Nem csak az is me ret szer zés -
hez hasz nos, ha nem le is hig gaszt ja
ki csit az em bert, mi előtt a ki ál lí tó tér
csend jé be lép.

– A csen det nem za var ja meg az
oly sok mú ze um ban lát ha tó-hall -
ha tó „au dio guide”, az az fej hall ga tó -
val hall gat ha tó, kis elekt ro ni kus tár -
lat ve ze tő sem. Tu da tos dön tés volt
a ki ál lí tás ter ve ző i től, hogy az in for -
má ci ó kat az ide gen ve ze tő re és a
kéz be ve he tő tá jé koz ta tó táb lák ra
bíz ták. Sze rin tük a fej hall ga tó el ma -
gá nyo sít. Iga zuk van. Mi sem tud -
nánk be szél get ni, ha fej hall ga tó len -
ne a fe jün kön.

– A mú ze u mon ter mé sze te sen
lát szik, hogy a 21. szá zad ban épült. A
be ve ze tő „mo zin” kí vül más hol is ta -
lál ko zunk kép er nyők kel, pél dá ul a
tér ké pe ket is mo ni to ron ke resz tül lát -

juk, ami igen szem lé le te sen mu tat ja
a pro tes tan tiz mus el ter je dé sét, majd
vissza szo ru lá sát. Az el len re for má ció
leg ne he zebb év ti ze de i re em lé ke ztető
szo bá ban meg hall gat hat juk egy
asszony vissza em lé ke zé se it az ül dö -
zés ide jé ről. A kü lön bö ző kor sza ko -
kat be mu ta tó ter mek ben a szí nek
mel lett a fé nyek ér zé kel te tik a „sö tét”
és „vi lá gos” ko ro kat. Ami pe dig itt -
hon vég képp szo kat lan: min den mű -
kö dik! De hol van nak a mű tár gyak?

– Csakugyan ke vés mű al ko tás sal,
tör té ne ti em lék kel ta -
lál ko zunk. Mint ha né -
mi leg alá ren de lőd ne
a mú ze um egyik
klasszi kus, ha gyo má -
nyos sze re pe az is me -
ret ter jesz tés sel szem -
ben. Ez nagy ban el tér
a mi gya kor la tunk tól,
de hi bá nak nem ne -
vez ném. Eb ben is má -
sok, mint mi. Az azon -
ban tel je sen nyil ván va -
ló, hogy az alap ve tő
szán dé kok há rom cso -
port ba fog lal ha tók.
Egy részt teo ló gi ai-
misszi ós cé lú a ki ál lí -
tás, más részt egy ház -
tör té ne ti, de a ta ní tás
szem pont ja it szem
előtt tart va, har mad -
részt él mény cent ri kus.
Ez ma el vá rás is sok
he lyütt, és nyil ván a fi -
a ta lok nak, gye re kek nek „be jön”. Én
még ne he zen kép ze lek el ná lunk
olyan ál lan dó – ez itt na gyon fon tos!
– ki ál lí tást, amely egy ha tal mas
posz ter rel kez dő dik. Még ha azon a
re for má ció ko rá nak egyik leg jobb
fest mé nye lát ha tó is. 

– Pe dig az üze net egy ér tel mű és
ért he tő: a két és fél mé ter ma gas,
szín te len ple xi ke reszt ben el he lye -
zett Szent írás és a mö göt te lát ha tó,
meg vál tá sun kat hir de tő Cra nach-
kép ar ról be szél: a ke reszt át lát szó vá
tesz ben nün ket, il let ve lát ha tó vá te -
szi, ami ér tünk tör tént. 

Ez a misszi ós szán dék má sutt is
tet ten ér he tő, fő képp az auszt ri ai
evan gé li ku sok mai éle tét be mu ta tó
tér ben. Ott azon ban a ren de zés bi -
ceg, és – bár az ins tal lá ció „élet fá ja”
re me kül ki van ta lál va – már-már
sze gé nye sek és fan tá zi át la nok a
tárgy cso por tok. Pe dig a ki ál lí tás
más ré sze in nem hi ány zik a kre a ti -
vi tás és a fan tá zia.

– Va ló ban, is mert szó ké pek és
szim bó lu mok ele ve ned nek meg a ki -
ál lí tá son. Mind járt az ele jén egy va -
ló di „hí don” me gyünk ke resz tül,
hogy meg ta pasz tal juk: a re for má ció
híd a kö zép kor és az új kor kö zött.
Utunk egy to rony ban foly ta tó dik,
ami Lu ther to rony él mé nyét idé zi a

„vájt fü lű ek nek”. Ha a to rony üveg -
fa lán ki né zünk, ak kor az oly sok
bib li ai ké pet meg idé ző sző lő tő mel -
lett azt az al ma fát lát juk, ame lyet Lu -
ther ül te tett vol na el, ha meg tud ja,
hogy hol nap el ér ke zik az utol só íté -
let nap ja.

– A lá to ga tó fan tá zi á ját is meg -
moz gat ja az ál lan dó ki ál lí tás egyik
csúcs pont ja, a 17–18. szá za di „tit kos
pro tes tan tiz mus” ko rát be mu ta tó
ins tal lá ció. Egy ko ra be li pa raszt ház
kony há já ban já runk, ahol há rom el -

rej tett Bib li át kell meg ta lál nunk. Az
anya nyel vi Szent írás nak, pro tes táns
éne kes könyv nek vagy más pro tes -
táns mű vek nek ugyan is még a bir -
tok lá sa is til tott volt eb ben a kor szak -
ban. Aki a há rom rej tett köny vet
meg ta lál ja, min den bi zonnyal nem
fe lej ti el, mit je len tett a kí mé let len
val lás ül dö zés. Per sze azt sem könnyű
meg ta lál ni, hogy hon nan te rem tet -
tek elő két mil lió eu rót a mú ze um fel -
épí té sé hez.

– Mi a pad ló alatt is hi á ba ke res -
nénk ennyi pénzt, de biz ton mond -
ha tom, ki csit ke ve seb bel is meg elé -
ged nénk… A nyu gal ma zott szu -
per in ten dens úr, aki a mú ze um ala -
pí tó ja és ve ze tő je, azt me sél te, hogy
az auszt ri ai evan gé li ku sok hét éven
ke resz tül fe jen ként ha von ta tíz
schil lin get utal tak át az ala ku ló
mú  ze um szám lá já ra. Ezen kívül per -
sze ál la mi, tar to má nyi és egy há zi tá -
mo ga tást is kap tak. Ér de mes el ját -
sza nunk a gon do lat tal a De ák té ri

mú ze um fel újí tá sá nak, bő ví té sé -
nek kü szö bén: „evan gé li kus fe jen -
ként” ha vi száz fo rint egy év alatt is
na gyot len dít het ne!

A szerzők (beszélgetőtársak) az Or szá -
gos Evangélikus Múzeum munkatársai

Van nak-e evan gé li ku sok Auszt ri á ban,
avagy mi kor ül te tünk al ma fát a De ák té ren?
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b Is ten ben nünk vég zett re for má -
ci ó ja – éle tünk hely re ál lí tá sa,
vissza ala kí tá sa – nem tör tén -
het meg a ve le va ló ál lan dó pár -
be széd, az az imád ko zás nél kül.
Ah hoz, hogy min den kor be szé -
lő vi szony ban le gyünk és ma rad -
junk te rem tő, meg vál tó és meg -
szen te lő Is te nünk kel, hasz nos
se gít sé get je lent het re for má to -
runk ta ní tá sa a ch ris ti a nu sok
kö nyör gé sé ről. 

„Az imád ko zás min den nél ne he -
zebb; ezért is olyan rit ka. Bi zony,
igen nagy do log Is ten nel be szél ni.
Már az is nagy do log, hogy Ő szó -
ba áll ve lünk, de ez ta lán még na -
gyobb. Fel tar tóz tat és vissza ret tent
ben nün ket ugyan is, ha gyen ge sé -
günk re és mél tat lan sá gunk ra gon do -
lunk: ki cso da va gyok én, hogy a
fel sé ges Is ten hez sze me met, sőt ke -
ze met fel eme lem, Hoz zá, kit an gya -
lok áll nak kö rül, s ki nek egy in té sé -
re az egész vi lág meg re meg? Elé be
lép he tek-e én, a sze gény em ber, s
mond ha tom-e: Uram, ezt és ezt
aka rom, kér lek, add meg ne kem?…
Ezért ép pen nem cso dál ni va ló, ha
va la ki, aki imád ko zik, re meg ni kezd,
és meg fu ta mo dik. A hit azon ban Is -
ten kö nyö rü le tes sé gé re s Igé jé re
bíz za ma gát, és győz.”

* * *

„Oh, mi cso da nagy do log a ke gyes ke -
resz tyén iga zi imád sá ga! Mi cso da
ha ta lom az, hogy egy nyo mo rult
em ber a fel sé ges Is ten nel be szél get -
het az ég ben min den fé le lem nél kül,
sőt az zal a biz tos tu dat tal, hogy Is ten
a mi Meg vál tó Úr Jé zus Krisz tu sun -
kért sze re tet tel mo so lyog rá. A szív -
nek és lel ki is me ret nek nem kell
vissza ri ad nia, sem mél tat lan sá ga mi -
att két sé ges ked nie vagy el ret ten nie,
ha nem bi zo nyos ra ve he ti, hogy Is ten
már is meg hall gat ta, amit a Krisz tus -
ba ve tett hit tel kért. Azért, atyám fi -
ai, imád koz za tok szív vel-száj jal ott -
hon is, temp lom ban is, mert az
imád ság tart ja a vi lá got.” 

* * *

„Az Áment min den kép pen erő sen
utá na kell ten ned, és nem sza bad ké -
tel ked ned, hogy Is ten bi zo nyá ra ke -
gyel mé nek tel jes sé ge sze rint fi gyel
rád, és imád sá god ra igent mond.
Gon dold meg azt is, hogy nem egye -
dül tér delsz és állsz itt, ha nem ve led
együtt tér del és áll az egész ke resz -
tyén ség vagy min den egyes ke resz -
tyén és te kö zöt tük, s egy szív vel-lé -
lek kel, egyet ért ve imád koz tok, amit
Is ten nem vet het meg. Ne tá gíts hát
az imád ság tól, hi szen azt mond tad
vagy gon dol tad: ezt az imád sá got
meg hall gat ta Is ten, azt bi zonnyal tu -
dom. Mert ezt je len ti az Ámen. Ami -
kor egy ke gyes ke resz tyén va la hol így
kö nyö rög: »Sze re tő Atyám, le gyen
meg a Te aka ra tod!« – így szól Ő ott
fenn: »Igen, ked ves gyer me kem, le -
gyen meg az egész vi lág el le né re is.«” 

g Dr. Lu ther Már ton

For rás: Rit ter B. Ká roly: A lel ki pász -
tor imád sá ga. Or dass La jos Ba rá ti
Kör, Bu da pest, 1991. 5., 78., 73. ol dal
Vá lo gat ta: G. A.

NAG Y H A TÁ SA VAN
AZ IGAZ E M BER BUZ G Ó
KÖ N YÖR G É SÉ NE K
 JAK 5,16B

Az imád ko zás ról
– nem csak

lel ki pász to rok nak!

panoráma

g Beszélgetőtársak:
Zász ka licz ky Zsu zsan na –
Ker tész Bo tond
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– Mint ko rá nak, a kö zép kor nak
em be re, mennyi ben volt Lu ther ere -
de ti, új, mo dern, „be le va ló”? Annyi -
ban, hogy a kor tár sa dal má ban és
egy há zá ban szin te pél dát la nul ka ra -
kán mó don gon dol ko zott, és mert
szól ni, cse le ked ni?

– Lu ther ko rá ban a teo ló gi ai tu do -
má nyok kö zött az írás ma gya rá zat
alá ren delt sze re pet töl -
tött be. A teo ló gia „ki -
rály nő je” a sko lasz ti ka
volt, ami az óko ri gö rög
fi lo zó fi án, el ső sor ban
Arisz to te lé szen ala pult.
Lu ther fel is mer te, hogy
a teo ló gia nem „szent
fi lo zó fia”, ha nem a
Szent írás ér tel me zé se.
Ez a ma ga ko rá ban tel -
je sen új volt. Lu ther
írás ma gya rá za ti el vei is
nó vum nak szá mí tot -
tak. El ve tet te a kö zép -
kor ra jel lem ző al le go ri -
zá ló ér tel me zést. Nem
a so rok kö zött ol vas va
akar ta meg ta lál ni a bib -
li ai szö ve gek ér tel mét,
ha nem az Írás el sőd le -
ges je len té sét ke res te. 

Lu ther – mint a
Szent írás dok to ra –
nem csak fel is mer te,
hogy az egy ház ta ní tá -
sá ban és ke gyes sé gé -
ben sok min den el len -
ke zik Jé zus Krisz tus -
nak az evan gé li u mok -
ban és az apos to li le ve lek ben meg őr -
zött ta ní tá sá val, ha nem hi va ta lá ból
ere dő kö te les sé gé nek érez te, hogy
sza vát is fel emel je, cse le ked jen a jé -
zu si tanítással ellenkező tanok el len.

– Me lyek vol tak ezek az ak kor
annyi ra „na gyot ütő” tet tek? Ame lyek
mi att – no ha nem volt na pi lap, in ter -
net, mo bil te le fon – hi he tet len gyor san
és erő vel ter jed tek té te lei? Va ló ban fu -
tó tűz ként ment hí rük az Ágos ton-ren -
di szer ze tes né ze te i nek?

– Igen, így volt. Lu ther 1517-ben a
bú csú cé du lák áru sí tá sa el len til ta ko -
zó 95 té te lé nek meg írá sá val és ok tó -
ber 31-re, min den szen tek ün ne pé nek
elő es té jé re idő zí tett köz zé té te lé vel –
szán dé kán kí vül – olyas mit tett, ami
vissza for dít ha tat lan fo lya ma tot in dí -
tott el nem csak az egy ház, ha nem Eu -
ró pa éle té ben is, és az egész vi lág szá -
má ra el hoz ta az új kor haj na lát. Tör -
té nel met ha mi sít, aki ma Lu ther és
1517. ok tó ber 31. meg ke rü lé sé vel be -
szél re for má ci ó ról. Tény, hogy a 95 té -
tel nyo mán ki bon ta ko zó ese mé nyek
vég re rést ütöt tek Ró má nak nem csak
az egy ház fö löt ti egyed ural mán, de
vé get ve tet tek an nak a kö zép ko ri
gya kor lat nak is, hogy Eu ró pá ban
ural ko dó csak a ró mai pá pa hű bé re -
se ként ke rül het trón ra.

– Ön jól is me ri mű ve i ből Lu thert
– a sze mé lyi sé gét is. Rég óta iz gat a
kér dés: mond hat juk-e, hogy Is ten -
nek olyan ki vá lasz tott em be re volt, aki
szin te a pró fé ták hoz ha son ló an meg -
bí za tott egy nagy, (élet)ve szé lyes fel -
adat tal, ame lyet az tán vég hez vitt?
Mi lyen Lu ther-sze mé lyi sé get is mert
meg őt ol vas va, for dít va, a pré di ká -
ci ó i ból?

– At tól min den kép pen tar tóz -
kod nunk kell, hogy a mo ha me dá nok
hit val lá sá nak min tá já ra – „Egy az Is -
ten, Al lah, és Mo ha med az ő pró fé -
tá ja” – te kint sük Lu thert Is ten vá lasz -
tott esz kö zé nek, új ko ri pró fé tá já -
nak. In kább ar ról van szó, hogy a 16.
szá zad el ső fe lé ben Lu ther volt az, aki
– ko ránt sem alap ta lan fé lel me it le -
győz ve – meg tet te, ami re dok to ri es -

kü je is kö te lez te, és nem je len ték te -
len pap ként vagy szer ze tes ként, ha -
nem az egy ház tu do má nyát, a teo ló -
gi át mű vel ni hi va tott egye tem tan -
szék ve ze tő ta ná ra ként emelt nyil -
vá no san szót a ke resz tény hit nek a
Szent írás ból fel is mert alap ve tő igaz -
sá gai vé del mé ben, az ezek kel össze
nem egyez tet he tő ta ní tá sok, ha gyo -

má nyok és szo ká sok el len. Ezért
meg ta pasz tal hat ta, hogy Is ten mel -
let te áll ak kor is, ha adott eset ben egy
egész bi ro dal mi gyű lés előtt, pa pi fe -
je del mek és ural ko dók előtt áll va
kell az igaz ság ról ta nús kod nia. 

Is ten te hát annyi ban vá lasz tot ta
Lu thert, amennyi ben Lu ther – min -
den nel da col va – a hit tel fel is mert
igaz ság mel let ti ta nús ko dást vá lasz -
tot ta, tud va, hogy „ve sze del mes do -
log bár mit is a lel ki is me ret el len
cse le ked ni”. Ha az Eu ró pá ban ak kor
ve ze tő nek szá mí tó pá ri zsi Sor bonne
vagy bár mely más egye tem teo ló gi -
ai ta ná rai kö zül ha son ló an dön tött
vol na va la ki, Is ten min den bi zonnyal
őt is tá mo gat ta vol na.

– Mi ért le het sze ret ni Lu thert?
Mi től a ma, sőt a jö vő em be re? Mi -
ért hat em be rek mil li ó i ra, akik büsz -
kén ne ve zik ma gu kat lu the rá nu sok -
nak, kö ve tő i nek? 

– Lu ther ha tá sá nak meg íté lé se kor
óva tos nak kell len nünk. A ma gu kat
kö ve tő i nek val lók né pes – ma het -
ven mil lió lé lek re be csült – tá bo rá ban
min dig vol tak olya nok, akik a re for -
má ci ó ban csu pán til ta ko zó moz gal -
mat lát tak. Ma is so kan gon dol ják,
hogy evan gé li kus nak len ni annyi,
mint til ta koz ni, pro tes tál ni a ró mai
ka to li kus egy ház té ves ta ní tá sai, ha -
gyo má nyai és ha tal mi tö rek vé sei el -
len. Lu ther azon ban egész éle té ben
az igaz ság ta nú ja volt. Nem a til ta -
ko zás ban lel te örö mét – bár né ha ezt
is meg kel lett ten nie –, ha nem ma -
ka csul az igaz ság mel lett ta nús ko dott.
El ső sor ban eb ben kell kö vet nünk
őt. Ám eh hez jól kell ér te nünk, mi is
az az igaz ság, amit Lu ther föl is mert,
és ami őt re for má tor rá tet te.

Lu ther to rony szo ba él mény ként
el hí re sült, a Ró mai le vél ta nul má nyo -
zá sa köz ben tett fel is me ré se nem
más, mint hogy Is ten igaz: te hát
nem a kö zép ko ri temp lo mok fres kó -
i ról szi go rú an le te kin tő Is ten ha -
rag ja és íté le te ve szé lyez te ti az em ber
éle tét, ha nem a bűn. Kö vet ke zés kép -
pen az em ber nek nem az zal kell

fog lal koz nia, ho gyan há rít sa el ma -
gá ról Is ten ha rag ját és íté le tét, ha nem
az zal, hogy mi ként sza ba dul jon meg
a bűn től. És itt jut el Lu ther a má sik
fel sza ba dí tó fel is me rés re: bár mi
sem mi kép pen sem tu dunk bű ne -
ink től sza ba dul ni, Is ten kész meg sza -
ba dí ta ni tő lük Jé zus Krisz tus ke -
reszt ha lá la ál tal.

Nagy bajfor rás sá
vá lik, ha Lu ther re -
for má to ri fel is me ré -
sé ből csak ennyit ér -
tünk meg: Jé zus Krisz -
tus ke reszt ál do za tá ért
meg bo csát tat tak bű -
ne ink. Nagy baj, ha
úgy gon dol juk, hogy
eb ben a hit ben nyu -
god tan „ül he tünk a
bab érja in kon”. 

Lu ther pon to san
tud ta, hogy a meg bo -
csá tás sal Is ten csak az
el ső lé pést te szi meg
ah hoz, hogy a bűn től
va ló ban meg tisz tít son.
De ez nem megy a ke -
reszt föl vé te le nél kül.
Lu ther szá má ra a ke -
resz tény hit alap me ló -
di á ja Jé zus sza va: „Ha
va la ki én utá nam akar
jön ni, ta gad ja meg
ma gát, ve gye fel na -
pon ként a ke reszt jét, és
kö ves sen en gem.” (Lk
9,23) Mert Is ten ke -
resz tek és szen ve dé sek

ál tal vi szi vég be a bűn tag ja ink ban va -
ló na pon kén ti meg ölé sét, hogy ez ál -
tal na pon ta az Is ten nek, de még in -
kább Is ten ben va ló élet re tá mad -
junk föl. 

Krisz tus ke reszt jé re néz ve azért
kell hin nünk bű ne ink bo csá na tát,
hogy ne ret ten jünk meg, és ne gon -
dol juk, hogy Is ten a szen ve dé se ket,
a ke resz tet bün te tés ből hoz za ránk,
ha nem higgyük bi za lom mal, hogy
pont e nem kí vá na tos dol gok ál tal sza -
ba dít meg bű ne ink től, és te remt új -
já Krisz tus ké pé re. Mert mi ként Lu -
ther – az éle té ben több ször is ki adott
– pas sió pré di ká ci ó ban mond ja: Is ten
or szá gá ba csak azok nyer nek be bo -
csá tást, aki ken a mennyei Atya va ló -
ban föl is me ri Krisz tus kép má sát.
Krisz tus kép má sá nak pe dig éle tünk
hát ra le vő ke gyel mi ide jé ben kell ki -
raj zo lód nia raj tunk, az Is ten aka ra -
tá ból ben nün ket érő ke resz tek és
szen ve dé sek ál tal. A múlt ban is, ma
is, és a jö vő ben is csak így le het hi -
te les ke resz tény ként él ni.

– Vé ge ze tül mit ajánl ol va sás ra Lu -
ther től an nak, aki a re for má ció ün -
ne pe ide jén ta lál koz ni akar ez zel a
nagy for má tu mú em ber rel, szel lem-
lé lek óri ás sal?

– A fen ti ek ből kö vet ke ző en – és
nem ami ért a ma gam for dí tá sá ban
je lent meg – ki in du lá sul aján lom
min den ki nek Lu ther Ho gyan szem -
lél jük Krisz tus szent szen ve dé sét?
cí mű pas sió pré di ká ci ó ját, ame lyet a
re for má tor há rom szor is ki adott
éle te fo lya mán. Fel te he tő en ennyi -
re fon tos nak tar tot ta. És ter mé sze -
te sen aján lom egy há zunk ban hit val -
lá si irat tá is lett négy alap ve tő mű -
vét: a Kis és a Nagy ká tét, a Schm al -
kal de ni cik ke ket és A ke resz tény
em ber sza bad sá gá ról cí mű köny vet.
A teo ló gia iránt mé lyeb ben ér dek -
lő dők nek pe dig Eras mus köny vé re,
a De li be ro ar bit ri ó ra (ma gya rul a cí -
me A sza bad aka rat ról) írt vá la szát,
a De ser vo ar bit ri ót (A szol gai aka -
rat ról).

g K há ti Dó ra

A hit tel fel is mert igaz ság mel lett
A re for má ció hó nap já ban az ün nep em be ré ről, Lu ther Már ton ról

beszél get tünk Vég he lyi An tal evan gé li kus lel késszel
Bár a ke resz tény ség től el for dult tö -
me gek ben össze ke ve re dett a min den -
szen tek ün ne pe (no vem ber 1.) és a
ha lot tak nap ja (no vem ber 2.), ez az
ir ra ci o ná lis egy ve leg nem vál toz tat
már azon a té nyen, hogy száz ez rek,
sőt mil li ók ro ha moz zák meg – mint -
egy nép ván dor lás ként – ezek ben a
hű vös, me lan ko li kus és őszi es na pok -
ban a te me tő ket, lá to gat ják a sí ro kat,
és he lye zik el a drá gán vá sá rolt vi rá -
go kat, ko szo rú kat; majd ré ve teg em -
lé ke zés után ki ve rek szik ma gu kat a
fő út ra. 

Mert ro han ni kell to vább. A te me -
tők be já ra tá nál ki sebb-na gyobb du -
gó ala kul ki, tü rel met len han gok ha -
so gat ják a ned ves le ve gőt, szit kok
röp pen nek, ne ga tív meg nyil vá nu lá -
sok vil lódz nak; még jó, hogy ka zal -
nyi vi rá gok, pánt li ká zott ko szo rúk és
vá sá ri bó dék ár nyé ka mö gé le het
rej te ni az ar co kat.

Év ről év re mo no to non is mét lő dő
torz je len ség ez, amellyel sen ki nem
tud mit kez de ni, csak a vi rág áru sok
kí nál ják egy re han go sab ban gyor san
her va dó vi rág ja i kat, és ajánl gat ják a
ki üre se dő em be ri lé lek re jel lem ző
mű vi rá go kat. Mert hogy az nem
fonnyad el, és ki bír ja a hi de get is. 

Mi nél in kább be le lát ni en nek a
gyász ro ham nak a de presszi ós lé lek -
ta ná ba, an nál in kább együtt ér zés
éb red a szí vünk ben, mert alig ha van
an nál na gyobb te her az em be ri lé lek
szá má ra, mint a „meg nem ér tés” ér -
zé se vagy az ér tel met len ség dik tál ta
te he tet len sod ró dás.

Mi ért is ez a la vi na sze rű ro ham?
Ez a pe ri o di ku san is mét lő dő in vá zió
a te me tők el len? Se ha lál-, se gyász -
fel dol go zás. A le ta ga dott, el foj tott, el -
nyo mott ha lál tu dat, a tisz tes sé ge sen
fel nem dol go zott gyász él mény fáj dal -
mas – trau más, de nem tu da to sí tott
– gör csöt ala kí tott ki az em be ri lé lek -
ben, és nincs, aki ezt a hol tom pán,
hol éle sen fáj ó lel ki gör csöt ki bo goz -
za vagy ki si mo gas sa.

Mert az már nem elég az Is ten től
és egy ház tól el tán tor gott lé lek szá má -
ra, hogy te me tő ink ben szá mos he -
lyen pla ká tok igye kez nek felhívni a
figyelmet a ha lot tak nap ján tartandó
te me tői is ten tisz te le te kre. A ha lált és
gyászt fel nem dol go zott ember már
nem ké pes au to ma ti ku san az ige hir -
de tés fe lé for dul ni, ne héz vi rág csok -
ro kat ci pel ve trap pol el az ide ig le nes
is ten tisz te le ti hely mel lett. Lel ke be -
csu kó dott, pe dig a ma rok nyi gyü le -
ke zet lel ke sen ének li: „Győ zel met
vet tél, ó, Fel tá ma dott”, s Hän del hal -
ha tat lan dal la ma sem szál lít ja már
meg ri adt ér tel me szá má ra a győ ze -
lem, a ha lál fe let ti győ ze lem nagy
üze ne tét. 

Ezek a mo dern te me tő lá to ga tá sok
em lé kez tet nek az óko ri pri mi tív val -
lá sok úgy ne ve zett en gesz te lő ál do za -

ta i ra. Ko moly anya gi ál do za tot hoz az
a mo dern em ber, aki vi rá got, ko szo -
rút vá sá rol, és így me ne tel sze ret tei
sír ja fe lé. Meg ro ha moz za a te me tőt,
mert fél re ér tet te a be já rat fe let ti ki -
írást: „Fel tá ma dunk!” – így: „Fel! Tá -
ma dunk!” S vég zi a mai en gesz te lő ál -
do za tot, az zal a kö dös, amorf hit tel,
hogy ak kor így min den rend ben. 

A nyolc éves for ma kis fiú szó ra ko -
zot tan és unat koz va né ze ge ti anyu -
ká ját a sír mel lett, aki igyek szik íz lé -
sesen el he lyez ni a vi rág he gyet, és
köz ben – fi á nak vagy ön ma gá nak –
csen de sen be szél: hogy fog örül ni a
nagy pa pa és a nagy ma ma en nek a
sok szép vi rág nak, meg lát ják, és bé -
ké sen pi hen nek. A kis fiú böl csen
megkér de zi: „De hát nem hal tak
meg?” Az anyu ka meg hök ken ve fel -
néz fi acs ká já ra, majd fi gye lem el te re -
lé sül meg ígé ri, hogy ha za fe lé meg ve -
szik a ré gen óhaj tott já té kot. S to vább
ren dez ke dik a sír  betonkeretében. Le -
het, hogy az éle tük ben, va la ha, ami -
kor itt vol tak, va ló ban örül tek vol na
a vi rág nak? 

A fel nem dol go zott ha lál tu dat és
a lé lek mé lyén lap pan gó  meg re kedt
gyász mun ka sar kan tyúz za em ber tár -
sa ink óri á si több sé gét. Mor bid lát -
vány, még is szép a sok-sok vi rág és
kü lö nö sen az es te sö tét jé be öl töz kö -
dő te me tő gyer tya csil la gos va ló sá ga. 

Ta lán az áhí tat csend jé ben – ott a
lé lek mé lyén – még iscsak meg szó lal
egy Hang. S a kor szel le met hát tér be
szo rít va be le zeng az em be ri szív va -
ló sá gá ba, hogy még is csak több az
em ber, mint pusz ta anyag hal maz és
tör té nel mi mel lék ter mék. Ta lán egy
tá vo li ma kacs ha rang szó vagy oda -
szű rő dő ke resz tény ének va la mit el -
in dít a ma gá nyos lel kek ben. „Uram,
ó, add, ha ván dor utam…” vagy egy
hús vé ti ének a fel tá ma dás ról… 

De eh hez kell Is ten né pe, amely
szin tén ki megy a te me tők be em lé kez -
ni, ám a hang súly nem a mé reg drá ga
„en gesz te lő ál do za ti vi rá go kon” van,
mert ez az em lé ke zés már nem csak fe -
lü le te sen a múlt ba for dul, ha nem a
Meg vál tó fe lé, aki azt is mond ta, hogy
„én élek, és ti is él ni fog tok” (Jn 14,19).

Is ten né pé nek a szí vé ben kell hor -
doz nia a szent igé ket, a jé zu si ki je len -
té se ket. S ha ez zel köz le ke dik a vi lág -
ban (a te me tők vi lá gá ban), szent
misszi ót tel je sít be. Mert az örök élet
pa ran cso lat! Ahogy csak Jé zus mer te
meg fo gal maz ni a Tíz- és a nagy pa ran -
cso lat után: „Én pe dig tu dom, hogy az
ő pa ran cso la ta örök élet.” (Jn 12,50)

A feldolgozatlan gyász  és a ha lál -
fé le lem leg nagy sze rűbb el len sze re
Is ten igé jé nek meg szív le lé se, és ak -
kor már nem ro ham lesz a te me tők
el len, ha nem há la adás a ré gi e kért és
meg bé kélt vá ra ko zás az örök élet re
Is ten or szá gá ban, ke gye lem ből. 

A szer ző a Nyu gat-bé ké si Egy ház me -
gye es pe re se

Ro ham a te me tők el len
g Ri bár Já nos 

A nagy si ker re va ló te kin tet tel
egy éven be lül im már har -
mad szor je len tet te meg a Lu -
ther Ki adó Var ga Gyön gyi Ál -
dás könyv cí mű kö te tét. Ez al -
ka lom ból a szer ző (az Evan gé -
li kus Hit tu do má nyi Egye tem
Ószö vet sé gi Tan szé ké nek do -
cen se) múlt csü tör tö kön de di -
ká lás sal össze kö tött sze mé -
lyes ta lál ko zón fo gad ta ol va só it
ki adónk Ül lői úti köny ves -
bolt já ban.

g Bo da Zsu zsa
fel vé te le

Ál dás könyv har mad ik kiadásban
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b De ve cser és Ko lon tár ne ve ok tó -
ber 4. óta min den ki előtt is -
mert. Az 5400 la ko sú kis vá ros és
a 840 fős kis köz ség né hány ut cá -
ja olyan ka taszt ró fát élt át, amely
mind ed dig pél dát lan az 1956
utá ni ma gyar tör té ne lem ben,
és csak há bo rús ve gyi tá ma dás -
hoz ha son lít ha tó. A lú gos vö rös -
iszap ár pusz tí tá sát e két te le pü -
lés szen ved te meg leg in kább.
Solt vad ker ti ak ti vis ták két ka -
mi onnyi se gélyt, va la mint két -
mil lió fo rint anya gi tá mo ga tást
gyűj töt tek össze né hány nap
alatt, majd sze mé lye sen jut tat ták
el az érin tett te le pü lé sek re… 

Solt vad kert, 2010. ok tó ber 13., szer -
da, haj na li 4 óra. Két ka mi on és egy
kis busz in dul út nak De ve cser fe lé.
Ki lenc nap pal va gyunk a ka taszt ró -
fa és néggyel a hely ben meg hir de tett
se gély ak ció után. Én az egyik ka mi -
on anyós ülé sén ka pok he lyet. A so -
főr ma ga az öt let gaz da és fő szer ve -

ző, Ko vács And rás „Bundzsi”. Vé gig
a ké zi vál tót hasz nál ja – így job ban
ér zi a négy száz het ven ló erős Scani -
át. Negy ven ton nát is meg bír a ti zen -
nyolc mé te res jó szág, de most csak
hu szon öt ton na van raj tunk. „Ez
így ké nyel mes!” – mond ja mo so lyog -
va a tu laj.

A má sik ko csi egy négy száz negy -
ven ló erős Re nault Mag num, mint -
egy tíz ton na ra ko mánnyal, fő leg
ru há val. Mö göt tünk pe dig a kis busz,
ben ne az ak ti vis ták kö zött két egy há -
zi em ber: Si pos Aj tony Le ven te re for -
má tus és Ho mo ki Pál evan gé li kus lel -
kész. Mind két gyü le ke zet több száz -
ezer fo rin tot adott a ne mes cél ra: a
per sely pénz mel lett egyé ni ado má -
nyo kat is gyűj töt tek.

Te li rak tá rak
Nap kel te után né hány órával már a
hely szín kö ze lé ben já runk. Egy ke -
resz te ző dés nél lá tunk egy át hú zott
De ve cser táb lát. Mi az au tó kon ol vas -
ha tó „Se gélyszállítmány” fel irat tal és
a mál tai ke reszt tel ter mé sze te sen

be me he tünk, de a „ka taszt ró fa tu ris -
tá kat” már ki pa ran csol ták a rend őrök. 

Az út mel lett egy kor si ker re ter ve -
zett, má ra nagy részt le pusz tult ipa -
ri lé te sít mé nyek. (Mint ké sőbb meg -
tud tuk, a ki lenc ve nes évek ben né -
hány mil li ó ért ki le he tett pri va ti zál -
ni eze ket a haj da ni „cso dá kat”.) Min -
den eset re a mun ka nél kü li sé get itt
még kor dá ban tud ják tar ta ni a ter me -
lés sel. Az tán hogy mi lyen áron? – ép -
pen most lát juk…

Meg ér ke zünk a meg be szélt hely -
re: a De ve cser előt ti köz ség ben,
Pusz ta mis kén Ta kács Lász ló he lyi
pol gár mes ter és né hány köz cé lú
mun kás fo gad min ket. Meg tud juk,
Ko lon tár ra sen ki nek sem sza bad be -
men nie, De ve cse ren pe dig be tel tek a
rak tá rak. Egy he lyi vál lal ko zó fe dett
de pó já ban ra ko dunk le. A rak la pos
árut (pél dá ul az ás vány vi zet) tar -
gon cá val, a zsá ko kat ké zi erő vel rak -
juk a he lyük re.

Be me gyünk a fa lu há zá ra in téz ni a
hi va ta los pa pí ro kat. Itt szem be sü lünk
az zal, hogy a ko lon tá ri pol gár mes te -
ri hi va talt a pusz ta mis kei könyv tár -

ban he lyez ték el. Az iro dis ta höl gyek
gond ter hel tek, de te szik a dol gu kat.
Az ilyen he lyen „szo ká sos” ne vet gé -
lés most nem hal lat szik egyik iro dá -
ból sem.

Negy ven éve tud ják
Be fut egy he lyi vál lal ko zó: Mági Im -
re De ve cse ren la kik, de egy te lep he -
lye itt, Pusz ta mis kén is mű kö dik. A
te le ví zi ós hír adó ban az ő trak to rai
lát sza nak, ami kor a ká ro sul ta kat
men tik az ára dás ból. Most szo mo rú -
an mu tat ja: a szenny víz iszap be le et -
te ma gát a gé pei alu mí ni um al kat ré -
sze i be, nem tud ni, mi lyen kárt okoz
majd a ké sőb bi ek ben. 

– Mi min den nap ott vol tunk Ko -
lon tá ron, a hely szí nen, és se gí tet tünk,
ahol tud tunk – mond ja. – Van né -
hány há zam a fa lu ban, ami ket in gyen
oda ad tam rá szo ru ló csa lá dok nak.
Mit kér tem vol na tő lük? A pót ko csi -
mon hoz tam ki őket a fa lu juk ból, ab -
ban a ru há ban, ami épp raj tuk volt.
Hogy mi jük ma radt? A csil lár a szo -
bá ban, meg a pad lá son tá rolt lom!
Saj nos van nak olya nok is a kör nyé -
ken,  akik ma gas al bér le ti dí jat szed -
nek a rá szo ruló csa lá dok tól.

Ta kács Lász ló pusz ta mis kei pol gár -
mes ter né hány ada tot mond: két száz -
öt ven csa lád nak vit te el min de nét a vö -
rö siszap. Több ször ennyi en van nak
azok, akik nek szán tó föld je, is tál ló ja és

üze me vált hasz nál ha tat lan ná. Az ár
át csa pott a te rü le ten, a há za kat egy-két
mé ter ma ga san el ön töt te, majd szét -
te rül ve fel szí vó dott a föl de ken. Most
a men te sí tés zaj lik. Sze ren csé re a kor -
mány és a ma gyar or szá gi la kos ság
tel jes mér ték ben az ügy mel lé állt.

Köz ben Szar ka Gyu la, Ko lon tár
jegy ző je is elő ke rül. Nagy kö szö net -
tel ve szi át – jel ké pe sen – az ado -
mányt. Az iszap ár ról így be szél: 

– A mai na pig nem tu dok fel -
ocsúd ni eb ből a meg döb ben tő tra gé -

di á ból. A ve szély negy ven éve is mert
a kör nyé ken, de egy gát sza ka dás ha -
tá sa it nem tud tuk el kép zel ni. A fa lu -
ban nyolc an hal tak meg az ár mi att.

Bí zom ben ne, hogy a köz sé gem nem
szű nik meg.

Élet az iszap alatt
A ki ra ko dás vé gez té vel meg mu tat ják
a vö rös lő me ző ket. A nö vény zet
nem pusz tult ki a le ra kó dott iszap

alatt. Nő a fű, meg ma rad tak a fák le -
ve lei: ez jó jel! Hogy mi lesz ké sőbb,
még nem tud ni. Min den eset re a ve -
szé lyez te tett te rü le ten ál ló ku ko ri cát
nem en ge dik le tör ni, úgy sem ven né
át sen ki – no ha a nö vény ve ge ta tív
mű kö dé se er re az idő re már le állt…

De ve cser köz pont já ban zaj lik az
élet. Jóllehet ide nem ért el az iszap,
az út test vö rös lik a más hon nan rá -
hor dott anyag tól. A men te sí tés fo lya -
ma tos: vö rös pa ta kok ban fo lyik le a
víz az árok ba. A rend őrök és a töb -

bi szol gá lat te vő masz kot vi sel nek.
Most egy ki csit töb ben is van nak az
ut cán, hi szen ép pen Or bán Vik tor
ér ke zik a vá ros há za elé. Az új pol gár -
mes ter rel, Tol di Ta más sal csak pár
szót tu dunk vál ta ni: bi za ko dó, és há -
lá san kö szön min den ado mányt – de
már is ro han fo gad ni a kor mány főt.

Lej jebb, a mé lyen fek vő vá ros -
rész ben vegy vé del mi ka to nák és biz -
ton sá gi ak mo zog nak: száll a fe hér
por, amely re mél he tő leg sem le ge sí ti
a lú gos vö rö si sza pot. A lát vány saj -
nos még min dig (rém)hír adó ba il lő:
vö rös sár, ben ne bú tor da ra bok, vi -

gasz ta lan há zak, ki do bált lo mok, te -
her au tók, rend őrök… Em ber le gyen
a tal pán, aki itt vi gasz tal, és ren det
tesz. Mi min den eset re hoz zá já rul -
tunk: pénz zel, ru há val, mun ká val,
imá val… Mint sokan mások.

g Ifj. Ká posz ta La jos

Se gélycseppek az iszaptengerben
Az em be rek jöt tek-men tek, vá sá rol -
tak, tet tek-vet tek, szor gos kod tak ezen
a na pon is, akár csak a töb bin. Hogy
kez dő dött? Csak azok tud ják, akik át -
él ték. Az év ti ze dek óta gyű lő ipa ri
mel lék ter mék, a vö rö siszap egy szer
csak utat ta lált ma gá nak, ta lán egy
már rég óta las san tá gu ló haj szál re -
pe dé sen át, és per ce ken be lül el lep te
a kör nyé ket. Nyo má ban pusz tu lás,
szen ve dés, ha lál. Akit el ért az ára dat,
és nem volt mi be ka pasz kod nia, azt
ma gá val so dor ta. 

Em be ri mu lasz tás ról be szél nek,
ke re sik a fe le lő sö ket, költ sé get, ener -
gi át nem kí mél ve men tik, ami ment -
he tő. A kár, a vesz te ség mind amel lett
óri á si, szin te fel be csül he tet len. Meg -
nyo mo ro dott éle tek, meg mér ge ző dött
vi zek, ter mő föl dek, lak ha tat lan ná
vált ott ho nok, s mind ez azért, mert
va la kik nem fi gyel tek oda, nem vet -
ték ko mo lyan a po ten ci á lis ve szélyt,
csak tes sék-lás sék mó don fel ügyel tek,
el len őriz tek, csak az anya gi ha szon le -
be gett a sze mük előtt.

Nem ha son lít ez az egész kí sér te ti -
e sen ar ra, ami min den em be ri éle tet
meg tud nyo mo rí ta ni; nem is mer he -
tő fel a vö rö siszap ban a bűn ter mé -
sze te?

A vi lág egy re job ban te lí tő dik a
bűn nel, an nak leg kü lön fé lébb meg -
nyil vá nu lá sa i val. Már nem rej tő zik,
sza ba don árad min den fe lé. Fi a tal éle -
tek men nek tönk re, idős em be rek fél -
nek al ko nyat kor ki lép ni az ut cá ra, la -
kás maffi ák ügy kö dé se nyo mán haj -
lék ta lan ná vál nak nem is ke ve sen.
Aho va be ha tol a bűn „vö rö siszap ja”,
ott éle tek mun ká ja sem mi sül meg, ép
em be rek vál nak ronccsá, csa lá dok bo -
rul nak gyász ba. 

Mint ha ez a sze münk előtt leját szó -
dott ka taszt ró fa azt ten né szem lé le -
tes sé, hogy mi től me ne kül he tünk
meg, és hogy mi be ke rült Is ten nek a
mi meg men té sünk. A bűn ára da ta
csak a ke reszt fá ján ki om lott vér rel,
Jé zus oda ál do zá sá val ve szít he tett
pusz tí tó ere jé ből. Aki eb be a fá ba be -
le ka pasz ko dik, csak azt nem so dor -
hat ja el az ár, és akit az a vér „meg -
mos hat”, az  me ne kül meg a ha lá los
kö vet kez mény től.

A sok szor is mé telt sza vak el kop nak,
az éber ség ve szít fris ses sé gé ből, az élet
egy re gyor su ló tem pó ja, az in for má ció -
ára dat el von ja a fi gyel met a „haj szál -
re pe dé sek ről”. Jó, ha meg ál lunk egy
pil la nat ra, és túl mind azon, amit ez
a ka taszt ró fa anya gi vi lá gunk vo nat -
ko zá sá ban fel vet, fel szín re hoz, el gon -
dol ko dunk azon is, ami re a Szent írás
szün te le nül fi gyel mez tet. Hogy
mennyi re se bez he tő az éle tünk,
mennyi re fé lel me tes va ló ság a bűn, és
hogy a meg me ne kü lés egyet len sta bil
pont ja Jé zus ke reszt je.

Is ten Lel ke sok fé le mó don éb reszt -
get ben nün ket, és a leg rosszabb tör té -
né se ken ke resz tül is rá nyit hat ja sze -
mün ket Is ten men tő sze re te té re.

g Szán tó Vil mos né

A vö rö siszap
prédi kál

Az el osz tás
A se gé lye ket nem azon nal oszt ják ki. En nek több oka van. Elő ször is: nem
tud ják pon to san, hol is van a la kos ság. Van nak, akik az aj kai sport csar -
nok ban, má sok ro ko nok nál, megint má sok szük ség la ká sok ban ta lál tak ide -
ig le nes szál lás ra. A ru ha fé le és a tar tós élel mi szer szá raz he lyen el áll. A
ter vek sze rint ak kor ad ják majd oda a se gélyt, ami kor a há za kat va la mennyi -
re rend be hoz zák, vagy olyan la kás ba ke rül nek a ká ro sul tak, ahol már van
ho vá el he lyez ni a hol mi kat. Az el osz tást kü lön szer ve zet vég zi.

A se gély
Négy nap kel lett hoz zá, hogy Solt vad kert, Kis kun ha las, Bó csa és Rév -
ko má rom se gí tő kész la ko sai két ka mi onnyi „árut” ad ja nak össze. Ez utób -
bi vá ros a fő szer ve ző és öt let gaz da. Ko vács And rás „Bundzsi” ta xis ba -
rá tai még ott fel pa kol tak a ka mi on ra, amit csak tud tak, majd Vad kert -
re ér ve az it te ni ak ti vis ták rak tak fel min dent. A ta pasz ta lat az, hogy az
ada ko zók tisz ta és meg fe le lő mi nő sé gű ru há kat, il let ve ágy ne műt ad tak
össze. Csu pán a nej lon zsák volt né ha túl vé kony; eze ket még a ra ko dás
előtt át kel lett cso ma gol ni vas ta gab bak ba. Emel lett ér ke zett pe len ka, gye -
rek ágy, szek rény, polc és tisz tí tó szer is. Szin te kü lön te her au tót töl tött
meg az ás vány víz és az üdí tő. A mint egy két mil lió fo rint nyi kész pénz -
ado mányt az ön kor mány za ti kép vi se lők, a pro tes táns gyü le ke ze tek, cé -
gek és ma gán sze mé lyek ad ták össze. Az össze get köz vet le nül De ve cser
Pol gár mes te ri Hi va ta lá nak utal ta el a vá ros.

A mál ta i ak
Velünk uta zott Szöll ősi Ist ván, a Ma gyar Mál tai Sze re tet szol gá lat kis kun -
ha la si mun ka tár sa is. Mi u tán Solt vad kert ről meg ke res ték őket, Ha la son
is meg in dí tot ták a gyűj tést. Mint el me sél te, plé bá no suk a va sár na pi mi -
sén hir det te meg az ak ci ót, és kedd re elég sok min den össze is jött: tar -
tós élel mi szer, ru há za ti cik kek, ba ba ko csi, por szí vó, gye rek já té kok,
cso ma go ló anya gok és zsá kok. A solt vad ker ti ka to li kus egy ház köz ség kü -
lön szer vez majd gyűj tést.
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„Más ala pot sen ki sem vet het a meg -
le vőn kí vül, amely a Jé zus Krisz tus.”
(1Kor 3,11)

Szent há rom ság ün ne pe után a 22.
hé ten – egy ben a re for má ció he té ben
– az Út mu ta tó reg ge li s he ti igéi a tel -
jes Szent írás üze ne tét – tör vényt és evan gé li u mot, íté le tet és ke gyel met – hir -
de tik. „De ná lad van a bo csá nat, ezért fél nek té ged.” (Zsolt 130,4) „A Se re gek -
nek Ura ve lünk van, Já kób Is te ne erős vá runk.” (GyLK 707) A fel vo nó híd még
le van en ged ve; ám egye dül Jé zus az Atyá hoz (vissza)ve ze tő út, ő a mi igaz sá -
gunk és örök éle tünk! Éle tünk hely re ál lí tá sát, Is ten aka ra ta sze rin ti vissza for -
má lá sát ő vé gez he ti el. Krisz tu sért, ke gye lem ből, hit ál tal iga zu lunk meg Is ten
előtt arany evan gé li u ma alap ján: „Mert úgy sze ret te Is ten a vi lá got, hogy egy szü -
lött Fi át ad ta, hogy aki hisz őben ne, el ne vesszen, ha nem örök éle te le gyen” (Jn
3,16) ma! „Jé zus Krisz tus teg nap, ma és mind örök ké ugyan az.” (Zsid 13,8; LK)
Az Úr „Krisz tus sza bad ság ra sza ba dí tott meg min ket” (Gal 5,1). S Lu ther így foly -
tat ja: „… az örök ha rag tól, és lel ki leg tett sza bad dá. Őben ne sza bad dá let tünk
tör vény től, bűn től, ha lál tól, ör dög ha tal má tól s a po kol tól; mert Krisz tu sért a
fel sé ges Is ten ke gyel mes hoz zánk.” De kik is a bol do gok? A He gyi be széd nyi -
tá nya nyolc szo ros üdv ígé re tet tar tal maz, s a mennyek or szá gát ígé ri min den
ch ris ti a nus nak. „Örül je tek és uj jong ja tok, mert ju tal ma tok bő sé ges a mennyek -
ben…” (Mt 5,12) Pál is hir de ti, hogy az Is ten igaz sá ga min den Krisz tust kö ve -
tőé – ke gye lem ből, hit ál tal. „Hi szen azt tart juk, hogy hit ál tal iga zul meg az
em ber, a tör vény cse lek vé sé től füg get le nül.” (Róm 3,28) „Térj hát meg Is te ned hez”
(Hós 12,7), mert a Se re gek Ura se gít sé gé vel vissza is tér hetsz őhoz zá, és csak
ben ne re mény kedj szün te len! A Szent Bib li á ban a tör vény és az evan gé li um egy -
aránt Is ten ki je len té se. És ő – az össze tört kor só ké pé vel – Je ru zsá lem pusz -
tu lá sát hir de ti: „Úgy össze tö röm ezt a né pet és ezt a vá rost, aho gyan össze tö rik
a cse rép edényt, úgy hogy nem le het töb bé éppé ten ni.” (Jer 19,11) Jé zus Urunk a
kép mu ta tó ítél ke zés től óv: „Ne ítél je tek, hogy ne ítél tes se tek! Mert ami lyen íté -
let tel ítél tek, olyan nal ítél tet tek…” (Mt 7,1–2) Urunk nem is csak a la o di ce ai gyü -
le ke zet nek üze ni ma: „Akit én sze re tek, meg fed dem és meg fe nyí tem: igye kezz te -
hát, és térj meg! Íme, az aj tó előtt ál lok, és zör ge tek: ha va la ki meg hall ja a han -
go mat, és ki nyit ja az aj tót, be me gyek ah hoz, és ve le va cso rá lok, ő pe dig én ve lem.”
(Jel 3,19–20) Ez a de for má ló dott szív re for má ci ó ja: az éden kert jé ben el vesz -
tett örök éle tünk hely re ál lí tá sa, az Is ten aka ra ta sze rin ti visszafor má lá sa csak
Krisz tus ban le het sé ges! De aki ve le győz – mert Krisz tus győz he tett ben ne –
, az ve le ül az ő tró nu sán! Az utol só va cso rán Jé zus meg ne vezi áru ló ját: „Aki
ve lem együtt márt ja ke zét a tál ba, az árul el en gem.” (Mt 26,23) Is ten íté let tel
tisz tít ja né pét: „Si on íté let tel vál ta tik meg, meg té rői igaz ság ál tal.” „Ha vét ke i -
tek skar lát pi ro sak is, hó fe hé rek ké vál hat tok…” (Ézs 1,27.18) Te „tisz títsd meg szí -
ved (…)! …mo sódj hó fe hér re (…)! Térj meg ked vé re! (…) Vagy üd vöd vesz ted!
(…) Vé led az Úr van!” (EÉ 460) Erős vá runk az Úr is ten!

g Ga rai And rás

HE TI ÚT RA VA LÓ

A múlt szá zad dal egy szer re szü le tett.
Ki csi fa lu volt az övé, an nak min den
elő nyé vel és hát rá nyá val. A fa lu fel -
ső szé lén lak tak, csak pár lé pés re volt
a ház tól az er dő, is mert min den fü -
vet, fát, ma da rat. Más ak ko ri csa lád -
dal el len tét ben csak ket ten vol tak
test vé rek, és mi vel ő volt az idő sebb,
és fiú nem volt a ház nál, már nyolc-
ki lenc éve sen ök röt és te he net ve ze -
tett szán tás kor, szé nát gyűj tött, ha
épp azt kel lett, vi gyá zott a hú gá ra, és
ebéd del vár ta a föl dek ről ha za té rő
szü le it. 

A csö rö ge volt a ked ven ce. Me sél -
te, ho gyan sü tött egy szer egy egész
lá da fi ók kal. Ti tok ban ké szí tet te egy -
szer, ami kor a szü lei a me zőn vol tak.
Ha több volt a liszt, tett hoz zá zsírt
és te jet, de így na gyon lágy lett a tész -
ta, hát tett még hoz zá egy kis lisz tet.
Így ment ez, amíg meg nem telt a lá -
da fi ók ja. Sze gény any ja két ség be es -
ve vet te tu do má sul, hogy na gyon
fogy a zsír. Hogy fog ki tar ta ni té lig,
ami kor disz nót vág nak?…

* * *

Fi a tal lány volt, ami kor sor ra el kel -
lett si rat nia az el ső vi lág há bo rú ba
me nő és on nan so ha vissza nem té -
rő le gé nye ket. Át él te Tri a non fáj dal -
mát. A má so dik vi lág há bo rú ban
meg ta nul ta, ho gyan véd je meg há -
rom lá nyát és dug dos sa a be te vő fa -
la tot az orosz ka to nák elől.

Ko rán meg öz ve gyült. Már negy -
ven éve sen hó fe hér volt a ha ja, és fér -
je ha lá la után fe ke te ru há ját töb bé so -
sem cse rél te vi lá gos ra. Min den mun -
ka csak rá várt. Lá nyai férj hez men -
tek. Az tán jöt tek az uno kák, aki ket
szin tén be csü let tel fel ne velt.

Én az egyik déd uno ká ja vol tam,
még is a ked ven ce, mert csak én lak -
tam egy ud va ron ve le. Em lék szem,
ahogy nő lé té re ka szált, te he net fejt,
szé nát gyűj tött, té len ken dert font,
szőtt… 

És én min den ben őt akar tam utá -
noz ni. Négy-öt éve sen ne kem is kel -
lett kis gu zsalyt csi nál tat ni, és volt kis
or sóm is, de az én fo na lam leg alább
öt ször olyan vas tag volt, mint az
övé. Egy szer, ami kor nem volt a szo -
bá ban, a szö vő szé ké be is be le ül tem,
és egész más min tát szőt tem, mint az
ere de ti. Nem ha ra gu dott ér te, jót ne -
ve tett, hogy a fe nyő ágas ab rosz ban
van egy te nyér nyi ba rack mag. Az óta
is őr zöm azt a szőt test, amely nek a
kö ze pén más a min ta.

Dél ben min dig le fek te tett alud ni.
Ő sok kal ha ma rabb el aludt, én ilyen -
kor óva to san ki mász tam az ágy ból,
és sza lad tam ját sza ni. Utá na jó ízű e -
ket ne ve tett. Fe ke te ru há ja és fe hér
ha ja el le né re volt a sze mé ben va la mi
gyer me ki, őszin te hun cut ság. Min -
den es te me sét mon dott, és én min -
den es te más me sét kér tem. Hi he tet -
len, de so sem lát tam, hogy un ja a me -
se mon dást, és egy új me se ki ta lá lá -
sa sem je len tett ne ki nagy gon dot.

* * *

Té li re ve rem be tet te az al mát; ta -
vasszal olyan volt, mint ha ak kor
szed ték vol na a fá ról. Sze ret tem,
ahogy a hosszú tél alatt át vet te a
föld il la tát. Nagy ker tünk volt, te le
gyü mölcs fá val, a zöld sé get is meg ter -
mel tük, és a zöld ség ágyá sok mel lett
min dig volt vi rág is szép sor ba vet ve. 

Szin te a sem mi ből tett az asz tal -
ra sok fi nom fa la tot – va la mi ör dö -
gi vagy in kább an gya li ér zé ke volt az
ízek va rázs la tá hoz. Egy szer döb -
ben ten néz tem, aho gyan le sze di
egy ma rok fe hér szí nű vi rág zó nö -
vény le ve lét, és be le te szi az ép pen
ké szü lő al ma le ves be. Nem na gyon

akar tam meg kós tol ni, de ahogy
még is si ke rült rá be szél nie, at tól a
nap tól a vi rá gos al ma le ves lett a ked -
ven cem. A zöld ség ágyá sok szé le it
min den év ben nyá ron a ti tok za tos
fe hér vi rág dí szí tet te, cso dás, fé nyes
zöld le ve lek kel. 

Nyár vé gé től ké ső ta va szig szin te
min den hé ten ven dég vol tam déd ma -
má nál az il la tos al ma le ves re, de fe lejt -
he tet len volt a szil va lek vá ros de re lyé -
je vagy a pap ri kás csir ké je is. Nem is
akar tam meg en ni, amit édes anyám
tett elém, mond ván, „a dé di főzt je
sok kal jobb”.

* * *

Ami lyen ne héz volt az éle te, épp -
olyan könnyű volt a ha lá la. Ki lenc -
éves vol tam. Mi vel min dig ket ten
men tünk va sár na pon ként a temp -
lom ba, ak kor reg gel is szé pen fel öl -
tö zött az ün nep lő fe ke te ru há já ba. A
fe ke te ken dő je alól ki kan di kált hó -
fe hér ha ja, és a csil lo gó kék sze mé -
ben ott volt ak kor is a tűz és a gye -
re kes mo soly. Ké zen fog va vár tuk a
temp lom előtt, hogy be me hes sünk,
de ő már nem ment be so ha töb bé.
A ke ze, amely a ke ze met fog ta, egy -
szer csak el en ged te az enyé met. Pár
pil la nat múl va már má sét fog ta va -
la hol a menny or szág ban…

Nem em lék szem, hogy mi is tör -
tént ezek után. Még a te me té sé re sem
em lék szem, csak azt tu dom, hogy
bor zasz tó volt gye rek fej jel elő ször a
ha lál fo gal mát fel dol goz ni, má sod szor
meg azt az űrt, amit a dé di hi á nya
oko zott. Nem volt több me se, nem
hal lot tam azt az őszin te, szív ből jö -
vő ne ve tést, nem ta nul hat tam töb bet
tő le sem mit a ré gi idők for té lya i ból.
A fe hér vi rág sem sze gé lyez te töb bé
az ágyá sok szé lét, így az al ma le vest
sem vol tam már haj lan dó meg en ni a
ti tok za tos vi rág le ve lei nél kül.

* * *

Sok év telt el az óta, az élet elég
messze so dort a szü lői ház tól. Ne kem
is lett egy nagy ker tem, ahol már én

ül tet ge tem a zöld sé get, ápol ga tom a
fá kat, és per sze ha gyok he lyet az
ágyá so kat sze gé lye ző vi rá gok nak.
Így ke rült a pa ra di csom mel lé sar kan -
tyú ka, az eper szé lé be men ta és cit -
rom fű, más hol meg zsá lyá val és ba -
zsa li kom mal ül tet tem be az ágyá sok
szé le it. A vi rá gok lát vá nya még na -

gyobb öröm mel töl tött el, mint a pi -
ros ló pa ra di cso mé vagy a szé pen
göm bö lyö dő ka ra lá béé.

Egy szer a ba zsa li kom ágyást né ze -
get tem, és gyö nyör köd tem a nö vény
cso dás, fé nyes le ve le i ben, il la tos, fe -
hér vi rá ga i ban. Az il lat eszem be jut -
ta tott egy ízt, ame lyet gye rek ko -
rom ban úgy sze ret tem: a déd nagy -
ma mám al ma le ve sé ét.

Hány évig nem tud tam, mi volt az
a cso da fű szer, ami olyan fe led he tet -
len né tet te az egy sze rű al ma le vest!
Könnye ket csal tak a sze mem be az
em lé kek, jó volt vissza gon dol ni ar ra
az arc ra, ame lyet ak kor, ki lenc éve sen
lát tam utol já ra. Már nem volt ben -
nem sem mi fé le lem, az idő be gyó gyí -
tot ta a se be ket, ame lye ket a hir te len
ha lá la oko zott. Gyö nyö rű na pom
volt. Csak jöt tek az em lé kek, jöt tek,
fel sza kadt előt tük a gát…

Az óta min den év ben ül te tek ba -
zsa li ko mot, de al ma le vest nem fő zök,
úgy sem len ne olyan, mint az, ami kor
gye rek vol tam, és mint amit a dé di fő -
zött. Ma rad jon meg em lék nek az íz
és a hoz zá tár su ló, hun cut mo so lyú
szem pár, amely csak rám tu dott úgy
mo so lyog ni…

Há lás va gyok a sors nak, mert is -
mer het tem a déd anyá mat, és há lás
va gyok, hogy olyan dol go kat ta nul -
hat tam tő le, ame lyek ről a mai fi a ta -
lok ta lán nem is hal lot tak. Mert ki
em lék szik ma már a fris sen töl tött
szal ma zsák il la tá ra vagy a toll fosz tók
han gu la tá ra? Az ezer egy di vat őrü let
vi lá gá ban az sem ér de kel sen kit, mi -
lyen ér zés meg ta pasz tal ni fo nás és
szö vés köz ben az al ko tás örö mét.

* * *

Az élet úgy hoz ta, hogy a mun kám
idős gon do zás lett. Nem könnyű,
még is sze re tem, mert a húsz-har minc
idős né ni kö zött min dig akad egy, aki -
nek ugyan olyan gye re kes fény van a
sze mé ben, mint a dé di nek. Ez a csil -
lo gás erőt ad, el fe lej tem a fá radt sá got,
ha a sze mük be né zek. Egy ki csit én
is be le ha lok a ha lá luk ba. Idő kell,

amíg rá juk is úgy tu dok gon dol ni,
mint most a dé di re, aki meg elő zött
min den gaszt ro di va tot, mert már
negy ven év vel ez előtt ba zsa li kom mal
fű sze re zett.

g Bol log né Kó ró di Má ria
er dé lyi szü le té sű gon do zó nő (kis -

tar csai evan gé li kus sze re tet ott hon)

ÍZ E S E M LÉ K E K

Al ma le ves ba zsa li kom mal
Van nak kér dé sek, ame lye ket hí vő -
ként, fő leg lel kész ként nem te het nék
fel ma gam nak. De mi vel az em ber
em ber, még is fel te szem… 

Pél dá ul ezt: mi ért van ha lál a vi lá -
gon? Tu dom, mi a fe le let: a bűn
zsold ja a ha lál. De mi ért van szen ve -
dés, oly sok kín és fáj da lom is az el -
mú lás előtt? Mi ért nem le het tes ti
gyöt re lem nél kü li az el me ne tel a
hal dok ló szá má ra? És mi ért nem le -
het ví vó dás nél kül va ló a föl di lét ből
va ló tá vo zás a hoz zá tar to zó nak, aki
nem tud ja, mi vel és ho gyan eny hít -
het né csa lád tag ja fáj dal mát?

Új ra és új ra fel me rü lő kér dé sek, és
csak né ha nap ér ke zik egy-egy vá lasz.
Oly kor úgy, hogy nem is vá rom.

Még csu pán pár nap ja an nak,
hogy meg áll hat tam egy hal dok ló
ágya mel lett. Be szél tem hoz zá. Meg -
itat tam. És érez tem, hogy me ne kül -
ni aka rok. De nem csak aka rok, me -
ne kü lök is. Messze a szen ve dé sé től,
ame lyet, hi á ba is akar nám, nem tu -
dok eny hí te ni. 

Messze at tól az ér zés től, hogy a
ha lál fé lel me tes és ijesz tő. Messze a

ben nem for má ló dó ké rés től, amely
egy re csak erő sö dött. Nem aka rom,
hogy meg hal jon, azt aka rom, hogy
él jen! 

El fu tot tam. Tő le. Eb ből a hely zet -
ből. És ki csit ta lán Is ten től is. Ám ő,
a sze re tő, gon dos ko dó Atya „még is”
utol ért. Szí ven ta lált. Egy em lék kel.
Eszem be jut tat ta, mit is mon dott ta -
lán egy hó nap ja ép pen az, aki most
kö szönt el föl di éle té től, az, aki től én
oly gyá ván el fu tot tam.

Ami kor kis idő vel ez előtt be lép tem
hoz zá, ő így szó lí tott meg: „Úgy össze -
pa kol tak itt kö rü löt tem min dent,
mint ha az éj jel meg hal nék…” A szí vem
a tor kom ban do bo gott. Össze szed tem
min den bá tor sá go mat, és meg kér -
dez tem tő le: „Kész len ne rá…?”

Azt fe lel te: „Bár mi kor…”
Még meg vár ta a fi át, az tán el -

hunyt. 
Hi szen lé lek ben ő már ké szü lő dött.

Úton volt már. 
El ment, de va la mit még is itt ha -

gyott ne kem, a hát ra ma ra dó nak: a bi -
zo nyos sá got ar ról, hogy ha za ér ke zett.

g Gaz dag Zsu zsan na

Kér dé sek és vá la szok
M. L. em lé ké re
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b Öt ré szes so ro za tunkban az ál la -
tok, kü lö nös kép pen is a ma da -
rak nagy ba rát ja és is me rő je,
Sch midt Egon bá csi me sél a kö -
rü löt tünk élő ál la tok ról. Min den
al ka lom mal két ál lat ról ol vas hat -
tok, kö zülük az egyik ma dár. A
Bu dai Ti bor gyö nyö rű raj za i -
val il luszt rált ismertetés vé gén
min dig ta lál hat tok majd három-
három kér dést. A he lyes vá la -
szoknak utá na kell ke res ne tek.
A meg fej té se ket gyűjt sé tek
össze, és küld jé tek be szer kesz -
tő sé günk cí mé re (1085 Bu da -
pest, Ül lői út 24.). A bo rí ték ra ír -
já tok rá: „Me sél nek az ál la tok”.

Cic kány
Ap ró ter me tű, he gyes or rú, pu ha
bun dá jú em lő sünk, ha zánk ban hét
fa juk él, va la mennyi en vé det tek. Ke -
ve sen is me rik őket, és ha át sza lad nak
az úton, a leg több em ber így ki ált fel:
„Ni ni, egy egér ke!” 

Pe dig a cic ká nyok nem rág csá lók,
ha nem a ro var evő em lő sök höz tar -
toz nak. Foly ton éhe sek, ál lan dó an
zsák mány után jár nak, ro va rok kal,
fér gek kel, csi gák kal táp lál koz nak, de
meg tá mad ják a ná luk na gyobb ege -
re ket is. Fo ga za tuk – per sze csak vi -
szony la go san – fé lel me te sebb, mint
a tig ri sé vagy az orosz lá né. A nős té -
nyek éven te több al ka lom mal el le nek,
egy szer re négy-hét köly kük van. 

Ha a me zei cic kány ki csi nye it ve -
szély fe nye ge ti, any juk biz ton sá go -
sabb hely re ve ze ti őket. Ilyen kor jön
lét re a cic kány ka ra ván: az egyik kö -
lyök any ja far ka tö vé be ha rap, a kö -
vet ke ző ve le te szi ugyan ezt, és így to -
vább. Olyan szo ro san fog ják egy -
mást, hogy ha az utol sót a far ká nál
fog va fel emel jük, az egész ka ra ván a
le ve gő be emel ke dik.

Kér dé sek
• Mit gon dolsz, mi lyen sú lyú a tör -

pe cic kány?
• Me lyik a leg rit kább faj ha zánk ban?
• Va jon me lyik ba goly eszi a leg több

cic kányt?

Nagy kó csag
A ma gyar ter mé szet vé de lem cí mer -
ma da ra ez a hó fe hér, fo ko zot tan vé -
dett nagy ma dár. Az ő re pü lő ké pe

sze re pel a vé dett te rü le tek ha tá ra it
jel ző táb lá kon. 

Már ci us ele jén ér ke zik Ma gyar or -
szág ra, és áp ri lis ban már há rom-
négy to já sát me len ge ti. Te le pe sen
költ, gyak ran szür ke és vö rös gé mek -
kel együtt. Van nak nagy, akár száz
pár ból ál ló kó csag te le pek is. Fész kei
az öreg, avas ná das ban épül nek, de
né ha a ná das ban ál ló bok ro kon is
meg te lep szik. 

Ap ró ha lak kal, ví zi ro va rok kal,
pi ó cák kal táp lál ko zik. Né ha ha sig
me rül ve, moz du lat la nul áll a víz -
ben, és cső ré nek vil lám gyors vá gá sá -
val kap ja el az ál do za tát. Ősszel a me -
zőn poc ko kat és ege re ket is fog. 

Eu ró pa dé li fe lén te lel, de min dig
van nak át te le lők is. Ok tó ber ben
még sok fe lé lát ni a ná da sok szé lén,
se kély víz ben ál ló fe hér ma da ra kat.
Röp té ben a nya kát a töb bi gém fé lé -

hez ha son ló an S alak ban be gör bít ve
tart ja, míg a gó lyák kal ro kon –
ugyan csak fe hér – ka na las gém nyúj -
tott nyak kal re pül.

Kér dé sek
• Fész kel más kó csag is ha zánk ban?
• Va jon hány nap alatt kel nek ki a

kó csag fi ó kák?
• Hány pár nagy kó csag él Ma gyar -

or szá gon?

Ked ves Gye re kek!

ME SÉ LNE K AZ ÁLL ATOK

b Má té evan gé li u má ban ol vas hat juk Jé zus He gyi be szé dét. Eb ből né hány
mon da tot itt, a Na pos ol da lon is idé zünk. A raj zok kö zül vá lasszá tok
ki a hi ány zó szót áb rá zo lót, és a meg ol dást ír já tok a vo nal ra!

Aki hall ja a sza va i mat, és úgy is cse lek szik, ha son ló lesz az okos em ber hez,
aki …………… épí tet te a há zát. És öm lött a zá por, és jöt tek az ár vi zek, fel tá -
mad tak a sze lek, és ne ki dől tek an nak a ház nak, de nem om lott össze. (Mt 7,24)

Ne gyűjt se tek ma ga tok nak kin cse ket a föl dön, ahol a moly és a rozs da meg -
emész ti, és ahol a tol va jok ki ás sák és el lop ják, ha nem gyűjt se tek ma ga tok -
nak kin cse ket a menny ben. Mert ahol a kin csed van, ott lesz a
………………………… is. (Mt 6,19–21)

A lám pást sem azért gyújt ják meg, hogy vé ka alá, ha nem hogy a
………………………… te gyék, és ak kor vi lá gít min den ki nek a ház ban. Úgy ra -
gyog jon a ti vi lá gos sá go tok is az em be rek előtt, hogy lás sák jó cse le ke de te -
i te ket, és di cső ít sék a ti mennyei Atyá to kat. (Mt 5,15–16)

Te pe dig ami kor ado mányt adsz, ne tud ja a bal …………………………, hogy
mit tesz a jobb, hogy ada ko zá sod ti tok ban tör tén jék; a te Atyád pe dig, aki
lát ja, ami ti tok ban tör té nik, meg fi zet ne ked. (Mt 6,3–4)

Sze res sé tek el len sé ge i te ket, és imád koz za tok azo kért, akik ül döz nek ti te ket,
hogy le gye tek mennyei Atyá tok nak fi ai, aki fel hoz za nap ját go no szok ra és
jók ra, és ………………………… ad iga zak nak és ha mi sak nak. (Mt 5,44–45)

A Hegyi beszéd
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A gyü le ke ze ti élet meg úju lá si le he tő -
sé ge i nek, il let ve a lel ké szi szol gá lat
ered mé nyes sé gé nek kér dés kö rét jár -
ja vé gig több fé le szem pont ból az a ta -
nul mány kö tet, ame lyet A kö zös ség -
épí tő lel kész cím mel ez év nya rán je -
len te tett meg a Lu ther Ki adó. 

A zö mé ben evan gé li kus lel ké szek
dol go za ta it egy be gyűj tő, de hang sú -
lyo san nem csak lel ké szek nek ké szült
gya  kor la ti teo ló gi ai ké zi könyv Sza bó
La jos teo ló gi ai ta nár szer kesz tői
mun ká ját di csé ri. A lel ké szi hi va tás
mai ér tel me zé sét és az ez zel össze füg -
gő gya kor la ti teo ló gi ai kér dé se ket
sok szí nű en, ugyan ak kor jól kö vet he -
tő irány vo nal men tén fej ti ki a gyűj -
te mény, mely nek ré vén egy iz gal mas
és bá tor vál lal ko zás ré sze sé vé vál hat
az ol va só. 

A kö tet sa já tos sá ga és ak tu a li tá -
sa, hogy össze gez ni kí ván ja a tíz éve
el in dult ha tod éves gya kor la ti kép zés
ed di gi ered mé nye it és ta nul sá ga it,
meg szó lal tat va olyan lel ké sze ket,
akik e kép zés ben men tor ként mű -
köd tek köz re, il let ve lel kész je lölt ként
vet tek részt az el múlt évek ben. A ké -
zi könyv el ső fe je ze té ben őszin te ér -
té ke lést ol vas ha tunk a men tor rá vá -
 lás spi ri tu á lis ér te lem ben vett fo lya -
ma tá ról épp úgy, mint a men tor és a
lel kész je lölt kap cso la tá nak bib li ai
elő ké pe i ről, fej lő dé si fá zi sa i ról, de
kü lön hang súly ke rül a lel kész je löl -
tet be fo ga dó gyü le ke zet szem pont -
ja i ra és fe le lős sé gé re is.

A lel ké szi élet ne héz sé ge it és prob -
lé má it mint cso mó pon to kat meg vi -
lá gí tó má so dik fe je ze tet a pá lya kez -
dő lel kész hely ze té nek fel tér ké pe zé -
se in dít ja. Te li ta lá lat nak tű nik, hogy
az er ről szó ló sze mé lyes han gú írást
egy há zunk egyik püs pö ke ké szí tet te.
A szol gá la tuk ba most in du ló és hi va -
tá suk ne héz sé ge i vel elő ször szem be -
sü lő fi a tal lel kész kol lé gák szá má ra
kü lö nö sen biz ta tó és bá to rí tó le het,
hogy prob lé má ik kal nin cse nek egye -
dül, azok az előt tük in dult szol ga tár -
sak szá má ra sem is me ret le nek.

A lel kész lel ki éle té nek össze füg -
gé sé ben a spi ri tu á lis ön is me ret és a
szol gá lat hoz szük sé ges na pi erő for -
rá sok – úgy mint a csend, a gyü le ke -
zet, a csa lád és a tes ti-lel ki egész ség
– meg ta lá lá sá ra ke rül a hang súly. A
lel ké szi élet krí zis- és konflik tus -
hely ze te it il le tő en pe dig a má sik em -
ber hez ve ze tő út épí té sé nek le he tő -
sé ge it vá zol ják fel a szer zők.

A lel ké szi kom pe ten ci á kat cso -
kor ba gyűj tő har ma dik fe je zet a lel -

ki pász to ri mun ká ra és az egy há zi
élet re vo nat ko zó an a meg úju lá si
kész ség fej lesz té sét te kin ti ki in du ló -
pont nak. Ho gyan és mi lyen esz kö -
zök kel kö ze lít he tünk ma az em be rek
fe lé misszi ói lel kü let tel? Meg ta nul ha -
tó-e a lel ki gon do zás? A lel ki és men -
tá lis egyen súly vesz tés megelőzésé ben
mi lyen funk ci ót tölt het be egy-egy
gyü le ke ze ti kö zös ség?

Iz gal mas szem pon tok ra mu tat rá
a szó szé ki szol gá lat alap kér dé se it
tár gya ló ta nul mány: Mi től re le váns
egy ige hir de tés? Ho gyan ala kít ja az
ige hir de tői meg szó la lást le he tő vé
te vő, sem mi kép pen sem üres gyü le -
ke ze ti csend ma gát az ige hir de tést
úgy, hogy az ige hall ga tó ban az ér té -
kes idő be nyo má sa ala kul jon ki?

A gyü le ke zet egé szé nek ko ope ra -
tív fel ada ta még is a hit to vább adá sá -
nak le he tő sé ge it tár gya ló dol go za tok -
ban ke rül elő kü lön le ges hang súllyal.
Nél kü löz he tet len eb ből a szem pont -
ból a csa lád sze re pe, il let ve a szü lő-
gyer mek kap cso lat mély sé gé nek
meg fe le lő, bib li kus ki fe je zé se egy -
aránt. Vé gül még ugyan eb ben a rész -
ben ol vas ha tunk ta nul mányt a lel ké -
szi mun ka mér he tő sé gé nek nyil ván -
va ló an nem új, de az el múlt évek ben
ta lán kis sé el ha nya golt kér dés kö ré -
ről: mi az, ami mér he tő, il let ve mi hez
kezd jünk az ered mé nyek kel? „Nem
Is ten mun ká já nak ha té kony sá gát
mér jük ak kor, ami kor a lel ké szi mun -
kát pró bál juk mér he tő vé ten ni” –
szö ge zi le gon do lat me ne té nek ele jén
a szer ző. 

Lo gi ka i lag jól kap cso ló dik az elő -
ző ek ben le ír tak hoz a lel ké szi te vé -
keny sé ge ket át te kin tő ne gye dik fe je -
zet, mely a lá to ga tás tól és csa lád se -
gí tés től mint lel ké szi élet for má tól el -

in dul va a ka zu á lis szol gá la tok le he -
tő sé ge i nek és kí sér té se i nek, il let ve a
dia kó nia szin te min den teo ló gi ai
disz cip lí nát érin tő üze ne té nek és
gya kor la tá nak tár gya lá sán át egé -
szen a gyü le ke zet ve ze tés mód szer ta -
ná nak mű he lyé ig ve ze ti az ol va sót.
Kü lön szín fol tot je lent mind eze ken
túl az egy ház ve ze tői lá to ga tás és
vizs gá lat, az úgy ne ve zett ca no ni ca vi -
s i ta tio új ra élesz té sé nek és új ra ér -
tel me zé sé nek át gon do lá sa, mely ma -
gá ban fog lal ja a Dé li Egy ház ke rü let -
ben az el múlt két év ben meg tar tott
vi zi tá ci ók ta nul sá ga it is az egy ház ve -
ze tő szem szö gé ből.

A nö ve ke dés kulcs fo gal ma kö ré
épül a be fe je ző, ötö dik fe je zet, amely
a gyü le ke zet lé té nek e fon tos ele me fe -
lől kö ze lít a terv sze rű kö zös ség épí tés,
a gyü le ke ze ti gaz dál ko dás, va la mint a
kö vet ke ző nem ze dék irán ti fe le lős ség
ügyé hez. Esze rint a múlt ba né zés
vagy – ami még ve szé lye sebb – a kö -
rül mé nyek re hi vat ko zó passzi vi tás
he lyét az elő re te kin tő, ter ve ző, öt let -
gaz dag vi szo nyu lás nak kell át ven nie. 

Kü lön prob lé mát je lent eb ben a te -
kin tet ben a val lá sok és kul tú rák pi -
a cá nak fo gyasz tói szem lé le tet erő sí -
tő ha tá sa. Ép pen ezért el en ged he tet -
len a jó gyü le ke ze ti me nedzs ment
épp úgy, mint a mai in for má ci ós tár -
sa da lom esz kö ze it, il let ve a kü lön bö -
ző mé di u mok kí nál ta le he tő sé ge ket
ha té ko nyan fel hasz ná ló, kor sze rű
egy há zi kom mu ni ká ció. A fel so rolt
szak te rü le tek ha té kony mű köd te té -
sé hez pe dig nél kü löz he tet len a gyü -
le ke ze ti kö zös sé gen be lü li nem lel ké -
szi, szak ér tői hát tér. Eze ken a pon to -
kon vá lik te hát egé szen nyil ván va ló -
vá an nak fon tos sá ga, hogy a kö zös -
ség tag jai is ko ope ra tí van és ak tív mó -
don kap cso lód ja nak be a na pi mun -
ka vég zés be.

Ko moly se gít sé get je lent het ez a
ké zi könyv lel ké szek nek, fel ügye lők -
nek, pres bi te rek nek és gyü le ke ze ti ta -
gok nak a gyü le ke ze ti élet sok fé le di -
men zi ó já nak kö zös át gon do lá sá ban,
for má lá sá ban és meg élé sé ben, me -
lyek – em be ri ol dal ról – fel tét le nül
szük sé ges lé pé sek a kö zös ség meg -
úju lá sa ér de ké ben.

g Smi dé li usz And rás

A kö zös ség épí tő lel kész. Gya kor la ti
teo ló gi ai ké zi könyv lel ké szek nek és
nem lel ké szek nek. Szerk. Sza bó La jos.
Lu ther Ki adó, Bu da pest, 2010. Ára
1980 fo rint.

Ele ve ne dő gyü le ke ze ti kö zös ség
és a kö zös ség épí tő lel kész

Is ten ke gyel mé ből ti ze dik éve vég zek
lel ké szi szol gá la tot, sok min dent lát -
tam, hal lot tam és át él tem, még is
mell be vá gott fe le sé gem ki fe je zé se:
„Sok szor nem ren del te tés sze rű en
hasz nál ják a lel készt!” Mi lyen jól
össze fog lal ta mind azt, ami gyak ran
en gem – és va ló szí nű leg még sok lel -
készt – nyo maszt!

Mit je lent mind ez? Egy lel kész –
mi ként szá mos más fog lal ko zá sú
em ber is – oly kor szá mot vet ma gá -
val: meg áll egy ki csit, és el gon dol ko -
dik azon, hogy mer re tart az éle te, ho -
gyan vég zi a hi va tá sát. Ez ná lam is
rend sze re sen meg tör té nik, és ilyen -
kor né ha rossz, szo ron ga tó ér zés
van ben nem: nem úgy tel tek el na -
pok, ahogy sze ret tem vol na, nem úgy
tel tek el al kal mak, ahogyan kel lett
vol na. Va jon mi ért?

2008 őszén – ami kor az oros há -
zi gyü le ke zet ben az igaz ga tó lel ké -
szi szol gá la tom kez dő dött, és elő -
ször tet tem le gyü le ke ze ti mun ka -
ter vet az asz tal ra – a kö vet ke ző kép -
pen fo gal maz tam meg az egyik cé -
lo mat: „A kö vet ke ző évek fel ada ta
lesz a lá to ga tá sok és a lel ki pász to -
ri be szél ge té sek iga zi cél já nak meg -
ér te té se gyü le ke ze tünk tag ja i val.
Ter mé sze tes, ilyen al kal ma kon fon -
tos egy más jobb meg is me ré se, be szél -
ge tés a min den na pi élet dol gai ról, de
még in kább Krisz tus-köz pon tú vá
sze ret ném ten ni eze ket az órá kat. Ez
egy ta nu lá si fo lya mat a gyü le ke zet
ré szé re is, hi szen so kan fél re ér tik
akár a lá to ga tás cél ját, akár a lel -
kész sze re pét a gyü le ke zet ben. Nem
rit kák a lel kész fe lé az olyan ké ré sek,
ame lyek egy ál ta lán nem tar toz nak
a fel ada tai kö zé, és azok eset le ges
tel je sí té se az evan gé li zá ci ó tól ve szi
el az időt és az ener gi át. (Saj nos
egye sek ben több lel ki gon do zói be -
szél ge tés al kal má val sincs meg az
iga zi vágy a gyó gyu lás után, így a
be szél ge tés cél ta lan egy hely ben to -
po gás sá vá lik….) Egy szó val: lá to gat -
ni, be szél get ni, fel ké szí te ni és köz ben
va ló ban Krisz tust vin ni az ott ho nok -
ba és a szí vek be!”

Két év telt el, ami óta eze ket a so -
ro kat ír tam, de még min dig ak tu á lis -
nak tar tom. Sőt… Azt val lom, hogy
egy lel kész nek ar ról kell be szél nie egy
gyá szo ló nak, amit sen ki más nem
mond el; azt kell el mon da nia egy fi -
a tal nak, amit sen ki más tól nem hall;
az zal kell vi gasz tal nia egy be te get a
kór ház ban vagy ma gá nyost ott ho ná -
ban, amit nem fog hal la ni a – vég te -
le nül ked ves és meg ér tő, de hi tet len –
szom széd né ni től.

Lel kész ként fel tu dunk-e így lép -
ni? Vár nak-e tő lünk egy ál ta lán ilyen
üze ne tet vagy bár mi mást, mint a
ked ves, szí ve sen be szél ge tő szom -
széd tól?

Ézsa i ás ról tud juk, hogy fi nom
mo do rú, mű velt em ber volt, bi zo -
nyá ra szé pen tu dott vol na tár sa -
log ni bár ki vel az idő já rás ról vagy
bár mi más ról. Meg ér tő en né zett
vol na min den ki re ez a ked ves pró -
fé ta, de ak kor ki mond ta vol na el
eze ket a sza va kat: „Ne félj, mert
meg vál tot ta lak, ne ve den szó lí tot ta -
lak, enyém vagy! Ha ví zen kelsz át,
én ve led va gyok, és ha fo lyó kon,
azok nem so dor nak el. Ha tűz ben
jársz, nem per zse lődsz meg, a láng
nem éget meg.”

Ki ráz ta vol na fel az Ézsa i ás ra bí -
zott üze net tel a múlt ba ré ve dő, el ke -
se re dett em be re ket? „Ne a ré gi dol -
go kat em le ges sé tek, ne a múl ta kon tű -
nőd je tek! Mert én újat cse lek szem,
most kezd ki bon ta koz ni, majd meg -
tud já tok! Már ké szí tem az utat a

pusz tá ban, a si va tag ban fo lyó kat fa -
kasz tok.”

Ez az iga zi üze net, ame lyet a lel -
kész nek az ott ho nok ba és a kór há -
zak ba vin nie kell! Az evan gé li um
üze ne te nem ter mé sze tes, nem köz -
is mert min den ki előtt, s na gyon ke -
ve sen él nek az ere jé ből. De mi tud -
juk, hogy mit je lent Is ten nel él ni, mit
je lent be lé ka pasz kod ni, mit je lent
meg ta pasz tal ni az ő sze re te tét! Ki
mond ja el mind ezt, ha nem mi?… 

Nem is tud juk, mennyit ve szí -
tünk, ha az evan gé li um he lyett pusz -
tán a be teg sé gek ről, az idő já rás ról be -
szél ge tünk, vagy vé gig rág juk a múl -
tat, anél kül hogy a jö vő fe lé for dí ta -
nánk az ar cun kat.

Sok szor ül nek előt tem szo mo rú,
el ke se re dett em be rek. Lát szik, hogy
szen ve dés sel van te le a lel kük. Saj ná -
lom őket. A be szél ge tés el ső fe le
szé pen le megy, el mond ja bá na tát,
szo mo rú sá gát. Ed dig ezt bár ki meg -
hall gat hat ta vol na, aki fe lé meg van a
bi za lom – s biz tos el mond ta már sok
kol lé gá já nak, ro ko ná nak… S most
jön nék én, a lel kész, meg szó lal nék, s
jön ne mind az, amit én kép vi se lek, és
Is ten ke gyel mé ből ad ha tok… de ez
már nem kell… az em ber csend ben
fel áll, és fél útról – fél meg ol dás sal,
amely in kább sem mit nem ol dott
meg – ha za megy. 

A sza vam, a kin csem a zsá kom ban
ma radt… pe dig ná lam volt a fel ol do -
zás és az úr va cso ra aján dé ka. Ná lam
volt, még ha nem is az enyém, ha nem
én is kap tam, de meg kap tam, ami kor
lel kész let tem.

A De ák té ri ol tár nál Har ma ti püs -
pök úr ezt mond ta ne kem: „Test vé -
rem az Úr ban, De ák Lász ló! Az Úr Jé -
zus, aki el hí vott té ged az evan gé li um
szol gá la tá ra, ma rad jon ve led mind -
vé gig. Én pe dig Krisz tus Urunk pa ran -
csa alap ján, amellyel el küld te apos -
to la it az evan gé li um hir de té sé re, re -
ád bí zom az egy ház hi va ta los ige szol -
gá la tát, fel ha tal maz lak és kö te lez lek
az ige hir de té sé re és a szent sé gek ki -
szol gál ta tá sá ra, és kül de lek, hogy
hir desd az evan gé li u mot min den te -
remt mény nek: az Atya, Fiú, Szent lé -
lek ne vé ben!” Va la hol itt van a lé nyeg,
itt van a ren del te tés sze rű hasz ná lat:
az evan gé li um hir de té se, a szent sé -
gek ki szol gál ta tá sa… 

Tu dom, a szá mí tó gé pen is össze le -
het ad ni két szá mot, de ér tel mes do -
log len ne, ha csak er re hasz nál ná va -
la ki? Igen, jó egy mo dern au tó ar ra
is, hogy meg óv jon az eső től, de ér de -
mes csu pán azért au tót vá sá rol ni,
hogy nagy eső ben be le száll junk?
Olyan mind ez, mint ha Jé zust ar ra
kér ték vol na, hogy ás sa fel a bé na em -
ber kert jét vagy szed je le a fü gét a fá -
já ról. Az is jó, és az is se gít ség, amíg
új ra fel nem ve ri a gaz… De mennyi -
vel töb bet adott Jé zus, ami kor az Is -
ten or szá gá ról be szélt!

Ér de mes a lel kész től el kér ni azt,
ami alig ér va la mit, és ná la hagy ni az
iga zi or vos sá got és a tel jes gyó gyu -
lás ál dott le he tő sé gét? Ér de mes lel -
ki leg ki en ged ni egy jó nak tű nő be -
szél ge tés után a tel jes lel ki gyó gyu -
lás he lyett? Jé zus – még a leg ne he -
zebb hely zet ben, Pi lá tus előtt áll va is
– ezt mond ta: „Én azért szü let tem,
és azért jöt tem a vi lág ba, hogy bi -
zony sá got te gyek az igaz ság ról: min -
den ki, aki az igaz ság ból va ló, hall gat
az én sza vam ra.”

A lel ké sz is ezért jött, ezért szó -
lí tot ta meg az Is ten. Nem ke ve -
sebb a mi kül de té sünk sem! A kér -
dés az, hogy a gyü le ke zet ké pes-e él -
ni ez zel.

g De ák Lász ló

Jé zus, szedd le a fü gét,
kér lek!

Erőn lé tünk
A fel ügye lők or szá gos ta lál ko zó já nak prog ram ja • Rév fü löp, no vem ber 5–7.

Prog ram
Pén tek: 18.00: Va cso ra • 18.30: Kö szön tő – Prőh le Ger gely or szá gos fel -

ügye lő • 18.40: Nyi tó áhí tat: A mu lan dó erő (Sám son) – Itt zés Já nos püs -
pök • 19.10: Elő adás: Egész sé günk és egész ség ügyünk ál la po ta – dr. Cser -
há ti Pé ter he lyet tes ál lam tit kár, Nefmi

Szom bat: 8.30: Reg ge li • 9.00: La udes – ifj. dr. Ha fen scher Ká roly
• 9.30: Köz kí vá nat ra a vá lasz tá si elő ké szü le tek ről, a tör vény és a gyü -
le ke zet-lé lek tan szem pont já ból – Mé szá ros Ta más és ifj. dr. Ha fen scher
Ká roly • 11.00: Elő adás: Kö zös sé gek és egész ség – dr. Szé kely And rás,
a SO TE Ma ga tar tás tu do má nyi In té ze té nek mun ka tár sa • 12.30:
Ebéd • 14.00: Elő adás: Egy há zunk erőn lé te. A szo cio ló gi ai ku ta tás ered -
mé nyei – dr. Fáb ri György és dr. Fáb ri Ist ván • 15.00: Fó rum, vi ta •
18.00: Va cso ra • 18.30: Áhí tat: A kül de tés ere je (Dá vid) – dr. Fa bi ny
Ta más püs pök

Va sár nap: 8.30: Reg ge li • 9.30: Zá ró is ten tisz te let: A fe lül ről ka pott erő
(Pál) – Itt zés Já nos püs pök • 12.00: Ebéd

A ta lál ko zó pén tek es te va cso rá val kez dő dik, és va sár nap ebéd del zá rul.
A vál toz ta tás jo gát fenn tart juk. Ked vez mé nyes rész vé te li díj: 5000 Ft.
Je lent kez ni a rev fu lop@lu the ran.hu e-mail cí men le het ok tó ber 29-ig.

H I R D E T É S

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.



Reformáció ünnepe. Liturgikus szín: piros.
Lekció: Mt 5,1–10; Gal 5,1–6. Alapige: Zsolt 36,6–10. Énekek: 254., 258.

I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Bence Imre; de. 11. (úrv., német–magyar) Johannes Erlbruch;
du. 6. Bence Imre; II., Hűvösvölgyi út 193., Fébé de. 10. (úrv.) D. dr. Harmati Béla; II., Modori
u. 6. de. 3/4 11. Sztojanovics András; Pesthidegkút, II., Ördögárok u. 9. de. fél 10. (úrv.)
Fodor Viktor; Csillaghegy–Békásmegyer, III., Mező u. 12. de. 10. (úrv.) Donáth László;
Óbuda, III., Dévai Bíró M. tér de. 10. (úrv.) Hokker Zsolt; Újpest, IV., Lebstück M. u. 36–
38. de. 10. (úrv.) Solymár Péter Tamás; V., Deák tér 4. de. 9. (úrv.) Cselovszky Ferenc; de.
11. (úrv., tévés istentisztelet-közvetítés) Ittzés János; du. 6. (zeneakadémiai orgonazenés áhítat)
Smidéliusz Gábor; VII., Városligeti fasor 17. de. 11. (úrv.) Aradi György; VIII., Üllői út 24.
de. fél 11. Szabó Bertalan; VIII., Rákóczi út 57/a de. 10. (szlovák, úrv.) Gulácsiné Fabulya
Hilda; VIII., Karácsony S. u. 31–33. de. 9. (úrv.) Szabó Bertalan; IX., Gát u. 2. (katolikus
templom) de. 11. (úrv.) Koczor Tamás; Kőbánya, X., Kápolna u. 14. de. 10. (úrv.)
Benkóczy Péter; Kelenföld, XI., Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) Horváth-Hegyi Áron; de. 11. (úrv.)
Horváth-Hegyi Áron; du. 6. (vespera) dr. Joób Máté; XI., Németvölgyi út 138. de. 9. (úrv.)
dr. Joób Máté; Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor 24. de. 9. (úrv.) Balicza Iván;
Budahegyvidék, XII., Kék Golyó u. 17. de. 10. (úrv.) Bencéné Szabó Márta; du. 6. (úrv.)
Bencéné Szabó Márta; XIII., Kassák Lajos u. 22. de. 10. (úrv.) Grendorf Péter; Zugló, XIV.,
Lőcsei út 32. de. 11. (úrv.) Tamásy Tamásné; du. 6. Szőke János református lelkipásztor;
Pestújhely, XV., Templom tér de. 10. (úrv.) Szabó B. András; du. 6. (Új találkozás-istentisztelet);
Rákospalota, XV., Régi Fóti út 72. (nagytemplom) de. 10. Ponicsán Erzsébet;
Rákosszentmihály, XVI., Hősök tere 10–11. de. 10. (úrv.) Bakay Beatrix; Cinkota, XVI.,
Batthyány I. u. de. fél 11. (úrv.) Vető István; Mátyásföld, XVI., Prodám u. 24. de. 9. (úrv.)
Vető István; Rákoshegy, XVII., Tessedik tér de. 9. (úrv.) Nagyné Szeker Éva; Rákoskeresztúr,
XVII., Pesti út 111. de. fél 11. (úrv.) Nagyné Szeker Éva; Rákoscsaba, XVII., Péceli út 146.
de. 9. (úrv.) Kopf András; Rákosliget, XVII., Gózon Gy. u. de. 11. (úrv.) Kopf András;
Pestszentlőrinc, XVIII., Kossuth tér 3. de. 10. dr. Korányi András; Pestszentimre,
XVIII., Rákóczi út 83. (református templom) de. 8. dr. Korányi András; Kispest, XIX.,
Templom tér 1. de. 10. (úrv.) Széll Bulcsú; XIX., Hungária út 37. de. 8. (úrv.) Széll Bulcsú;
Pesterzsébet, XX., Ady E. u. 89. de. 10. (úrv.) Győri János Sámuel; Csepel, XXI., Deák tér
de. fél 11. (úrv.) Zólyomi Mátyás; Budafok, XXII., Játék u. 16. de. 10. (úrv.) Solymár Gábor;
Budakeszi, Fő út 155. (gyülekezeti terem) de. fél 10. dr. Lacknerné Puskás Sára; Budaörs,
Szabadság út 75. de. 10. (úrv.) Ittzés István.
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Összeállította: Boda Zsuzsa

b Két na pos prog ram ke re té ben
ren dez ték meg ok tó ber 9–10-én
Ró má ban az Olasz or szá gi Evan -
gé li kus Egy ház (EL KI) el ső
Kirchen tag ját (egy há zi nap ját).
A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
Egy há zat Né meth Ka ta lin teo ló -
gus hall ga tó kép vi sel te az össze -
jö ve te len. 

A nyi tó áhí ta ton az Olasz or szá gi Evan -
gé li kus Egy ház ve ze tő je, Hol ger Mil -
kau es pe res szol gált. Ezt kö ve tő en
min den itá li ai evan gé li kus gyü le ke zet
a ma gá val ho zott anya go kat (CD-
ket, pros pek tu so kat, köny ve ket, étel-
ital kü lön le ges sé ge ket) kí ná ló asz ta -
lá hoz csa lo gat ta a részt ve vő ket. 

A szer ve zők kü lön bö ző prog ra -
mok ra is hí vo gat ták a je len lé vő ket –
Lu ther Ró má ban cím mel pél dá ul a
San ta Ma ria del Pop olo temp lom ba,
Öku me né Ró má ban cím mel pe dig
ke rek asz tal-be szél ge tés re. Emel lett kó -
rus ének lés, bib lia ta nul má nyo zás, szín -
ját szó kör vár ta a részt ve vő ket. A nők
szá má ra ké zi mun ka-fog lal ko zá sok ra is
le he tő ség nyílt. Egy au tó bu szos ki -
rán du lás a ko rai ke resz tény ség nyo ma it
se gí tett fel fe dez ni az Örök Vá ros ban.

Ter mé sze te sen be te kin tést nyer -
het tek a részt ve vők az itá li ai (né met–
olasz kö zös nyel vet hasz ná ló) evan -
gé li kus gyü le ke ze tek éle té be, meg is -
mer ked het tek Olasz or szág ban szol -
gá ló né met lel ké szek kel, gyü le ke ze ti
ta gok kal. 

Az es te fo lya mán dr. Fried rich
We ber bra unsch wei gi tar to má nyi
püs pök tar tott elő adást Evan gé li ku -
sok a 21. szá zad ban cím mel. Pél dák -
kal il luszt rál ta a 21. szá zad ne ga tív vi -
lág ese mé nye it, és bib li kus meg ol dá -

so kat vá zolt fel a bajok or vos lá sá ra.
Hang sú lyoz ta, hogy a 21. szá zad em -
be ré nek fel ada ta: egye dül Krisz tus -
sal él ni és gon dol kod ni.

Az elő adás után kü lön le ges kö zös
va cso ra fo gad ta a je len lé vő ket: min -
den olasz gyü le ke zet he lyi spe ci a li -

tá so kat ho zott ma gá val, s ezek ből
le he tett cse me géz ni – az egy be -
gyűl tek a a bő ség za va rá val küsz -
köd tek… A nap zá rá sa ként a Deu -
tsche Schu le drá ma cso por tos di -
ák ja i nak elő adá sát néz het ték meg
az ér dek lő dők, majd kö zös ének -
lés sel és imád ság gal zá rult a nap.

A va sár nap dél előt ti zá ró is ten -
tisz te le ten dr. Fried rich We ber
hir det te Is ten igé jét a ró mai evan -
gé li kus temp lom ban. En nek kert -
jé ben zá rult fo ga dás sal az el ső
olasz or szá gi Kirchen tag, amely
min den részt ve vő re mé nye sze rint
nem az utol só volt… 

Hol ger Mil kau a temp lom szó -
szé kén is ol vas ha tó mon dat tal
zár ta a ren dez vényt: Is ten igé je

örök ké ve lünk van! Bár mer re élünk
is a vi lág ban: akár Olasz or szág ban,
Né met or szág ban, Auszt ri á ban vagy
Ma gyar or szá gon. A kö zös ka pocs, Is -
ten igé je ben nün ket min dig össze köt!

g N. K.

Kirchen tag Ró má ban

Igen fi gye lem re mél tó Blázy Ár pád
dok to ri mun ká ja (PhD-ér te ke zé se).
A mű je len tő sé gét csak nö ve li, hogy
nem csak könyv alak ban ve he tő kéz -
be, ha nem a Stu dia Ca roli en sia cí mű
egye te mi fo lyó irat is köz re ad ta 2010.
évi 1–2. szá má ban, így a szű kebb
szak ma (egye te mek, ku ta tó he lyek)
szám ára is rög tön el ér he tő vé vált. 

A 269 ol da las írás ala pos ku ta tói
mun ka so rán szü le tett. A szer ző Bá -
zel ben és Tü bin gen ben ku tat ta fel a
leg fon to sabb for rá so kat, de igye ke zett
a ha zai szak iro dal mat is a le he tő leg -
job ban meg is mer ni, fel hasz nál ni. Si -
mon Gri ner (Gryna e us) – amint a
szer ző pon to sí tja – 1494 szep tem be -
re és 1495 már ci u sa kö zött szü le tett,
és 1541-ben halt meg Bá zel ben, ahol
mint a vá ros (egyik) re for má to rát
tart ják szá mon. Gri nert a ma gyar tör -
té net írás mint hu ma nis ta is ko la mes -
tert em lí ti, aki az 1520-as évek ele jén
Bu dán mű kö dött. Bu dá ra ér ke zé se
előtt még a Gri ner ne vet hasz nál ta,
majd 1523-ban – már Wit ten berg ben
– vál toz tat ta meg Gryna e us ra.

Az ér te ke zés négy fő fe je zet re ta go -
ló dik, ame lye ket füg ge lék és ké pek
egé szí te nek ki. A kö tet leg vé gén jól
hasz nál ha tó név mu ta tó se gít az el iga -
zo dás ban. 

Az el ső há rom fe je zet tu laj don -

kép pen hát tér mun ká nak szá mít: a
szer ző be mu tat ja Bu dát a 13. szá zad -
tól Mo há csig (I. fe je zet), az zal a cél lal,
hogy az ol va só meg is mer hes se Gri ner
mű kö dé si he lyét; to váb bá kör vo na laz -
za a hu ma nis ta gon dol ko dás főbb jel -

lem ző it (II. fe je zet), majd a ma gyar or -
szá gi kö zép ko ri ok ta tás ról ka punk
át fo gó ké pet (III. fe je zet). Mind ezek se -
gí tik az ol va sót az adott kor lég kö ré -
nek meg is me ré sé ben. 

A leg fon to sabb és egy ben a leg -
iz gal ma sabb a Si mon Gri ner és Bu -
da cí met vi se lő IV. fe je zet. A szer -

ző az ál ta la idé zett for rá sok alap ján
meg győ ző en bi zo nyít ja, hogy Gri -
ner járt Bu dán. Egész pon to san
Bécs ből ér ke zett, ahon nan 1520
de cem be re és 1521 nya ra kö zött in -
dult út nak, és az ak ko ri ma gyar fő -
vá ros ban 1523 feb ru ár já ig volt is ko -
la mes ter. Gri ner mű kö dé sé nek szín -
he lye pe dig nagy va ló szí nű ség gel –
a szer ző sze rint – a Bu da fő temp lo -
má hoz, a Bol dog asszony-temp lom -
hoz (ma Má tyás-temp lom) tar to zó
is ko la volt.

Összeg zés ként el mond ha tó: a teo -
ló gus-tör té nész Blázy Ár pád lo gi ku san
fel épít ve, je len tős for rá so kat fel tár va és
ele mez ve ír ta mun ká ját, mely se gít még
job ban meg ér te nünk a hu ma niz mus és
a ke resz tény ség ta lál ko zá sá nak sok szor
el lent mon dá sok tól sem men tes kor sza -
kát és fel tár ni a ma gyar tör té nel met is
ala kí tó esz mei áram la to kat. 

g Dr. Szi lá gyi Csa ba tör té nész

Blázy Ár pád: Si mon Gri ner (Grynae -
 us) és Bu da (1521–1523). Ká ro li Egye -
te mi Ki adó, Bu da pest, 2010. Ára
1950 fo rint. Kap ha tó a Lu ther Ki adó
köny ves bolt já ban (1085 Bu da pest,
Ül lői út 24.) és a Hu szár Gál pa pír-
és köny ves bolt ban (1052 Bu da pest,
De ák tér 4.) is.

Si mon Gri ner (Gryna e us) és Bu da 

Is ten tisz te let-közvetítések
• Kö zös re for má ci ói is ten tisz te le tet köz ve tít az MR1 – Kos suth rá dió ok -

tó ber 31-én 10 órai kez det tel Ka pos vár ról. Igét hir det Bel lai Zol tán re -
for má tus lel kész, re for má ci ói meg em lé ke zést tart Sze me rei Já nos evan -
gé li kus es pe res.

• Ok tó ber 31-én, a re for má ció ün  ne pén 11 órá tól evangélikus is ten tisz te -
le tet lát ha tunk a Ma gyar Te le ví zió egyes csa tor ná ján Bu da pest ről, a De -
ák té ri evan gé li kus temp lom ból. Igét hir det Itt zés Já nos el nök-püs pök.

Ok tó ber 23-án az or szág több te le pü -
lé sén tar tot tak ün nep sé ge ket, meg -
em lé kez ve az 1956-os for ra da lom ról
és ál do za ta i ról. Egy nap pal ké sőbb
pe dig az egy há zi esz ten dő ben bib lia -
va sár nap hoz ér kez tünk, az az ilyen -
kor kü lö nös kép pen a Szent írás áll is -
ten tisz te le tünk fó ku szá ban. 

A mis kol ci gyü le ke zet ben ket tős
meg em lé ke zés zaj lott a 24-i va sár na -
pon: ek kor idéz ték fel a he lyi evan -
gé li ku sok dr. Wei szer Elek né hai lel -
kész és Ki rály La jos né hai fel ügye lő
el tá vo lí tá sát. Az 1950-es években ki -
fej tett tevékenységük miatt a párt ál -
lam kény sze rí tet te tá vo zás ra a 60-as
évek elején mind ket tő jü ket. Bű nük
nem volt – pon to sab ban az volt a bű -
nük, hogy Is ten igé jé nek meg fe le lő -
en sze ret tek vol na él ni, és eb ben a
szel lem ben kí ván ták ve zet ni a gyü -
le ke ze tet. Az ál lam ha ta lom meg vá -
dol ta őket il le gá lis, nyu ga ti iro da lom
for dí tá sá val és ter jesz té sé vel, amely
nem volt más, mint hit éb resz tő ke -
resz tény köny vek for dí tá sa és ol va sá -
sa. Ter mé sze te sen em be ri rossz in du -
lat is volt a hát tér ben, ezek együtt ve -
zet tek mind ket tő jük el tá vo lí tá sá hoz. 

Az ün ne pi ese mény ige hir de tői
szol gá la tá ra, il let ve a haj da ni lel -
kész, va la mint a fel ügye lő tisz te le té -

re ál lí tott em lék kő meg ál dá sá ra D.
Sze bik Im rét kér te fel a gyü le ke zet. A
nyu gal ma zott püs pök ab ban az idő -
ben se géd lel kész ként szol gált Mis kol -
con; ő volt Wei szer Elek utol só se géd -
lel ké sze. 

Pré di ká ci ó já ban – a va sár nap ra ki -
je lölt ige sza kasz alap ján – a püs pök ar -
ról szólt, hogy a Szent írás Krisz tus ra
irá nyít ja a te kin te tün ket. „Mert ha
hin né tek Mó zes nek, hin né tek ne kem:
mert én ró lam írt ő” – mond ja Jé zus (Jn
5,46). Őt kell kö vet nünk, a Mes ter ta -
nít vá nyai kell, hogy le gyünk. Ezt tet -
ték elő de ink, akik – ha kel lett – in kább
vál lal ták a fél re ál lí tást, mint sem hogy
megtagadják hi tüket és Mes te rüket. 

Mó zes Jé zus ról írt. Wei szer Elek és
Ki rály La jos éle te pe dig őró la tett bi -
zony sá got. A meg ál dott em lék kő
erő sít se a hí vek Krisz tus ba ve tett
bi zal mát – mond ta a püs pök –, hogy
ha kell, tud ja nak ál do za tot vál lal ni
Urun kért. Is ten ál dá sa őriz ze éle tük
és sza va ik bi zony ság té te lét so kak
szí vé ben. 

Az is ten tisz te le tet kö ve tő en a pa -
ró kia épü le té ben az egy ko ri ese mé -
nyek át élői, va la mint a né hai lel kész
és fel ügye lő utó dai, csa lád tag jai idéz -
ték fel a szo mo rú tör té né se ket. 

g Sán dor Fri gyes

Em lék kő a fél re ál lí tott
lelkész nek és fel ügye lő nek

A Né met or szá gi Egye sült Evan gé li kus
Egy há zak (VELKD) és a Lu the rá nus
Vi lág szö vet ség (LVSZ) kö zö sen mű -
köd te ti a né met or szá gi Wit ten berg -
ben a Lu ther-köz pon tot. Ok tó ber 21-
én ülést tar tott a köz pont igaz ga tó ta -
ná csa, amely nek két társ el nö ke dr. Fa -
bi ny Ta más püs pök, az LVSZ al el nö -
ke és dr. Jo han nes Fried rich ba jor
püs pök, a VELKD el nök-püs pö ke.
(A ki lenc ta gú tes tü let nek né met, finn,
észt, er dé lyi szász, szlo vák és ame ri -
kai egy ház ve ze tők a tag jai.) 

Az igaz ga tó ta nács meg hall gat ta

Hans Kasch nak, a Lu ther-köz pont
ve ze tő jé nek je len té sét az el múlt esz -
ten dő ese mé nye i ről. A be szá mo ló ki -
tért két an gol nyel vű Lu ther-sze mi -
ná ri um ra, a meg je len te tett szá mos
ki ad vány ra, a köz pont nem zet kö zi és
öku me ni kus el kö te le zett sé gé re, a
Me lancht hon ha lá lá nak négy száz -
öt ve ne dik év for du ló ja al kal má ból
tar tott meg em lé ke zé sek re, va la mint
a wit ten ber gi vár temp lom mö gött ki -
ala kí tott Lu ther-kert re, ahol 2017-ig
öt száz fát kí ván nak el ül tet ni egy há -
zak és egy há zi szer ve ze tek. 

A részt ve vők át te kin tet ték, mi -
lyen elő ké szü le te ket tett az LVSZ, a
VELKD és az egyes egy há zak 2017-
re, ami kor a re for má ció kez de té nek
öt szá za dik év for du ló ját ün ne pel jük.

Az egy há zunk hon lap ján meg je -
lent in for má ció sze rint a Ma gyar or -
szá gi Evan gé li kus Egy ház re for má ci -
ói em lék bi zott sá ga 2011 ta va szán
Wit ten berg ben ter vez ki he lye zett
ülést tar ta ni. Egy há zunk fá ját en nek
ke re té ben ül te tik majd el a Lu ther-
kert ben.

d For rás: evan ge li kus.hu

Ülést tar tott a wit ten berg i
Lu ther-köz pont igaz ga tó ta ná csa

F
O

TÓ
: 

N
É

M
E

T
H

 K
A

TA
LI

N

A római evangélikus templom

F
O

TÓ
: 

S
Á

N
D

O
R

 Á
G

N
E

S



Evangélikus Élet 2010. október 31. f 15mozaik

b Ro va tunk elő ző cik ké ben több
őszi új don ság nak kel lett osz -
toz nia a há rom ha sá bon. Sze ren -
csé re a ma gyar web volt annyi -
ra ter mé keny, hogy en nek a
cikk nek is több ak tu á lis fej lesz -
tés sel és pro jekt tel il lik fog lal -
koz nia.

Iszap ár ve rés
A De ve csert és Ko lon tárt súj tó ka -
taszt ró fa meg moz gat ta a nem ze tet.
Nem csak a „hi va ta los” csa tor ná kon
ke resz tül ér ke zik ren ge teg fel aján lás,
de a nem ál la mi szer vek hez vagy se -
gély szer ve ze tek hez tar to zók is úgy ér -
zik, hogy ten ni ük kell va la mit a tá mo -
ga tás szer ve zés te rén. Sü veg Gá bor
fej lesz tő és kép ző mű vész fe jé ből az

az öt let pat tant ki, hogy fest mé nyek,
gra fi kák és fo tók el ár ve re zé sé vel pró -
bál ja meg tá mo gat ni a tra gé dia ká ro -
sult ja it.

A Van ké pünk se gí te ni! mot tó val
in dult kez de mé nye zés rö vid időn
be lül el ér te, hogy több mint száz –
ha zai és kül föl di – mű vész ajánl ja fel
va la mely al ko tá sát. Ezek kö zött iro -
dal mi mű vek is meg ta lál ha tók, ame -
lyek az ál tal lesz nek egye di ek, hogy

más fel aján ló mű vész il luszt rá ci ó kat
ké szít hoz zá juk. A több mint há rom -
száz al ko tás egy ré szét a MÚ OSZ-
szék ház ban fog ják ki ál lí ta ni, és Ma -
gyar or szág leg nép sze rűbb auk ci ós ol -
da lán, a Va te rán le het majd li ci tál ni
rá juk. A szer ve zők kü lön ben tel je sen
ki ma rad nak a pénz út já ból, a li cit -
győz te sek ál tal fi ze tett össze gek köz -
vet le nül a Vö rös ke reszt veszp ré mi
szer ve ze té hez fut nak majd be.

Az ak ci ó ról fo lya ma to san le het
friss hí rek hez jut ni a http://iszap arve -
res.com ol da lon, il let ve a http://iszap -

ar ve res.blog.hu/ cí men, Fa ce book-
cso port juk ban pe dig va la mennyi al -
ko tás fo tó ja meg is te kint he tő, így az
va ló sá gos mű vé sze ti ga lé ria be nyo -
má sát kel ti.

Zum ma
Ha már a ga lé ri ák nál tar tunk, meg
kell em lí te ni, hogy nem rég in dult a
Zum ma (http://zum ma.hu) össz -
mű vé sze ti ol dal, amely a kép ző mű -

vé sze ti al ko tá sok mel lett az iro da lom -
nak is he lyet ad. Az erős Fa ce book-
in teg rá ci ó val bí ró hon lap leg ér de ke -
sebb ré sze a cím lap, ugyan is an nak
min den ko ri tar tal ma ki zá ró lag a lá -
to ga tók vé le mény nyil vá ní tá sá tól függ.

Ez a faj ta au to ma ti kus szer kesz tett -
ség ed dig el ső sor ban hír ol da lak ra –
pél dá ul a Diggre vagy a Red dit re –
volt jel lem ző, de a mű ve ket négy ze -
tek ben, il let ve tég la la pok ban meg je -
le nít ve lát vá nyo san si ke rült meg ol da -
ni mű vé sze ti al ko tá sok kal is. Az al -
go rit mus nak kö szön he tő en a leg -
jobb ra ér té kelt „koc kák” is le csúsz -
nak az idő mú lá sá val az elő ke lő he -
lyek ről, de a Friss al ol dal bön gé szé -
sé hez is ér de mes na pon ta vissza lá to -
gat ni az ol dal ra új vi zu á lis és ver bá -
lis in ge re kért.

Cre a tive Se lec tor
Bár a Zum ma öt le te na gyon egy sze -
rű, jó el gon do lá sok ban min dig is jók
vol tak a ma gya rok. A http://cre a ti -
ve se lec tor.hu ol da lon ok tó ber 24-ig
vár ták azo kat a kö zös sé gi-, il let ve
mo bil al kal ma zás-öt le te ket, ame lyek
kö zül a leg job bak nem csak anya gi tá -
mo ga tást kap nak, de ki ta lá ló ik pénz -
ügyi be fek te tők előtt is pre zen tál hat -
nak. A ver se nyen nem ki zá ró lag öt -
let tel, ha nem már mű kö dő de mó val
is le he tett in dul ni, így könnyen el -
kép zel he tő, hogy a száz hu szon nyolc
be kül dött anyag ból ha ma ro san töb -
bel is le het majd ta lál koz ni az in ter -
ne ten.

A Cre a tive Se lec tor men to rai kö -
zött olyan ne ve ket ta lá lunk, mint Bo -
jár Gá bor, a Gra phi soft el nö ke, Mé -
rő Lász ló mes ter sé ge s in tel li gen cia-
ku ta tó pro fesszor vagy Sza bó Már -
ton, az IWIW ala pí tó ja, így a no vem -
ber 4-én ese dé kes díj át adó min den -
kép pen iz gal mas ese mény nek ígér -
ke zik. Mi vel – elő adó ként – e so rok
író ja is meg hí vást ka pott a ren dez -
vény re, ro va tunk kö vet ke ző cik ké ben
re mél he tő leg ar ról is be tu dunk
majd szá mol ni, hogy az in ter ne ten
mi lyen irány ban mo zog a ma gyar in -
tel li gen cia.

g Nagy Ben ce

Alkotói szabadság 
E G YH ÁZ É S VIL ÁG H ÁLÓ

Rovatgazda: Nagy Bence

EVÉLETEST
Az Evangélikus Élet legközelebbi rendezvényén Ezerarcú Indonézia – világvallások
a vulkánok földjén címmel Aradi György lelkész tart vetített képes előadást Balin,
Jáván és Szumátrán tett útjáról. Díszvendég: Mangasi Sihombing, az Indonéz Köztársaság
volt magyarországi nagykövete.

November 11-én,
csütörtökön 18 órakor
a Fehér Páva zarándokszálló
éttermének pincehelyiségében
(1091 Budapest, Üllői út 7.,
a Kálvin tértől egy percre;
az épületben van lift)
A részvétel ingyenes.

H I R D E T É S

A Ke resz tény Öku me ni kus Ba rá ti Tár sa ság (KÖT) fo lyó mun ka évi má -
so dik össze jö ve te le no vem ber 8-án 18 óra kor lesz a Há ló he lyi sé gé ben
(1053 Bu da pest, Fe ren ci ek te re 7–8., Kár pá tia ud var, III. lép cső ház II. eme -
let). Té má ja Guly bán Ger gely gö rög ka to li kus ál do zó pap elő adá sa Ke let
és Nyu gat ha tá rán él ve cím mel. Min den kit sze re tet tel vár a tár sa ság ve -
ze tő sé ge.

H I R D E T É S

A Dé li Evan gé li kus Egy ház ke rü let köz gyű lé se no vem ber 12-én 10 órai
kez det tel ülést tart a Bu da pest-An gyal föl di Evan gé li kus Egy ház köz ség
temp lo má ban (XI II. ke rü let, Kas sák L. u. 22.). Er re az al ka lom ra a Dé li
Egy ház ke rü let köz gyű lé sé nek tag ja it és min den ked ves ér dek lő dőt sze -
re tet tel hí vunk és vá runk.

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

H I R D E T É S

A Nyu ga ti (Du nán tú li) Evan gé li kus Egy ház ke rü let el -
nök sé ge – nyug díj ba vo nu lá sa al kal má ból –, szol gá -
la tát Is ten irán ti há lá val meg kö szön ve, egy ház ke rü -
le ti ér met ado má nyo zott Jan ko vits Bé la lel kész nek. (A
most ki tün te tett nyu gal ma zott es pe res sel la punk au -
gusz tus 22–29-i szá má ban kö zöl tünk in ter jút.)

Kü lön le ges al ka lom ra ke rült sor ok -
tó ber 24-én es te a fa so ri temp lom -
ban: húsz fős an gol gyü le ke ze ti cso -
port ér ke zett Fa lu dy György köl tő
uno ká ja, Ale xan der Fa lu dy ang li -
kán lel ki pász tor ve ze té sé vel. 

A ven dé gek nek ren de zett ve tí -
tett ké pes elő adás sal dr. Fa bi ny Ta -
más, az Észa ki Egy ház ke rü let – kül -
ügye kért is fe le lős – püs pö ke mu tat -
ta be ha zán kat és egy há zun kat. Az
ezt kö ve tő an gol nyel vű es ti is ten tisz -
te le ten ugyan csak Fa bi ny Ta más
hir detett igét, míg a li tur gia szol gá -
la tát Ale xan der Fa lu dy és Ara di
György fa so ri lel kész vé gez te. Az
is ten tisz te le ten részt vet tek a fa so ri
temp lom ban 2008 óta mű kö dő an -
gol nyel vű kö zös ség tag jai is – közöt -
tük Alex Bro o king auszt rál nagy kö -
vet és Man ga si Si homb ing volt in do -
néz nagy kö vet. 

Az is ten tisz te let utá ni fo ga dás pá -
rat lan szel le mi cse me gé vel szol gált. D.

dr. Har ma ti Bé la nyu gal ma zott püs -
pök kö szön tő je után ugyan is Si hom -
bing nagy kö vet el sza valt né hány, in -
do néz nyelv re – ál ta la – for dí tott Fa -
lu dy-ver set, ame lyek a köl tő uno ká -
ja, il le tő leg Fal Be á ta tol má cso lá sá ban
an go lul és ma gya rul is el hang zot tak. 

A fo ga dás nak he lyet adó gyü le ke -
ze ti te rem ben a ven dé gek meg cso dál -
hat ták Pol gár Ró zsa gobe lin mű vész ki -
ál lí tott al ko tá sa it, ame lyek egyi kén –
szin te egy ön te tű en – Fa lu dy György
port ré já nak szi lu ett jét vél ték fel is -
mer ni a je len lé vők. Man ga si Si homb -
ing egyéb ként a Kos suth-dí jas kár pit -
mű vész Ad fon tes – vissza a for rás hoz
cím mel ren de zett ki ál lí tá sá nak ok tó -
ber 17-i meg nyi tó ján is el sza val ta
(képünkön Fal Beátával) egyik mű for -
dí tá sát: ak kor ab ból a – ki adás előtt ál -
ló – kö tet ből, amely ben Ba las si Bá lint
ver se it tol má csol ja a két száz öt ven mil -
li ós nem zet nyel vén. 

g Bel la Ce cí lia fel vé te le

Öku me né és multikulturalizmus a FasorbanFel hí vás püs pök -
jelöl tek aján lá sá ra

2010. no vem ber 1-jén meg kez dő -
dik a 2005. évi VII. tör vény 39–
44. § sze rint a Nyu ga ti (Du nán -
tú li) Evan gé li kus Egy ház ke rü let
püs pök vá lasz tá si el já rá sa.

Az egy ház ke rü le ti je lö lő bi -
zott ság – az elő írá sok nak meg fe -
le lő en – az aján lás ra va ló fel hí vás -
sal meg ke res te az egy ház ke rü let -
hez tar to zó egy ház me gyék pres -
bi té ri u ma it. A je lö lő bi zott ság -
hoz azon ban bár mely érin tett
egy ház köz sé gi tag köz vet le nül
is el jut tat hat ja aján lá sát.

Kér jük, hogy a ja va solt sze -
mély ne vét – in dok lás sal együtt
– a kö vet ke ző cím re pos táz zák:
Kiss né Ká rász Ró zsa, a Nyu ga -
ti (Du nán tú li) Evan gé li kus Egy -
ház ke rü let je lö lő bi zott sá gá nak
el nö ke (8000 Szé kes fe hér vár, Sze -
pe si u. 26/a); az aján lá sok nak
2010. no vem ber 12., pén te kig
kell be ér kez ni ük. Az aján lá sok
le adá sá ra le he tő ség van a 2010.
no vem ber 13-án Győr ben tar -
tan dó egy ház ke rü le ti köz gyű -
lé sen is.

Erős vár a mi Is te nünk!
g Kiss né Ká rász Ró zsa,

a Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház -
kerü let je lö lő bi zott sá gá nak el nö ke

H I R D E T É S
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VASÁRNAP

10.04 / Kos suth rá dió
Re for má tus is ten tisz te let
közve tí té se Ka pos vár ról. Igét
hir det: Bel lai Zol tán lel kész
10.10 / Du na Tv
Re for má ció na pi is ten tisz te let
köz ve tí té se Nagy vá rad ról
Igét hir det: Csűry Ist ván, a
Ki rály há gó mel lé ki Re for má -
tus Egy ház ke rü let püs pö ke
(is mét lés: 12.02 / Du na II.
Au to nó mia)
10.25 / m1
Evan gé li kus if jú sá gi mű sor
11.00 / m1
Evan gé li kus is ten tisz te let köz -
ve tí té se re for má ció nap ján a
bu da pes ti De ák té ri evan gé li -
kus temp lom ból
(is mét lés: 13.50 / m2)
21.25 / m2
Mag dol na
(ma gyar film, 1941) (95')

HÉTFŐ

11.04 / Kos suth rá dió
Há zson gár di sé ta
13.00 / MR6 Ré gió rá dió
Ka pocs. Val lá si mű sor min -
den szen tek nap ján
13.17 / Bar tók rá dió
Je an Guil lou ját szik a Má -
tyás-temp lom or go ná ján
Wi dor: Al leg ro az V. or go na -
szim fó ni á ból
Vi er ne: II. or go na szim fó nia
20.05 / m1
Gi u sep pe Mos ca ti – A sze re -
tet gyó gyít (olasz film, 2007)
(103') 2/1.
21.04 / Kos suth rá dió
Bú csú sza vak
Köz re mű kö dik: Ku bik An na
és Lu kács Sán dor
24.00 / TV2
Pa pír sár ká nyok
(ame ri kai–kí nai film drá ma,
2007) (117')

KEDD

12.05 / Bar tók rá dió
Bra vis si mo. Ben ne: Al bi no ni:
Ada gio; Men dels sohn: V.
(Re for má ció) szim fó nia
16.20 / Du na Tv
Na pok, évek, szá za dok
Tő kécz ki Lász ló mű so ra
19.35 / Bar tók rá dió
A Ber li ni Fil har mo ni kus Ze -
ne kar hang ver se nye
Ver di: Rek vi em
20.30 / Du na Tv
Ba ka ru há ban
(ma gyar já ték film, 1957) (91')
21.04 / Kos suth rá dió
Em lé ke zünk
23.25 / m1
Zeg zu gos tör té ne tek
Gel lért hegy
23.30 / Bar tók rá dió
Ars no va. Ben ne:
Su lyok Im re: Par ti ta
Or bán György: VI. mi se

SZERDA

13.30 / Kos suth rá dió
„Te ben ned bíz tunk ele i től
fogva…”
A re for má tus egy ház fél órá ja
14.00 / Bar tók rá dió
A hét ze ne szer ző je: Er kel Fe renc
A Him nusz szer ző je a hall ga -
tás éve i ben
14.05 / Kos suth rá dió
Arc vo ná sok
Iri mi ás Ba lázs épí tész
15.40 / Du na Tv
Sze rel mes föld rajz – Az er dő
öle lé se
Pá lin kás Jó zsef
15.40 / m1
A fó ti temp lom
21.00 / Du na Tv
Var ró nők
(bol gár já ték film, 2007) (84')
22.00 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó
Ré gi svéd or go nák hang ja

CSÜTÖRTÖK

10.00 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó
Ben ne:
Ros si ni: Mes sa di Glo ria
11.05 / Kos suth rá dió
A Hely (ri port mű sor)
17.30 / m2
„…Ami kor az óra 11-et mu tat,
in dul ja tok…!” Film bal la da az
’56-os nő tün te tés ről
18.00 / Bar tók rá dió
Az em lé ke zés, az ál do za tok
előt ti tisz te let adás ün ne pe
Mo zart: Rek vi em
20.30 / Du na Tv
Ki lőtt elő ször? – A Rá dió ost -
ro ma, 1956
(ma gyar do ku men tum film)
20.30 / m2
Bánk bán
Az ope ra té vé vál to za ta (99')
21.35 / m1
Ko lo rá dó Kid
(ma gyar film, 2010) (95')

PÉNTEK

13.21 / Bar tók rá dió
XXI. mis kol ci nem zet kö zi ka -
ma ra kó rus-fesz ti vál
Ben ne:
Ko dály: 150. gen fi zsol tár
Schütz: 93. és 130. zsol tár
14.05 / Kos suth rá dió
Arc vo ná sok
16.00 / m1
Or iga mi
A haj to ga tás mű vé sze te
18.00 / Bar tók rá dió
100 éve szü le tett Pé csi
Sebestyén or go na mű vész
19.30 / m2
Történelmi képeskönyvünk –
Lengyelországból
Forradalmak (magyar
ismeretterjesztő film) (25')
21.00 / m2
Né ma böl csők (ma gyar
dokumen tum film, 2009)
21.35 / m1
1 (ma gyar film, 2009) (91')

SZOMBAT

12.05 / Du na Tv
Is ten ke zé ben
13.00 / m1
Del ta (tu do má nyos ma ga zin)
13.40 / Bar tók rá dió
A zon go ra ün ne pe ke le ten –
Ti sza do bi zon go ra fesz ti vál
Ke le men Bar na bás (he ge dű)
és Ko csis Zol tán (zon go ra)
hang ver se nye
17.00 / Du na Tv
Pan no nia 3 ke ré ken (ma gyar
is me ret ter jesz tő so ro zat)
Sa jó né me ti től Tel ki bá nyá ig
20.30 / Du na Tv
A klast rom tit ka
(an gol já ték film, 1986) (93')
23.15 / m1
Öröm ze ne –
A ze ne vi lág nap ja 1–2.
Köz re mű kö dik: Csík ze ne kar,
Fe ren czi György és a Rac ka -
jam, Lo va si And rás és a Pan -
non Fil har mo ni ku sok

VASÁRNAP

8.04 / MR6 Ré gió rá dió
Zsi na to ló (va sár na pi
öku me ni kus mű sor)
8.30 / Kos suth rá dió
Vissza szám lá lás
A stú di ó ban: Je le nits Ist ván
és Ri to ók Zsig mond
10.04 / Kos suth rá dió
Re for má tus is ten tisz te let köz -
ve tí té se a deb re ce ni Nagy -
temp lom ból. Igét hir det:
Bölcs kei Gusz táv püs pök
10.30 / m1
Me to dis ta ma ga zin
10.55 / m1
Evan gé li kus if jú sá gi mű sor
12.05 / Du na Tv
Élő egy ház
(val lá si hír adó)
16.05 / m1
Er kel
(ma gyar film, 1952) (108')
21.15 / Bar tók rá dió
Az em be ri hang di csé re te
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Elő fi zet he tő köz vet le nül a ki adó nál vagy pos ta utal vá nyon. Az elő fi ze té si díj bel föl dön (illetve Románia és Szlovákia
területén) ne gyed év re 3250 Ft, fél év re 6500 Ft, egy év re 13 000 Ft, európai országba egy évre 43 800 Ft (168 euró), egyéb
külföldi országba egy évre 51 200 Ft (196 euró). Csak a min den hó nap 15-ig be ér ke ző le mon dá so kat tud juk az azt kö ve tő
hó nap el se jé vel tö röl tet ni, el len ke ző eset ben még egy hó na pig jár az új ság. Be kül dött kéz ira to kat nem őr zünk meg és nem
kül dünk vissza. Az adott lap szám ba szánt kéz ira to kat a meg elő ző hét csü tör tö ké ig kér jük le ad ni! A hét fő dél utá ni lap zár ta kor
ki zá ró lag a hét vé gi ese mé nyek kel össze füg gő (és a szer kesz tő ség gel elő ze te sen egyez te tett) írá so kat tud juk fi gye lem be ven ni.
Az e-ma il ben küldendő kéziratokat az eve let@lu the ran.hu, a hirdetéseket a hirdetes@evelet.hu címre várjuk. 1
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VASÁRNAPTÓL VASÁRNAPIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból október 31-étől november 7-éig

Va sár nap
Vi gyáz za tok, test vé re im, sen ki nek ne le gyen kö zü le tek hi tet len és go nosz szí ve,
hogy el sza kad jon az élő Is ten től. Zsid 3,12 (Ézs 29,15; Mt 5,2–10/11–12/; Róm
3,21–28; Zsolt 143) Mi énk a fe le lős ség. A Gol go tán Urunk or szá gát nyi tot ta
meg előt tünk, és jól tud juk, hogy nincs az a ha ta lom, amely az ő ke zé ből ki -
ra gad hat na ben nün ket (Jn 10,28–29). En nek el le né re ki le het ke rül ni eb ből az
él te tő kö zös ség ből – ha mi lé pünk ki be lő le. Ak kor, ha ne met mon dunk Is ten -
re, ha nem bí zunk to vább, ha már nem hi szünk az ő sze re te té ben, bűn bo csá -
na tá ban, Krisz tu sá ban. Ezért szól a fi gyel mez te tés: vi gyáz za tok a szí ve tek re!

Hét fő
Kö zel van az Úr a meg tört szí vű ek hez. Zsolt 34,19 (Jn 20,15–16; Hós 12,1–7;
Jel 7,9–17) Is ten nek min den nél fon to sabb az em ber szív e. Tud ja jól, hogy bű -
ne ink mi att mennyi gond, baj, fé le lem tö ri össze, szo ron gat ja, nyo mo rít ja éle -
tün ket, amely ből nem tu dunk sza ba dul ni, és csak azt érez zük, hogy „tá vol
van a se gít ség, nem éri el ki ál tá som”. Ép pen ezért si et, fut, sza lad se gít sé günk -
re, mint a té koz ló fi át ha za vá ró édes apa, hogy egé szen a kö ze lé ben le hes sünk:
öle lő kar ja i ban. Bi zony, ő áll mel léd, még ha ma gá nyos vagy is; ő ta lál rád,
még ha nem ke re sed is; ő ölel át, még ak kor is, ha már nem re mélsz se gít -
sé get, hogy gyó gyít son, ment sen, föl emel jen.

Kedd
A lel ke met ön töt tem ki az Úr előtt. 1Sám 1,15 (Jn 6,37; Jer 19,1–4.10–13; Jel
8,1–5) Nincs jobb hely, kö zeg ezen a vi lá gon, ahol őszin tén be szél he tünk a
fáj dal ma ink ról, örö me ink ről, mint az Is ten kö zel sé ge. Tel jes bi za lom mal le -
he tünk irán ta. Előt te bát ran bár mit el mond ha tunk a leg fél tet tebb tit ka ink -
tól kezd ve a má sok előtt is fel vál lalt fé lel me in kig. Az ő vi lá gos sá gá ban min -
den szé gye nünk nél, bű nünk nél na gyobb erő vel ra gyog fel sze re te te. És nem -
csak ab ban bíz ha tunk, hogy meg hall gat, el fo gad, ha nem ab ban is, hogy ne -
ki van ha tal ma ér tünk szól ni, ten ni. Ő ma ga hív, bá to rít min ket er re a bi za -
lom ra: „…aki én hoz zám jön, azt én nem kül döm el…”

Szer da
An nak, aki meg őriz het ti te ket a bot lás tól, és di cső sé ge elé ál lít hat fedd he tet len -
ség ben, uj jon gó öröm mel: az egye dül üd vö zí tő Is ten nek a mi Urunk Jé zus Krisz -
tus ál tal: di cső ség, fen ség, erő és ha ta lom örök től fog va, most és mind örök ké.
Ámen. Júd 24–25 (Péld 3,26; Mt 7,1–5/6/; Jel 8,6–13) A szív öröm éne ke ként
hang zik ez a him nusz. Is ten min ket tar tó ere jét, győ zel mét ének li. Van erő, amely
meg tart a gán csok kö zött, amely cél egye nest ve zet az Úr hoz, amely meg őriz
a tő le ka pott szent ség ben, tisz ta ság ban, amely na gyobb min den más ha ta lom -
nál: Is ten sze re te te. Ez szül ben nünk örö met, ez hív élet re, ez mu tat he lyes élet -
utat za va ros tév ta nok kö ze pet te. Bi zony, övé a ha ta lom örök től fog va.

Csü tör tök
Azo kat vá lasz tot ta ki az Is ten, akik a vi lág sze mé ben nem elő ke lők, sőt le né -
zet tek; és a sem mi ket, hogy sem mik ké te gye a va la mi ket; hogy egyet len em -
ber se di cse ked jék az Is ten szí ne előtt. 1Kor1,28–29 (Zsolt 51,19b; Jel 3,14–22;
Jel 9,1–12) Is ten el ső sor ban nem min ket, egyé ni sé gün ket, jel le mün ket, ön -
bi zal mun kat akar ja épí te ni, ha nem in kább az ő or szá gát ben nünk. Ezért, ha
kell, meg se bez, de be is kö töz, össze zúz, de meg is gyó gyít, hogy egye dül az
ő cse le ke de te, ke gyel mé nek örö me tölt se be éle tün ket, hogy csak is ben ne bíz -
zunk, ne ön ma gunk ban. Ál dott ez a vá lasz tás, cse lek vés, épí tés!

Pén tek
Az egész so ka ság örült mind azok nak a cso dák nak, ame lye ket Jé zus vitt vég hez.
Lk 13,17 (Neh 12,43; Mt 26,20–25; Jel 9,13–21) Is ten ki zá ró lag az em ber ér de ké -
ben szól, cse lek szik. Ezek a moz du la tok min dig él mény szám ba men nek, de nem
pusz tán azért, mert egy „ter mé szet fe let ti” erő mu tat ko zik meg, ha nem mert Urunk
ér tünk mun kál ko dó ha tal ma, min ket sze re tő in du la ta ra gyog át raj tuk. Vagy is
nem az a cso dá la tos ben nük, hogy va kok lát nak, bé nák jár nak, lep rá sok tisz tul -
nak, meg kö tö zöt tek sza ba dul nak meg, ha nem hogy eze ken ke resz tül hir det te -
tik a drá ga evan gé li um, Is ten leg na gyobb cso dá ja, aki a Krisz tus Jé zus.

Szom bat
Jé zus ezt kér dez te a ta nít vá nyok tól: „Ami kor el küld te lek ti te ket er szény, ta risz -
nya és sa ru nél kül, volt-e hi á nyo tok va la mi ben?” „Sem mi ben” – vá la szol ták.
Lk 22,35 (Ezsd 8,21; Ézs 1,18–27; Jel 10,1–11) Az élet hez, bol dog ság hoz ál ta lunk
szük sé ges nek ítélt dol gok lis tá ja igen csak hosszú. Akár éle tün ket is ad juk be -
szer zé sü kért, meg tar tá su kért, ag gód va, ro han va, ide ges ked ve. Urunk egy sze -
rű en mu tat rá a va ló ság ra, hogy no ha sok min den re van szük sé günk, de vol -
ta kép pen csak egy re… és ez az egy va ló ban elég. Ez az egy min den fe les le ges
lis tát, ér te va ló ag go dal mat el tö röl, mert „ahol Is ten, ott szük ség nin csen”.

g Esz lé nyi Ákos

Új nap – új kegyelem
A nyug dí jas lel kész csa lá dok leg kö ze -
lebb no vem ber 5-én, pén te ken fél tíz -
kor jön nek össze a De ák té ren, ahol az
áhí tat után Ken deh György tart elő adást
Éle tünk út ja Is ten ke zé ben cím mel.

A Rá kos szent mi hály–Sas hal mi Evan -
gé li kus Egy ház köz ség ben no vem -
ber 7-én, va sár nap 11 óra kor a csa lá -
di is ten tisz te let hez kap cso ló dó an a
Zrí nyi Mik lós Egye te mi Ének kar ad
kon cer tet. Ve zé nyel: Hol ló Gyu la.

No vem ber 7-én, va sár nap a bu da fo -
ki gyü le ke zet meg em lé ke zik temp lo -
ma fel sze lé sé nek 75. év for du ló já ról.
Az ün ne pi is ten tisz te let dél előtt 10-
kor kez dő dik, ame lyen dr. Fa bi ny Ta -
más püs pök pré di kál. Ezt kö ve tő en
a temp lom épí tő Pet ro vics Pál ra em -
lé ke znek, majd Ben ce Im re es pe res
fel szen te li az új lel kész la kást. Sze re -
tet tel vár ják az ér dek lő dő ket.

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

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

a Dé li Egy ház ke rü let fel ügye lője

H I R D E T É S

HÍREK, HIRDETÉSEK, ESEMÉNYEK

HA LÁ LO ZÁS
Endre ffy Zol tán né, a nyír egy -
há zi gyü le ke zet öz vegy pap né ja
szep tem ber 30-án, éle té nek 91.
évé ben el hunyt. Gyász szer tar tá -
sát ok tó ber 15-én tar tot ták a
nyír egy há zi Kis temp lom ban.

APRÓHIRDETÉS

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

evangélikus élet. éled. éled?

Há lá san kö szön jük a tá mo ga tást azok nak, akik a 2009-ben ké szí tett sze -
mé lyi jö ve de lem adó-be val lá suk so rán 1-os fel aján lást tet tek a Ke len föl -
di Evan gé li kus Temp lom épí tő Ala pít vány ré szé re. A fel aján lá sok alap -
ján az APEH 667 394 Ft-ot utalt át. Ezt az össze get a hát rá nyos hely ze -
tű ek meg se gí té sé re hasz nál tuk.

H I R D E T É S

Protestáns MédiaMűhely
2010. november 19–21.
(péntek vacsorától vasárnap ebédig)
Berekfürdő (-ruha ajánlott)
Fókuszban az internetes újságírás
Részvételi díj: 9900 Ft/fő
Jelentkezés: evelet@lutheran.hu
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