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„Ami kor hat van ki lenc nap pal a bá nya om lás
után egyen ként fel szín re hoz ták őket, a chi -
lei zász ló fe lett az ő pó ló ján is tisz tán ki -
vehe tő volt a fel irat: »¡Gra ci as Señ or!« –
Kö szö nöm, Uram!”

Mennyi hitetek van? f 4. oldal

„Van, aki úgy gon dol ja, fö lös le ges gyü le ke zet be jár ni,
hi szen ott hon, egye dül is le het hin ni, imád koz ni, Bib -
li át ol vas ni. Igen, le het és kell is, de ha nem va gyunk
ré sze egy ke resz tény kö zös ség nek, ak kor könnyen úgy
jár ha tunk, mint én az ének lés sel.”

Érdemes-e gyülekezetbe járni? f 11. oldal

Az ott hon szü lés kö rü li vi ta nem
csen de sül. Na pi la pok ha sáb ja in, in ter -
ne tes por tá lo kon or vo sok, szü lész -
nők, bá bák, dú lák, jog vé dők és per -
sze ma guk az édes anyák is el mond -
ják ér ve i ket mel let te vagy el le ne. A
túl nyo mó több ség az ott hon szü lés
mel lett vok sol, és szim pá ti á ját fe je zi
ki a múlt év ka rá cso nyán há zi őri zet -
be vett G. Á. szü lész nő iránt. A szü -
lés nem kór eset, te hát nem a kór ház -
ban a he lye. Az anyá nak és az új szü -
lött nek is jobb az ott hon in tim lég kö -
ré ben át él ni ezt a cso dá la tos ese ményt
– vall ják a pár to lók. A szü lés ve szé -
lyes, ki szá mít ha tat lan fo lya mat, bár -
mi kor szük ség le het az or vo si be avat -
ko zás ra, ezért a kór ház ban a he lye –
mond ja a szak ma né hány kép vi se lő -
je. Utób bi ak hi vat koz nak a kö zel -
múlt ban tör tént, vég ze tes ki me ne te -
lű ott hon szü lé sek re, míg előb bi ek azt
mond ják, a kór há zi szü lé sek nél is elő -
for dul nak mű hi bák.

A té ma nem csak a köz élet ben,
ha nem az egy ház ban is ál lás fog la lás -
ra kész te tő. Az ott hon szü lés fo gal -
má nak van egy gya kor la ti-hit éle ti
ve tü le te, mert az egy ház ban is le het
„ott hon szü lés ről” be szél ni. Ter mé -
sze te sen eb ben az eset ben a lel ki szü -
le tés ről van szó, amely ről Jé zus be -
szél: „…ha va la ki nem szü le tik újon -
nan (= fe lül ről, Is ten től), nem lát hat -
ja meg az Is ten or szá gát.” (Jn 3,3) 

A lel ki élet – amint a bio ló gi ai lét
is – fo gan ta tás sal kez dő dik, és szü -
le tés sel vá lik nyil ván va ló vá. Ezek
alap ján tesszük fel a kér dést: le het sé -
ges-e az ott hon szü le tés Is ten csa lád -
já ban, az egy ház ban? Scholz Lász ló
éne ke sze rint a szü le tés he lye a gyü -
le ke zet: „Új já szült gyer me kek böl csői
ring nak, / Az anya szent egy ház így
gya ra pul.” (EÉ 245,3)

Egy há zunk sok faj sú lyos kér dé se –
szo li da ri tá si tör vény, új li tur gia, öku -
me ni kus kap cso la tok, te rem tés vé -
de lem stb. – mel lett fog lal ko zunk-e
kel lő mér ték ben az zal, hogy hol rin -
ga nak az új já szü le tet tek „böl csői”?
Fog lal koz tat ja-e a lel ké sze ket, fel -
ügye lő ket és a pres bi té ri u mo kat,
hogy tör tén nek-e új já szü le té sek az
egy ház ban, és mi lyen kö rül mé nyek
kö zött?

A kö zel gő nép szám lá lás va ló szí nű -
leg meg erő sí ti majd azt a szo mo rú
sej té sün ket, hogy az utób bi tíz év ben
jócs kán fo gyott az evan gé li ku sok
szá ma. En nek oka el ső sor ban az,
hogy nem tör tén nek kel lő szám ban
lel ki szü le té sek. A ke reszt ség, a kon -
fir má ció, az egy há zi ok ta tás, az es kü -
vő vál la lá sa – az ese tek több sé gé ben
– nem pá ro sul lel ki (új já)szü le tés sel.
Az anya szent egy ház így fo gyat ko zik!

Van-e hol meg szü let ni ük a lel ki
gyer me kek nek? Ha Jé zus tól ka pott
kül de té sün ket ko mo lyan vé ve és tel -

je sít ve meg fá radt, sé rült, tö rött éle -
tű em be rek gyó gyí tá sán fá ra do zunk,
ak kor len nie kel le ne kö zös sé ge ink ben
„szü lő szo bá nak” is. 

Ha a gyü le ke ze tek re úgy te kin -
tünk, mint Is ten há za né pé re – „Nem
vagy tok ide ge nek, ha nem há za né pe
Is ten nek” (Ef 2,19) –, ak kor tö re ked -
nünk kell ar ra, hogy ez a ház ren del -
kez zen min den olyan funk ci ó val,
amely től nem csak a csa lád ta gok, de
a be té rő ide ge nek is ott hon érez he -
tik ma gu kat. És ahol a lel ki va jú dá -
sok nak is he lyük van!

Elő ször is len nie kell – akár át vitt
ér te lem ben is – elő szo bá nak, ahol
ked ve sen fo gad ják az ér ke zőt. Nem
hi á nyoz hat a gye rek szo ba sem, ahol a
kis „csú szó-má szók” jól ér zik ma gu -
kat. Ide á lis, ha kony ha is van, mert az
aga pé, az is ten tisz te let – ben ne a jól
emészt he tő ige hir de tés! – utá ni de -
rűs be szél ge tés egy csé sze ká vé, egy
tál po gá csa mel lett még kö ze lebb
hoz za a „csa lád ta go kat” egy más hoz.

De eb ben a kö zös lel ki ház ban jó,
ha van ta nu ló szo ba is, hogy át ad has -
suk azt, ami ta ní tás sal át ad ha tó, és kell
egy mű hely, ahol sza ba don és vé dett
kö rül mé nyek kö zött kí sér le tez het -
nek, akik sze ret nek a dol gok mé lyé -
re lát ni. Ha nincs für dő szo ba, ak kor
so kan ke rül het nek kel le met len hely -
zet be, mert a meg nem val lott, meg
nem bo csá tott bű nök előbb-utóbb
bűz le ni kez de nek. A be teg szo ba is
fon tos, mert a fer tő ző vagy lá ba do zó
be te ge ket nem le het könnyel mű en a
töb bi kö zé en ged ni. Nem ka ran tén ról
van szó, ha nem ar ról a diszk ré ci ó ról,
amellyel ele jét ve het jük az ár tó plety -
kák, int ri kák ter je dé sé nek. A ke resz -
té nyek kez det től fog va ven dég vá ró és
ven dég sze re tő em be rek vol tak, így ma
sem hi á nyoz hat a ven dég szo ba, ahol
a kí vül ről ér ke zők, a más val lá sú ak, a
ke re sők meg száll hat nak.

Az ilyen gyü le ke ze ti ház ban he lye
van a szü lő szo bá nak is. Az in tim, ott -
ho nos kör nye zet nek, a lel ki dú lák nak
és bá bák nak és per sze a szü lész or vos -
nak (lel kész?), aki nem az abor tu szok
vég zé sé re, ha nem a szü le té sek szak -
sze rű le ve ze té sé re es kü dött fel. Azért,
hogy a lel ki új szü löt tek akár ott hon
szü lés sel is biz ton ság gal meg szü let -
hes se nek.

Hogy az itt vá zolt ide á lis gyü le ke -
ze ti mo dell min den re a li tást nél kü lö -
ző ál mo do zás csu pán – meg le het. De
az, hogy a meg lé vő, a re a li tá sok kal jó -
za non szá mo ló mo dell egy re in kább
nem mű kö dik – na pon kén ti ke se rű
ta pasz ta lat. Ál la mi lag nem tá mo ga -
tott, még is jól mű kö dő ame ri kai gyü -
le ke ze tek ben ezek a szol gá la ti te rek
és szol gá lat te vők ad va van nak. Te hát
nem (csak) pénz kér dés, hogy ez ná -
lunk is meg va ló sul has son.

A szerző evangélikus lelkész, a Pesti
Egyházmegye esperese

„Ott hon szü le tés” –
Is ten csa lád já ban

Folytatásos ima f 5. oldal
„Sárkány, aki bárány” f 6. oldal
Az országos iroda melléklete f 7–9. oldal
Párbeszéd az öregséggel f 11. oldal
Kit ad Isten? f 13. oldal
Interjú a házasság hete idei párjával f 13. oldal

g Gy ri Gá bor

„Bi zo nyá ra ma is akad olyan lel -
kész, aki szom ba ton nem az is -
ten tisz te let re, ha nem csu pán a
pré di ká ci ó ra ké szül.”

Képmutató istentisztelet???
f 5. oldal

A há rom nagy ke resz tény fe le ke zet
püs pö kei há la adás sal em lé kez tek
meg a nem ré gi ben be fe je ző dött öku -
me ni kus ima hét kö zös sé gi ta pasz ta -
la ta i ról, meg erő sít ve el kö te le zett sé -
gü ket az egy más hoz va ló kö ze le dés
imád sá gos for má i nak to váb bi gya kor -
lá sá ban. 

Az egy há zi ve ze tők át te kin tet ték
és ér té kel ték a kor mány meg ala ku lá -
sa óta el telt idő szak nak az ál lam és az
egy ház vi szo nyát érin tő vál to zá sa it.
Ez zel össze füg gés ben po zi tí van ér té -
kel ték, hogy a kor mány ha tá ro zott és
ér de mi ered mé nye ket adó lé pé se ket
tett az el múlt esz ten dő ben az egy há -

za kat érin tő diszk ri mi na tív és bi zony -
ta lan sá got oko zó jog sza bá lyi vál to zá -
sok és fi nan szí ro zá si el vo ná sok meg -
szün te té sé re, töb bek kö zött a 2011.
évi költ ség ve tés el ké szí té se kor. Egyet -
ér tet tek ab ban, hogy to vább ra is ké -
szek a tár sa da lom ér de ké ben min den
ér de mi együtt mű kö dés re. Az egy há -
zi ve ze tők meg erő sí tet ték, hogy fon -
tos nak tart ják az egy há za kat és az
általuk vég zett szol gá la to kat érin tő,
ké szü lő tör vé nyek és jog sza bá lyok
elő ze tes egyez te té sét. A meg be szé lés
so rán össze gyűj töt ték azo kat a na -
gyobb té má kat, ame lyek ben pár be -
szé det kí ván nak foly tat ni a kor mány -

zat tal egy rend sze res egyez te tő fó rum
ke re té ben.

A meg be szé lé sen az egy há zak ve -
ze tői meg osz tot ták egy más sal meg -
lá tá sa i kat a hit- és er kölcs tan-ok ta -
tás ról. A kér dés meg ol dá sá val kap -
cso la to san el hang zott kü lön bö ző ál -
lás pon tok mel lett egyet ér tet tek ab -
ban, hogy a kor mány za ti el gon do lá -
sok vég le ge sí té se kor lé nye ges – a le -
he tő sé gek hez ké pest – az egy há zi ta -
pasz ta la tok fi gye lem bevé te le és a
hit tan ok ta tás ed dig ki ala kult jó gya -
kor la ta i nak a meg őr zé se. Az egy há -
zak ve ze tői úgy ha tá roz tak, hogy a
hit tan ok ta tás kér dé sé nek vé gig gon -
do lá sá ra szak ér tői szin ten egyez te tést
foly tat nak.

Ki tér tek az egy há zi mé di á val kap -
cso la tos kér dé sek re, így töb bek kö -
zött ar ra is, hogy a köz szol gá la ti te -
le ví zi ók val lá si mű so ra i nak te kin te -
té ben kon zul tá ci ót ja va sol nak a vi lá -
gi mé dia érin tett ve ze tő i vel.

A meg be szé lé sen be szá mo ló hang -
zott el a 2017-es esz ten dő nek a re for -
má ció évé vé nyil vá ní tá sá ról, va la -
mint a re for má ció 500. év for du ló já -
nak meg ün nep lé sé re tett elő ké szü le -
tek ről.

d EvÉ let-in fó

Meg tar tot ták idei el ső ta lál ko zó ju kat
a ka to li kus, a re for má tus

és az evan gé li kus egy ház püs pö kei
b Az evan gé li kus egy ház or szá gos iro dá já ban ta lál koz tak február 4-én

a ka to li kus püs pö ki kon fe ren cia ál lan dó bi zott sá gá nak tag jai, va la mint
a re for má tus és az evan gé li kus egy ház püs pö kei. Az im már ha gyo má -
nyos megbeszélés cél ja az egy há za kat és a tár sa dal mat érin tő idő sze -
rű kér dé sek meg be szé lé se, to váb bá a fo lya mat ban lé vő és ter ve zett
együtt mű kö dé sek rész le te i ről va ló esz me cse re volt. A ta nács ko zá son
ka to li kus rész ről – Er dő Pé ter bí bo ros kül föl di el kö te le zett sé ge mi att
nem tu dott részt ven ni a ta lál ko zón – Ter nyák Csa ba ér sek, Bá bel Ba -
lázs ér sek, Ve res And rás püs pök, va la mint Mo hos Gá bor, a püs pö ki kon -
fe ren cia tit ká ra, re for má tus rész ről Bölcs kei Gusz táv, Cso mós Jó zsef,
Ste in bach Jó zsef és Sza bó Ist ván püs pö k, evan gé li kus rész ről Gáncs Pé -
ter, Fa bi ny Ta más és Itt zés Já nos püs pö k vet t részt. 
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b A víz ke resz ti idő le zá rá sa ként
is mét Jé zus is te ni di cső sé gé ről
szó ló ige sza ka szo kat je löl ki a
pe rikó pa rend. Az evan gé li um -
ban (Jé zus a meg di cső ü lés he -
gyén, Mt 17,1–9) és az epis to lá -
ban (Az apos to li pró fé cia bi zo -
nyos sá ga, 2Pt 1,16–21) egy be -
hang zó an meg szó lal az Atya is -
ten bi zony ság té te le egyet len
Fi á ról: „Ez az én sze re tett Fi am,
aki ben gyö nyör kö döm.” A kol -
lek ta imád ság Krisz tus vi lá -
gos sá gá ért kö nyö rög, hogy az
se gít sen min ket is az örök di -
cső ség re.

A hét éne ke, az Is ten né kem erőm, bi -
zo dal mam (EÉ 338) leg in kább a kol -
lek ta gon do la ta i hoz kap csol ha tó, s az
egyes em ber szem szö gé ből lát tat ja
Krisz tus nak a meg vál tás mun ká já ban
meg szer zett di cső sé gét. Így meg -
erő sí ti a he ti igét: „Fö löt ted ott ra gyog
az Úr, di cső sé ge meg lát szik raj tad.”
(Ézs 60,2)

Ezt az erő tel jes mon da ni va ló jú
éne ket a Du nán tú li éne kes könyv
1955-ös bő ví té se kor is mer het te meg
az egész ma gyar or szá gi evan gé li -
kus ság (Dt 778). Ott ez áll a szö veg -
ről: „Tra nos ci us éne kes köny vé ből”.
Vi e tó risz Jó zsef nyír egy há zi gim ná zi -
u mi ta nár és igaz ga tó tel jes Cyt ha ra
Sanc to rum-for dí tá sát 1935-ben ad ta
ki a Ma gyar Lu ther-Tár sa ság, eb ben
a gyűj te mény ben Az Úr is ten az én re -
mény sé gem (CS 584) cím mel ta lál ha -
tó meg az ének. Mos ta ni éne kes köny -

vünk ben e for dí tás több szö rö sen át -
dol go zott vál to za ta sze re pel. A szo -
kat lan for má jú (10, 4, 7, 5, 6, 5 szó tag -
szá mú) stró fa szaffi kus ere de tű nek
lát szik.

Ada ta ink sze rint az ének cseh
min tá ra, az 1567-es Prá gai gra du ál -
ra ve zet he tő vissza. Itt ta lál ha tó a sze -
ren csés kéz zel for mált – pen ta ton
for du la tok kal gaz da gí tott – eol dal -
lam is. Ere jét és ki egyen sú lyo zott sá -
gát az ad ja, hogy előbb a kez dő -
hang ról, az alap hang ok táv já ról még
fel jebb tör, majd a so rok közt ará nyo -
san el oszt va, fo ko za to san eresz ke dik
a zá ró hang ra.

A he ti ének ké vá lasz tás nagy ered -
mé nye, hogy – mi vel a víz ke reszt ün -
ne pe utá ni utol só va sár nap so ha
nem ma rad el – a Prá gai gra du ál ban
fel lelt ér té kes és kü lön le ges dal lam
olyan évek ben is el hang zik gyü le ke -
ze te ink ben, ami kor a víz ke resz ti idő
rö vi debb.

Hat stró fás éne künk 1., 2. és 4.
vers sza kát Gár do nyi Zol tán dol goz -
ta fel Ma gasz ta ló ének cí mű ve gyes
ka ri mű vé ben; meg ta lál ha tó Gár -
do nyi Egy há zi kó rus mű ve i nek – azo -
nos cí mű – II. kö te té ben, a 28. ol da -
lon (Re ZeM, 2001).

Az ének szö ve ge az utol só idők re
is utal (2. vers sza ka így kez dő dik:
„Ben ne élek, ha lál tól sem fé lek, / Jót
re mé lek”), meg erő sít ve a víz ke resz ti
idő vé gé nek esz ka to lo gi kus jel le gét.
Te ma ti ká ja mi att al kal mas ar ra,
hogy sír mel lett meg ál ló, gyá szo ló
gyü le ke ze tek nek erőt és re mény sé -
get ad jon.

g Ecse di Zsu zsa

Nyu ga lom
a nyug ta lan ság ban
Nyug ta lan ság vesz kö rül. El in té zet len
ügye im, tá ma dó be teg sé ge im, a gaz -
da sá gi hely zet, a hol nap bi zony ta lan -
sá ga – en nek a nyug ta lan ság nak szol -
gá lói. A zak la tott ság ki öli a szé pet, a
gon do la tot, a csen det. Ta lán csak a ke -
resz tény ség is me ri azt az el lent mon -
dá sos bá tor sá got, ami kor va la ki zak -
la tott gon do la tok kö zött is éne kel ni
kezd. Ál lunk egy sír mel lett, szem -
befúj ja a fa gyos szél a ha vat, mi pe dig
ének lünk élet ről, fel tá ma dás ról, jö vő -
ről. Mi ez? Os to ba ság vagy bá tor ság?

Ez az ének is ilyen el lent mon dá sos.
Le mond az ag go da lom ról, hogy át ad -
ja fé lel me it Is ten nek. Pál sza vai szép
má so dik szó lam ként zeng nek alá:

„Mit mond junk te hát er re? Ha Is -
ten ve lünk, ki le het el le nünk? Aki tu -
laj don Fi át nem kí mél te, ha nem
mind nyá jun kért oda ad ta, hogy ne
aján dé koz na ne künk ve le együtt min -
dent? Ki vá dol ná Is ten vá lasz tot ta it?
Is ten, aki meg iga zít. Ki ítél ne kár ho -
zat ra? A meg halt, sőt fel tá madt Jé zus
Krisz tus, aki az Is ten jobb ján van, és
ese de zik is ér tünk? Ki vá lasz ta na el
min ket a Krisz tus sze re te té től? Nyo -
mo rú ság, vagy szo ron gat ta tás, vagy
ül dö zés, vagy éhe zés, vagy me zí te len -
ség, vagy ve sze de lem, vagy fegy ver?
Mert meg va gyok győ ződ ve, hogy

sem ha lál, sem élet, sem an gya lok,
sem fe je del mek, sem je len va lók, sem
el jö ven dők, sem ha tal mak, sem ma -
gas ság, sem mély ség, sem sem mi fé le
más te remt mény nem vá laszt hat el
min ket az Is ten sze re te té től, amely
meg je lent Jé zus Krisz tus ban, a mi
Urunk ban.” (Róm 8,31–39)

Ezt a hit val lást nem le het ta ní ta -
ni, a ben ső sé ges hit aján dé ka szól
csak így: „Ben ne élek, ha lál tól sem fé -
lek. / Jót re mé lek.” „El nem enyé szem
/ A sír ban vég kép pen: / Menny ben
lesz ré szem.”

Szép az, ahogy a vers sza kok fel -
eme lik az ének lő te kin te tét. Sa ját
szen ve dé sei kö zött meg szü le tő hit -
bé li bá tor sá ga egy szer csak össze -
kap csol ja a gyü le ke zet tel. Már nem
elég az, hogy „Sem mi en gem tő le el
nem vá laszt”, ha nem ér zi, hogy csak
ez a hit tart hat ja meg a kö zös sé get:
„ Te légy, Uram, őr ző je a nyáj nak, /
Egy há zad nak, / Mely Krisz tust vall -
ja Úr nak.”

Míg az éne kek kö zül sok az utol -
só vers szak ban te kint az örök ké va ló -
ság fe lé, ad dig itt az utol só vers szak
tá vol ba te kin té se erőt len sé gé ben so -
kat mon dó. Hi szen az, aki gond jai, fé -
lel mei kö zött tud így éne kel ni, már -
is át éli az Is ten nel va ló kö zös sé get.

Írom eze ket a so ro kat, és ön kén -
te le nül is dú dol ni kez dem a dal la mot.
Ke zem erőt le nül ha lad a bil len tyű -
kön. A négy és fél év szá zad tá vo lá ból
meg szó la ló sze mé lyes hit val lás az
enyém lesz, fel emel, hit té ér le lő dik
ben nem. Mert sem mi nem vá laszt -
hat el Krisz tus sze re te té től.

g Ko czor Ta más

Is ten né kem erőm, bi zo dal mam
C ANTATE

A víz ke resz ti ün nep kört le zá ró va -
sár nap evan gé li u ma (Mt 17,1–9) a
meg di cső ült Krisz tust ál lít ja elénk.
Az ige hir de tés re ki je lölt igé ben Pál
apos tol ar ra a nap ra em lé ke zik
vissza, ami kor a ke resz té nyek el le ni
bosszú vágy tól hajt va Da masz kusz fe -
lé vág ta tott, de vá rat la nul meg je lent
előt te a fel tá madt Krisz tus, hogy
es küdt el len sé gé ből apos to lá vá te gye.
Azt a na pot idé zi fel új ra, ami kor
meg ér tet te, hogy mind az, amit ko -
ráb ban Is te nért ra jong va, Is ten ügyé -
nek szol gá la tá ban tett, nem naggyá
te szi őt Is ten előtt, ha nem a leg ki seb -
bé. Ezért is ne vez te ma gát et től fog -
va Pa u lus nak, ami ma gya rul ke ve set,
ki csit je lent. 

Pál nem úgy em lék szik vissza ar -
ra a nap ra, mint aki bol dog, mert
meg ada tott ne ki, hogy né hány per -
cig Jé zus mennyei di cső sé gé nek fé -
nyé ben süt ké rez zék. Nem azt érez -
te, mint amit a há rom ki vá lasz tott ta -
nít vány a meg di cső ü lés he gyén, akik
így ki ál tot tak fel: „Jó ne künk itt len -
nünk!” Ami kor Pál vissza em lék szik
ar ra a nap ra, hosszú évek múl tán is
mély sé ges szé gyen töl ti el, és egy faj -
ta gyó ná si kény szer lesz raj ta úr rá:
„Én egy kor el ha tá roz tam ma gam ban,
hogy min dent meg kell ten nem a ná -
zá re ti Jé zus ne ve el len. Meg is tet tem
ezt Je ru zsá lem ben, és a fő pa pok tól ka -
pott fel ha tal ma zás alap ján a szen tek
kö zül so kat bör tön be ve tet tem. Ami -
kor pe dig meg öl ték őket, én is el le nük
sza vaz tam. A zsi na gó gák ban min -
den fe lé gyak ran bün te tés sel kény sze -
rí tet tem őket ká rom lás ra, sőt el le nük
va ló fék te len őr jön gé sem ben egé szen
az ide gen vá ro so kig ül döz tem őket.”

Az Ag rip pa ki rály előtt most már
Krisz tus ügyé ért bi lin cset vi se lő Pál
nem gon dol ja, hogy ez „oly rég volt,

hogy tán igaz sem volt”. Nem gon dol -
ja, hogy a tel jes oda adás sal vég zett
apos to li szol gá la tá nak „ér de me”
mind ezt va la ha is fe led tet he ti. Tud -
ja, hogy meg té ré se óta bár mennyit
fá ra do zott és fog még fá ra doz ni az
evan gé li u mért, az ő ne ve éle te vé gé -
ig Pa u lus ma rad, mert amit tett és
amit még te het, ke vés. Még ha ő fá -
ra do zik is a leg töb bet az apos to lok
kö zött, köz tük ő örök re a leg ki sebb
lesz. Mert a múlt nem tö röl he tő el.
A tör té ne lem ben sem, de az em ber
éle té ben sem. Pál tud ja, hogy a meg -
té rés nem tö röl te el a múlt ját. Ezért
amíg él, van mit gyón nia. 

Ak kor is, ha tud ja, hogy a meg té -
ré se aján dék, amely hez az ő el ha tá -
ro zá sá nak sem mi kö ze nem volt, és
ép pen így meg té ré se an nak a bi -
zony sá ga, hogy Is ten a múlt ját meg -
bo csá tot ta. Meg bo csá tot ta Pa u lus nak
mind azt, amit ko ráb ban Saul ként
tett. Ha nem bo csá tot ta vol na meg,
ak kor en ged te vol na, hogy to vább -
vág tas son Da masz ku szig, és ott meg -
te gye, amit ter ve zett: fel ku tas sa,
össze fog dos sa a ke resz té nye ket, és
rab szí jon hajt sa őket Je ru zsá lem be,
a nagy ta nács elé, ha lá los íté let re.
Pál évek, év ti ze dek múl tán is tud ja:
ne ki sem mi ré sze sincs ab ban, hogy
nem így tör tént. Ha raj ta mú lik, így
tör té nik min den, és ő so sem lesz a
meg fe szí tett és fel tá madt Krisz tus ta -
nú ja, sem né pe, sem a po gá nyok
kö zött. 

Pál pon to san tud ja: az ér dem
Krisz tu sé, övé pe dig a sí rig tar tó
szé gyen. De ez a szé gyen nem aka dá -
lyoz za ab ban, hogy a Krisz tus tól ka -
pott kül de tést tel je sít se: „…kelj fel, és
állj a lá bad ra, mert azért je len tem
meg ne ked, hogy szol gám má te gye lek,
hogy ta nú bi zony sá got te gyél ar ról,

ami ket lát tál, és ar ról, amit ez után fo -
gok ne ked ma gam ról ki je len te ni.
Meg ol tal maz lak e nép től és a po gá -
nyok tól, akik hez kül de lek. Azért kül -
de lek el, hogy nyisd meg a sze mü ket,
hogy a sö tét ség ből a vi lá gos ság ra és a
sá tán ha tal má ból az Is ten hez tér je -
nek; hogy az én ben nem va ló hit ál tal
meg kap ják bű ne ik bo csá na tát, és
örök sé get nyer je nek azok kö zött, akik
meg szen tel tet tek.”

So kan meg pró bál ták már pusz tán
lé lek ta ni je len ség ként ma gya ráz ni,
hogy Pál egy szer csak ugyan az zal a
fa na ti kus hit buz ga lom mal kezd te
Jé zus ról hir det ni, hogy ő a Krisz tus,
mint ami lyen buz ga lom mal ko ráb -
ban ül döz te azo kat, akik ezt hir det -
ték és hit ték. Pál azon ban tud ja,
hogy a da masz ku szi úti lá to más
nem az ő bel ső vi lá gá ban fo gant, és
nem va la mi fé le ki ve tí tő dés volt, ha -
nem ob jek tív va ló ság. Ezért is mond -
ja el, hogy a nap fény nél is ra gyo góbb
vi lá gos sá got úti tár sai is lát ták, és ve -
le együtt ők is mind a föld re zu han -
tak. Bár az őt hé ber nyel ven meg szó -
lí tó han got egye dül ő hal lot ta. Még -
is biz tos volt ben ne, hogy nem egy
bel ső ví zió alap ján kor ri gál ja ad di gi
meg győ ző dé sét, ha nem a fel tá madt
Krisz tus az, aki me rő ben új irányt
szab gon dol ko dá sá nak, és ve le egész
éle té nek. Ezért foly tat ja így vé de ke -
zé sét: „Ag rip pa ki rály, nem vol tam
en ge det len a mennyei lá to más iránt,
ha nem elő ször Da masz kusz ban és Je -
ru zsá lem ben, majd Jú dea la kó i nak

és a po gá nyok nak hir det tem, hogy
tér je nek meg, for dul ja nak az Is ten hez,
és él je nek a meg té rés hez mél tó an.”

De mit ért Pál meg té rés hez mél -
tó élet alatt? Mi vel le ve le i ben is
gyak ran sa ját pél dá ját ál lí tot ta ol va -
sói elé, egé szen biz tos, hogy nem a
meg té rés előt ti múlt juk el fe le dé sé re,
el tit ko lá sá ra vagy le ta ga dá sá ra biz -
tat ta őket. Még ke vés bé meg szé pí tő
ki ma gya rá zá sá ra. Mint ahogy Pál
sem hoz ta fel so ha ment sé gé ül, hogy
ő nem vett részt te vő le ge sen az el ső
ke resz tény vér ta nú, Ist ván meg kö ve -
zé sé ben, ha nem csak a ru há ját őriz -
te azok nak, akik ezt a gya lá za tos tet -
tet vég re haj tot ták. És az zal sem
men te ge tő zött so ha, hogy ő csak a
meg szál ló ró mai ha ta lom mal va ló
bé kes sé get és ez ál tal ha zá ja ja vát, né -
pe jó lé tét ke res te, ami kor a ki rály ság
vád já val ki vég zett ná zá re ti Jé zus kö -
ve tő i től meg akar ta tisz tí ta ni az or -
szá got. És azt sem mond ta, hogy
mennyi vel rosszabb lett vol na, ha
nem ő te szi ezt, ha nem át en ge di
tiszt sé gét a ná la sok kal vér szom ja -
sab bak nak. Pál meg té ré se után min -
den eset ben olyan őszin tén be szélt
a múlt já ról, mint aki nyil vá nos gyó -
nást tesz. 

És ugyan ezt vár ta azok tól is, aki -
ket a meg té rés hez mél tó élet re hí -
vott. Mert tud ta, hogy ez a gyó nás -
ra va ló kész ség an nak a Krisz tus nak
az el vá rá sa, aki től a meg té rés ke gyel -
mét aján dék ba kap ta. És tud ta, hogy
Krisz tus ezt vár ja a min den ko ri
meg té rő bű nös től. Mert ré gi éle tünk
szé gye né nek em lé ke zet ben tar tá sa
és meg val lá sa ben nün ket alá zat ra ta -
nít, ne ki pe dig di cső sé gé re van,
mert ke gyel mé nek nagy sá gát ma -
gasz tal ja. 

g Vég he lyi An tal
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Meg té rés után – gyó ná si kény szer
A VA SÁRNAP IG ÉJE

SE MPER REFOR M ANDA

„A Krisz tus aty ja nem akár ki. Ha nem
olyan Atya, aki – Is ten. Az Atya te kin -
te te pe dig a Fi ún nyug szik. Min dent
alá ja ve tett. Vagy el ve szünk ment he -
tet le nül va la mennyi en, vagy ha meg
aka runk ma rad ni, a Krisz tus tes tét kell
en nünk s vé rét in nunk. Ki zá ró lag a Fi -
út pe csé tel te el, s aka ra tát, ke gyel mét
mind csak reá ru ház ta. S mert Is ten -
től csak Krisz tus nyert hi te le sí tő pe csé -
tet, a Szent lé lek is egye dül az övé, hogy
min de nek sze mei csak is őrá néz ze nek.
Re á mu tat az egész Szent írás, mint aki -
nek egye dül van pe csé tes bi zony ság -
le ve le. Ő az Is ten re me ke, akit azért
aján dé ko zott, hogy egye dül ő se gít sen
raj tunk. Ahogy ma ga Is ten is le szólt az
ég ből: »Ez az én sze rel mes Fi am, aki -
ben én gyö nyör kö döm: őt hall gas sá -
tok.« Az Atya Is ten Krisz tust pe csé -
tel te el Meg vál tó vá. Egye dül őt kell te -
hát hall gat nunk és be fo gad nunk!”

d Lu ther Már ton:
Jer, ör vend jünk, ke resz tyé nek!

(Szabó Jó zsef for dí tá sa)

Urunk, Meg vál tónk! A te di cső sé ged
fé nyé ben lát juk éle tün ket – an nak
min den mély sé gét, de meg mér he tet -
len ér té két is. Kö szön jük ne ked,
hogy di cső sé ged fé nye ér tünk ra gyog.

Ké rünk té ged, Urunk, min den ki -
ért, aki csak a sa ját vagy a kö rü löt te
lé vők sze mé nek tük ré ben lát ja sa ját
ma gát, éle tét. Azok kal, akik össze ros -
kad nak sa ját ma guk kép má sá tól, lát -
tasd meg vi lá gos sá go dat, hogy egész
va ló juk ben ned nyer jen ér tel met.
Azok kal, akik el bi za kod nak ma guk -
tól, lát tasd meg, hogy nél kü led sem -
mit sem ér sa ját vi lá gos sá guk.

Kö nyör günk hoz zád, Urunk, min -
de nért, ami sö tét ség ben tart ben nün -
ket eb ben a vi lág ban, szű kebb és tá -
gabb kör nye ze tünk ben, csa lá dunk -
ban, mun ka he lyün kön, egy há zunk -
ban, gyü le ke ze tünk ben. Se gíts mind -
nyá jun kat ab ban, hogy ne kö ves -
sünk el olyan dol go kat, ame lye ket
nem mer nénk a vi lá gos ság ban is
meg cse le ked ni, és ha meg tet tük, ke -
res sük a bé kes ség, a ve led és az egy -
más sal va ló ki en gesz te lő dés út ját.

Kö nyör günk hoz zád azo kért, akik
éle té re a re mény te len ség sö tét sé ge
bo rult. Azo kért, akik el adó sod tak,
azo kért, akik meg él he té sü ket ve szí -
tet ték el, azo kért, akik ki lá tás ta lan -
nak lát ják éle tü ket. Mu tasd meg ne -
kik di cső sé ged fé nyét, hogy erőt
me rít se nek be lő led.

Kö nyör günk hoz zád azo kért, akik
ben ned re mény ked ve vi se lik ke reszt -
jü ket. Tartsd meg ben nük a re mény -
sé get, és add, hogy éle tük pél dá ja a te
meg tar tó erőd ről te gyen bi zony sá got.

Kö nyör günk hoz zád, Urunk, egy -
há za dért szer te a vi lá gon. Ta níts
min ket alá zat ra, hogy min den tet -
tünk kel, sza vunk kal csak a ben ned
meg ta lált Élet ről, a te meg tar tó erőd -
ről akar junk szól ni. Se gíts ki gyom lál -
ni be lő lünk mind azt, ami mi at tunk
el vá laszt má so kat tő led.

Urunk, Meg vál tónk! Se gíts mind -
annyi un kat, hogy egész éle tünk ben
tud has suk: a te di cső sé ged tel jes ség -
re jut a te rem tett vi lág ban, és di cső -
sé ged tel jes sé gé ben örök ott hont
ké szí tet tél ne künk ha lá lod és fel tá ma -
dá sod ál tal. Ámen.

Oratio
œcumenica
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A szer kesz tő ség tü rel mé vel szin te
már vissza él ve van úgy, hogy csak
ked den tud om le ad ni a ro vat ese dé -
kes cik két. Szá mom ra azon ban a
ked di nap nak sa já tos va rá zsa van, kü -
lö nö sen is Áp rily La jos szép me ta fo -
rá já nak tük ré ben. A köl tő Ka lács,
ked di ka lács cí mű ver sé nek csak az
el ső há rom vers sza kát idé zem ezen
a he lyen: „Már szom bat es te meg sü -
töt te / anyám. És reg gel már adott. /
Az ara nya be su ga raz ta / a ha ran gos
va sár na pot. // Va sár nap es tig nem fo -
gyott el, / fé nye át hullt az ün ne pen.
/ Még hét főn is ju tott be lő le. / És ked -
den is. De csak ne kem. // Ma sem tu -
dom, hol rej te get te, / me lyik fi ók ból
jött elő, / de olyan ál dott volt az íze,
/ olyan hét köz nap-szen te lő.” 

El mond ha tom, hogy a ver set
édes anyám is mer tet te meg ve lem,
ter mé sze te sen a ka láccsal együtt.
Hadd al kal maz zam most ezt a lel ki
táp lá lék ra, az élet ke nye ré re, ame lyet
va sár na pon ként, pré di ká ció ke re té -
ben kí vá nok al ka lom ról al ka lom ra
meg osz ta ni a gyü le ke ze tek kel. Ma -
gam is azon va gyok, hogy szom bat
es té re már „meg sül jön a ka lács”,
vagy is el ké szül jön az ige hir de tés.
Ab ban bí zom, hogy a hí vek nem tá -
voz nak éhe sen a temp lom ból, sőt
adott eset ben egész hét re ma guk kal
vi het nek ilyen „hét köz nap-szen te lő”
fa la to kat.

A lap zár tá hoz kö ze led ve e „ked di
ka lá csot” kí vá nom az ol va só val meg -
osz ta ni. Nem fo gom most – még
csak váz la to san sem – le ír ni az ige -
hir de té se met, ame lyet a ki je lölt igé -
ről (1Thessz 2,9–13) a bu da gyön -
gyei ká pol ná ban és a Bé csi ka pu té -
ri temp lom ban tar tot tam; csu pán
egy gon do la tát fej tem ki. Azt sem bá -
nom, ha köz ben ön kén te le nül is be -
pil lan tást en ge dek ké szü lé si mód sze -
rem be: sem mi okom nincs ar ra,
hogy bár mi lyen sü té si-fő zé si fo gást

tit kol jak. Hi szen itt nem va la mi fé le
bo szor kány kony há ról van szó…

Ezen a hé ten a csa lád je len ti a ked -
di ka lá csot. Egy há zunk ugyan nem
hir det te meg – a ka to li ku sok hoz
kap cso lód va – 2011-et a csa lád éve -
ként, ám nyil ván min den kor szív -
ügyünk nek kell te kin te nünk ezt a
kér dést.

Az adott ige sza kasz ban Pál előbb
test vé re i nek ne ve zi a thessza lo ni -
kai gyü le ke zet tag ja it (2,9), majd egy
pat ri ar chá lis jel le gű ké pet hasz nál:
„…mint gyer me ke it az apa, min den -
kit egyen ként in tet tünk és buz dí tot -
tunk…” (2,11–12) A ké szü lés – mond -
juk úgy, hogy „a tész ta da gasz tá sa” –
so rán fel tűnt, hogy nem sok kal ko -
ráb ban Pál az édes anya te vé keny sé -
gét al kal maz za ön ma gá ra: „…olyan
sze lí den lép tünk fel kö zöt te tek, mint
ahogy az anya daj kál ja gyer me ke it.”
(2,7) Fér fi em ber ré szé ről ez iga zán
meg le pő ki je len tés. Ám egy má sik le -
ve lé ben még to vább megy az apos -
tol, hi szen mint ha egye ne sen a szü -
lő nő hely ze té be pró bál ná ma gát
be le él ni: „…gyer me ke im, aki ket új ra
és új ra fáj da lom mal szü lök meg, míg
ki nem for má ló dik raj ta tok a Krisz -
tus.” (Gal 4,19) 

Ezek re a szo kat lan ké pek re is
utal az ame ri kai teo ló gus, Be verly
Ro berts Ga ven ta köny ve, amely a
me rész Our Mo ther Sa int Pa ul
(Anyánk, Szent Pál) cí met vi se li.
(Szol gá la ti köz le mény a ka lács re -
mény be li fo gyasz tó i nak: ne fél je nek
at tól, hogy egy-egy ilyen szo kat lan
íz tönk re te szi a tész tát. Né mi leg
ha son ló me ta fo rát Ézsa i ás is hasz -
nált, ő rá adá sul egye ne sen Is ten re

vo nat koz tat va: „Aho gyan az anya vi -
gasz tal ja fi át, úgy vi gasz tal lak én ti -
te ket…” – Ézs 66,13)

Pál apos tol ké pi vi lá gá ban te hát
egy aránt hang sú lyos az anya és az apa
sze re pe: az egyik gyen géd sé ge mel -
lett szük ség van a má sik ha tá ro zott -
sá gá ra. (Mi lyen tra gi kus, hogy bi zo -
nyos or szá gok ban a gye re kek ira ta -
i ban nem az apa és az anya, ha nem
az „1. szá mú szü lő” és a „2. szá mú
szü lő” ada tai sze re pel nek!) Az apos -
tol szó hasz ná la tá ban köz ve tett mó -
don pe dig az a re mény is meg fo gal -
ma zó dik, hogy a hí vek lel ki ek ben-
szel le mi ek ben nö ve ked nek, hi szen a
daj kált ál la pot ból ön ál ló dön tés re ké -
pes em be rek ké vál nak. Pál egy más
he lyen a szü lő-gyer mek vi szony ki -
egyen sú lyo zott sá gát áb rá zol ja, ami -
kor az egyik fél től ezt ké ri: „…ne in -
ge rel jé tek gyer me ke i te ket, ha nem ne -
vel jé tek az Úr ta ní tá sa sze rint”, a
má sik tól pe dig ezt: „…en ge del mes -
ked je tek szü le i tek nek az Úr ban…”
(Ef 6,1–4)

A gyer mek fel nő ve is kö tő dik a
szü le i hez. Pe tő fi ezt ír ja édes any já ról:
„S én csügg tem aj kán… szót la núl…
/ Mint a gyü mölcs a fán” (Füst be
ment terv), édes ap já hoz va ló ra gasz -
ko dá sát pe dig így fe je zi ki: „Alig vá -
rom, hogy lás sa lak új ra / S meg csó -

kol jam öröm től resz ket ve / Ke ze -
det…”(A vén zász ló tar tó)

Az apa és az anya sze re pe mel lett
a test vér kap cso lat is meg je le nik az
ige sza kasz ban: „…em lé kez tek, test -
vé re ink, a mi fá ra do zá sunk ra és ve -
sződ sé günk re…” (2,9) Az itt sze rep -
lő gö rög adelp hos ki fe je zés „ugyan -
ab ból a méh ből va ló”-t je lent, ám a
szó ha mar jel ké pes ér tel mű vé is
vált, és a vér sze rin ti kap cso la ton túl
a lel ki kö zös sé get is je len tet te. En -
nek ra di ká lis ér tel me zé se már Jé zus -
nál meg je le nik, hi szen ami kor ar ról
ér te sül, hogy édes any ja és test vé rei
ke re sik, ak kor a kö rü löt te ülők re te -
kint ve mond ja ezt: „Íme, az én
anyám és az én test vé re im. Aki az Is -
ten aka ra tát cse lek szi, az az én fi vé -
rem, nő vé rem és az én anyám.” (Mk
3,34b–35) A ma gyar nyelv ben kü lö -
nö sen is mély ér tel mű a test vér ki -
fe je zés, ám jó, hogy ne men ként kü -
lön is hasz ná lunk er re sza va kat.
Vég te len ked ves ség és az egy más ra -
utalt ság szép sé ge árad pél dá ul Weö -
res Sán dor ver sé ből: „Ha vi har jő a
ma gas ból, / Ne bo csáss el, ki csi bá -
tyám. / Ha fa lomb közt te li hold
lép, / Ki csi né ném, te vi gyázz rám.”
(Ha vi har jő a ma gas ból)

E ked di ka lács nak ta lán kü lön le ges
ízt ad hat Es ter há zy Pé ter né hány
so ra, amely ben ő Kosz to lá nyi De zsőt
báty já nak te kin ti: „Kosz to lá nyi […]
nem mes ter. Ha nem mi? Meg mon -
dom. Kosz to lá nyi a bá tyánk. Előbb
el mon dom, mit ér tek bá tyon, el ső -
szü lött va gyok, meg szol gál tam ezt a
fe cse gést. A báty ta lán olyan, mint
anyánk, de még is csak fér fi, vi szont
nem bék lyóz za annyi min den, mint

apán kat sze gényt. Vagy… vagy át me -
net egy zse ni á lis apa és egy zse ni á lis
nagy bá csi közt, kö zel van hoz zánk,
mi ként az előb bi, ám nem oly édes
link, mi ként az utób bi. De ne ker tel -
jünk: a báty az, aki min dent tud.” (A
ki tö mött hattyú)

Ugyan így meg le het töl te ni tar -
ta lom mal a nő vér ki fe je zést is:
mennyi vel más, ha egy ápo ló ban
va ló ban se gí tő nő vért lá tunk, nem
pe dig csak „nő vér két”. És ak kor
még nem szól tunk azok ról a saj ná -
la to san ki ve sző fél ben le vő for mák -
ról, ami kor va la kit „ked ves bá -
tyám nak/öcsém nek” vagy „édes
né ném nek” szó lí tunk.

Az Új szö vet ség ben a ke resz tény
kö zös ség szá mos eset ben mint he lyet -
tes csa lád je le nik meg. En nek je gyé -
ben ta lál hat ott hon ra a gyü le ke zet ben
az öz vegy és az ár va, az egye dül ál ló
és az el vált is.

A bib li ai pél dák nyo mán az vol -
na ide á lis, ha csa lád ja ink kis gyü le -
ke zet ként él né nek. Nem vé let le nül
sze re pel egyik éne künk ben ez a
sor: „Imád ko zunk, mint egy csa lád”
(EÉ 72,1) Ha ez bár mi ok ból nem va -
ló sul hat meg, ar ra ak kor is tö re ked -
nünk kell, hogy gyü le ke ze te ink
mint ki sebb-na gyobb csa lá dok mű -
köd je nek.

A ka lá csot is sze ret jük kö zös ség -
ben, csa lá di kör ben fo gyasz ta ni: va -
sár nap vagy akár ked den is.

Ked di ka lács
É GTÁJOLÓ

Fabiny Tamás püspök
Északi Egyházkerület

b „Ami kor el jött a temp lom szen te -
lés ün ne pe, Je ru zsá lem ben tél
volt.” (Jn 10,22) Er dő ker te sen
pe dig örö mé ben nul la fok fö lé
szök kent a hő mé rő hi gany szá la
feb ru ár el ső hét vé gé jén, ami -
kor az evan gé li kus temp lom
ötö dik szü le tés nap já ra gyűl tek
össze a hí vek há la adó is ten tisz -
te let re. Zsú fo lá sig meg telt az
Észa ki Egy ház ke rü let leg fi a ta -
labb, klasszi kus és mo dern stí -
lus je gye ket egy aránt ma gán vi -
se lő temp lo ma, me lyet a Ti ha -
nyi–Hal mos és Tár sai Épí té sze -
ti és Mér nö ki Iro da ter ve zett, és
D. Sze bik Im re püs pök szen telt
fel 2006-ban.

Meg kell be csül ni ezt az öt évet –
mely „ép pen csak év for du lós” ün nep -
lés re ad okot –, a temp lo mot nem az
évek szá ma, ha nem a gyü le ke zet te -
szi szép pé – mon dot ta ige hir de tésé -
ben dr. Fa bi ny Ta más. A püs pök Jn
10,22–30 alap ján hang sú lyoz ta, hogy
az egy ko ri és az el jö ven dő Je ru zsá lem
kö zött élő mai kö zös sé gek sa ját Je ru -
zsá le me ik ben él nek, ahol Is ten fel ki -
ál tó jel ként van je len, hogy tu das sa:
kö ve tés re hív min ket. „En ged jé tek,
hogy át ölel jen ben ne te ket! Hi szem,
hogy Is ten nek ter ve van ve le tek itt Er -
dő ker te sen” – hang zott a biz ta tás.

A do mo nyi ének kar is ten tisz te le -
tet zá ró szol gá la ta után Sá ghy né Kiss
Ka ta lin lel kész kö szön töt te a meg je -
lent egy há zi és vá ro si ve ze tő ket, akik
a temp lom alag so rá ban ren de zett

sze re tet ven dég sé gen ta lál koz hat tak,
és foly tat hat tak tar tal mas be szél ge -
té se ket.

A temp lo mi együtt lét utol só ak -
kord ja ként Ben czúr Lász ló egy ház ke -
rü le ti fel ügye lő mon dott igei kö -
szön tőt, ki emel ve az Is ten től jö vő bé -
kes ség fon tos sá gát. „Min den épít ke -

zés sok gond dal és fe le lős ség gel jár”
– állapította meg, majd hoz zá tet te:
„Le gyünk eze ken túl, és örül jünk
an nak, hogy Is ten élő kö vek ből akar -
ja épí te ni a kö zös sé get.”

Az er dő ker te si szór vány ban ja -
nu ár 1-jé vel új kor szak in dult, hi szen
az ed di gi gö döl lői gon do zás ból át ke -
rült Do mony hoz. Így több mint ezer
evan gé li kus tar to zik az új össze té te -
lű gyü le ke zet te rü le té hez, ame lyen a
lel ki pász to ri fel ada to kat Sá ghy né
Kiss Ka ta lin lát ja el. Je len tős vál to zás
to váb bá az is, hogy feb ru ár má so dik
va sár nap já tól az is ten tisz te le tek dél -
előtt ti zen egy óra kor kez dőd nek a
Ne mes ut ca 2. szám alat ti haj lék ban.

g Hor váth-He gyi Áron

Ün nep az észa ki ke rü let
leg fi a ta labb temp lo má ban

– Víz ke reszt ün ne pe óta a Gát ut -
cai temp lom ban, a fe renc vá ro si gyü -
le ke zet ben po li fon ve spe rást tar ta nak
va sár nap es tén ként hat óra kor. Mit
kell tud ni er ről a li tur gi á ról? – kér -
dez tük Muntag Lőrinc ze ne szer zés
sza kos akadémistát.

– A pro tes táns egy há zak a kö -
zép ko ri zso lozs ma ha gyo mány ból a
reg ge li – pri ma – és az es ti – ve spe -
rás, il let ve komp le tó ri um – ima órá -
kat vet ték át. A re for má ció ha zai
ter je dé sé vel pár hu za mo san sor ra je -
len tek meg az or szág kü lön bö ző he -
lye in ezek nek a li tur gi ák nak a ma gyar
nyel vű kö te tei. Ezek az éne kes köny -
vek az anya nyel vű is ten tisz te let el ső
és leg ér té ke sebb for rá sai. Ké sőbb ez
a for ma hát tér be szo rult az – úr va cso -
rás – is ten tisz te let tel szem ben. Az
utób bi tíz-húsz év ben több kez de mé -
nye zés in dult fel élesz té sé re. Meg je lent
pél dá ul a Pro tes táns gra du ál és a
Gyü le ke ze ti li tur gi kus könyv, ami
hoz zá fér he tő vé te szi a gyü le ke ze tek
szá má ra ezt a re per to árt. Bu da pes ten
je len leg Ke len föl dön és a bu da fo ki re -
for má tus gyü le ke zet ben zaj lik rend -
sze res pro tes táns ve spe rá so zás.

– Mi a kü lönb ség a ve spe rás és a
„ha gyo má nyos” is ten tisz te let kö zött?

– A ve spe rás „ge rin cét” a zsol tá -
ro zás ad ja. Az éne kes könyv ele jén ta -
lál ha tó zsol tá rok hoz ha son ló for -
má ban, de sok kal na gyobb ter je de -
lem ben ének lünk zsol tá ro kat. Ezek -
nek a szö ve gek nek ki emelt je len tő sé -
get tu laj do ní tot tak már az óke resz -
tény idők ben is. Úgy tar tot ták, hogy
ki vál nak az Ószö vet ség ből az zal, hogy
egye te mes ke resz tény mon da ni va lót
fo gal maz nak meg. A ve spe rás má so -

dik fe lé nek kö zép pont já ban a Mag -
ni fi cat áll. Az Új szö vet ség há rom ki -
emelt – és nap szak hoz kö tött – can -
ti cu má ból (a Be ne dic tus, Nunc dimit -
tis mel lett) az egyik, Má ria há la -
éne ke. Ezt min dig áll va éne kel jük, és
ha son ló an a gyü le ke ze ti ének hez, a
kó rus sal fel vált va.

– Az öku me ni kus ima hét zá ró al -
kal ma is er re a li tur gi á ra épült,
amely ben a ró mai ka to li kus gyü le ke -
zet is ak tí van vett részt. Összes sé gé -
ben mennyi re „evan gé li kus li tur gia”
ez, ha le het ilyet kér dez ni?

– Annyi ban tel je sen, hogy év -
szá za do kig hasz ná lat ban volt, az
egy ház spe ci fi ku ma i val – pél dá ul az
ige hir de tés be ik ta tá sá val –, sa ját
re per to ár já val, anya nyel vű ség gel.
Vi szont azt is lát ni kell, hogy a zso -
lozs ma nem tar tal maz sem mi olyat,
ami a tör té nel mi egy há za kat el vá -
laszt ja, te hát összes sé gé ben öku -
me ni kus al ka lom nak te kint he tő.
Ami a pro tes táns re per to ár kü lön -
le ges ér té két je len ti, az a té te lek
re for má ció ko ra be li anya nyel vű sí té -
se, még a kö zép kor „me le gé ben”.
Ugyan ez a mun ka ka to li kus rész ről

a „mo dern” 20. szá zad ban zaj lott le,
fe le olyan ér zé keny ség gel.

– Kik a részt ve vők?
– Alap ve tő en evan gé li kus egye te -

mis ták ból áll a kör, amelyben elő ször
kör vo na la zó dott az igény egy ha son -
ló al ka lom lét re ho zá sá ra. Az egy -
ház ze ne tan szak ról, ahon nan sok se -

gít sé get kap tunk a ku ta tó -
mun ká ban, szin tén van ál -
lan dó részt ve vőnk, de a
több ség la i kus. Mos tan ra
sze ren csé re ki ala kult egy
olyan bő vebb csa pat, amely -
nek tag ja i ból ru gal ma san
meg tud juk ol da ni az ál lan -
dó je len lé tet. Lel ké szünk,
Ko czor Ta más a Ben ce Gá -
bor ve zet te nyá ri kán tor -
kép ző tan fo lyam lel ké sze -
ként már szer zett ta pasz ta -

la tot a zso lozs má zás ban, és kel lő vál -
lal ko zó kedv volt ben ne en nek a for -
má nak a hét ről hét re va ló vég zé sé re.
Oly kor a Pes ti Nyolc gyü le ke ze te i nek
lel ké szei is vál lal nak szol gá la tot.

– Ki ket várnak a ve spe rás ra?
– Elő ször is min den kit, aki még

nem vett részt ha son ló al kal mon,
hogy meg cso dál ja en nek a for má nak
a kü lön le ges han gu la tát és szép sé gét.
A ve spe ra bi zo nyos ér te lem ben ak -
tí vabb rész vé telt kí ván a gyü le ke zet -
től, más rész ről me di ta tí vabb jel le gű
– olyan, mint egy hosszú imád ság.
Aki meg is me ri, és meg ta nul ja ezt sa -
ját ja ként mon da ni, an nak iga zán fel -
eme lő él mény, hét ről hét re ün ne pi -
vé tud ja ten ni az em ber éle té nek
ezt a mint egy harmincöt-negyven
per ces sza ka szát.

g –r–s

„Olyan, mint egy hosszú imád ság”
Aki válaszol: Mun tag Lő rinc, a fe renc vá ro si ve spe rások vezetője

A
 S

Z
E

R
Z

Ő
 F

E
LV

É
T

E
LE

F
O

TÓ
: 

M
É

S
Z

Á
R

O
S

 G
Á

B
O

R



4 e 2011. február 13. Evangélikus Életkeresztutak

Szép va sár na pi dél utá ni él mény volt
a kis ki ál lí tó te rem meg lá to ga tá sa
feb ru ár ha to di kán. Egy fi a tal asszony
gon do la tai, ál mai, gyer me ké nek vá -
rá sa és fo ga dá sa, hi te tük rö ző dik
vissza azok ban a se lyem re fes tett
olaj nyo ma tok ban, me lyek kel már fi -
a tal lány ko ra óta kí sér le te zik, s
ame lyek most érett ké pek for má já ban
je len nek meg előt tünk. 

A me di ta tív ih le té sű, val lá sos meg -
győ ző dé sét is ki fe je ző, sa já tos tech -
ni ká val ké szült ké pek a né zőt is el -
gon dol koz tat ják. Rá gyansz ki Er zsé -
bet el ső mun ká ja, az Érc kí gyó erő tel -
jes szí nek kel áb rá zol ja a két ség be esett

em be rek egye dü li me ne dé két, ké sőbb
azon ban több nyi re vissza fo gott pasz -
tell szí ne ket hasz nál az alkotó.

A ja pán se lyem fes tés a fes té szet ki -
rály nő je – ál la pí tot ta meg a szak mai
elő adó, dr. Ha nák Lász ló író. En nek
al kal ma zá sa Er zsé bet mű vé sze te.

A bé kés csa bai szár ma zá sú evan gé -
li kus fi a tal asszony mun ká it az Unio
Gal lery (Bu da pest VII., Dob ut ca 73.)
eme le ti mi ni ga lé ria ter mé ben a hó nap
vé gé ig le het meg te kin te ni. (A ka ma -
ra te rem és a Mi ni Ga lé ria egyéb ren -
dez vé nyei mi att az in gye nes lá to ga tás
előtt te le fo nos egyez te tés szük sé ges.)

g Ben c ze Im ré né

Rá gyansz ki Er zsé bet ki ál lí tá sá ról

Ami kor az idei vi lág ima nap szö ve gét
össze ál lí tot ták, a chi lei asszo nyok
még nem tud hat tak ar ról, mi lyen
meg pró bál ta tá sok vár nak rá juk a
2010-es esz ten dő ben. Feb ru ár 27-én
ha tal mas föld ren gés ráz ta meg or szá -
gu kat, amely nek kö vet kez té ben mint -
egy négy száz em ber halt meg, és to -
váb bi há rom száz nak nyo ma ve szett.
En nél is sok ko lóbb az az adat, hogy
a la kos ság ti zen két szá za lé ka vált
szó sze rint haj lék ta lan ná. A föld ren -
gés ben és az azt kö ve tő cu na mi ban
két mil lió em ber ott ho na ve szett el.

Au gusz tus ban is mét Chi le ke rült
a fi gye lem kö zép pont já ba. Meg döb -
ben tő hír jár ta be a vi lág saj tót: har -
minc há rom bá nyász re kedt az Ata -
ca ma-si va tag ban egy tárna mé lyén.
Hét száz húsz mé ter rel a föld fel szí ne
alatt egy nap pa li szo ba mé re tű üreg -
ben vár tak sor suk ra. A bá nyá ban
be kö vet ke zett om lás el zár ta elő lük a
já ra to kat, a sza ba du lás út ját. Ab ban
a tu dat ban él tek, hogy ha lott nak hi -
szik őket, és így sor suk meg pe csé te -
lő dött. Na pon ta fél ka nál nyi ton hal ju -
tott min den ki nek ab ból a kon zerv ből,
amit ma guk nál ta lál tak, ezt ke ver ték
össze – le ves gya nánt – egy kis víz -
zel. A ti zen he te dik na pon, au gusz tus
22-én tud tak kap cso lat ba lép ni ve lük
a men tő ala ku lat tag jai…

In nen től kezd ve az ese mé nyek ről
fo lya ma to san tu dó sí tot tak a nem zet -
kö zi hír ügy nök sé gek. Egy egész vi lág
szo rí tott, imád ko zott a bá nyá szok
sza ba du lá sá ért. Na pon ta ér ke zett a
hír ar ról, ho gyan küld tek le élel mi -
szert, gyógyszert hoz zá juk. Üze ne tet
kap hat tak csa lád tag ja ik tól, és ők is
küld het tek le ve let.

Így ju tott fel a hoz zá tar to zók hoz
egy ti zen ki lenc éves fi a tal em ber üze -
ne te is – igaz, a leg több saj tó or gá num
er ről va la hogy „el fe lej tett” hírt ad ni…
Jimmy San ches azt ír ta: „Iga zá ból
nem har minc hár man, ha nem eggyel
töb ben va gyunk itt lent, mert Is ten
egy perc re sem ha gyott ma gunk ra.” 

Ke resz tény hír for rá sok sze rint a
bá nyá szok kö zül hár man gya kor ló
ke resz té nyek vol tak már a sze ren csét -
len ség be kö vet kez te kor is. A baj -
ban azon ban meg nyílt a töb bi ek szí -
ve is az Úr is ten fe lé. Így Jimmyé is, aki
előt te nem na gyon fog lal ko zott a
hit dol ga i val. Ami kor hat van ki lenc
nap pal a bá nya om lás után egyen ként
fel szín re hoz ták őket, a chi lei zász ló

fe lett az ő pó ló ján is tisz tán ki ve he -
tő volt a fel irat: „¡Gra ci as Señ or!” –
Kö szö nöm, Uram!

Mi tör tént ott lent a mély ben?
Csak annyi, hogy a bá nyá szok meg -
osz tot ták egy más sal azt, ami jük volt.
Mint a vi lág i ma hét mot tó já ul vá lasz -
tott kér dés ben, ame lyet Jé zus tett fel

a ta nít vá nya i nak: „Hány ke nye re tek
van?” (Mk 6,38) 

Az is mert bib li ai tör té net ben ab -
ból a ke vés ből, amit a ta nít vá nyok
össze gyűj töt tek, öt ezer em ber la -

kott jól. Ott az Ata ca ma-si va tag -
ban, hét száz húsz mé ter mé lyen Jo sé
Hen rí quez, az öt ven négy éves vá jár
– akit a töb bi ek csak így hív tak: a
pász tor – Krisz tus ba ve tett hi tét
osz tot ta meg a töb bi ek kel. Ő már
har minc éve tag ja egy bap tis ta gyü -
le ke zet nek. Ott a mélyben na pon ta
két szer hajolt össze a tár sa i val, hogy
ima órát tart son ne kik. Is ten igé jét

ma gya ráz ta ne kik, lel ki gon doz ta
őket. Ami kor le he tő sé ge lett rá, kér -
te, hogy rá di ós ige hir de té se ket küld -
je nek le hoz zá juk, hi szen ő nem
kép zett pré di ká tor. A töb bi ek igé nyel -
ték, hogy sa ját Bib li á juk le hes sen.
Har minc há rom kis mé re tű Szent -
írást jut tat tak le hoz zá juk azon a csö -
vön ke resz tül, ame lyen más kor az
ételt, gyógy szert küld ték.

A be zárt sá got így is ne héz volt el -
vi sel ni ük. Fé lel mek is gyö tör ték őket.
El ke se red tek, sír tak oly kor, de sok-
sok pil la nat ada tott, ami kor Is tent
tud ták di csér ni. Meg győ ző dé sük lett,
hogy az Úr is ten irá nyí tot ta a men tő -
ala ku la tot fent, és ő for dí tot ta azok -
nak a szí vét, akik lent a mély ben vol -
tak, az égi dol gok fe lé. 

„Övé a di csé ret – nyi lat koz ta a
„pász tor” sza ba du lá suk után –, azt a
men tő kap szu lát, amely ki ho zott a
föld alól, bi zony ő irá nyí tot ta. Az em -
ber csak esz köz az Úr ha tal mas ke -
zé ben.”

Az idei – már ci us 4-én ese dé kes –
női vi lág ima na pon így fi gyel jünk a
hitre, amelynek erejéről chi lei test vé -
re ink már biztosan tudják, hogy he -
gye ket moz gat hat meg!

g B. P. M.

K É SZ Ü LÜNK A NŐK M ÁR C I US 4I  VI  L ÁG IM A NAP JÁ R A

Mennyi hi te tek van?

Az új al kot mány a ter vek sze rint
kü lön is ki mon da ná az ál lam és az
egy há zak szét vá lasz tá sát, így to vább -
ra is ga ran tált lesz az egy há zak és a
val lá si kö zös sé gek ön ál ló sá ga – tud -
ta meg kor mány za ti for rás ból a Ma -
gyar Táv ira ti Iro da (MTI).

Ko ráb ban töb ben is ki fo gá sol ták,
hogy az al kot mány-elő ké szí tő par la -
men ti bi zott ság ál tal ki dol go zott al -
kot mány kon cep ció ki fe je zet ten nem
tar tal maz ta az ál lam és az egy ház
szét vá lasz tá sá nak el vét.

Rét vá ri Ben ce, a Köz igaz ga tá si és
Igaz ság ügyi Mi nisz té ri um par la -
men ti ál lam tit ká ra az MTI kér dé sé -
re azt mond ta: ter mé sze te sen nem
lesz vál to zás, s az új al kot mány – a
mos ta ni hoz ha son ló an – kü lön is
ki mond ja majd az ál lam és az egy -
há zak szét vá lasz tá sát, mely mind -
két fél ér de ke. Ez az el vá lasz tás
azon ban nem je len ti azt, hogy ne
mű köd het né nek együtt meg ha tá ro -
zott kér dé sek ben a köz jó ér de ké ben

– emel te ki a ke resz tény de mok ra -
ta po li ti kus.

Az új alap tör vény rög zí te né, hogy
min den ki nek jo ga van a gon do lat-, a
lel ki is me re ti és a val lás sza bad ság hoz,
az az hogy val lá sát és meg győ ző dé sét
sza ba don meg vá lassza és meg vál toz -
tas sa, és azt akár egyé ni leg, akár
má sok kal együtt nyil vá no san vagy a
ma gán élet ben, val lá sos cse lek mé -
nye ken, szer tar tá so kon vagy egyéb
mó don ki nyil vá nít has sa, gya ko rol -
has sa vagy ta nít sa, il let ve ezt mel lőz -
hes se.

En nek alap ján to vább ra is ga ran -
tált lesz az egy há zak és a val lá si kö -
zös sé gek ön ál ló sá ga. Az új al kot -
mány alap ján a val lá si kö zös sé gek és
az egy há zak mű kö dé sét, az egy há zak
ál la mi el is me ré sét és nyil ván tar tá sát
sar ka la tos tör vény fog ja sza bá lyoz ni.

Rét vá ri Ben ce ki emel te: az új al kot -
mány meg sze ret né te rem te ni an nak
alap ját, hogy a lel ki is me re ti és val lás -
sza bad ság ról szó ló, vár ha tó an ta -

vasszal el fo ga dan dó sar ka la tos tör -
vény kü lönb sé get te hes sen egy há zak
és val lá si egy há zi fe le ke ze tek kö -
zött. A kü lönb ség té tel so rán szem -
pont le het az egy ház tör té nel mi be -
ágya zott sá ga, tár sa dal mi tá mo ga -
tott sá ga, hí ve i nek szá ma, il let ve a
köz fel ada tok el lá tá sá ban vál lalt sze -
re pe. Azért szük sé ges en nek a tör -
vény nek az át dol go zá sa az al kot -
mány el fo ga dá sa után, mert az el múlt
húsz év ben na gyon so kan vissza él tek
az egy há zi jog ál lás sal – mu ta tott rá
Rét vá ri Ben ce.

Az Or szág gyű lés már ci us ele jén
fo gad hat ja el az új al kot mány sza bá -
lyo zá si el ve i ről szó ló ha tá ro za ti ja vas -
la tot, amely alap ján a Köz igaz ga tá si és
Igaz ság ügyi Mi nisz té ri um el ké szí ti az
új alap tör vény nor ma szö ve gé nek ter -
ve ze tét; ezt kez di tár gyal ni a par la ment
– al kot má nyo zó or szág gyű lés ként –
már ci us 15-e után, s dönt ró la vár ha -
tó an áp ri lis 25-én, hús vét hét főn. 

d MTI

Az új al kot mány kü lön is ki mon da ná az ál lam
és az egy há zak szét vá lasz tá sát

H I R D E T É S

Meg hí vó
A Nyu ga ti (Du nán tú li) Evan gé li kus Egy ház ke rü let ke rü le ti nap ját feb -
ru ár 26-án, szom ba ton tart juk Pá pán, az evan gé li kus temp lom ban (Gyu -
rátz Fe renc u. 1.). Az alkalom egyben em lé ke zés Payr Sán dor egy ház -
tör té nész szü le té sé nek 150. év for du ló já ra.
Prog ram:
• 10.00: Kez dő áhí tat – Itt zés Já nos püs pök
• 10.30: A Gyu rátz Fe renc Evan gé li kus Ál ta lá nos Is ko la ta nu ló i nak szol -

gá la ta
• 11.00: A meg je le nő Payr Sán dor-em lék kö tet be mu ta tá sa – Ken deh K.

Pé ter, a Lu ther Ki adó igaz ga tó ja
• 11.15: Re for má ció.500 és a di gi tá lis könyv tár. Ké szü lés az év for du ló -

ra – dr. Hu bert Gab ri el la tu do má nyos mun ka társ
• 11.45: Payr Sán dor élet raj za – Pol gár di Sán dor es pe res
• 12.00: Payr Sán dor bib li og rá fi á ja – dr. h. c. Ke ve há zi Lász ló egy ház -

tör té nész
• 12.15: Em lék táb la ava tá sa a gyü le ke ze ti te rem hom lok za tán – Pol gár -

di Sán dor es pe res és Ál do zó Ta más al pol gár mes ter
• 12.30: Ebéd
• 14.00: Püs pök je löl tek be mu tat ko zá sa, fó rum a Tar czy La jos Ál ta lá -

nos Is ko la au lá já ban
• 15.30: Zá ró ál dás
Az ebéd lét szám mi att nyo ma té ko san kér jük test vé re in ket, hogy rész vé te li
szán dé ku kat leg ké sőbb feb ru ár 21-ig je lez zék a győ ri püs pö ki hi va tal ban.

A Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke rü let el nök sé ge

H I R D E T É S

„A sze re tet… nem ke re si a ma ga hasz nát…” (1Kor 13,5)

Meg hí vó
Sze re tet tel ér te sít jük, hogy az Evan gé li kus Kül misszi ói Egye sü let (EK ME)
köz gyű lé sét és misszi ói nap ját Misszió és ön kén tes ség cím mel feb ru ár 19-
én, szom ba ton 10 és 15 óra kö zött a De ák té ri evan gé li kus gyü le ke zet nagy -
ter mé ben (1052 Bu da pest, De ák tér 4. I. eme let) ren de zi.

PROG RAM
• Reg ge li áhí tat: Győ ri Gá bor es pe res
• Elő adás: 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 el nö ke
• Ká vé szü net
• Köz gyű lés: el nö ki be szá mo ló (B. Pin tér Már ta, Za lán Pé ter), pénz ügyi

be szá mo ló, szám vizs gá ló-je len tés, költ ség ve té si ter ve zet, zár szám adás
és költ ség ve tés el fo ga dá sa

• Ebéd szü net
• Ko re ai misszió Ma gyar or szá gon: Kim Pál lel kész nek és mun ka tár sa -

i nak be szá mo ló ja
• Úti ál dás: B. Pin tér Már ta

Az EK ME tá mo ga tó kö ré nek tag ja it, a misszió irán ti el kö te le zet te ket és
min den ked ves ér dek lő dőt sze re tet tel hí vunk és vá runk!

B. Pin tér Már ta és Za lán Pé ter társ el nö kök
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A budahegyvidéki evangélikusok temploma adott otthont múlt vasárnap a
keresők istentiszteleteként is emlegetett Tamás-mise legutóbbi alkalmának.
A többségében fiatalok látogatta kora esti együttlét igehirdetője ezúttal az Északi
Egy ház kerület püspökhelyettese, Krámer György pilisi lelkész volt.

¡Gracias Señ or! – Köszönöm, Uram!

Chilei képeslap
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b Már az al ka lom ra hí vo ga tó meg -
hí vó szö ve ge sem volt szok vá -
nyos. Döb ren tey Il di kó lel ki-
szel le mi cse me gé zés re in vi tál ta
ba rá ta it, ol va só it, leg fő kép pen
pe dig ima tár sa it. Ka rá csony
előtt – a Szent Ma xi mi li an, az
Ek hó és a Lu ther Ki adó kö zös ki -
adá sá ban – je lent meg ugyan is
má so dik imád sá gos kö te te És
kép zeld, Uram… – A 21. szá zad
zsol tá ra i ból cím mel, to váb bá
egy gyer me kek szá má ra írt me -
se köny ve, A kis ded el ső cso dá ja.
E két könyv be mu ta tó já ra és
saj tó tá jé koz ta tó já ra ke rült sor
feb ru ár 2-án dél után a Kul te á -
ban, a Ma gyar Ke res ke del mi és
Ven dég lá tó ipa ri Mú ze um Szent
Ist ván té ri szín ház ter mé ben.

Hi va ta lo san a Lu ther Ki adó és az al -
ka lom nak he lyet adó in téz mény igaz -
ga tói – Ken deh K. Pé ter, il let ve Kiss
Im re – vol tak a ven dég lá tók, de az
együtt töl tött mint egy két óra után a
részt ve vők nek ok kal le he tett az az ér -
zé sük, hogy va ló já ban a mennyei
Há zi gaz da aján dé koz ta meg őket
ez zel a rend kí vü li es té vel.

Mi ért olyan nép sze rű ek és ka pó -
sak Döb ren tey Il di kó imád sá gai? A
zsol tá ros könyv be mu ta tá sá ra fel kért
elő adók szin te mind egyi ke ezt a kér -
dést bon col gat ta. Mert hogy Il di kó
kö te te most is „best sel ler” lett. Elő -
ző köny vé ből, a 2007-ben meg je lent
Be szél ge tek az Úr ral cí met vi se lő ből
hét ezer pél dány fo gyott el, s még
min dig ke re sik. A most be mu ta tott
kö tet ből pe dig már is el kelt az ed dig
ki nyom ta tott kétezer da rab. Az egy -

be gyűl tek mind ezt Ken deh K. Pé ter
evan gé li kus lel kész től tud hat ták meg,
aki a ki adók ne vé ben mél tat ta Il di kó -
nak és mű vész tár sa i nak – a köny ve -
ket il luszt rá ci ó val el lá tó An gyal Jú lia
fes tő mű vésznek és Ma gyar Krisz ti -
na gra fi kusnak – nagy sze rű al ko tói
mun ká ját.

Igény van ezek re a sza ba don meg -
fo gal ma zott imád sá gok ra – foly tat ta
a Lu ther Ki adó igaz ga tó ja, hi szen
an nak a bi zo nyí té kai, hogy az Is ten
meg szó lít ha tó. Éle tünk nek nem le het
olyan te rü le te, nincs olyan pro fán kér -
dé se, ame lyet ne vi het nénk az Úr
mint mennyei Atyánk elé. Így vál ha -
tott a leg na gyobb ter mé sze tes ség gel
a me se könyv, A kis ded el ső cso dá ja té -
má já vá sok kis gyer mek fél tett tit ka. 

Az ima könyv si ke rét Szé kely Já nos,
az Esz ter gom–Bu da pes ti Fő egy ház -
me gye se géd püs pö ke ab ban lát ja,
hogy Il di kó a sza va i val „ka ted rá li so -
kat épít”. A min den na pok egy sze rű,
sok szor szür ke dol ga it ké pes – az égi
össze füg gé sek fel fe dé sé vel – mennyei
ma gas sá gok ba emel ni.

Ben c ze Ló ránt egye te mi ta nár Döb -
ren tey Il di kó is ten ké pé re hív ta fel a

hall ga tó ság fi gyel mét él ve ze tes elő -
adá sá ban. A be mu ta tott imád sá gos -
könyv ben olyan Is ten nel ta lál ko -
zunk, aki pár be szé det foly tat az em -
ber rel. „»És kép zeld…« – ol vas suk a
kö tet cí mé ben. Így csak az az em ber
fo gal maz, aki egy már meg kez dett
dia ló gust foly tat” – mu ta tott rá a nyel -
vész pro fesszor. És mi lyen in tim, bi -
zal mas be szél ge tés ez! Ám Is ten nel le -
het így pár be szé det foly tat ni. Őszin -

tén, ki tá rul koz va, hi szen ma ga Is ten
küld te el azt a Jé zust a vi lág ba, aki ről
Já nos evan gé li u má nak ele je így szól:
a test té lett Ige. A Fiú nem más,
mint Is ten in tim be szé de – fo gal ma -
zott egé szen egye di mó don a ta nár úr.
Döb ren tey Il di kó kö nyör gé sei hív nak,
so dor nak, sür get nek, hogy ve le együtt
imád koz zunk. Nem vé let le nül, mert
ima élet nél kül nem lesz tel jes sé az
em ber. Az Is ten nel foly ta tott dia ló -
gus ban az zá for má ló dik, az zá vá lik,
aki vé len nie kell.

„Szé gyen ke zem, Uram, mert volt
idő, ami kor még azt is két ség be von -
tam, hogy Te lé te zel. Szé gyen ke -
zem, mert ki ál toz tam és pö röl tem ve -
led.” Eze ket a so ro kat már ma ga a
szer ző ol vas ta fel az est vé gé hez kö -
ze led ve, a mél ta tá so kat mint egy ki -
egé szít ve. Az előt te szó lók ugyan is

épp ar ra hív ták fel a hall ga tó ság fi -
gyel mét, hogy imád sá gai mi lyen há -
lás szív ről ta nús kod nak: túl csor dul
szí vé ben a kö szö net, sza vai de rűt su -
gá roz nak. Mi cso da kont rasz tot ké -
pez tek ez zel az ál ta la fel ol va sott gon -
do la tok! (A 2007-ben meg je lent ima -
könyv ben Il di kó fel is fed te, mi lyen
ke resz tet hor doz fér jé vel, Le ven te
Pé ter rel együtt. Szü lő ként két kis fi -
u kat kel lett el te met ni ük. El fo gad va

Is ten aka ra tát ma
már úgy be szél nek
gyer me ke ik ről, mint
akik a csa lád hoz tar -
toz nak, ők Dor ka
lá nyuk test vé rei,
csak az ég ben van -
nak, elő re men tek.
De ak kor, a pró ba té -
te lek ide jén csak -
nem be le rop pan tak
a fáj da lom ba.)

Va ló já ban az est -
nek ezen a pont ján
ka pott iga zán vá laszt
a hall ga tó ság ar ra a
kér dés re, hogy mi ért
olyan ke len dő ek
Döb ren tey Il di kó
imád sá gai. Mert sza -
vai hi te le sek. Há lá ja
és de rű je szen ve dé -
sek ből csí rá zott ki.
Is ten ké pe a meg har -
colt hit ju tal ma. Ő,
aki ta lál ko zott az el -
rej tőz kö dő Úr ral,
tud iga zán örül ni

an nak, hogy annyi szor és annyi min -
den ben még is ki nyi lat koz tat ja ma gát.
Akár egy hat he tes kis le ány ti tok za tos
ar cá ban is meg mu tat hat ja kö zel sé gét,
em ber sze re te tét. Ilyen kor – aho gyan
Il di kó fo gal maz – „ki vi rág zik szí -
vünk ben a há la”. 

Így tör tén he tett, hogy az egy be gyűlt
kö zön ség is a meg aján dé ko zott ság
fel eme lő ér zé sé vel tér he tett ha za.
Még fü lük ben cseng tek a Szvo rák
Ka ta lin ének mű vész ál tal elő adott
di csé rő éne kek. Be szél get tek az úton

a köny vek il luszt rá ci ó i ról, a fest mé -
nyek ről, gra fi kák ról, ame lye ket az est
ke re té ben Zász ka licz ky Zsu zsan na
mű vé szet tör té nész mél ta tott szel le -
mes ele gan ci á val. Én meg az nap es te
azon kap tam ma gam, hogy imád sá go -
mat így kez dem: „És kép zeld, Uram…” 

g B. Pin tér Már ta

Foly ta tá sos ima

Csak az az iga zi mu zsi kus, aki kot ta
nél kül ké pes ját sza ni. Aki pus ká zik,
an nak sem mi he lye a szín pa don.
Vissza kel le ne ad nia az el nyert dí ja -
kat, be kel le ne zúz ni a hang le me ze -
it, össze kel le ne tör ni a hang sze rét,
ha be le pil lant a kot tá ba…

Va la mi ha son ló an ab szurd és el fo -
gad ha tat lan vé le ményt fo gal ma zott
meg He ré nyi Ist ván (F)el ol va sott is -
ten tisz te le tek cí mű írá sá ban az Evan -
gé li kus Élet ja nu ár 30-i szá má ban.
Akár hány szor ol va som is ér ve lé sét,
még min dig nem ér tem, mi ért okoz
gon dot He ré nyi Ist ván nak az, hogy
a li tur gus ol vas sa az imád sá got, il let -
ve az is ten tisz te let egyéb szö ve ge it.

Ta lán ép pen azért, mert so kak kal
együtt ő sincs tisz tá ban az zal, hogy
az is ten tisz te let nem azo nos az zal a
bi zo nyos „bel ső szo bá val”. Az is ten -
tisz te let az egy ház cse lek vé se: nem is
csu pán a konk rét, temp lom pad ban
ülő gyü le ke ze té, ha nem a Krisz tus-
test egé széé, em be ri ésszel va ló ban
meg fog ha tat lan mó don be le ért ve az
ég ben ün nep lő egy há zat, az „üd vö -
zül tek mennyei se re gét” is! Nem
egyé ni leg kell, hogy gyó gyít son, ha -
nem a kö zös sé get von ja be le egy
na gyobb spi ri tu á lis – ám kö zel sem
csu pán vir tu á lis – kö zös ség be. Ezért
nyújt juk ke zün ket akár az is me ret len -
nek vagy a ré gi ha ra gos nak is a pax
al kal má val az úr va cso ra li tur gi á já ban,
amely nek kö zép pont ja – és raj ta ke -
resz tül az egész is ten tisz te let kö -
zép pont ja – a Krisz tus sal és ben ne
egy más sal va ló egy sé günk.

A temp lom ban nem a lel kész a li -
tur gus, ha nem ma ga Jé zus Krisz tus,
aki ígé re te sze rint sze mé lye sen van je -
len övéi kö zös sé gé ben. Ép pen ezért
egy is ten tisz te let nem az ön meg va ló -
sí tás al kal ma, ha nem a mennyei Krisz -
tus-ün nep elő csar no ka, ame lyen nem
öt let elünk, és nem a kre a ti vi tá sun kat
él jük ki, ha nem öröm mel, en ge del me -
sen és szol gai alá zat tal si mu lunk be -
le az egy ház Krisz tus-ün nep lé sé be.

Mert hogy az evan gé li kus is ten -
tisz te let mö gött bi zony ott hul lám zik
az egy ház két ezer esz ten dős, ki pró bált
és meg ér lelt spi ri tu a li tá sa, li tur gi kus
kin cse. (És ez ak kor is így van, ha ra -
ci o na lis ta ha tá sok és pu ri tán-re for má -
tus be fo lyás alatt síny lő dik a li tur gi kus
éle tünk, és emi att a sa ját, új ra fel fe de -
zett ha gyo má nya ink ma még so kak
fü lé ben ide gen ként csen ge nek.) Én ezt
óva kod nék fel cse rél ni bár mi fé le tet -
sze tős és könnye dén meg ideo lo gi -
zál ha tó spon ta ne i tás sal.

Ugyan így el fo gad ha tat lan az a
meg ál la pí tás is, hogy „Jé zus Krisz tus
nem ta ní tott ne künk kul ti kus cse le -
ke de te ket, és a mi egy há zunk ra nem
is vol tak ezek jel lem ző ek”. Az egy ház
is ten tisz te le tén ma ga Jé zus Krisz tus
cse lek szik. Az a Jé zus, aki va ló di fő -
pap ként és Is ten Bá rá nya ként a ke -
resz ten az egyet len va ló sá gos kul ti -
kus cse lek ményt, az en gesz te lő ál do -
za tot vég re haj tot ta. Aki ez előtt az ál -
do zat előtt ar ra biz tat ta ta nít vá nya -

it, hogy egyék az ő tes tét és igyák az
ő vé rét. Ép pen ezért az is ten tisz te let
vég ső ki csen gé se, csúcs pont ja ősi
ha gyo mány sze rint nem más, mint az
úr va cso ra, az ol tá ri szent ség, az eu -
cha risz tia ün nep lé se, ami kor az egy -
ház, az az Krisz tus tes te Urunk ér tünk
fel ál do zott tes té ben és vé ré ben ré sze -
sül, ti tok za to san egye sül ve le.

Igaz, ez ma (!!!) saj nos nem jel lem -
ző egy há zunk ra. Kö szön he tő ez a fent
em lí tett ká ros ha tá sok nak: a ra ci o na -
liz mus nak, amely nem tu dott mit
kez de ni az em be ri leg ért he tet len ti -
tok kal, az os tyá ban és a bor ban va -
ló sá go san je len lé vő Úr ral; il let ve az
egy há zunk ban te ret nyert re for má -
tus szem lé let nek, amely is ten tisz te -
le tün ket egy ol da lú an szó be li ige hir -
de té si al ka lom má szür kí tet te. (Bi zo -
nyá ra ma is akad olyan lel kész, aki
szom ba ton nem az is ten tisz te let re,
ha nem csu pán a pré di ká ci ó ra ké szül.) 

Lu ther és re for má tor tár sai, evan gé -
li kus őse ink és sok hit test vé rünk a vi -
lág ban még tud ták és tud ják, hogy a
va sár na pi evan gé li kus fő is ten tisz te let
mi se – ne fél jünk hasz nál ni a ki fe je zést!
–, az az úr va cso rá val ün ne pelt szent
cse lek mény. Ez pe dig kul tusz a ja vá -
ból, ahol az em ber csak alá za tos és ör -
ven de ző be fo ga dó – hi szen az evan -
gé li kus mi se nem az egy ház ál do za ta,
ha nem az el fo ga dók örö me! –, ám a
cse lek vő ma ga az Úr. Szá mom ra ép -
pen az a za va ró, sőt bot rá nyos, ami -
kor egy evan gé li kus is ten tisz te let az ol -
tá ri szent ség ün nep lé sé nek hi á nyá ban
cson kán, be fe je zet le nül ér vé get.

Egyéb ként hogy ki mi lyen hit tel
vagy ép pen an nak hi á nyá ban vesz
részt egy is ten tisz te le ten, azt ma gam
óva kod nék meg ítél ni. Em lé kez zünk
csak a temp lom ból meg iga zul tan
tá vo zó – és így ben nün ket meg ko -
runk ke gye se it is meg szé gye ní tő –
vám sze dő re!

Is ten tisz te le tünk ak kor fog meg -
újul ni, ha a Krisz tus-test egé szé be be -
ágya zód va, a sa ját öt le te in ket el fe led -
ve meg ta nul juk ün ne pel ni azt, amit
Urunk olyan gaz da gon elénk tár va -
sár nap ról va sár nap ra, nap ról nap ra.
Egy há zunk pe dig ak kor fog meg -
újul ni, ha a hi tünk, a spi ri tu a li tá sunk
ilyen mó don újul meg, me rül el a
mennyei öröm ben. Ezt nem le het
em be ri okos ko dás sal, zsi na ti tör vé -
nyek kel, nagy ívű struk tú ra vál toz ta -
tá si áb rán dok kal vagy fi nan ci á lis
tak ti ká zás sal el ér ni – csak is há lás, ör -
ven de ző alá zat tal.

Én kü lön ben is me rem a kot tát, de
azért nagy baj ban len nék, ha egyik
nap ról a má sik ra el kel le ne ját sza nom
egy szo ná tát. Bár ha nem si ke rül ne,
an nak min den bi zonnyal a kot ta,
ne tán az a frá nya zon go ra, vég ső eset -
ben pe dig ma ga Mo zart len ne az
oka… Ha pe dig va la mi ért nem ér zem
jól ma gam egy is ten tisz te le ten, ak kor
nyil ván a lel késszel, a li tur gi á val, az
egy ház zal vagy ta lán ma gá val az Úr -
is ten nel van va la mi baj – a lé nyeg az,
hogy ve lem min den rend ben…

A szerző evangélikus lelkész

Kép mu ta tó
is ten tisz te let???

g Tu bán Jó zsef 

Döb ren tey Il di kót ar ról kér dez tük, hogy mi ért öku me ni kus ki adás ban je -
lent meg az új kö tet. Mint meg tud tuk, leg in kább azért, mert csa lád ja, fa -
lu ja, egész éle te is „öku me ni kus”. Ő ma ga a hé re gi ka to li kus kép vi se lő tes -
tü let ak tív tag ja, jól le het egyik fel me nő je, Döb ren tei Gá bor (a Ma gyar Tu -
dós Társaság el ső tit ká ra) egy evan gé li kus lel kész fia volt. (Az egyik mú -
ze u mi tár ló ban meg is ta lál ha tó a ne ves ős arc ké pe.) Az író nő fér je, Le -
ven te Pé ter, a Zseb Tv cí mű le gen dás té vé mű sor Mó ka Mi ki je tisz te let be li
evan gé li kus pres bi ter a De ák té ri gyü le ke zet ben, lá nyuk, Dor ka és an nak
csa lád ja is evan gé li kus. Ilyen hát tér rel nincs mit cso dál koz ni azon, hogy
az író nő im már há rom év ti ze de a De ák té ri gyü le ke zet be is el jár. Mint mond -
ja, a sza bad imád ko zást is az evan gé li ku sok tól ta nul ta.

g K. Gy.

Öku me né más fél év ez red egy há zi mu zsi ká já ban cím mel a fel ső-krisz ti na -
vá ro si plé bá nia fel nőtt kó ru sa szol gál feb ru ár 20-án, va sár nap 18 óra kor a
bu da hegy vi dé ki evan gé li kus temp lom ban (Bu da pest XII., Kék Go lyó ut -
ca 17.). Köz re mű kö dik: Be ne Ró za (ének). Ve zé nyel: Tő kés Tün de és Opánsz -
 ki Dá vid. A be lé pés díj ta lan. Min den ér dek lő dőt sze re tet tel vá runk!

H I R D E T É S

Döbrentey Ildikó (jobbján Szvorák Katalin)
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Telt ház

Herényi István válaszát két hét múlva, lapunk 27-i számában közöljük. Ol va -
sóink további hozzászólásait e témához február 20-áig tudjuk fogadni. – A szerk.
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b Egy ko moly em lé ke zést nem il lik anek do -
tá val kez de ni, de nem tud tam sza ba dul -
ni tő le. Payr Sán dor egy ház tör té nész-
pro fesszor nak sok-sok írá sa mel lett volt
egy so ro za ta: Az ek lé zsia hu mo ra. Eb ben
egy al ka lom mal Sár kány Sá mu el ről ír, aki
szol gált Kos suth La jos te me té sén. A te me -
té si me net ben elöl ment egy Bá rány ne -
vű rend őr pa rancs nok és Sár kány püs -
pök. Va la ki meg je gyez te: „Elöl megy a Bá -
rány, aki sár kány, és Sár kány, aki bá -
rány.” Ér de kes mon dat. Ami kor ha lá lá nak
szá za dik év for du ló ján em lé ke zünk rá,
ta lán se gít het az el iga zo dás ban ez a tré -
fás meg jegy zés is: így is mer ték? A nagy hí -
rű, tu dós, ko moly te kin te tű püs pök te hát
sze líd, „bá rány ter mé sze tű” volt? Et től
füg get le nül: Ki volt Sár kány Sá mu el? Mit
je len tett lel ké szi és püs pö ki szol gá la ta?
Mi lyen ta nul sá go kat von ha tunk le egy év -
szá zad dal ha lá la után? Em lé ke zé sünk e
kér dé sek meg vá la szo lá sá ban sze ret ne se -
gí te ni, a né hai püs pö köt meg il le tő tisz te -
le ten túl. 

A csa lá di hát tér és a gyö ke rek
Egy 2007-ből va ló in ter ne tes adat sze rint ha -
zánk ban ab ban az év ben 520 Sár kány ne vű csa -
lád élt. Ezek per sze csak név ro ko nok vol tak, ér -
de kes azon ban a név el ter jedt sé ge. 

Két ség te len, hogy Sár kány Sá mu el csa lád já -
nak mély gyö ke rei van nak, a ro kon ság or szág -
szer te ki ter jedt. A csa lá di ha gyo mány sze rint
az ősök va la mi kor a tö rök idők ben te le pül tek
Fel vi dék re Er dély ből, pon to sab ban a Par ti -
um ból, majd idő vel szét szó ród tak az egész or -
szág ban. Er re utal a mon dat: „Az Ilenc fal vi Sár -
kány csa lád, mely nek egyik tag ja Jó zsef, bu da -
pes ti kir. íté lő táb lai ta nács el nök, 1887-ben,
test vé re Sár kány Sá mu el bá nya ke rü le ti ág. h.
ev. püs pök pe dig 1897-kap ta a ne mes ség-meg -
erő sí tést, Ilenc fal vi elő név vel.” Ilenc fal va ré gi
te le pü lés Szat már me gyé ben. Egyéb ként a ko -
lozs vá ri Há zson gá rdi te me tő ben is nyug sza nak
ilenc fal vi Sár ká nyok. 

Az el ső is mert Sár kány ős Mi hály volt, a Gö -
mör me gyei haj dúk ka pi tá nya; 1737-ben Cset -
ne ken halt meg. Ve le in dult a csa lád há rom ága:
a gö mö ri, a kis kő rö si és a pi li si ág. Az előb bi két
ág le szár ma zot tai ki vá ló ér tel mi sé gi ek és föld -
bir to ko sok vol tak, a pi li si ág ban pe dig a szá za -
do kon át ti zen két lel kész volt. A ma élő Sár kány
Ti bor nyug dí jas lel kész, a püs pök déd uno ká ja
a ti zen ket te dik a sor ban.

Sár kány Sá mu el pá lya fu tá sa 
1823. ja nu ár 19-én szü le tett Du na egy há zán, ap -
ja Sár kány Sá mu el, any ja Cle ment isz Apol ló nia.
Sá mu el nek két test vé re volt: Já nos ké sőb bi
szarva si lel kész és az em lí tett Jó zsef bí ró, íté -
lő táb lai al el nök. Id. Sár kány Sá mu el du na egy -
há zi, majd 1836-tól pi li si lel kész volt. Ró la je -
gyez ték fel, hogy már 1839-ben a ma gyar nyel -
vet hasz nál ta hi va ta los le ve le zés ben, vá laszt is
csak ezen a nyel ven fo ga dott el.

A fi a tal Sá mu el éle te el ső ti zen há rom évét
Du na egy há zán töl töt te, itt kez dett is ko lá ba jár -
ni. Ez után egy évet Sár szent lő rin cen, majd né -
gyet az aszó di gim ná zi um ban töl tött, in nen pe -
dig a sel me ci lí ce um ba ke rült. Aszó don ta nu -
ló- és la kó tár sa Pe tő fi (ak kor még Pet ro vics)
Sán dor nak: „Pe tő fi Sán dor Aszó don lak- és há -
ló tár sam volt öz vegy Neu man né nál, ki nél egy -
szer s mind élel me zé sünk is volt.” A ba rát ság Pe -
tő fi és Sár kány kö zött élet re szó ló volt. Er re néz -
ve nem csak Sár kány Sá mu el em lé ke zé se it ol -
vas hat juk, de Pe tő fi Sán dor le ve le it is „Ked ves
Szá mi” meg szó lí tás sal. Még ar ról is tu dunk,
hogy Pe tő fi meg lá to gat ta ba rát ját Pi li sen is. E
kap cso lat nak a rész le te zé se azon ban meg ha lad -
ná en nek az írás nak a ke re te it.

Az if jú Sár kány Sá mu el ek kor már el dön töt -
te, hogy a lel ké szi hi va tást vá laszt ja, ezért a po -
zso nyi teo ló gi á ra ment, majd a je nai egye tem
hall ga tó ja lett. 

Ha za tér ve Szé kács Jó zsef püs pök ta ná csá ra
Te mes vá rott fo ga dott el „föl ol va só-tár sal gó” –
mai szó val ne ve lői – ál lást a Feld in ger csa lád -
ban. Feld in ger Fri gyes sel az tán be utaz ta Né met-,
Fran cia or szá got és Ang li át is. Ezen az úton ta -
nult meg ki tű nő en fran ci á ul, de bi zo nyá ra a né -
met és az an gol nyelv ben is ott ho nos volt a szlo -
vák mel lett, nem be szél ve a „bib li ai” – vagy is
a gö rög, a hé ber és a la tin – nyel vek ről. A nyel -
vek ta nu lá sán túl bi zo nyá ra sok él mény gaz da -
gí tot ta őt, tá gí tot ta lá tó kö rét.

Édes ap ja kí ván sá gá ra utol só szol gá la ti éve -
i ben mel let te ma radt, és se gí tett ne ki a lel ké -
szi munkában. Ami kor az édes apa meg halt, ak -
kor „da cá ra, hogy a meg üre se dett leg el ső jö ve -
del mű pa pi ál lás ra ha la dot tabb ko rú, ér de mes
fér fi ak tart hat tak igényt, a pi li si egy ház az apa
ér de mei iránt va ló te kin tet ből is, de el ső sor ban
azért, hogy a nagy kép zett sé gű fi a tal pap te het -
sé ge i nek meg fe le lő tért nyis son: őt vá -
lasz tá lel ké szé nek”. 

S a fi a tal lel kész ha ma ro san is mert
pré di ká tor lett az egy ház me gyé ben, de
an nál tá gabb kör ben is. „Mért nem
tud nak a pa pok mind ilyen ter mé sze te -
sen be szél ni? Hi szen az ékes szó lás nak
ez az iga zi mód ja, mely vonz, hó dít és
el ra gad” – mon dot ta ró la bá ró Nyá ri Pál
fel ügye lő. 

Mi ben állt ige hir de té sé nek – ak ko ri
nyel ven: szó nok la tá nak – „va rá zsa”?
„Hisz ma gas alak ja szi kár, csak nem
össze esett, ar ca véz na, hi deg – ha nem
be szél. De ha meg ered a szó aj ka i ról, ar -
ca át szel le mül, sze mei vil log ni kez de nek,
hom lo ka ih le tett sé get su gá roz, ter me -
te ki egye ne se dik. Elő adá sa annyi ra moz -
gé kony, fi gyel met le kö tő min den ki eszé -
hez, ér ze lem vi lá gá hoz, hogy hall ga tói le -
igéz ve ál la nak sza vá nak ha tal ma alatt.”
A gyü le ke zet is erő sö dött. Ige hir de té se -
i ből egy váz lat ma radt egy jegy ző könyv -
ben. 1884-ben a pi li si temp lom száz éves
volt. En nek ün ne pén a 100. zsol tár el -
ső öt ver se alap ján hir det te az igét. Ho gyan ün -
nep lünk iga zán? – tet te fel a kér dést. S a vá la -
szok így hang zot tak: Ha ke gye let tel em lé ke zünk
meg az egy ház ala pí tó ősök ről. Ha a száz évért
Is ten nek ad juk a di cső sé get. Ha szent fo ga dal -
mak kal lé pünk át az újabb szá zad ba. 

Az ün nep re ké szü lés ben ve ze té sé vel és irá nyí -
tá sá val egyéb ként meg újult a pi li si temp lom is.

Szol gá la ta ele jén egy kán tor ta ní tó volt a gyü -
le ke zet ben, míg az 1903-as név tár sze rint a 3872
lé lek szá mú gyü le ke zet ben már hat ta ní tó mű -
kö dött Be zegh Sa mu má sod lel kész és Ko ren
Már ton püs pö ki iro da ve ze tő mel lett. Egyéb ként
is nagy súlyt he lye zett Sár kány az egy há zi is -
ko lá ra és a ta ní tás ra. Azt mond ják a ró la szó -
ló em lé ke zé sek, hogy ő in dí tot ta el kör ze té ben
a ta ní tói ér te kez le te ket, a ta ní tók „to vább -
kép zé sé nek” ügyét. 

Szol gá la ti te rü le te egy re nö ve ke dett, 1849-
ben kör lel kész, 1868-ban a Pest me gyei egy ház -
me gye es pe re se lett, ek kor tól ere jét már meg
kel lett osz ta nia gyü le ke ze te és egy ház me gyé -
je kö zött. 

A nagy te kin té lyű püs pök
Az elő ző so rok ban elő re ug rot tunk az ese mé -
nyek tár gya lá sá ban. Már 1872-ben, ami kor Szé -
kács Jó zsef le mon dott püs pö ki tisz té ről, Sár -
kány Sá mu el volt az egyik je lölt. „A je les te het -
sé gei mel lett is vissza vo nul va élő, egy ház me -
gyé je ha tá ra in túl sze rény sé ge mi att sze mé lye -
sen alig is mert, de szó no ki tu laj do nai és ha za -
fi as szel le me ál tal e szű kebb kör ben an nál in -
kább tisz telt és be csült pi li si lel kész a sza va zás -
nál (…) ugyan annyi sza va za tot nyert, mint je -
lölt tár sa, Sze be ré nyi Gusz táv bé kés csa bai
lel kész. S hogy még is ez utób bié lett a győ ze -
lem, az egye dül azon for dult meg, hogy egy
Sze be ré nyi re adott olyan sza va zat, mely nek
sza bály sze rint a köz gyű lés ből kel lett vol na ad -
va len nie, de csak az egy ház ta nács (pres bi té -
ri um) ál tal volt ki ál lít va, s így ké tes ter mé sze -
tű vala, más fél na pig tar tó szó harc után a Pod -
ma nicz ky Fri gyes bá ró, ak ko ri ke rü le ti fel ügye -
lő elnöksége alatt tanácskozó gyűlés által iga -
zolt nak je len tetvén ki, Szeberényi az egy
szavazattöbbséggel  megválasztott püspöknek
volt tekintendő.” 

Sár kány Sá mu el pe dig a ke rü le ti gyám in té -
zet el nö ke lett. 1885-ben, a gyám in té zet ne gyed -
szá za dos ju bi le u mi ün ne pén Bé kés csa bán Sár -
kány mint el nök hir det te az igét 1Sám 7,11–14
alap ján. Be szé de még ab ban az év ben kü lön ki -
ad vány ban meg is je lent.

1890 au gusz tu sá ban el hunyt Sze be ré nyi
püs pök. S ek kor a hat van hét éves (!) Sár kány
Sá mu el egye dü li je lölt ként lett az egy han gú lag

és lel ke sen meg vá lasz tott püs pök. Hoz zá te het -
jük, hogy vol tak ter mé sze te sen más je löl tek is,
de sor ban és ön ként vissza lép tek. 

Ti zen öt éven át volt a bá nyai egy ház ke rü let
(382 788 lé lek!) tisz te let re mél tó és meg be csült
püs pö ke. Ez alatt a ti zen öt év alatt a bá nya ke -
rü le ti püs pö ki hi va tal Pi li sen volt. 1905-ben
(nyolc van há rom éve sen!) mon dott le egy ház -

ve ze tői hi va tá sá ról. Szol gá la ti te rü le té nek ki -
ter jedt sé gét je lez ve csak meg em lít jük, hogy ő
szen tel te fel – sok más temp lom mel lett – a bu -
da vá ri, a ma kói, a har tai, a med gyes egy há zi, az
ara di és a sza bad kai temp lo mot is. Saj nos an -
nak nincs do ku men tu ma, hogy hány temp lo -
mot szen telt, vagy hogy hány temp lom ban pré -
di kált, tar tott elő adást, be szá mo lót püs pö ki lá -
to ga tá sai al kal má val. Er ről nem tu dunk, de kö -
vet kez mé nye i ről igen, s er re még vissza fo gunk
tér ni.

Két fi gye lem re mél tó szol gá la ta 
Eze ket kü lön is meg kell em lí te nünk. Az egyik
egy es ke tés 1863. de cem ber 26-án, ka rá csony
má so dik ün ne pén. Pe tő fi Sán dor öccse, akit a
vers ré vén „Ist ván öcsém nek” is me rünk, 1857-
től Gayl hof fer Já nos bir to kán dol go zott mint ne -
ve lő, itt is mer ke dett meg an nak An tó nia ne vű
lá nyá val, akit öt évi ud var lás után vett fe le sé gül.
Az al sónyár egy há zi kas tély ban Sár kány Sá mu -
el evan gé li kus lel kész ad ta össze a bol dog
párt. Az es ke té sen Szend rey Jú lia is részt vett.
Az adat a pi li si lel ké szi hi va tal anya köny vé ben
van be je gyez ve.

A má sik „or szá gos” szol gá la ta Kos suth La -
jos itt ho ni te me té sén tör tént. A Pes ti Hir lap
1929. évi Nagy Nap tá ra így szá mol be er ről:
„1894. áp ri lis 1-jén ment vég be a te me tés.
Ilyent nem lá tott Bu da pest, sem az óta, sem az -
előtt. Már a haj na li órák ban meg in dult a nép -
ván dor lás az ut cá kon. Száz ez rek igye kez tek az
út vo na la kon el he lyez ked ni, ház te tő kön, ab la -
kok ban, er ké lye ken, ké mé nye ken, fá kon, gáz -
lám pá kon áll tak, ül tek, ka pasz kod tak az em -
be rek. Az élel me seb bek pén zért áru sí tot ták a
te me tés út vo na lán lé vő bal kon ja i kat, bol tok aj -
ta ja it, ab la ka it pá ho lyok ká ala kí tot ták át. A
gyász szer tar tás ele jén a bu dai da lár da el éne kel -
te a Him nuszt, az után Sár kány Sá mu el evan -
gé li kus püs pök mon dott meg ha tó imát, majd
fe ke te dísz ma gyar ban a kép vi se lő ház szó no ka
lé pett a szó szék re. A szó nok még a hí res már -
ci u si if jú ság ból va ló volt, nem ki sebb em ber,
mint Jó kai Mór. Utá na Ger ló czy Ká roly pol gár -
mes ter be szélt, majd a bu dai da lár da el éne kel -
te a Szó za tot, ez zel a mú ze u mi szer tar tás vé -
get ért. Egy óra el múlt már, ami kor a ko por só
meg ér ke zett a sír hoz. A sír nál Sár kány püs pök
el mon dot ta az utol só imát.”

„Be te kin tés” sze mé lyes éle té be 
1848. ok tó ber 3-án – pi li si szol gá la tá nak kez -
de tén – kö tött há zas sá got Ju hász Zsu zsan ná -
val, az al ber ti lel kész le á nyá val. Ti zen hét évig
él tek szép, ki egyen sú lyo zott há zas ság ban. Ki -
lenc gyer me kük szü le tett. 

A há zas pár éle tét azon ban a pró bák sem ke -
rül ték el. 1858-ban egy hó nap alatt há rom
kis gyer me kük halt meg jár vá nyos be teg ség ben.
A hat fel nö vő gyer me kük ből má sik há rom nem
ér te meg a hu szon har ma dik évét. Vagy is a ki -
lenc gyer mek ből hár man ma rad tak. De a pró -
bák ez zel nem ér tek vé get: meg halt a hű sé ges
fe le ség és pap né is. 

1866-ban Sár kány Sá mu el új ra nő sült, Stúr
Ka ro li nát, Stúr Dá ni el kuc orai lel kész le á nyát
vet te fe le sé gül. Eb ből a há zas ság ból hét gyer -
mek szü le tett. Sár kány Sá mu el nek két há zas -
sá gá ból te hát ti zen hat gyer me ke szü le tett.
Kö zü lük ha tan kis gyer mek ként, né gyen fi a ta -
lon hal tak meg. Igaz, hogy ab ban az idő ben sok -
kal több gyer mek szü le tett a há zas sá gok ból,
mint ma. Az is igaz, hogy nagy volt a gyer mek -
ha lan dó ság. De tíz gyer me ke és fe le sé ge ko por -
só ja mel lé áll ni nagy te her pró ba le he tett Sár -
kány Sá mu el nek is.

A be teg ség sem ke rül te el őt. Em lí tet tük püs -
pö ki lá to ga tá sa it, ta ní tói kon fe ren ci á it és temp -
lom szen te lé si ün ne pe it. Ki tud ja, hány szor
kel lett ilyen al kal mak kor hi deg temp lo mok ban
szol gál nia. „A hi deg temp lo mok ban annyi ra
meg hű töt te ma gát, hogy egész tes te el kösz vé -
nye se dett s moz du lat lan fek vés re lett kár hoz -
tat va éve kig. Bel- és kül föl di für dők s hosszas
gyógy ke ze lés mit sem hasz nált. Gyöt rel mes
hely ze té ben csak az vi gasz ta lá, hogy pi li si
tisz tes sé ges pa pi jö ve del mé ből fe dez ni bír ta az
évek re szó ló ki adá so kat, s hogy hí vei pél dás
meg adás sal és rész vét tel nél kü löz ték sze re tett
pap juk tá vol lé tét” – ol vas suk egy ko ra be li em -
lé ke zés ben.

Szol gá la tá nak ha tá sa
Ige hir de té se i ről 1890-ben egy új ság így em lé -
ke zik meg: „Szó noki te het sé gét – nagy szó! –
a Szé ká csé val te szik pár hu zam ba.” Ta lán Szé -
kács püs pök után ő lett „az or szág pap ja”? Tény,
hogy a pi li si gyü le ke zet is so kat erő sö dött szol -
gá la tá nak év ti ze de i ben. 

Egy má sik irá nyú ha tá sa volt mun kál ko dá -
sá nak, hogy az 1848–49-es for ra da lom és sza -
bad ság harc ide jén Pi lis ről 207 fel ke lő in dult el
a ha za vé del mé re. Azt ír ják ró la az em lé ke zé -
sek, hogy ha za fi as gon dol ko zá sát so ha sem
pa lás tol ta, kül föl di út jai pe dig erő sí tet ték ab -
ban a meg győ ző dés ben, hogy egy nép csak sza -
bad ság ban tud va ló ban él ni. 

Nem ze dé ke ken át mér he tő ha tás nak ve het -
jük, hogy 1929-ben Pi li sen meg ala kult a 807.
Sár kány Sá mu el cser kész csa pat, amely – kény -
szer szü net után – ma új ra él. Sár kány em lé ke
és szol gá la ta Pi li sen, egy há zunk ban, sőt ha zánk -
ban má ig hat.

Több ki tün te tést is ka pott az em lí tett ne mes -
sé gen túl. Ezek nél azon ban ér té ke sebb, aho gyan
gyü le ke ze te, az egy ház né pe te kin tett rá, sőt
eze ken a kö rö kön túl is tisz tel ték: „Az egy há -
zi és köz éle ti, nem kü lön ben pe dig – ami pap -
nál nagy do log – a ma gán éle ti té ren be iga zolt
eré nyek nek nem cse kély mér té ke volt szük sé -
ges ah hoz, hogy ez így tör tén jék.” 

Ko ra, mely ben élt, ter mé sze te sen az ő gon -
dol ko zá sá ra is ha tás sal volt, ő sa ját ma gát is a
„ra ci o na lis ták” kö zé so rol ta. En nél azon ban
sok kal több ről volt szó.

Sár kány Sá mu el 1911. feb ru ár 15-én hunyt
el Pi li sen. Az 1990-es évek ben a he lyi gyü le -
ke zet a ré gi vas úti te me tőt – amely ben ő és
fe le sé ge nyu god tak – par cel láz ta. A pres bi -
té ri um ha tá ro za tot ho zott: a püs pök és fe le -
sé ge ma rad vá nya it ex hu mál tat ja, és az érc -
ko por só kat a pi li si temp lom „Be lez nay-krip -
tá já ban” he lye zi el. Ez mél tó ün nep ség ke re -
té ben tör tént, amely re nem csak a gyü le ke zet,
ha nem a fa lu né pe, a csa lád le szár ma zot tai
és so kan má sok is hi va ta lo sak vol tak. Már
lent vol tunk a krip tá ban, vé ge volt az ün nep -
ség nek. A csa lád azon ban ott ar ra kért min -
ket, hogy nyis suk fel egy perc re a püs pök ko -
por só ját, hát ha va la mi lyen csa lá di em lé ket
talál hat ná nak. Ilyet nem ta lál tunk. El len ben
a püs pök lá bá nál egy le zárt üveg ben kéz zel
írt, ép, hús vé ti, fel tá ma dá si ige hir de tést ta -
lál tunk, amely az óta is a csa lád tu laj do ná ban
van. Sár kány Sá mu el te hát úgy ren del ke zett,
hogy ez zel te mes sék el, és ez zel vár ja a fel -
tá ma dás nap ját! 

Ezek alap ján bát ran hi het jük és vall hat juk,
hogy nem csak „bá rány volt a Sár kány”, ha nem
a Bá rány, Jé zus Krisz tus hí ve és így a győ zel mes
Bá rány örök se re gé nek, küz dő és már győz tes
csa pa tá nak, a „Bá rány éne ké nek” is ré sze se. Kell
en nél több ta nul ság? 

g Ke ve há zi Lász ló

„Sár kány, aki bá rány”
Száz éve halt meg Sár kány Sá mu el püs pök
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Ba logh Éva
Lel kész és men tál hi gi é nés szak em ber
va gyok. 2006 szep tem be re óta dol go -
zom a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
Egy ház kór ház lel ké sze ként. Elő ző leg
a Bor sod-He ve si Egy ház me gye se géd -
lel ké sze vol tam, leg in kább az eg ri
gyü le ke zet ben te vé keny ked tem. Mel -
let te sza bad úszó ke ra mi kus ként pró -
bál tam biz to sí ta ni a meg él he té sem.

Mos ta ni be osz tá som ban Bu da -
pest kü lön bö ző kór há za i ban tar tok
is ten tisz te le te ket és bib lia órá kat (Bu -
dai Ir gal mas ren di Kór ház, Pé ter fy
Sán dor ut cai kór ház, Or szá gos Ko -
rá nyi Tbc- és Pul mo no ló gi ai In té zet),
va la mint sze mé lyes hí vás alap ján a
fő vá ros te rü le tén más hol is lá to ga tok
be te ge ket.

Hi va tá som leg fon to sabb ré szé nek
a sze mé lyes lel ki gon do zást ér zem.
Sze ret nék se gít ség len ni a tes ti-lel ki
egész ség hez ve ze tő út meg ta lá lá sá -
ban. A gyó gyu lás tit ká nak meg fej té -
sé hez a sze re tet érin té se kell, jó len -
ne esz köz len ni Is ten ke zé ben eh hez
az érin tés hez…

Nem csak be teg ség gel, kór há zi lá -
to ga tás sal kap cso lat ban ke res het -
nek meg a ked ves Ol va sók, ha nem
nyi tot tan fo ga dok min den kit, aki
ne héz, prob lé más élet hely zet ben
vagy ne héz dön tés előtt szük sé gét ér -
zi egy-egy se gí tő be szél ge tés nek.

Dr. Bö röcz Eni kő
1975 szep tem be ré ben ke rül tem a
kis ba bot–mér ge si társ gyü le ke zet be.
Ti zen négy évig szol gál tam, a lel kek
és épü le te ink sza ka dat lan meg újí tá -
sát tart va szem előtt. 

Húsz éve dol go zom az Evan gé li kus
Or szá gos Le vél tár ban. 2006-ban dok -
to ri cí met sze rez tem, ku ta tá si te rü le -
tem egy há zunk kö zel múlt ja. To váb -
bi fej lő dé sem hez szük sé gem len ne egy
már több ször kért hi va ta los egy há zi
kül föl di ösz tön díj ra. Gyü le ke ze tem a
De ák té ri evan gé li kus gyü le ke zet,
ahol kép vi se lő-tes tü le ti tag va gyok.

Na gyon fon tos nak tar tom a lel ké -
szek je len lé tét az or szá gos egy ház nál.
Min den te rü let re he lyez nék be lő lük.
Mi nem ide gen test va gyunk itt, ez a
mi egy há zunk. Az evan gé li kus szent
ko moly sá got és vi dám sá got az il le tő
te rü let hez szük sé ges szak mai pro fiz -
mus sal össze köt ni ké pes lel ké szek re
ezen a he lyen szen ve dé sek és örö mök
vár nak.

Le vél tá runk az úgy ne ve zett rend -
szer vál tást kö ve tő en még na gyon
so ká ig el ha nya golt te rü let volt. Sor -
sát töb ben még nem ré gi ben is egy
szál gyu fá val vél ték meg ol da ni. Eb -
ből a mély ség ből kez dünk ki ká szá -
lód ni. Most vi szont bi zo nyos kom -
pe ten cia prob lé mák kal szem be sü -
lünk, a fo ko zott ér dek lő dés nek kö -
szön he tő en.

B. Pin tér Már ta
A Női Misszió szo bá já nak aj ta ján
gyak ran ko pog tat nak. Ha va la ki a
lép cső ház fe lől lép be or szá gos köz -
pon tunk má so dik eme le té re, a fo lyo -
só ra me rő le ge sen azon nal en nek az
iro dá nak a be já ra tá val ta lál ja szem -
közt ma gát. A rés nyi re tárt aj tó lát -
tán bá to rít va ér zi ma gát, hogy út ba -

iga zí tást kér jen, mer re ta lál hat ja meg
an nak a mun ka ág nak a szo bá ját,
ahol tör té ne te sen in téz ni va ló ja akad.

Be val lom, meg tet szett a kép. Át -
vitt ér te lem ben is al kal maz ha tó. A
lel ki pász to ri szol gá lat ugyan is egy faj -
ta: út mu ta tás. Ta pasz ta lom, ezért
jön nek hoz zám is so kan. Van, aki ma -
gát a Krisz tus hoz ve ze tő kes keny
ös vényt ke re si; más ar ra vár vá laszt,
ho gyan ma rad hat meg hű sé ges, hi -
te les Krisz tus-kö ve tő ként egy össze -
ku szá ló dott vi lág ban. Ma nap ság nem
könnyű meg fe lel ni ar ra az egy sze rű
kér dés re sem, hogy mit je lent fér fi -
nak és nő nek len ni. A mo rá lis vál ság
ki hat a ne mek kap cso la tá ra is. A te -
rem tés be li har mo ni kus társ kap cso -
lat ból el len sé ges ke dés sé, oly kor ádáz
ve tél ke dés sé si lá nyult a nők és fér fi -
ak vi szo nya.

A hit mé lyí tő al kal ma kon túl az ál -
ta lam ve ze tett szol gá la ti ág, a Női
Misszió a fel kí nált kü lön fé le prog -
ram ja i val – női és pá rat lan klub,
egye dül ál ló szü lők és gyer me ke ik
kon fe ren ci á ja, el vál tak he te, vá ran -
dós hét vé ge, te ma ti kus gyü le ke ze ti
csen des na pok – e kér dé sek ben is sze -
ret ne az evan gé li kus nő test vé rek se -
gít sé gé re len ni. Az „út ba iga zí tás”
pe dig nem tör tén het más ként, mint
hogy an nak sza vá hoz iga zo dunk,
aki ma gá ról így val lott: „Én va gyok az
út, az igaz ság és az élet.” (Jn 14,6)

Grend orf-Ba logh Me lin da
Mi előtt az or szá gos iro da fő ál lá sú al -
kal ma zott ja let tem, két évet töl töt tem
a Pes ti Evan gé li kus Egy ház De ák
Té ri Gyü le ke ze té ben: egy évet ha tod -
éves ként, egy évet pe dig be osz tott lel -
kész ként. 2010. jú li us 1-jé től va gyok
hi va ta lo san a gyer mek- és if jú sá gi
osz tá lyon if jú sá gi re fe rens; előt te
kül sős ként fe let te sem, Smi dé li usz
Gá bor, a gyer mek- és if jú sá gi bi -
zott ság el nö ke ré vén ke rül tem az
osz tály éle té nek vér ke rin gé sé be. 

Igyek szem teo ló gi ai vég zett sé -
ge met, szol gá la ti ta pasz ta la ta i mat
ka ma toz tat ni a fel nö vek vő ge ne -
rá ció meg szó lí tá sá ban. Fér jem,
Grend orf Pé ter az an gyal föl di gyü -
le ke zet be osz tott lel ké sze, mel let te
is van le he tő sé gem a klasszi kus lel -
ké szi szol gá lat gya kor lá sá ra, il let ve
a Kis de ák Evan gé li kus Óvo da hit ok -
ta tó ja va gyok.

Teo ló gus éve im alatt sok gyü le -
ke zet ben for dul hat tam meg. Fon tos -
nak tar tom, hogy úgy in dul ja nak el
or szá gos kez de mé nye zé sek, hogy
köz ben re á lis ké pünk van kis egy há -
zunk gyü le ke ze te i nek, in téz mé nye -
i nek hely ze té ről. Ré szünk ről a leg lé -
nye ge sebb nek a fo lya ma tos tá jé koz -
ta tást tar tom. Mun ka tár sa im mal
leg in kább az iro dá ban va gyunk el ér -
he tő ek, mert sok szer ve zé si és ad mi -
niszt ra tív fel adat köt ide min ket.

Hei ne mann Il di kó
Ve csé sen va gyok gyü le ke ze ti lel kész,
Bu da pes ten pe dig kór ház lel kész. Kór -
ház lel ké szi mun ká mat még ve csé si
szol gá la tom előtt kezd tem el. Ne -
gye dik éve já rok kór ház ról kór ház ra,
be szél ge tek krí zis hely zet ben lé vő be -

te gek kel. Van, aki vel csak egy szer ta -
lál ko zom, van, akit pe dig hosszú he -
te ken, hó na po kon ke resz tül kí sé rek el
hal dok ló ként azon az úton, ame lyen
mind egyi künk nek vé gig kell men ni. 

Gyö nyö rű ez a mun ka, azt ér -
zem, nagy szük ség van rám, és hogy

Öröm mel tölt el, hogy az Evan gé li kus
Élet ol va sói az or szá gos iro dát be mu -
ta tó cikk so ro zat újabb ré szét ol vas -
hat ják. Leg utóbb azo kat a kol lé gá in -
kat és mun ká ju kat is mer het ték meg,
akik a gaz da sá gi osz tá lyon a szá mok
szi go rú rend be sze dé sé vel fog lal -
koz nak nap mint nap. Ak ko ri ígé re -
tem hez hí ven a mos ta ni mel lék let
azo kat a test vé re in ket ál lít ja Önök elé,
akik iro dai kö zös sé günk ben a spi ri -
tu a li tás, a lel ki ség kép vi se lői, dol goz -
za nak akár lel ki pász to ri mi nő ség ben,
akár más mun ka kör ben.

Bi zo nyá ra meg le pi ol va só ink több -
sé gét, hogy egy há zunk ad mi niszt rá -
ci ós köz pont já nak mun ka tár sai kö -
zött nem csak kü lön bö ző szak te rü le -
tek kép vi se lői – mér nö kök, jo gá -
szok, re fe ren sek, köny ve lők, pénz tá -
ro sok, tit kár nők vagy tech ni kai dol -
go zók – van nak, ha nem a lel ki élet
ava tott kép vi se lői, teo ló gi át vég zett
szak em be rek is. 

Nagy szá muk – mely ről ez a há -
rom ol dal ta nús ko dik – ékes bi zo nyí -
ték ar ra, hogy az or szá gos iro da csa -
pa ta je len tős rész ben el kö te le zett
evan gé li ku sok, kép zett teo ló gu sok
mun ka tár si kö zös sé ge. Ez a lel ki
több let, em be ri plusz a biz to sí té ka
an nak, hogy kol lé gá ink – az iro da
mun ka tár sa i val va ló kap cso lat rend -
sze rük ben és az iro dán kí vü li mun -
ká juk so rán egy aránt – em ber sé ge -
sen kom mu ni kál nak, tü re lem mel és
sze re tet tel se gí tik mind azo kat, akik
hoz zá juk for dul nak.

Ők azok, akik „hi va tal ból” szol gál -
nak kö zöt tük azo kon a mun ka he lye -
ken, aho vá ál lít tat tak. Hű sé ges, el kö -

te le zett szol gá la tuk pél da vi lá gi mun -
ka tár sa ink szá má ra, s az ál ta luk kép -
vi selt ke resz tény ér ték rend mu tat ja,
mi ért is dol goz nak na pon ta az iro dá -
ban. Kü lö nö sen nagy a fe le lős sé gük
az or szá gos iro da kül ső meg íté lé sé -
nek ja ví tá sá ban, hi szen ép pen na pi
fel ada ta ik el lá tá sa so rán hasz no sít hat -
ják azt, ami re lel kész ként el hí vat tak:
a lel kek gon do zá sát. Hely ze ti elő -
nyük, hogy lel kész test vé re ink kol lé -
ga ként te kin te nek rá juk.

Ké rem a tisz telt ol va só kat, te kint -
se nek úgy a most be mu tat ko zók ra,
mint olya nok ra, akik – akár lel ké szi
szol gá lat ban, akár „ci vil” mun ka -
kör ben dol goz nak ná lunk – ve lünk
együtt, egy csa pat ban, va la mennyi -
en el kö te le zet ten szol gál ják egy há -
zunk ügyét. El ér he tő sé gük meg ta lál -
ha tó az or szá gos iro da hon lap ján
(http://or sza gos.lu the ran.hu/), il let -
ve egy há zunk név- és cím tá rá ban
egy aránt. Biz ta tom Önö ket: for dul -
ja nak hoz zá juk bi za lom mal! 

g Ká kay Ist ván De zs
or szá gos iro da igaz ga tó

Tisz telt Ol va sók!
Ked ves Test vé rek!

melléklet

b Misszi ói mun kát vég zők, püs pö ki tit ká rok, mé di ás mun ka tár sak, kór ház lel ké szek,
könyv ki adó ban és le vél tár ban te vé keny ke dők, kül ügyi és if jú sá gi re fe rens… Sok fé -
le el hí vás, élet út, gaz dag, tar tal mas, szí nes fel ada tok hal ma za – és leg alább ilyen és
szí ne sek, lel ke sek mos ta ni mel lék le tünk sze rep lői. „Kö zös ne ve ző jük”: éle tük egy pont -
ján a lel ké szi szol gá lat ra vagy teo ló gi ai ta nul má nyok vég zé sé re kap tak el hí vást Is ten -
től, majd a hí vás, a ta nu lás, a fel szen te lés után a szol gá lat út já ra lép tek. Ki pár éve,

ki év ti ze dek óta jár raj ta. Is mer jék meg most őket, az or szá gos iro da lel ké sze it, teo -
ló gi ai vég zett sé gű mun ka tár sa it! Lesz, akit név ről, egy há zi ese mény ről, is ten tisz te -
le ti szol gá lat ból, té vé ből arc ról, rá di ó ból hang ról, kö tet ből már is mer nek. Be mu tat -
ko zunk most mi, akik öröm mel és Is ten irán ti há lá val vé gez zük mun kán kat ott, aho -
vá Urunk ál lí tott.

Lel ké szek, teo ló gi át vég zett szol gá lat te vők
az or szá gos iro da kö te lé ké ben

Az or szá gos iro dá ban min den mun -
ka he tet áhí tat tal kez dünk – hét fő reg -
ge len ként há rom ne gyed ki lenc kor a
ta nács te rem ben ta lál ko zunk. Ré gi
ha gyo mány ez: egy há zi mun ka he lyen
éle tünk Urá ra te kin tünk, hoz zá fo -
hász ko dunk, mi előtt ne ki lát nánk
ügyes-ba jos te en dő ink nek. A lé nye get,
hogy ki ért és mi ért va gyunk itt, nem
sza bad szem elől té vesz te nünk. Nem
ak tá kat, ha nem em be reket lá tunk
mun kánk so rán, nem prob lé más
ügye ket, ha nem meg ol dan dó fel ada -
to kat, me lye ket hi va tá sunk so rán
adott ne künk Is ten. Ránk bí zot ta kért

va gyunk fe le lő sek, és eh hez erőt, böl -
cses sé get, tü rel met, ki tar tást kell kér -
nünk. S há lát ad nunk min den ered -
mé nyért – csak így megy. 

2008. már ci us 1-je, Ká kay Ist ván De -
zső igaz ga tó hi va tal ba lé pé se óta iro -
dán kí vü li, kül sős lel ké szek so ra vál lal -
ja, hogy lel ki út ra va ló val szol gál az iro -
da mun ka tár si kö zös sé gé nek. (Ne vü ket
az iro da hon lap ján – be tű rend ben –
fel is tün tet jük, kö szö ne tünk je le ként.)
A ka rá cso nyi, il let ve hús vé ti, nagy he ti
úr va cso rás is ten tisz te le te ket is itt,
együtt, test vé ri kö zös ség ben ün ne pel -
jük. Fe led he tet len al kal mak ezek, püs -
pö ki szol gá lat tal ké szí te nek elő az ott -
ho ni, gyü le ke ze ti ün nep re. 

A ké pen lát ha tó am bó a Fé bé
Evan gé li kus Di a ko nissza egye sü let -
hez tar to zó Si ló-la kó ott hon ban, moz -
gás kor lá to zot ta kat fog lal koz ta tó pi lis -
csa bai in téz mé nyünk ben ké szült, az
or szá gos iro da igaz ga tó ren de lé sé re. 

Hit élet zaj lik az or szá gos iro dá ban
– hit és élet… Utób bi nak csak így, az
előb bi vel van ér tel me.

g K. D.

Hit élet, avagy hit és élet az iro dá ban

Összeállította: Kháti Dorottya
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itt hasz no sít ha tom mind azt, amit
Deb re cen ben pasz to rál pszi cho ló gi -
ai lel ki gon do zó ként el sa já tí tot tam.
Úgy ér zem, hogy nem csak én adok a
be te gek nek, ha nem so kat ka pok is tő -
lük. Meg le pő, mennyi ben nük a hit,
a re mény és az aka rat. 

Leg fon to sabb szol gá la ti te rü le -
tem az on ko ló gia, ahol is ten tisz te le -
tet tar tok, és rá kos be te ge ket lá to ga -
tok. Na gyon jó szol ga tár sa im van nak,
kór ház lel kész mun ka tár sa im mal
gyak ran be szél jük meg prob lé má in -
kat, örö me in ket, és szer ve zünk kon -
fe ren ci á kat ön kén tes se gí tő ink nek.
Részt ve szek egy há zunk e-mai les
lel ki gon do zói szol gá la tá ban, öröm -
mel vá rom bár ki nek a le ve lét, meg -
ke re sé sét egy há zunk hon lap ján.

Hon ti Irén
Ti zen hét éve va gyok a lel ké szi pá lyán.
A kis kun ha la si gyü le ke zet pász to ra -
ként a sze mé lyes lel ki be szél ge té sek
min dig is fon tos he lyet kap tak a
szol gá la ta im ban. Jé zus em pá ti á ja,
szen ve dő em be rek fe lé for du lá sa
erős im pul zust adott a kór há zi szol -
gá lat irá nyá ba. 

Tíz év óta va gyok kór ház lel kész,
elő ször bu da pes ti kór há zak ban, majd
évek óta a kis kun ha la si kór ház ban lá -
to ga tom a be te ge ket. Sok evan gé li -
kus sal ta lál ko zom itt Solt vad kert ről
és Kis kő rös ről. Jó, hogy a sze mély zet -
tel együtt vé gez he tem ezt a mun ká -
mat. A kór há zi szol gá lat a szív -
ügyem, na pon ta já rom az osz tá lyo -
kat, me gyek, aho vá kül de nek, vég zem
a fog lal ko zá so kat. A be te gek bi za lom -
mal for dul nak hoz zám, tud ják, a ti -
tok tar tás a lel készt is kö te le zi.

Kór há zi lel ki gon do zói szol gá la -
tunk mun ká já hoz tar to zik, hogy
éven te több al ka lom mal szer ve zünk
kon fe ren ci á kat, ahol ér de kes és ta nul -
sá gos lé lek épí tő té má kat dol go zunk
fel. Fel üdí tő, hogy van egy össze tar -
tó, jó lég kö rű kór ház misszi ói csa pa -
tunk, akik kel rend sze re sen ta lál ko -
zunk Ül lői úti iro dánk ban. Mi vel
min dig úton va gyunk, el ér ni leg in -
kább mo bil te le fo non, il let ve az in ter -
ne ten ke resz tül le het ben nün ket.

Az utób bi évek ben vissza ke rül tem
a kis kun ha la si gyü le ke zet be, ami
azért is jó, mert a kór há zi és a gyü -
le ke ze ti mun ka jól ki egé szí ti egy mást.
Mind két te rü le ten sok se gít sé get je -
lent lé lek ta ni – a lo go te rá pia te rü le -
tén szer zett – vég zett sé gem. A lo go -
te rá pia pszi cho te rá pi ás rend szer,
amely vall ja, hogy az élet nek min den
kö rül mé nyek kö zött van ér tel me, és
hogy ezt az em ber ké pes fel is mer ni.

Cé lom, hogy jel zés le hes sek Is ten
sze re te té ről, Jé zus ba rát sá gá ról.

Mot tóm: „Sza ba don, öröm mel és
sze re tet tel.”

Hor váth-Bol la Zsu zsan na
Hor váth-Bol la Zsu zsan na (39) va -
gyok, a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
Egy ház hi va ta los hon lap já nak, az
Evan ge li kus.hu-nak a fő szer kesz tő je.

1996-ban vé gez tem az Evan gé li -
kus Hit tu do má nyi Egye te men, majd a
né met or szá gi Er langen ben teo ló gi ai
ma gisz te ri dip lo mát, il let ve pub li cisz -

ti kai dip lo mát sze rez tem. Tíz évig vi -
lá gi új sá gok nál dol goz tam, na pi lap nál
és ma ga zi nok nál is vol tam új ság író.

Gyer me ke im szü le té se után, 2008-
ban ja vas la ta im alap ján in dí tot tuk el
na pi fris sí té sű hír por tá lun kat, ame -
lyen töb bek kö zött egy há zunk ak tu -
á lis hí re i ről és ese mé nye i ről, a nagy -
vi lág ban élő evan gé li ku sok ról, öku -
me ni kus kap cso la tok ról szá mo lunk
be, a mul ti mé dia le he tő sé ge it is ki -
hasz nál va – kép ben, hang ban és vi -
de ók for má já ban is. In ter jú ink ban cé -
lunk olyan em be re ket be mu tat ni,
akik ke resz té nyi ér té kek men tén élik
min den nap ja i kat. Hang sú lyos a lel -
ki ség: na pi igét és ige hir de té se ket is
ta lál nak ná lunk. Ki hez for dul ha tok?
ro va tunk tag ja i val együtt se gít sé get
nyúj tunk a prob lé mák meg ol dá sá ban.

Fel ada tom rend kí vül sok ré tű: hí -
rek, tu dó sí tá sok, be szá mo lók írá sa,
in ter júk ké szí té se mel lett a fény ké pe -
zés, az anya gok szer kesz té se, a mun -
ka tár sak kal va ló kap cso lat tar tás is kö -
te les sé ge im kö zé tar to zik.

Hor váth-He gyi Áron
A lel ké szi pá lyá ra ké szü lés nem volt
if jú ko ri ter ve im kö zött, pe dig min dig
is szo ro san, több szál lal kap cso lód -
tam la kó he lyem, Nyír egy há za evan -
gé li kus gyü le ke ze té hez. 

Érett sé gi után in for ma ti kai dip lo -
mát sze rez tem, Lon don ban töl töt tem
két évet, majd a szak mám ban dol goz -
tam, ami kor az „Itt va gyok, en gem
küldj!” (Ézs 6,8) ige alap ján egy ér tel -
mű el hí vást kap tam a lel ké szi hi va tás -
ra Is ten től. Így hu szon öt éve sen,

2004-ben ke rül tem a teo ló gi á ra. Igen
iz gal mas és Is ten ál tal jól meg szer ve -
zett idő sza ka volt ez az éle tem nek. 

A kö vet ke ző mér föld kő há zas ság -
kö té sem volt 2008 nya rán. Ezt egy
kü lön le ges év kö vet te, hi szen fe le sé -
gem mel, Adá mi Jo han ná val (hit ta nár
és kon duk tor-ta ní tó) az egye sült ál -
la mok be li Co lum bus ban (Ohio ál -
lam), a Tri nity Lu the ran Se mi -
naryben (Szent há rom ság Lu the rá nus
Sze mi ná ri um) tölt het tünk egy tan -
évet teo ló gus ösz tön dí ja sok ként. 

2009 szep tem be ré től az Észa ki
Egy ház ke rü let püs pö ke, dr. Fa bi ny
Ta más mel lett va gyok püs pö ki tit kár.
El ső fi unk, Ru ben 2010 jú ni u sá ban
szü le tett, há rom hó nap pal ké sőbb pe -
dig meg kez dtem ha tod éve met a ke -
len föl di evan gé li kus gyü le ke zet ben
dr. Blázy Ár pád men tor sá ga alatt. A
püs pö ki tit ká ri fel ada tok, il let ve a ha -
tod év kap csán vég zett gyü le ke ze ti
szol gá lat ál tal na gyon so kat lá tok, ta -

pasz ta lok és ta nu lok, mi köz ben hi -
va tás tu da tom ban is erő sö döm, és
jó re mény ség gel ké szü lök a lel ki -
pász to ri szol gá lat ra.

Ken deh K. Pé ter
1975-ben Gyu lán szü le tet tem, „több -
ge ne rá ci ós lel kész csa lád ban”. 1993-
ban érett sé giz tem a Bu da pes ti Evan -
gé li kus Gim ná zi um ban (Fa sor). 1998-
ban vé gez tem az Evan gé li kus Hit tu -
do má nyi Egye te men. Ez év szep -
tem be ré től a Ma gyar Bib lia tár su -
lat nál dol goz tam, a bib lia ki adás és -
ter jesz tés fel ada ta i ban se gí tet tem a
fő tit kár mun ká ját. Még en nek az
év nek a vé gé től a pestúj he lyi gyü le -
ke zet ben se géd lel kész ként szol gál -
tam. A gyü le ke zet 2000-ben meg vá -
lasz tott pa ró kus lel ké szé nek, amely
szol gá la tot 2007 feb ru ár já ig lát tam el.

2001 ja nu ár já tól ve ze tem egy há -
zunk ki adó ját (amely egy kor Evan gé -
li kus Saj tó osz tály né ven mű kö dött,
2002-től pe dig a Lu ther Ki adó ne vet
vi se li). Az el múlt tíz év ben mun ka -
tár sa im mal igye kez tünk olyan ki -
adót mű köd tet ni, amely egy szer re
tud ja szol gál ni gyü le ke ze te ink min -
den na pi igé nye it, il let ve a köny ve ken,
fo lyó ira to kon ke resz tül meg tud ja je -
le ní te ni evan gé li kus ér té ke in ket a
ma gyar ol va só kö zön ség előtt.

Fe le sé gem, Ken deh K. Jo han na
szo ci ál pe da gó gus, aki vel 2001-ben
kö töt tünk há zas sá got. Kis fi unk, Se -
bes tyén 2007-ben szü le tett.

Kő há ti Do rottya 
A név je gye men ez áll hat na: lel kész,
új ság író, rá di ós mű sor szer kesz tő.
Va ló já ban min dig is az írás, ol va sás
(mond juk így: az iro da lom) és az Is -
ten ről szó ló be széd (az az a teo ló gia)
ér de kelt, so ha nem mú ló kí ván csi ság -
gal, s mind ez az al ko tás vá gyá val ki -
egé szül ve.

Nyír egy há zi evan gé li kus gyö ke rek -
kel ren del ke zem. Az Evan gé li kus
Hit tu do má nyi Egye tem el vég zé se
után D. Sze bik Im re püs pök szen telt
lel késszé ott ho ni gyü le ke ze tem ben,
Bu da vár ban. 

Teo ló gi ai ta nul má nya im után fel -
ső fo kú új ság író-ok le ve let sze rez tem.
Gya kor nok ként több lap nál is dol goz -
tam, majd Gáncs Pé ter ak ko ri or szá -
gos misszi ói lel kész mel lett a Misszió
ma ga zin és re gi o ná lis rá dió mű so rok

szer kesz té sé vel kezd tem meg egy há -
zi mé dia mun ká mat. Rá di ós egy há zi
mű sor szer kesz tői ta nul má nyok után,
a Ma gyar Rá di ó nál szer zett mű sor ve -
ze tői-be mon dói ok le vél bir to ká ban

1999 ja nu ár já ban a Kos suth rá dió
Evan gé li kus fél órá já ban mű sor ve ze -
tő, szer kesz tő let tem. Egy va ló ra vált
álom, amit a mun kám, a hi va tá som ré -
vén át él he tek. Tu dom, hogy nem vé -
let le nek, ha nem Is ten ve ze tett mind -
ed dig, és az ő ke zé re bí zom ma gam.
Őt sze ret ném hir det ni írás ban vagy a
rá dió mik ro fon já hoz ül ve.

Több mint tíz éve pub li ká lok egy -
há zi és vi lá gi la pok ban (Evan gé li kus
Élet, Híd, Stá ció, Lel ki pász tor, Re for -
má tu sok Lap ja, Cre do), va la mint
írá sa im je len het tek meg me di tá ci ós
kö te tek ben, an to ló gi á ban. A Ma -
gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Or -
szá gos Iro dá já nak mé dia re fe ren se -
ként szer kesz tem az Evan gé li kus
Hír le ve let, va la mint a hír szol gá lat
mun ka tár sa ként az egy há zi és vi lá gi
mé dia kö zöt ti kap cso lat tar tás is fel -
ada tom.

Mi a leg na gyobb aján dé ka a pá -
lyám nak? Az a sok ta lál ko zás, be szél -
ge tés, ri port, in ter jú, amely ben ré -
szem le het. Ol va só im, hall ga tó im
vissza jel zé se ins pi rál, hogy még job -
ban te gyem a dol gom.

Kul csár Zsu zsan na
Az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye -
tem lel kész-teo ló gus sza kán 2002-
ben vé gez tem. Már a teo ló gia alatt
fog lal koz ta tott a kér dés: ho gyan le -
het még töb bet tud ni az em ber em -
ber sé gé ről? Ho gyan le het még in kább
meg ér te ni an nak a kö zös ség nek a
gond ja it, örö me it, ahol lel kész ként
vég zem a fel ada to mat? Ily mó don
élet re és gya kor lat tá vál ta ni a krisz -
tu si üze net nek azt a nagy sze rű sé gét,
amely a nö ve ke dés re tö rek szik mind
a sze mé lyi ség vo nat ko zá sá ban, mind
pe dig a kö zös ség te kin te té ben, amely
hor doz ni ké pes a má sik em bert.

A teo ló gia utol só évé ben kezd tem
el a Kli ni kai Lel ki gon do zók Öku me -
ni kus Egye sü le te (KLÖE) és a Sem -
mel weis Egye tem kö zös kép zé sét,
me lyen gya kor lat ból ki in du ló el mé -
le ti kép zés nyo mán kli ni kai lel ki -
gon do zó vá vál tam. 2005-ben a kli ni -

kai lel ki gon do zás je len tő sé gét mint
pre ven ci ót mu tat tam be zá ró dol go -
za tom ban a gyer mek-lel ki gon do zás
té má já ban. Majd to váb bi ta nu lás
után a KLÖE kép ző szu per vi z o ra let -
tem. Je len leg a KLÖE tit ká ra ként is
te vé keny ke dem.

Ezek nek az évek nek azon ban nem
a tiszt sé gek és fel ada tok a leg na -
gyobb aján dé kai, ha nem azon ta pasz -
ta la tok so ka sá ga, ame lyet a gyer -
me kek től és csa lád ja ik tól, va la mint az
egész ség ügyi sze mély zet től ta nul -
hat tam. A leg in kább em bert pró bá -
ló kö rül mé nyek kö zött, ami kor az
élet ér tel mé nek és a jö vő re mé nyé -
nek, a gyer mek nek kell meg küz de nie
be teg sé gek kel.

A gyer mek-lel ki gon do zás spe ci á -
lis te rü le té nek fel fe de zé se köz ben
gyü le ke ze ti lel kész ként te vé keny -
ked tem Ba las sa gyar ma ton hat, Pi li -
sen pe dig egy évet. Most az I. Szá mú
Gyer mek gyó gyá sza ti Kli ni ka osz tá -
lya in fél ál lás ban kór ház lel kész ként
fog lal ko zom azok kal a csa lá dok kal,
ame lyek ko moly ne héz sé gek kel küz -

de nek, mert új szü lött jük va la mely
tes ti prob lé má val ér ke zett a vi lág ra.
Oly kor ez ke resz te lőt je lent, más kor
be te gek ke ne tét, vagy a te me tés szer -
tar tá sát ké rik tő lem a szü lők, né mely -
kor meg hall ga tást vagy azt, hogy
vált sam föl a szü lőt a be teg ágy mel -
lett. Elő for dul, hogy a re zi den sek kel
imád ko zunk a kis ágy kö ré gyűl ve. 

Lé pést tar ta ni a re ménnyel, ke re -
tet ad ni a te he tet len ség in du la tá -
nak, je len len ni az el en ge dés mű vé -
sze té nek ta nu lá sá ban: gyöt rel me sen
gyö nyö rű fel adat ez, mely ben Krisz -
tus nél kül jár ni nem le het, és nem is
sza bad. Meg mu tat ni őt mint erő for -
rást a je len re és a jö vő re néz ve, ki csit
más esz kö zök kel, mint a ha gyo má -
nyos gyü le ke ze ti for mák – ez éb ren
tart ja a hi tet, az ér zé keny sé get, an nak
va ló sá gos meg ta pasz ta lá sát, amit Jé -
zus mond a gyer me kek ről, hogy mi -
lyen so kat tud nak Is ten or szá gá ról. 

A kli ni ka fa la in be lül és az or szá -
gos iro dá ban is rend sze re sen tar tok
áhí ta to kat a dol go zók nak.

Dr. Lász ló Vir gil
A ked ves Ol va sók már ta lál koz hat -
tak ve lem az Evan gé li kus Élet ha sáb -
ja in az öku me ni kus és kül ügyi osz tály
be mu tat ko zá sa kor. 

2010 szep tem be re óta az Észa ki
Egy ház ke rü let püs pö ki hi va ta lá ban
dol go zom rész ben azo nos, rész ben
meg vál to zott mun ka kör rel mint teo -
ló gi ai és kül ügyi re fe rens. Fel ada tom
dr. Fa bi ny Ta más püs pök – akit
múlt nyá ron a Lu the rá nus Vi lág -
szö vet ség al el nö ké vé is vá lasz tot tak
– mun ká ját se gí te ni. A tiszt sé gé ből
fa ka dó fel ada tok és kö te le zett sé gek
el lá tá sa és ad mi niszt rá ci ó ja gon dos
elő ké szí tést igé nyel. 

Emel lett a püs pök szá má ra teo ló -
gi ai, jo gi és köz éle ti kér dé sek ben
vég zek hát tér anyag-gyűj tő és -elem -
ző te vé keny sé get. Tit kár ként ve szek
részt egy há zunk re for má ci ói em lék -
bi zott sá gá nak, il let ve a lel ké szek vá -
lá sá nak prob lé má ját vizs gá ló zsi na ti
eti kai bi zott ság nak a mun ká já ban.
To vább ra is szo ro san együtt mű kö -
döm a kül ügyi osz tály dol go zó i val is,
kü lö nö sen az an gol szász és in do néz
kap cso lat tar tás, il let ve a nem zet kö -
zi egy há zi szer ve ze tek mun ká já ban
va ló rész vé te lünk te kin te té ben, il let -
ve a je len leg zaj ló EU-s el nök ség gel
kap cso la tos egy ház kö zi ko or di ná -
ci ó ban.

Lip ták né Gaj dács Má ria
1954-ben szü let tem Bé kés csa bán.
Is ten gond vi se lő sze re te té nek kö -
szön he tő en ti zen nyolc éves ko rom
előtt meg tér tem. Bu da pes ten a
Könnyű ipa ri Mű sza ki Fő is ko lán –
édes apám ké ré sé re – nyom ta tó-
könyv kö tő sza kon nyom da mér nö ki
dip lo mát sze rez tem. De az Úr már fi -
a ta lon el hí vott szol gá la tá ra. Köz ben
Ke ken And rás, id. Ha fen scher Ká roly
és Trajt ler Gá bor lel ké szek szol gá la -
ta alatt a De ák tér re és Nagy tar csá -
ra, a Győ ri Já nos pász to rol ta gyü le -
ke zet be jár tam. 

A bé kés csa bai Kner Nyom dá ban
áll tam mun ká ba mint nyom da mér -
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nök, majd a mi nő ség-el len őr ző osz -
tály ve ze tő je ként dol goz tam 1990-ig. 

Bé kés csa bán es küd tem 1977-ben
fér jem mel, Lip ták Má tyás sal. 1984-
ben vé gez tem az Evan gé li kus Teo ló -
gi ai Aka dé mia le ve le ző sza kán. Pá -

rom mal egyek va gyunk az Úr ban,
imád ko zunk, igét ol va sunk, Is ten
ve ze té sé vel igyek szünk él ni na pon -
ta. Is ten ke gyel mé ből im má ron har -
minc négy éve jár hat juk kö zös élet -
utun kat. Hat gyer me künk szü le tett:
Ka ta lin, Má tyás, Zsu zsan na Lí dia,
Má té Sá mu el, An na má ria és Márk
Ró bert.

1990-ben áll tam szol gá lat ba az
evan gé li kus egy ház ban: elő ször Bé -
kés csa bán vol tam gyü le ke ze ti mun -
ka társ, majd Gyu lán di a kó nus lel kész.
D. dr. Har ma ti Bé la püs pök 1993-ban
Gyu lán lel késszé ava tott. A gyu lai
gyü le ke zet mel lett gon doz tam a két -
egy há zi, ele ki, sar ka di és ko má di
evan gé li kus le ányegy ház köz sé gek -
ben élő hí ve ket is. Szol gál tam Gyu -
lán, a Bé kés Me gyei Bün te tés-vég re -
haj tá si In té zet női rész le gén, lá to gat -
tam a be te ge ket a gyu lai Pándy Kál -
mán Kór ház ban, és a gyu la vá ri Jó zsef
At ti la Tü dő sza na tó ri um ban is tar tot -
tam is ten tisz te le te ket. 2000. au gusz -
tus 1-jé vel Gyu lá ról Bé kés csa bá ra, a
Ré thy Pál Kór ház ba ke rül tem kór -
ház lel kész nek, a kór ház eti kai bi zott -
sá gá nak tag ja va gyok.

2007. szep tem ber 2-án bo csá tott
ki Gáncs Pé ter püs pök be osz tott
misszi ói lel kész ként Te lek ge ren dás -
ra. Je len leg 52 egy ház fenn tar tá si já -
ru lé kot fi ze tő evan gé li kus tar to zik az
ot ta ni gyü le ke ze tünk höz. Az ed di gi -
ek mel lett 2010 má ju sá tól lá tom el a
lel ké szi te en dő ket a Ge ren dás–Csor -
vá si Tár sult Evan gé li kus Egy ház köz -
ség ben. Gáncs Pé ter püs pök 2010. jú -
li us 1-jé től kül dött ki Ge ren dás ra és
Csor vás ra he lyet tes lel kész nek, az óta
fél ál lás ban va gyok kór ház lel kész.

Me nyes Gyu la
1992-ben vé gez tem a teo ló gi án, majd
fe le sé gem mel, Me nyes né Uram Zsu -
zsá val az ura i új fa lui gyü le ke zet be
ke rül tünk. 1998-ig az ost ffy asszony -
fai és a csön gei gyü le ke zet gon do zá -
sa is hoz zánk tar to zott. 1999-ben a

Kan dó Kál mán Mű sza ki Fő is ko lán ál -
ta lá nos in for ma ti kus ként vé gez tem,
va la mint az eg ri Esz ter há zy Ká roly Fő -
is ko lán új ság író-dip lo mát sze rez tem. 

2001-ben az új já ala kult Nyu ga ti
(Du nán tú li) Evan gé li kus egy ház ke rü -
let püs pö ke, Itt zés Já nos kért fel,
hogy hi va ta lá ban, Győr ben vál lal jam

el a püs pö ki tit ká ri fel ada to kat. Ez -
zel pár hu za mo san – fe le sé gem mel –
sze re tet tel pász to rol juk a gy őrs á gi
ma rok nyi evan gé li kus gyü le ke ze tet. 

Be osz tá som nál fog va szin te va la -
mennyi du nán tú li gyü le ke zet ben
jár tam már. El sőd le ges fel ada ta im kö -
zé tar to zik az ese mé nyek ar chi vá lá -
sa, a ke rü let ha vi lap já nak, a Du nán -
tú li Ha rang szó nak a szer kesz té se és
a ke rü le ti hon lap gon do zá sa. 

Tag ja va gyok a saj tó bi zott ság nak,
az Evan gé li kus Élet szer kesz tő bi -
zott sá gá nak, rév fü lö pi ok ta tá si köz -
pon tunk igaz ga tó ta ná csá nak és a
Re gi o ná lis If jú sá gi Ta nács nyu gat-du -
nán tú li ré gi ó já nak tes tü le té ben az
egy há zak ál tal de le gált tag ként te vé -
keny ke dem. 2010 nya rá tól a Ma -
gyar Rá dió mun ka tár sa ként mint az
egy há zi fél órák társ szer kesz tő je dol -
go zom. Négy kis ko rú gyer mek édes -
ap ja va gyok.

Nagy Lász ló
Szé kes fe hér vá ron szü let tem, ahol
édes apám több mint negy ven éven át
pász to rol ta a gyü le ke ze tet. A rá szo -
ru ló kon min den kor se gí tő szol gá la -
ta ma is erőt ad ne kem. Meg ha tá ro -
zó volt az érett sé gi után az a két év,
amíg a me gyei könyv tár ban dol goz -
hat tam. Ez után kezd tem meg teo ló -
gi ai ta nul má nya i mat. 

A dip lo ma meg szer zé se után egy
évig a bu da vá ri gyü le ke zet ben vol tam
se géd lel kész. In nen ke rül tem Cell dö -
mölk re, elő ször se géd lel kész nek,
majd meg vá lasz tott pa ró kus nak. Ez -
után más fél évig a Ma gyar Tu do má -
nyos Aka dé mia Könyv tá rá ban dol -
goz tam. Majd új ra egy há zi szol gá lat -
ba áll tam: a saj tó osz tá lyon és a kő bá -
nyai gyü le ke zet ben volt a mun ka he -
lyem. Eb ben az idő ben vé gez tem el
a Ma gyar Új ság írók Or szá gos Szö vet -
sé gé nek új ság író-is ko lá ját is. 

A Ma gyar Pro tes táns Köz mű ve lő -
dé si Egye sü let ala ku lá sa kor az in té -
ző bi zott ság és a Pro tes táns Szem le
szer kesz tő bi zott sá gá nak tag ja let -
tem. Köz ben el in dul tak az egy há zi
mű so rok a Ma gyar Te le ví zi ó ban. A
kez de tek től fog va, im már hu szon egy
éve szer keszt he tem az evan gé li kus
adá so kat. Köz ben más fél évig a Du -
na Te le ví zi ó ban he lyet te sí tet tem, a
Nap Tv-ben pe dig öt éven át szer -
kesz tet tem a Lel ki út ra va lót. Hét
évig a Ma gyar Rá di ó ban szer kesz tő -
je vol tam az evan gé li kus fél órák -
nak, és a mai na pig egy há zi szer kesz -
tő je va gyok az is ten tisz te let-köz ve tí -
té sek nek.

Úgy is mond hat nánk, hogy teo ló -
gi ai is me re tek kel szak új ság író ként
vég zem mun ká mat, de én in kább
úgy fo gal maz nék, hogy lel kész va -
gyok, aki re egy spe ci á lis te rü let lett
rá bíz va. Itt vég zem azt a mun kát,
mely ről tu dom, hogy egy kor szá mot
kell ad nom az élet iga zi Szer kesz tő -
je előtt.

Pet ri Gá bor
1997-ben vé gez tem ma gyar–an gol
sza kon, majd a nem sok kal ko ráb ban
új ra in dult Bé kés csa bai Evan gé li kus

Gim ná zi um ta ná ra ként let tem pá lya -
kez dő pe da gó gus. Az új já szer ve ző dő
evan gé li kus ok ta tá si in téz mény szel -
le mi kö ze gé ben töl tött idő to váb bi
pá lyám ra néz ve meg ha tá ro zó je len -
tő sé gű nek bi zo nyult. 

Teo ló gi ai ta nul má nya i mat az
Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem
teo ló gus-lel kész sza kán vé gez tem.
2005-ben Ma s ter of Arts (MA) fo ko -
za tot sze rez tem az egye sült ál la -
mok be li Lu the ran Scho ol of Theo -
logy at Chi ca go (LSTC) egye te men,
ahol a val lás kö zi pár be széd, val lás és
tu do mány, te rem tés és evo lú ció, va -
la mint a teo ló gi ai ant ro po ló gia és a
mély pszi cho ló gia kap cso la ta té ma kö -
rök ben vé gez tem ku ta tá so kat. 

Gya kor la ti ha tod éves szol gá la to -
mat 2005–2006-ban a Bu da pest-
Ke len föl di Evan gé li kus Egy ház köz -
ség ben töl töt tem. 2006–2008 kö zött
a Dé li Evan gé li kus Egy ház ke rü let
püs pö ki tit ká ra ként a for má ló dó tit -
ká ri fel adat kö rök ki ala kí tá sá nak ke -
re té ben a ke rü le ti hon lap szer kesz -

té sé vel, kap cso lat tar tás sal, hír szer -
kesz tés sel, a ke rü le ti ese mé nyek és
püs pö ki szol gá la tok tu dó sí tói és saj -
tó re fe ren si mun ká já val se gí tet tem
Gáncs Pé ter nek, a Dé li Egy ház ke rü -
let püs pö ké nek szol gá la tát. 

2003-tól vé gez tem szer kesz tő -
mun ká kat a Lu ther Ki adó szá má ra
kül ső mun ka társ ként; 2007-től a
Lu ther Ki adó ve ze tő szer kesz tő je ként
ko or di ná lom az egy há zi ki ad vány -
szer kesz tés szer te ága zó mun ká ját,
amely ben a böl csész- és a teo ló gi ai
ta nul má nyok so rán szer zett tu dást
egy aránt tu dom ka ma toz tat ni. 2010-
től az or szá gos iro da mé dia osz tá lya
ál tal ki adott Evan gé li kus Hír le vél ol -
va só szer kesz té sét és tör de lé sét is
vég zem.

Sze ve ré nyi Já nos
Teo ló gi ai ta nul má nya im utol só két
évé ben az an gyal föl di gyü le ke zet ben
vé gez tem ki se gí tő szol gá la to kat. Pa -
ró kus ként hat évet (1984–1990) töl -
töt tem Csor vá son és Ge ren dá son. 

A rend szer vál tás után or szá gos if -
jú sá gi lel kész és a Ke resz tyén If jú sá -
gi Egye sü let tit ká ra let tem. 1995-től
a ke len föl di gyü le ke zet ben igaz ga tó
lel kész ként és bu dai es pe res ként
szol gál tam. Mind ezek mel lett két
éven át ut cai szo ci á lis mun kát vé gez -
tem a VI II. ke rü let ben.

2003-tól va gyok or szá gos evan gé -
li zá ci ós és misszi ói lel kész a köz gyű -
lés vá lasz tá sa alap ján. Éven te mint -
egy nyolc van gyü le ke zet be és kon fe -
ren ci á ra hív nak meg ige hir de té se ket,
elő adá so kat tar ta ni. Szer vez zük, se -
gít jük a mun ka ága kat, csen des na po -
kat, evan géli zá ci ó kat ren de zünk. A
Cin ko tán mű kö dő Evan gé li kus
Misszi ói Köz pont ban szer keszt jük –
más ki ad vá nyok mel lett – a Híd ma -
ga zint, ké szí tünk rá dió mű so ro kat
és CD-ket is, il let ve az in ter ne tes
hon la pun kon is el ér he tő sok anya -
gunk (http://misszio.lu the ran.hu/).

Az or szá gos iro dá ban is van egy
kis bá zi som. Mun ka meg be szé lé se ket,
bi zott sá gi ülé se ket ve ze tek, időn -
ként áhí tat tal szol gá lok, töb bek kel

foly ta tok jó be szél ge té se ket. Ha von -
ta szer vez zük a bel misszi ói egye sü -

let (EB BE) al kal ma it és az Úti tár sak
bib lia órá ját is az Ül lői út 24.-ben.

Az Evan gé li u mi Ali ansz al el nö ke -
ként és a Ma gyar or szá gi Egy há zak
Öku me ni kus Ta ná csa Misszi ói Bi -
zott sá gá nak tag ja ként sok fe le ke zet -
kö zi mun ká ban ve szek részt.

Há lás va gyok Is ten bi zal má ért,
he lye men ér zem ma gam, sze re tem
egy há za mat és ha zá mat.

Vég he lyi An tal
1952-ben szü let tem. 1981-ben szen -
tel tek lel késszé. 2001-ben D. Sze bik
Im re püs pök fel men tett a gyü le ke ze ti
szol gá lat alól, és több más ak tu á lis fel -
adat mel lett min de nek előtt az zal bí -
zott meg, hogy – mint a li tur gi ai bi -
zott ság tag ja – fő ál lás ban vé gez zem
a Li tur gi kus könyv szer kesz té sé vel
kap cso lat ban meg so ka so dott fel ada -
ta i mat. Mi vel egy há zunk ban teo ló -
gi ai mun ka vég zé sé re fel sza ba dí tott
lel kész szá má ra nincs stá tus, a püs -
pök az Evan gé li kus Or szá gos Le -
vél tár ba he lye zett. 

2004 ja nu ár já tól nyílt le he tő ség
an nak az ano má li á nak a meg szün te -
té sé re, hogy a le vél tár ban mun ka -
időm na gyob bik ré szé ben nem le vél -
tá ri mun kát kel lett vé gez nem. Ek kor
ke rül tem az or szá gos iro da kö te lé ké -
be mint teo ló gi ai re fe rens. Fel ada ta -

im vál to zat la nok ma rad tak, de az óta
ott ho nom ban dol go zom. 

A Li tur gi kus könyv el ső kö te té nek
meg je le né se után (2007 ősze) fő fel -
ada tom lett Lu ther több mint ezer -
ol da las evan gé li u mi posz til lás köny -
ve 19. szá zad vé gi, il let ve 20. szá zad
ele ji ma gyar ki adá sa i nak re vi de á lá sa,
a mai nyel ven va ló új ki adás elő ké szí -
té se. Emel lett mun ka kö röm höz tar -
to zik az Evan gé li kus Élet A va sár nap
igé je ro va tá nak ve ze té se, az Új nap,
új ke gye lem ro vat cik ke i nek teo ló gi -
ai kont roll ja és több más ak tu á lis fel -
adat, mint pél dá ul ja nu ár vé gén elő -
adás tar tá sa a rév fü lö pi Lu ther-kon -
fe ren ci án, majd feb ru ár ban kur zus -
ve ze tés a Lel kész aka dé mi án.

Wisz ki densz ky And rás
Bu da pest-Zug ló ban ke resz tel tek, Kő -
bá nyán kon fir mál tak, je len leg a rá -
kos ke reszt úri gyü le ke zet ben élek és
szol gá lok gond no ki mun kám mal és
a rá kos csa bai bib lia kör ve ze té sé vel.
Ez utób bi kü lö nö sen is ked ves a szá -
mom ra, hi szen itt meg ta pasz tal ha -
tom azt, ami ről Pál apos tol ír a Ró -
mai le vél ben: „…együtt bá to rod junk

meg kö zöt te tek egy más hi te ál tal…”
(1,12) En nek a bá to ro dás nak az igé -
nye kül dött az Evan gé li kus Teo ló gi -
ai Aka dé mi á ra is, mely nek le ve le ző
tan fo lya mát 1992-ben vé gez tem el.

Nyug dí jas va gyok, „ak tív” éle tem -
ben mű sza ki te rü le ten dol goz tam,
utol já ra a Bu da vá ri Kht.-nál mint
üze mel te tés ve ze tő. 2010 jú li u sá ban
jöt tem a Dé li Egy ház ke rü let püs pö -
ki hi va ta lá ba, ahol fél ál lás ban mint
püs pö ki tit kár se gí tem Gáncs Pé ter
püs pök szol gá la tát.

A ke rü let hon lap já nak és hír por -
tál já nak, a Dé li Ha rang szó nak a gon -
do zá sa, il let ve az egy ház ke rü le ti ese -
mé nyek ről va ló tu dó sí tás mel lett
kü lön bö ző ad mi niszt ra tív, iro dai fel -

ada tok, va la mint a ke rü let lel ké sze -
i vel va ló kap cso lat tar tás is te vé keny -
sé gi kö röm be tar to zik.

Dr. Zsig mondy Ár pád
Tíz évig tíz he lyen vol tam fe ke te bá -
rá nya a vö rös püs pö kök nek. 1963-ban
ki vál tot tam a mun ka köny ve met.
Gyógy szer gyár ban dol goz tam – köz -
ben ve gyész tech ni ku si ok le ve let sze -
rez tem –, majd a Ma gyar Tu do má -
nyos Aka dé mia mik ro bio ló gi ai ku ta -
tó cso port já nak im mu no ló gi ai la bo -
ra tó ri u má ba ke rül tem. Köz ben, ami -
kor hív tak, he lyet te sí tet tem az egy -
ház ban. Emel lett, nem bé rért, né met
szol gá la tot vé gez tem Bu da vár ban. 

A Ma gyar Or szá gos Le vél tár ban
dol goz va dip lo máz tam az Eöt vös
Lo ránd Tu do mány egye tem (EL TE)
le vél tár sza kán. A le vél tár ból ki kért
az Egye te mi Könyv tár. Böl csész ka ron
dok to rál tam. 

Nyug dí jas ként, az idők vál toz tá val
– mi u tán el vesz tet tem teo ló gus és
könyv tá ros pá ro mat, há rom fi am
any ját, Koz ma Éva Má ri át – ke rül -
tem az Evan gé li kus Or szá gos Le vél -
tár ba. A le vél tár mun ka tár sa i ként
nem va gyunk az or szá gos iro da dol -
go zói, de részt ve szünk az Ül lői út lel -
ki éle té ben. Itt ter mé sze tes az egy ház -
is me ret és az egy ház irán ti el kö te le -
zett ség. 

Tag ja vol tam az 1991–97 kö zöt ti
zsi nat nak. Időn ként ír tam az Evan -
gé li kus Élet be; ez ab ba ma radt. 

Má so dik fe le sé gem mel, a gyü le ke -
ze tünk be be kap cso ló dott és egye dül
a Szent írást és a ke gyel met val ló, ró -
mai ka to li kus Bol dogÿ Ág nes sel Hat -
van ban lak va a mát ra szent im re-ba -
goly ir tá si Ná zá ret ben he lyet te sí tet -
tem. Új ra meg öz ve gyül ve köl töz tem
vissza Óbu dá ra, s az ot ta ni gyü le ke -
zet be já rok.
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AGaz da ki mér te he lye met,
szé le met, hossza mat. Gyo -
mos, mű ve let len, lát szat ra

hasz na ve he tet len föld po rá ból ra kott
össze en gem. Ő már lát ta ben nem
azt a cso dát, hogy mi ként te szem
majd ter mő vé a hoz zám ha son ló
rög ten ge re ket. De én… még azt sem
tud tam, hogy mi vég re és ki ho zott
en gem lét re. Egy ál ta lán ki va gyok én?

Rám bo rul az ég kék ku po lá ja.
Alat ta – fö löt tem – ma da rak röp köd -
nek, és lo pott pil lan tá suk kal né ha
mint ha ke res né nek raj tam va la mit.
Ők már tud ják, hogy mit. Szom szé -
da im is van nak: egy hoz zám tel je sen
ha son ló és egy ná lam ke mé nyebb nek
tű nő, hár munk kö zött út szab ha tárt.
Mert mind annyi an mást kell, hogy
te rem jünk. De ők sem tud ják még,
hogy a ma da rak mit ku tat nak az ég
ma ga sá ból.

Egy szer csak zajt hal lok. Eke és bo -
ro na za ját. Há ta mat szánt ja az élet sú -
lyos vas eké je, és a fáj dal mak kö zött
fel szín re ke rü lő, tör he tet len nek tű -
nő rö gö ket az idő jó té kony bo ro ná -
ja si mít ja be le a por fel hő ből elő tű nő
ho ri zont ba. Majd a por fel hő osz lá sa
után a fö löt tem azúr rá vál to zó ég eső -
vel ön tö zi tes te met. Mi kor a nap su -
ga rak si mo ga tó me le ge meg szá rí -
tott, a Gaz da ér ke zett. Rég nem lát -
tam már, még is, ami ed dig tör tént,
va la hogy az ő lát ha tat lan je len lé tét

érez tet te ve lem. De most itt van lát -
ha tó an is. A kö zöt tünk le vő úton ér -
ke zik, ke zé vel mint ha szór na va la mit.
Nem lá tom tisz tán, mert a fel szál ló
me leg fod roz za a lát ványt. Ahogy kö -
ze le dik, ke ze szó rá sá nak nyo mán
le csap nak az ed dig fönt kém le lő ma -
da rak. Er re a pil la nat ra vár tak. De én
ér zem, hogy tes tem be ezer és ezer
ap ró jel, szó, lát vány és hang mag ként
to ko zó dik be, vár va, mi kor jön el az
ide je szár ba szök ke né sük nek.

Is mét friss eső hul lik, és itat ja a
ben nem rej lő jö vő gyü möl csé nek
meg annyi ap ró kez de mé nyét. A ná -
lam ke mé nyebb nek tű nő szom szé do -
mat né zem, aki ka ra ká nul va la mi
cso dát hoz lét re. Tes té ből hir te len ez -
ré vel nő nek ki a fű sze rű szá lak. De az
eső után a nap tű ző su ga rai ül döz ni
kez dik a sar ja dó éle tet, és bar ná vá vál -
toz tat ják a zöld szá la kat, me lyek egy
idő után erőt le nül te rül nek el, sem -
mi vé vál va és be le ol vad va az őket lét -
re ho zó test be. A má sik szom szé -
dom nál már va la mi arany szá la kat is
lá tok. De nem csak azokat. Van va la -
mi is me ret len, vissza ta szí tó, te kin te -
te met is szú ró an bán tó közöttük,
ami fe lül ke re ked vén lát ha tat lan ná
te szi szá mom ra az arany cso dás szá -

la it. A szom szé dom vi szont, úgy tű -
nik, mint ha nem tud ná meg kü lön -
böz tet ni őket. Igen, most már hi á ba
ke re sem e szá la kat. El pusz tul tak. A
szú ró tö vis meg öl te őket. A Gaz dát lá -
tom is mét. Né ze ge ti hi á ba va ló nak tű -
nő mun ká ját, majd a messze ség ta kar -
ja el bú sul tan bal la gó szi lu ett jét. Ő
min dent meg tett. Min dent.

Vissza te kin tek az ég re, és cso dát lá -
tok! A nap su gár ban szik rá zó pom pás
kék ség nyúj tot ta hát tér előtt zöld, fű -
höz ha son ló fo na lak tör nek az ég fe -
lé, majd arany ba haj la nak, és te te jü -
kön pom pás, kö vér ka lá szok len ge -
dez nek. Leg alább annyi mag van
ben nük, hogy száz hoz zám ha son lót
is be fed het ne. Már ér tem, mi ért volt
a ki mé rés, a sok szán tás, bo ro ná lás,
mag ve tés, ön tö zés. Hadd fúj jon a
szél, hadd hord ja szét a ma got, hadd
te gyen ter mő vé má so kat is! Vég he tet -
len bol dog ság jár ja át sá ros szí ve met.

Egy arc ha jol fö lém. Egy ked ves,
vég te le nül ked ves arc. A Gaz da ar -
ca. Sze me i ben a vég te lent látom, és…
mint ha egy ke resz tet is lát nék, raj -
ta sa ját ma ga mat. Az egyik ka lá szon
le vő har mat csep pen meg csil lan a
nap fény, majd el in dul a föld fe lé. Fe -
lém. A ked ves arc mo so lyá nak szeg -
le té ről alá hul ló könny csep pel együtt
ön töz nek en gem. Mert jó föld va -
gyok, jó föld.

g Lé nárt Ti bor

Lá to más

Tíz éve nem lát tam, pon to sab -
ban az érett sé gi ban kett óta.
Baj ban va gyok, csak ő se gít -

het. Re me gő kéz zel tár csá zom a szá -
mát, nem ő, ha nem a fe le sé ge ve szi
fel a te le font, el csuk ló han gon be mu -
tat ko zom, és ké rem, hogy ad ja a lel -
kész urat.

– Hal ló, ……… va gyok!
– Szia, Ke mény Klá ra va gyok,

nem tu dom, em lék szel-e rám.
– Igen, kel le mes meg le pe tés. Va -

la mi baj van? – kér de zi atyai han gon.
Meg könnyeb bü lök, rög tön tu -

dom, hogy szá mít ha tok rá. Meg be -
szé lünk más nap dél után ra egy idő -
pon tot, azon nal tud fo gad ni. Mi köz -
ben ülök a ko csi ban, és uta zom hoz -
zá, azon a négy éven gon dol ko zom,
ami kor volt sze ren csém meg is mer -
ni. Ő fi a tal em ber volt, én pe dig ti zen -
négy éves ka masz lány. Nem volt
könnyű dol ga, hat csit ri lányt kel lett
vol na a hit alap ja i ra ok tat nia. De va -
la hogy még is si ke rült ne ki. Nem
em lék szem rá, hogy mi kor volt az a
pil la nat, ami kor el fo gad tuk, de meg -
tör tént. Em lék szem, hosszú vi tá kat
foly ta ttunk a Bib lia kü lön bö ző tör -
té ne te in, min den óra vé gén éne kel -
tünk, na csak azt nem sze ret tem,
éne kel ni, hall gat ni per sze igen, szép
hang ja volt.

Egy idő után el ma ra doz tak ezek a
ta lál ko zá sok, ele in te örül tünk, hogy

nincs hit tan óra, de egy idő után
min den ki nek hi á nyoz ni kez dett. Mi -
kor leg kö ze lebb lát tam, már ko pasz
volt, és leg alább tíz ki lót fo gyott, nyi -
rok da ga na ta volt. Tu dom, na gyon
dü hös vol tam, nem ér tet tem, hogy
mi ért pont ő ke rült ilyen hely zet be.
Tény leg jó em ber volt. Em ber volt.
So ha nem mer tem meg kér dez ni tő -
le, hogy sze rin te mit akart tő le az Úr
ez zel a be teg ség gel. Pró bá ra ten ni,
bün tet ni?

So ha nem fe lej tem el, hogy egy
hét köz nap dél előtt, mi kor ép pen
szü ne tünk volt, és az is ko la ud va rán
szo kás sze rint vi hog tunk va la mi
mar ha sá gon, egy szer csak el ro hant
mel let tünk. Na gyon si e tett, nem né -
zett sen ki re, már na gyon be teg volt,
gon do lom, a ko pasz sá ga is za var hat -
ta, a gye re kek ilyen kor na gyon ke -
gyet le nek tud nak len ni. Utá na ro -
han tam, és egy le ve let csúsz tat tam a
ke zé be, egyik es te ír tam, ami kor
imád koz tam ér te az Úr hoz. Ak kor
imád koz tam elő ször, hi tem se volt
még, de úgy gon dol tam, egy pró bát
meg ér. Már én se em lék szem, mit ír -
tam, csak ar ra, hogy pró fé ták ról is szó
volt, aki ket össze ke ver tem, er re fi -
gyel mez te tett is ké sőbb.

Utá na az érett sé gi ban ket tig nem
lát tam, de azért min den hét főn
nyolc kor ott áll tam a könyv tár előtt,
hát ha lesz óra, ezt so ha sem mond -
tam el ne ki. Nem szá mí tot tam rá,
hogy el jön a ban kett re, de meg je lent,
Ve ra ba rát nőm örö mé ben fel si kol -
tott, mi kor meg lát ta, na gyon örül -
tünk ne ki. Nem so ká ig ma radt, ar -
ra sem em lék szem, mi ről be szél get -
tünk, csak a ta lál ko zás örö me ma radt
meg ben nem. Az egye tem el vég zé -
se után még két évig dol goz tam ab -
ban a vá ros ban, ahol a temp lo ma
van. So ha nem mer tem el men ni
hoz zá. Sok szor gon dol tam rá, hogy
be ülök egy va sár na pi is ten tisz te let -
re hoz zá, még se tet tem.

Mind járt fél há rom, már a lel -
kész ház aj ta ja előtt ál lok, na gyon fé -
lek, utol já ra az érett sé gi vizs gá -
mon szo ron gat tam így a zseb ken -
dő met. Csön ge tek, de hi á ba, nem
jön sen ki, még se me rül fel ben nem,
hogy el fe lej tet te a ta lál ko zót. Le ülök
a lép cső re, vá rok, ne gyed óra vá ra -
ko zás után a kulcs zör gé sét hal lom
a zár ban, a kis fia nyit aj tót. Ki de rül,
vé let le nül le kap csol va ma radt a
csen gő. Majd ő is meg je le nik az aj -
tó ban, nem so kat vál to zott, va la -

hogy mél tó ság tel je sebb lett, nem
tu dom, hogy csak a kor vagy a sok
szen ve dés mi att. Be in vi tál, ha tal -
mas ebéd lő je van gyö nyö rű fa asz -
tal lal, szé kek kel, a szek ré nyen egy
fé lig ol va sott Cseh Ta más-kö tet,
azért ez na gyon tet szik, hogy egy
re for má tus lel kész egy in di án tól
ol vas.

Meg kér de zi, mi van ve lem, be szél
a múlt ról, sem mi lé nye ges ről nincs
szó, még is, mi kor a sze mé be né zek,
tu dom, ér ti, hogy mi ért ke res tem
meg. Meg nyug szom, egy sze rű en
csak azt ér zem, hogy ide el kel lett
jön nöm, még a nyolc hó na pos kis fi -
am is csend ben vá ra ko zik az apu ká -
já val kint a ko csi ban. Nem ígér sem -
mit, per sze se gít, ahogy tud, de nem
ez szá mít, tu dom, bár ki ko pog tat na
az aj ta ján, ugyan így fo gad ná, ez a fel -
is me rés az, ami iga zán szá mít.

– Vissza ad tad a hi te met, már az
em be rek be ve tett hi te met – mon -
dom ne ki.

– Igen, a se gít ség leg több ször
on nan jön, ahon nan nem szá mí tasz
rá. Klá ra, őszin te le szek, ha ez si ke -
rül ni fog ne ked, az ma ga lesz a
cso da.

Pró bá lom el mon da ni ne ki, hogy

azért én ben ne min dig hit tem, meg
hogy tény leg jó ta nár is, nem csak lel -
kész – azt hi szem, mos ta ná ban
ilyen di lem mák kal küzd –, de men -
nem kell, annyi min dent kér dez nék
tő le, de egy sze rű en csak örü lök,
hogy itt le he tek ná la. El kö szö nünk
egy más tól, le het, hogy nem lá tom
töb bet, de köz ben tu dom, ha úgy
akar ja az Úr, hoz zá fog ve zet ni
megint. Pró bá lom egy üveg ital lal
meg kö szön ni, hogy se gí te ni pró -
bál, de nem fo gad ja el.

– Klá ra, ez a mi kap cso la tunk ba
nem fér be le.

Nem eről te tem, mi kor ki kí sér, azt
mond ja: 

– Is ten áld jon!
Hát ra né zek, a lép csőn áll, és mo -

so lyog, pró bá lom rög zí te ni ezt a
pil la na tot. Úgy gon do lom, azon a
dél utá non va ló ban ál dást kap tam, és
cso dát él het tem át. Az óta a ta lál ko -
zás óta gon dol ko zom, mi vel kö -
szön het ném meg ezt az em ber sé get,
ami vel már na gyon rég óta nem ta -
lál koz tam. Még a ne vét sem ír ha tom
le, tu dom, ha ra gud na rám, de ő
tény leg lé te zik, nem írói fik ció, és
meg gyó gyult, ami ma ga a cso da. 

Ha va la ki nek szük sé ge lesz rá, az
Úr úgy is hoz zá ve ze ti, csak Ro zi ku -
tyá ra tes sék vi gyáz ni, ő ugyan is na -
gyon ha ra pós!

g Ceg lé di An na

Cso da

Ek kor oda vit tek hoz zá egy lel -
készt, akit raj ta kap tak, hogy
két sé gei van nak, bi zony ta lan,

oly kor in ge rült, tü rel met len, és még
egyéb vét kei is nyil ván va ló an lát -
sza nak. Kö zép re ál lí tot ták, és így
szól tak Jé zus hoz:

– Mes ter, ezt az em bert bű nös nek
ta lál tuk, tet ten ér tük, a tör vény sze -
rint meg kell hal nia. Meg kö vez het -
jük, mondd?

Jé zus pe dig le ha jolt, és az uj já val
írt a föld re. Ami kor to vább ra is fag -
gat ták, fel egye ne se dett, és ezt mond -
ta ne kik:

– Aki bűn te len kö zü le tek, az ves -
sen rá elő ször kö vet.

És le ha jol va to vább írt a föld re.
Azok pe dig ezt hall va és ko mo lyan
vé ve – mind el men tek, kezd ve a

leg idő seb bek től. És egye dül ő meg a
lel kész ma radt ott kö zé pen. Jé zus fel -
egye ne se dett, és a lel kész hez for dult:

– Hol van nak a te vád ló id? Sen ki
sem ítélt el té ged? – kér dez te.

– El sem me rem hin ni – sut tog ta
a lel kész. – Sen ki, Uram.

– Én sem ítél lek el, em ber vagy,
mint a töb bi. Csak ők emel tek föl jól
lát ha tó hely re, hogy el te rel jék a fi gyel -
met a sa ját ügye ik ről. Ne ked csak
annyi ban más a hely ze ted, hogy lát -
szol. De ne hidd, hogy te tar tod az Is -
ten egét. Nem raj tad mú lik, kik jut -
nak hit re. Éle tet csak a Lé lek ad hat.
En nek el le né re jól te szed, hogy tö rek -
szel. Menj, és ne fe ledd, ki nek van jo -
ga íté le tet mon da ni fö löt ted.

* * *

Ak kor kis gyer me ke ket vit tek hoz zá,
hogy meg is mer ked je nek ve le, hogy
meg áld ja őket, és imád koz zék ér tük.
A szü lők azon ban rá juk szól tak. De
Jé zus meg hal lot ta ezt, meg ha ra gu -
dott, és így szólt:

– A ti dol go tok lett vol na ide hoz -
ni őket! Szé gyell jé tek ma ga to kat!
En ged jé tek hoz zám jön ni a kis gyer -
me ke ket, leg alább hit tan órán, és ne
aka dá lyoz zá tok őket, hogy hoz zám
jöj je nek, mert ilye ne ké a mennyek or -
szá ga. Bi zony mon dom nék tek, aki
nem úgy fo gad ja az Is ten or szá gát,
mint egy kis gyer mek, ösz tö nö sen a
jó fe lé vágy va – sem mi kép pen nem
megy be ab ba.

És át ölel te, majd meg ál dot ta a ki -
csi ket.

g Fül ler Tí mea

Pél dá za tok

NOVALL AÍRÓPÁLYÁZ ATUNK AN YAGAIB ÓL
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„Fö löt ted ott ra gyog az Úr, di cső sé ge
meg lát szik raj tad.” (Ézs 60,2)

Víz ke reszt ün ne pe után az utol só hé -
ten az Út mu ta tó reg ge li és he ti igéi
a meg di cső ült Úr Jé zus Krisz tust
hir de tik; ő vi lá gos sá gul jött el a vi lág -
ba, és éle tet ho zott az em be rek nek. „Az Úr nak ne ve le gyen ál dott örök ké!”
(GyLK 746) „Is ten gyúj tott vi lá gos sá got a mi szí vünk ben, hogy Jé zus Krisz -
tus ar cán fel is mer jük az ő di cső sé gé nek ra gyo gá sát.” (2Kor 4,6; LK) A Krisz -
tus ról szó ló ige hir de tés ben rej lik Is ten ere je s di cső sé ge; ezért Pál így foly -
tat ja: „Ez a kin csünk pe dig cse rép edé nyek ben van, hogy ezt a rend kí vü li erőt
Is ten nek tu laj do nít suk, és ne ma gunk nak…” (2Kor 4,7) Meg di cső ü lé se kor az
Úr Jé zust há rom ta nít vá nya már elő re ab ban a di cső ség ben, ra gyo gó fény -
özön ben lát hat ta, amely ben vissza jö ve te le kor fog meg je len ni: „És sze mük lát -
tá ra el vál to zott: ar ca fény lett, mint a nap, ru há ja pe dig fe hé ren ra gyo gott, mint
a fény.” A fé nyes fel hő a je len lé vő Úr is ten di cső sé gét hir det te: „Ez az én sze -
re tett Fi am, aki ben gyö nyör kö döm, reá hall gas sa tok!” (Mt 17,2.5) Szá munk -
ra sem ada tik más, csak Jé zus egye dül! „Az Atya őt pe csé tel te el Meg vál tó -
vá. Reá mu tat az egész Szent írás. Min dent alá ja ve tett, ke gyel mét mind csak
reá ru ház ta. Egye dül őt kell te hát hall gat nunk és be fo gad nunk!” (Lu ther) Pál
sze rint az Új szö vet ség szol gá la tá nak ez a kö vet kez mé nye: „Mi pe dig (…) ugyan -
ar ra a kép re for má ló dunk át az Úr Lel ke ál tal di cső ség ről di cső ség re.” (2Kor
3,18) A bűn eset kor össze tört a te rem tés ko ri is ten ké pünk, de így Jé zus ké pé -
hez vá lik ha son ló vá (lásd Róm 8,29). E föld ről nem ve zet híd, lép cső a menny -
be, de a menny ből le jött Jé zus lett út tá, laj tor já vá szá munk ra Is ten hez, s ő
szól ma: „Bi zony, bi zony, mon dom nék tek: meg lát já tok a meg nyílt eget és az
Is ten an gya la it, amint fel száll nak, és le száll nak az Em ber fi á ra.” (Jn 1,51) Az
üd vös sé get e föl dön kell el nyer nünk! „Aki hisz a Fi ú ban, an nak örök éle te van,
aki pe dig nem en ge del mes ke dik a Fi ú nak, nem lát majd éle tet, ha nem az Is -
ten ha rag ja ma rad raj ta.” (Jn 3,36) A ke gye lem és a bé kes ség for rá sa a Szent -
há rom ság Is ten. Az örök Va gyok ne ve há rom ige idő ben ke rül ki je len tés re:
„Én va gyok az Al fa és az Óme ga, így szól az Úr Is ten, aki van, és aki volt, és
aki el jö ven dő: a Min den ha tó.” (Jel 1,8) Jé zus egy lé nye gű az Atyá val, ő Is ten,
ezért mond ja: „Én va gyok a vi lág vi lá gos sá ga: aki en gem kö vet, nem jár sö -
tét ség ben, ha nem övé lesz az élet vi lá gos sá ga.” (Jn 8,12) Ha Jé zus ben nünk él,
s Is ten vi lá gos sá ga át su gár zik raj tunk, ak kor ránk is ér vé nyes: „Ti vagy tok a
vi lág vi lá gos sá ga.” (Mt 5,14) Is ten égő és vi lá gí tó fák lyá ja volt dr. Lu ther Már -
ton, aki 465 éve, 1546. feb ru ár 18-án halt meg szü lő vá ro sá ban, Eis le ben ben.
Utol só sza vai sze rint: „Bi zony, kol du sok va gyunk mind nyá jan, ez az igaz ság.”
S csak az Úr ál dá sa gaz da gít hat meg: „Áld jon meg té ged az Úr (…) Ra gyog -
tas sa rád or cá ját az Úr (…) For dít sa fe léd or cá ját az Úr…” (4Móz 6,24–26)
Kér het jük is: „Áldj meg min ket, Úr is ten…” (EÉ 323,1) 

g Ga rai And rás

HE TI ÚT RA VA LÓ

Na gyon sze re tek éne kel ni. Fan tasz ti -
kus az, ami kor a test vé rek kel együtt
éne ke lünk olyan éne ke ket, ame lyek az
Úr nagy sá gá ról, jó sá gá ról, irán tunk
va ló sze re te té ről szól nak. Ilyen kor
át jár ja szí ve met az öröm, és csak úgy
zeng a di csé ret az aj kam ról. Elő for -
dult már, hogy ze ne ér tő ült mel let tem,
aki utá na meg di csért: „Mi lyen szép
han god van!” Hát per sze, mel let te
könnyű szé pen éne kel ni…

Mert el áru lom: ne kem nincs jó
han gom. Ha csak úgy ma gam éne kel -
ge tek, vagy olyan va la ki van a kö ze -
lem ben, aki ha mi san har sog, ak kor bi -
zony az én éne kem is ha mis sá vá lik.
Csak ak kor tu dok jól éne kel ni, ha van,
aki hez iga zod ha tok. Ha ma ga biz tos
hang sze re sek és sta bil éne ke sek ve ze -
tik a di cső í tést, ak kor be le me rek fe -
led kez ni az ének lés be, de ha nem
ilyen kö zeg ben va gyok, ak kor – van
annyi ön kri ti kám – in kább hall ga tok.

Van, aki úgy gon dol ja, fö lös le ges
gyü le ke zet be jár ni, hi szen ott hon,
egye dül is le het hin ni, imád koz ni,
Bib li át ol vas ni. Igen, le het és kell is, de
ha nem va gyunk ré sze egy ke resz tény
kö zös ség nek, ak kor könnyen úgy jár -
ha tunk, mint én az ének lés sel.

Az, aki nem kér a Krisz tus-hí vők
tár sa sá gá ból, el sza laszt ja azt a le -
he tő sé get, hogy az ige hir de tés, az
ima kö zös ség, a sze mé lyes hit- és
élet ta pasz ta la tok meg osz tá sa so -
rán he lyes me der be te re lőd je nek té -
ves fel is me ré sei, a kor szel lem for mál -
ta gon do la tai és sab lo nos meg szó la -
lá sai.

Mert ha a kö zös ség ben Krisz tu sé a
köz pon ti hang, ak kor ab ba a kó rus -
ba ér de mes be kap cso lód nia min den -
ki nek, hi szen hí vő éle tünk – csak
úgy ma gunk ban – könnyen ha mi san
mu zsi kál hat…

g Hu lej Eni k

Ér de mes-e gyü le ke zet be
jár ni?

„Csak azért tisz tel jek va la kit, mert
jó val idő sebb ná lam?!” – bu kott ki
egyik fő is ko lai cso port tár sam ból,
ami kor egy elő adá son az öreg kor ról
és le het sé ges ve le já ró i ról be szél -
get tünk.

Meg bot rán koz ta tó és egy ben el -
gon dol kod ta tó a kér dés: pusz tán az
élet ko ra tisz te let re ér de me sít het va -
la kit? Ne szá mí ta na, hogy ki ő, mit
tett ko ráb ban, mi lyen vét sé ge ket kö -
ve tett el, vagy mit mu lasz tott el
meg ten ni – ne adj’ Is ten, szán dé ko -
san –, ami pe dig má sok ja vát szol gál -
hat ta vol na?!

De vo nat koz tas sunk most el a fel -
ve tett té má tól, és gon dol koz zunk el
in kább azon, hogy egy ál ta lán mi lyen
kép él ben nünk az idő sek ről. Ko pasz,
fo gat lan, el ha nya golt kül se jű, ma ga -
te he tet len, „csak a gond van ve le” em -
bert lá tunk ma gunk előtt, vagy olyas -
va la kit, aki hez gyö nyö rű kö zös em -
lé kek fűz nek ben nün ket, és aki ről azt
gon dol juk, hogy ér de mes oda fi gyel -
ni a sza vá ra?

Az imént em lí tett tu laj don sá gok
per sze együtt is jár hat nak: szo rul hat
va la ki gon do zás ra úgy, hogy köz ben
szel le mi leg to vább ra is ereje teljében
van, és ör vend het va la ki ki tű nő
egész ség nek úgy, hogy köz ben már
nem kí ván csi a vi lág ra.

Ha be akar juk so rol ni Ne mes Ödön
je zsu i ta szer ze test va la me lyik ka te -
gó ri á ba, ak kor azt mond hat juk: oxi -
gén pa lack hoz va ló kö tött sé ge nem
aka dá lyoz za meg ab ban, hogy lát szó -
lag kor lá to zott(abb) le he tő sé gei el le -
né re tel jes éle tet él jen.

Ödön atya sú lyos, gyó gyít ha tat lan
tü dő be teg ség ben szen ved, de még ha
nem is len ne szük sé ge az oxi gén pa -
lack ra és an nak hét mé te res orr szon -
dá já ra, hosszabb sé tá kat, ki rán du lá so -
kat rossz lá ba mi att ak kor sem te het -

ne. Hal lá sa, lá tá sa sem a ré gi már – de
nyolc van év fe lett ez már-már ter mé -
szetes.

Ab ban azon ban sem mi nem aka -
dá lyoz za Ödön atyát, hogy el mél ked -
jen, ta nít son, és meg ossza élet ta -
pasz ta la ta it a hoz zá for du lók kal. Pél -
dá ul Na szá di Krisz tá val, aki né hány
év vel ez előtt azért ke res te fel, hogy
kö zös em be ri kér dé sek ről – sza bad -
ság, sze re tet, meg be csü lés, fáj da lom,

fé le lem, al ko tás – fag gas sa őt. Be szél -
ge té se ik le nyo ma ta kép pen szü le tett
meg 2008-ban a Sza ba don, öröm mel,
sze re tet tel cí mű kö tet. A Har mat Ki -
adó fő szer kesz tő je azon ban nem elé -
ge dett meg ennyi vel. Két év vel ké sőbb
új ból a szer ze tes mel lé te le pe dett,
hogy ez út tal az öre ge dés sel, a ha lál -
lal és a me ta fi zi kai kér dé sek kel va ló
szem be né zés ről kér dez ze őt.

A Pár be széd az öreg ség gel cí mű,
Len te Ist ván il luszt rá ci ó i val dí szí -

tett és a meg szo kott nál na gyobb be -
tűk kel tör delt köny vecs ké ből az de -
rül ki: Ödön atya az öre ge dést nem
tra gé di a ként, ha nem ka land ként, ki -
hí vás ként éli meg. Mint mond ja:
„Nem hogy nem zá rul tak be az aj tók,
de tel je sen újak nyíl tak meg előt tem.”

Per sze eh hez az is kel lett, hogy el -
fo gad ja: tet tei ér té két töb bé már vég -
képp nem a tel je sít mény ha tá roz za
meg, ha nem az, hogy mi lyen lel kü let -
tel cse lek szi azo kat. Nem a vesz te sé -
gei fe lett ke se reg, ha nem meg pró bál -
ja meg lát ni és meg él ni a ki szol gál ta -
tott sá gá ban rej lő le he tő sé ge ket. Így
pél dá ul azt, hogy van ide je vissza te -
kin te ni a mö göt te ál ló esz ten dők re, el -
ren dez ni ma gá ban mind azt, ami a lel -
két nyom ja és fel ké szül ni az utol só
nagy út ra – nem a sa ját ere jé ből, ha -
nem Is ten ere jé re tá masz kod va.

Ödön atya te hát – mot tó já hoz hí -
ven – sza ba don, öröm mel és sze re tet -
tel éli meg föl di út já nak utol só sza ka -
szát is, és a Pár be széd az öreg ség gel cí -
mű kö te ten ke resz tül kor tár sa it is er -
re biz tat ja.

De ne künk, fi a ta lab bak nak sem
ha szon ta lan meg fo gad nunk e jel -
szót, hogy sza ba don, öröm mel, sze -
re tet tel – és tisz te let tel – kö ze lít sünk
(nagy)szü le ink ge ne rá ci ó ja fe lé. Mert
nem tud hat juk, hogy maj dan éle -
tünk al ko nyán mennyi re lesz könnyű
vagy ne héz őszin tén szem be néz ni
múl tunk kal, meg bé kél ni az élet hely -
ze tünk kel és bát ran vál lal ni mind azt,
ami még ada tik. Az azonban majd ne -
künk is vélhetően jól esik, ha tisz te lik
ben nünk az idő seb bet.

g – vi tá lis –

Na szá di Krisz ta – Ne mes Ödön:
Pár be széd az öreg ség gel. Har mat Ki -
adó, Bu da pest, 2010. Ára: 1980 fo rint.

Sza ba don, öröm mel, sze re tet tel –
az élet al ko nyán is

Én nem tu dom, kü lönc va gyok-e. Ha
így, ha úgy, kí vül ről amúgy sem lát -
szik raj tam. De már kis gyer mek -
ként erő sen kü lön böz tem kor tár sa -
im tól, leg in kább va ló szí nű leg ab -
ban, hogy fél tem. Ez a fé le lem csöp -
pet sem ne vez he tő szok vá nyos nak,
mert abszt rakt volt, és min den ben
kü lön bö zött a gyá va ság tól. A gyá va
ugyan is va ló sá gos dol gok tól fél, te -
szem azt nem mer fel mász ni egy ma -
gas fá ra, nem jár kál ház te tő kön,
nem kel át vé kony fa pal lón ro ha nó
pa tak fö lött, ahogy én tet tem egy kor.
A gyá va at tól tart, va la mi ba ja tör té -
nik: le esik, el tö ri ke zét-lá bát, meg ve -
rik, a ku tyák kö ze lé be sem megy szí -
ve sen, hát ha meg ha rap ják. En gem
ilyes mi nem ag gasz tott. Sőt, mond -
hat ni, va ló sá gos dol gok tól so ha sem
fél tem, csak az egye dül lét től, at tól, ha
nem volt kö rü löt tem sen ki. Ilyen kor,
akár fé nyes nap pal is, elő ször szo ron -
gás, majd pá nik fo gott el, éj sza ka pe -
dig volt úgy, hogy be mász tam a bá -
tyám ágya alatt lé vő ru hás ko sár ba,
mert meg nyug ta tott nagy test vé rem
szu szo gá sa.

Egy ál ta lán nem volt tár gya a fé lel -
mem nek, csu pán azt kép zel tem,
hogy va la mi ször nyű kö ze lít. Nem
em ber, nem ál lat, nem kí sér tet. Ez a
ret te net ma ga volt a sem mi, amit –
ak kor még nem tud tam – el mú lás nak
ne vez nek. Ta lál koz tam az óta jó né -
hány fé lős kis gyer mek kel, tu da ko zód -
tam is, de ha son ló in ten zi tá sú ret te -

gés ről so ha sem hal lot tam. Biz tos,
hogy nem bá tor ta lan ság volt. Meg -
tör tént, hogy le mász tam egy mély
kút ban ful dok ló macs ká ért.

So kat gon dol kod tam azon, va ló já -
ban mi ba jom le he tett, ho gyan és hol
szed tem össze. Fel té te le zem, hogy
szü le té sem előt ti trau ma ha gyott
ilyen mély nyo mo kat ben nem.
Anyám öt hó na pos ter hes volt ve lem,
ami kor át fú ró dott vak bél lel Győr ben
a je len le gi kór ház név adó ja, Petz
Ala dár meg ope rál ta. Nagy esély volt
rá, hogy nem lá tom meg a nap vi lá -
got. Le het, hogy a vil la nó szi ke és az -
zal együtt a ve lem ko ket tá ló ha lál ré -
misz tett meg, ami nek lé te zé se úgy öt -
éves ko rom ban tu da to sult ben nem.

Annyi biz tos, nem vol tam könnyű
eset. Egy es te, azt hivén, hogy mé lyen
al szom, Ágo ta nő vé re met anyám a
bá tyám mal együtt el vit te el ső bál já -
ra. Ám én fel éb red tem, és ben sőm -
ben is fel éb redt a „rém”. Egy da ra big
há zunk ab la ká ban ül tem, és fi gyel tem
az ut cán jár ká ló em be re ket. Köz ben
kín zott a kór ság, hogy há tul ról kö ze -
lít va la mi ret te net. Vé gül ki mász tam
az ab la kon, és be köl töz tem az Ár pád
tér sar kán lé vő bolt nyi tott ki ra ka tá -
ba. Ott el is szunnyad tam. A tá vo zó -
ban lé vő bá lo zó kö zön ség zsi va ja
éb resz tett fel. Urak és höl gyek saj nál -
koz tak fö löt tem.

Nem tu dom pon to san, mi kor tűnt
el be lő lem a ret te gés. Ti zen négy
éve sen kol lé gi um ba ke rül tem, és az -

zal az egye dül lét ve szé lye sem mi vé
lett. Szün te le nül tár sak vet tek kö rül.
Így nőt tem fel. De ahogy Dan te ír ja:
„Az em ber élet út já nak fe lén / egy
nagy sö tét lő er dő be ju tot tam, / mi -
vel az igaz útat nem le lém…” A szo -
ron gás új ra vissza tért, de a most is
abszt rakt ag go da lom ban fel is mer -
tem a fé le lem ben élő sze re te tet, amit
ak kor szü le tett kis lá nyom iránt érez -
tem. Ha meg be te ge dett, ugyan úgy el -
szo rult a gyom rom, ugyan úgy a ki -
szol gál ta tott ság ér zé sé vel kel lett küz -
de nem, mint to va tűnt gyer mek ko -
rom ban. Csak most már én vol tam
fe le lős min de nért. Nem hú zód hat -
tam meg a ki ra kat ban. És rá jöt tem ar -
ra, amit min dig is érez tem, hogy
sze re tet nincs fél tés nél kül.

De már biz to san tu dom, hogy nem
va gyok gyá va. Ez ak kor tu da to sult
ben nem, ami kor szív mű té tem után
fel éb red tem a mélyal ta tás ból. Az
álom és a lé te zés ha tá rán vi lá gos sá
vált, hogy min dig is ön ma gam és a
sze re tet meg sem mi sü lé sé től ret teg -
tem, de az is, hogy a sze re tet össze függ
a hit tel és a re ménnyel. Az óta úgy kép -
ze lem, hogy Is ten or szá ga örök ta lál -
ko zás és együtt lét sze ret te ink kel.
Hogy ez a gon do lat vég leg el tá vo lít -
ja-e a ret te gést, én nem tu dom…

g Kris tóf At ti la

Megjelent a Magyar Nemzet 2011.
január 25-i számában.

ÉN NE M TUD OM…

(mi től fél tem…)
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Szerkesztette: Boda Zsuzsa

Kis ter me tű ba goly, toll fü lek nél kül.
Ma gyar or szá gon a nyílt te rü le te ken
min de nütt elő for dul, de ál lo má nya az
utób bi idő ben saj nos meg fo gyott.
Ked ve li a ta nyák, juh ho dá lyok, ál lat -
tar tó te le pek kör nyé két, de öreg fa -
so rok ban is meg te lep szik.

Fő leg éj sza ka te vé keny, de gyak ran
lát ni nap pal is. Kü lö nö sen a reg ge li
órák ban süt ké re zik szí ve sen a ké -
mény sar kán, a ho dály vagy egy ka -
zal te te jén.

So kan úgy gon dol ják, hogy a bag -
lyok nap pal nem vagy alig lát nak. Ez
nem igaz. Ha egy olyan ho dály fe lé
kö ze led tem, ame lyi ken egy ku vik
ült, a ma dár már jó messzi ről ész re -
vett, és az el len ke ző ol da lon le buk -
va el tűnt. Gyak ran meg fi gyel tem
azt is, ami kor a ku vik még jó val nap -
nyug ta előtt va dász ni kez dett. Egyi -
kük Apaj-pusz tán, egy nagy le ge lőn
ál ló ho dály ban ta nyá zott. Ha nap -
köz ben jár tam ar ra, és be men tem,
ki re pült, és vagy öt ven mé ter nyi re a
fű be ült, min dig egy na gyobb nö -
vény vé del mé ben. Alig men tem to -
vább, már is vissza re pült az épü let -
be. Ugyan ezt a ma da rat több ször is
lát tam, amint es te fe lé, de még tel je -
sen vi lá gos ban ki re pült a ho dály ból,

és egy föld be vert karóra ült. On nan
le sett a fű ben moz gó poc kok ra,
ege rek re, bo ga rak ra. A ku vik ta -
vasz tól őszig fő leg ro va rok kal él, té -
len rág csá ló kat és ve re be ket fog.

Sze gény kis bag lyot ré gen ha lál ma -
dár nak ne vez ték, azt tar tot ták, hogy
jel zi a ha lál kö ze led tét. En nek a ba -
bo ná nak egy sze rű a ma gya rá za ta: ré -
gen, ami kor a ta nyá kon és a fal vak -
ban még nem volt vil lany, éj sza ka
csak ak kor vi lá gí tott gyer tya vagy pet -
ró le um lám pa a szo bá ban, ha ott
nagy be teg fe küdt. Biz to san ész re vet -
té tek már, hogy az éj sza ka re pü lő lep -
ké ket, bo ga ra kat mennyi re csá bít ja a

fény. Az ab lak vi lá gí tott, ar ra fe lé re -
pül tek, ezt hasz nál ta ki a ku vik, ami -
kor az eresz csa tor ná ról vagy a te tő -
ről le sett rá juk. Ha az tán jól la kot tan
ku vi kolt is né há nyat, a be teg pe dig az
éj sza ka meg halt, sen ki sem mos -
hat ta le a sze gény ma dár ról, hogy ő
volt a ha lál hír nö ke. Ma már min den -
ki tud ja, hogy ez nem igaz, a ku vik
pe dig fo ko zot tan vé dett.

Ál lan dó ma dár, egész év ben a
meg szo kott ta nya he lye kö ze lé ben
tar tóz ko dik. Élel mes, ki hasz nál ja a le -
he tő sé ge ket. Gyer mek ko rom ban té li
es té ken több ször is lát tam, ho gyan

kap ja el a szal ma ka zal ban al vó ve re -
bet. Oda ti pe gett a lyuk mel lé, ahol a
ve réb be bújt, to pog ni kez dett, mi re
az ré mül ten ki re pült, ő pe dig a kar -
má val ügye sen el kap ta.

g Schmidt Egon

Kér dé sek
1. Mit gon dolsz, hány pár ku vik él ha -

zánk ban?
2. Mi lyen fész ket épí te nek a pá rok?
3. Va jon mi lyen sú lyú a ku vik?

Ku vik

ME SÉLNEK AZ ÁLL ATOK

1. kö rül be lül 2000; 2. sem mi lyet, fe hér
to já sa i kat az alj zat ra (fa odú, pad lás)
rak ják; 3. kö rül be lül 170 gramm)
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b Mos ta ni hat ré szes so ro za tunk -
ban Il lés pró fé ta tör té ne tét ele -
ve nít jük fel. Min den rész hez
tar to zik egy rejt vény is. Old já tok
meg, és a he lyes meg fej té se ket
össze gyűjt ve küld jé tek el szer -
kesz tő sé günk cí mé re (Evan gé li -
kus Élet szer kesz tő sé ge, 1085
Bu da pest, Ül lői út 24.). A bo rí -
ték ra ír já tok rá: Gyer mek vár.

2.
Aháb ki rály nagy bűnt kö ve tett el,
ami kor nem az Urat kö vet te, ha nem
egy po gány is ten hez, Ba ál hoz imád ko -
zott. Ezért egy nap Il lés a Kar mel-hegy -
re hí vat ta a ki rályt, a né pet és a Baál-
pa po kat, akik négy száz öt ve nen vol tak.

Ami kor min den ki ott volt, Il lés
meg kér dez te Iz ra el né pét:

– Mi ért sán ti kál tok két fe lé? Dönt -
sé tek el, me lyik is tent kö ve ti tek! Ha
az Úr az Is ten, ak kor ne ki en ge del -
mes ked je tek, ha vi szont Baál, ak kor
őt kö ves sé tek!

Ami kor a nép nem vá la szolt, Il lés
foly tat ta:

– Én va gyok itt egye dül az Úr pró -

fé tá ja, a Baál-pa pok négy száz öt ve nen
van nak. Te gyünk pró bát, hogy lás suk,
me lyi künk is te ne az iga zi! Hoz za tok
ide két bi kát, hogy ál do za tot mu tat -
has sunk be a sa ját is te nünk nek. Egyi -
künk sem gyújt hat ja meg a fa ha sá bo -
kat – a Baál-pa pok imád koz za nak
Ba ál hoz, én pe dig az Urat hí vom se -
gít sé gül. Ame lyi künk nél meg gyul lad
a tűz, az az iga zi is ten.

Így is lett. Elő ször a Baál-pa pok ké -
szí tet ték el az ol tá ru kat, és reg gel től
dél utá nig így ki ál toz tak:

– Ó, Baál, fe lelj ne künk! 
De sem mi sem tör tént, a tűz nem

gyul ladt meg.
Ak kor Il lés hely re ál lí tot ta az Úr ol -

tá rát, ame lyet ko ráb ban az em be rek
le rom bol tak. Ti zen két kő ből épí tet -
te a tör zsek szá ma sze rint, majd rá -
tet te a fa ha sá bo kat és a fel da ra bolt bi -
kát. Az ol tár kö rül mély ár kot hú zott,
és azt pa ran csol ta az em be rek nek,
hogy négy vö dör víz zel önt sék le az
ol tárt és a rá he lye zett ál lat ál do za tot.
Ezt még két szer megis mé tel tet te.
Olyan sok víz gyűlt így össze, hogy
már az árok is meg telt.

Il lés pe dig imád koz ni kez dett:
– Uram! Hadd tud ja meg a nép a

mai na pon, hogy te vagy az iga zi Úr,
én pe dig a szol gád, és min dent a te
pa ran csod ra tet tem!

Ab ban a pil la nat ban le csa pott az
Úr tü ze, el égett a bi ka, a fa ha sá bok,
de még az ol tár kö vei is. Az árok ban
le vő víz pe dig tel je sen el tűnt. Ami -
kor a nép ezt lát ta, arc ra bo rult, és ki -
ál toz ni kez dett.

Il lés meg pa ran csol ta, hogy fog ják
el a Baál-pa po kat, és vé gez zék ki őket.
Aháb ki rály nak pe dig meg pró fé tál ta,
hogy az Úr ha ma ro san esőt bo csát a
föld re a nagy szá raz ság he lyett.

Ha az ol tár kö ve in ta lál ha tó be tű ket
he lyes sor rend ben össze ol vas sá tok,
meg tud já tok, mit ki ál tott a nép. Ez a
be kül den dő meg fej tés.

G YE R ME KVÁR

Ked ves Gye re kek! 
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A jó pásztor • A 23. zsoltárban Dávid az Úrról énekel. A birkákon található szavakból az első két
mondatát tudjátok összeolvasni a jól ismert zsoltárnak. A Bibliából kikeresve olvassátok el végig!
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b Idén dr. Sza bó End re or vos és fe -
le sé ge, Sza bó né Ne mesy Krisz ti -
na gyógy sze rész vál lal ták, hogy
a há zas ság he te prog ram so ro zat
„ar cai” le gye nek. Mint a Nagy -
csa lá do sok Or szá gos Egye sü le -
té nek (NOE) volt el nö ke a dok -
tor úr meg szok ta már a köz sze -
rep lést. Az el múlt kor mány za ti
cik lus ban gyak ran kény sze rült
ar ra, hogy meg fo gal maz za vé le -
mé nyét a po li ti kai dön tés ho zók
gyer mek el le nes in téz ke dé se i vel
szem ben, oly kor írás ban, egy-
egy or szá gos na pi lap ha sáb ja in
vagy ép pen a té vé kép er nyő jén.
Fe le sé ge mo so lyog va men te ge -
tő dzik, nem szo kott nyil vá nos -
ság előtt be szél ni, ked ves ter mé -
sze tes ség gel még is ő kezd me sél -
ni a kez de tek ről.

– Ti zen éves ko runk óta is mer jük
egy mást, hi szen már a gim ná zi um -
ban osz tály tár sak vol tunk. Ban di nak
már az ele jén na gyon tet szet tem,
sze rel mes volt be lém, de én so ká ig
in kább csak jó ba rá tom ként ke zel -
tem őt. Ti zen nyolc éves vol tam,
ami kor be le men tem, hogy jár junk
együtt. S et től kezd ve va la hogy
egye nes lett előt tünk a pá lya. Fur csa
mó don meg érez tem ak kor, hogy ő
lesz a há zas tár sam. És a meg győ ző -
dés csak mé lyült, erő sö dött ben nem
az évek so rán. Az, hogy ilyen ko rán
ta lál koz tunk egy más sal, se gí tett az
össze csi szo ló dás ban. Job ban meg is -
mer het tük egy mást, és ra gasz ko dób -
bak ká let tünk. Az osz tá lyunk ban
egyéb ként még két ilyen di ák sze re -
lem ből szü le tett há zas ság. Saj nos az
egyik pár köz ben szét ment, még is
ér zé kel he tő en ne he zen ment szá -
muk ra a vá lás.

– A há zas ság he te idei mot tó já val,
ame lyet Krisz ti na és End re fo gal ma -
z ott meg – „Ve led va gyok egész” –, épp
er re az össze for rott ság ra utal tak?

– A jel mon dat egy kö zös él mé -
nyünk ből fa kad. Egy szer, még NOE-
el nök ként, Ban di ló gó or ral tért ha -
za egy ren dez vény ről. Nem úgy ala -
kul tak az egye sü let dol gai, aho gyan
sze ret te vol na, de már az, hogy be -
szél he tett ró la ne kem, könnyebb sé -
get adott ne ki. Ek kor sza kadt ki be -
lő le val lo más sze rű en, hogy „nél kü -
led fél ka rú óri ás len nék”. Ezt a mon -

da tot így per sze nem te het tük a hét
jel mon da tá vá. Még fél re is ért het nék
az em be rek. Hi szen nem ön ma gát
tar tot ta ak kor nagy ra Ban di, ha -
nem a rá ne he ze dő fel ada to kat ér zé -
kel te úgy, mint ha óri á sok kal kel le ne
meg küz de nie. A há zas ság nagy aján -
dé ka ép pen az, hogy az élet har ca it
nem egye dül kell meg vív nunk, „fél -
ka rú an”.

– Ami fog lal koz tat, azt meg kell,
hogy osszam a fe le sé gem mel – kap -
cso ló dik be a be szél ge té sünk be Sza -
bó End re. – Ta lán fur csa, de gyak ran
még a ren de lé sek ről is be szá mo lok
ne ki, be te gek ről, ese tek ről. Min den -

ről, ami ben nem köt az or vo si ti tok -
tar tás. De ő is szá mít ha tott min dig
rám. So ha sem ér tet tem az is me rő se -
in ket, ami kor úgy be szél tek a fe le ség -
ről, mint aki nek az a dol ga, hogy a
ház tar tást ve zes se. El is za vart vol na
Krisz ti na, ha nem tisz te lem, hogy
mint gyógy sze rész nek ne ki is ko moly
hi va tá sa van, amit gya ko rol ni sze ret -
ne. Én is pe len káz tam a gye re ke in ket,
vi gyáz tam rá juk, ha nem ren del tem.

Há zas pár ként így va gyunk tel je sek,
ha egy mást ki egé szít jük.

– A „Ve led va gyok egész” mot tót,
tu dom, egy kis „át hal lás” mi att is vá -
lasz tot ták.

– Bi zony be le ért he tő az Is ten nel
va ló kap cso la tunk is. Az Úr is ten ál -
dá sa, se gít sé ge el en ged he tet len egy
há zas ság ban. De nem sze re tem, ha
va la ki szen tes ke dik, min dent val lá -
sos máz zal önt le. Nem sze ren csés –
ne bot rán koz za nak meg a ke mény ki -
fe je zé sért – „lök ni a szent só dert”. Ez
nem ér dek li a mai em be re ket. A va -

lós élet ből, a min den na pok re a li tá sá -
ból ki in dul va kell meg szó lí ta nunk
őket. Az tán a tet te ink ből, az élet pél -
dánk ból is mer jék fel azt a pluszt, amit
az Is ten nel va ló kap cso lat je lent szá -
munk ra. Aho gyan a fe le sé gem is fo -
gal ma zott, a hit az va la mi fé le mély,
ben ső sé ges, in tim ré sze az em ber éle -
té nek.

Én Krisz ti nán ke resz tül ta lál koz -
tam a val lás sal. Ő hí vő csa lád ból
szár ma zott, én nem. Meg is mer te tett
az zal a „reg nu mos” atyá val, aki nek a
kö zös sé gé be el járt. A kom mu nis ta
rend szer nek be nem hó do ló, bör tönt
is meg járt, hit val ló pap volt ő. Szá -

mom ra im po ná ló mó don állt ki ren -
dít he tet le nül min dig az igaz ság mel -
lett. El is ve szí tet te az ál lá sát, ci vil ben
úgy ne ve zett „mun kás pap ként” szol -
gált, ám hi te les volt. 

– Bi zo nyá ra End re is igyek szik
er re a hi te les ség re. Gon do lom, en nek
is kö szön he tő, hogy ok tó ber 23-án a
Ma gyar Köz tár sa sá gi Ér dem rend
lo vag ke reszt je (pol gá ri ta go zat) ki tün -
te tést kap ta. Szin tén ta valy ősz óta
a Kár pát-me den cei Csa lád szer ve -
ze tek Szö vet sé gé nek al el nö ki poszt ját
lát ja el.

– A fér jem eze ket a meg bí za tá so -
kat nem po zí ci ó nak, ha nem fel adat -
nak, sőt szol gá lat nak fog ja fel – ve -
szi át a szót is mét Krisz ti na. – Min -
den ben tá mo ga tom őt. He zi tá lás
nél kül mond tam igent a fel ké rés re,
hogy eb ben az esz ten dő ben mi kép -
vi sel jük a há zas ság he tét. 

A pár kap cso la to kat il le tő en nagy
baj ban van a ma gyar tár sa da lom.
Kü lö nö sen a fi a ta lo kért ag gó dom. Ta -
pasz ta lom, hogy nem me rik el kö te -
lez ni ma gu kat. Oko lom ezért töb bek
közt a mé di át is. Csu pa rossz há zas -
sá got lát nak ma guk kö rül az if jak.
Hűt len sé get mu tat nak be a fil mek, té -
vé mű so rok. Az új ság ban a szen zá ció
kell, az a pár, ame lyik kö rül bot rány
ke ring, amely nek az éle te ma ga a po -
kol, a zűr za var. Az ilyen faj ta há zas -
ság tól én is fél nék. De tu dom, van
más faj ta pár kap cso lat is. A há zas ság -
ra lehet fel sza ba dult öröm mel, re -
ménnyel tel ve ké szül ni. Mert – s mi
er ről sze ret nénk meg győz ni a kis hi -
tű e ket – a há zas ság in téz mé nye jó, a
leg jobb, és mű kö dik. 

g – bépintér –

Egészség tan
Be szél ge tés a 2011. esz ten dő há zas ság he té nek pár já val Sze re tem az élet sza gú tör té ne te ket.

A val lo má so kat, ame lyek nem egy -
sze rű en plety ka éh sé ge met elé gí tik ki,
ha nem en nél sok kal töb bet ad nak.
Pél dá ul szem be sí te nek a sa ját éle tem -
mel. Meg erő sí te nek, hogy jó úton já -
rok, vagy rá cso dál koz tat nak ar ra,
hogy más ként is le het(ne). Fi gyel mez -
tet nek a ve szé lyek re, és pél dát mu tat -
nak a „ho gyan to vább?”-hoz, ha ma -
gam is ha son ló ci pő ben já rok.

Kü lö nö sen sze re tem azo kat a ta nú -
ság té te le ket, ame lyek va la mi kép pen a
hit mi ben lé tét jár ják kö rül. Egy esz ten -
dő vel ez előtt ezért is for gat tam nagy
öröm mel a Mit ad Is ten? – Val lo má -
sok hit ről és élet ről cí mű in ter jú kö te -
tet. (EvÉlet, 2010. január 31.) Az ak kor
ki jegy ze telt gon do lat fosz lá nyo kat a
mai na pig íz lel ge tem.

A He ti Vá lasz cí mű he ti lap mun -
ka tár sai a múlt év vé gén újabb, az
előbb em lí tett hez ha son ló kon cep ci -
ó jú és meg je le né sű össze ál lí tás sal je -
lent kez tek. A Kit ad Is ten? cí mű
könyv ben ez út tal a sze re lem ről és a
há zas ság ról fag gat ták a meg szó la ló -
kat. Volt, aki egye dül, má sok a pár juk -
kal együtt vál lal ták a be szél ge tést, és
– mi ként az elő szó ból is ki de rül – „jó -
for mán ta bu kat sem is mer ve, sőt
ese ten ként már-már za var ba ej tő
nyílt ság gal” en ged tek be te kin tést ma -
gán éle tük leg in ti mebb szeg le te i be.

Így ke rült be a kö tet be – a meg je -
le nés sor rend jé ben – Óko vács Szil -
vesz ter és Mát hé Zsu zsa, Tol nay La -
jos és Tol nay Már ta, Schäf fer Er zsé -
bet, Prőh le Ger gely, Csó kay And rás és
Al tay Da ni el la, Ka tó Csa ba és Ka tó
Ágo ta, Ka rát son Gá bor és Gra nasz -
tói Szil via, Ko vács And rás Pé ter,
Cse ri Kál mán, Husz thy Ádám és
Ocs kay Ri ta, Va thy Zsu zsa, Raj Rác -
hel, Csep re gi Gyu la és Fi ers Már ta,
Ge ra Zol tán és Ágics Tí mea, Nyírő
And rás, Mo hay Ta más és Ke resz tes
Ilo na, Ku bik An na, Fe hér Lász ló és
Ge is ler Edit, Lux El vi ra, va la mint

Har ma thy And rás és Sá rai Ágo ta. A
kö tet össze ál lí tói olyan em be re ket
kér dez tek, akik pár juk ban nem csak
szö vet sé gest, ba rá tot, tá maszt, szü -
lő- és/vagy al ko tó tár sat kap tak Is ten -
től, ha nem a tár suk kal va ló kap cso -
la tu kon ke resz tül valamiképpen
őhoz zá is kö ze lebb ke rül tek.

Mit je lent a (há zas)tár sunk kal
együtt meg jár ni a mély sé ge ket és a
ma gas sá go kat? Ho gyan le het több
év ti ze den ke resz tül hű sé ges nek ma -
rad ni egy más hoz egész ség ben és be -
teg ség ben, öröm ben és bá nat ban?
Ho gyan le het meg ta lál ni az egyen -
súlyt csa lád és mun ka, ma gán élet és
szol gá lat kö zött? Ho gyan le het meg -
bo csá ta ni a hűt len sé get, fel dol goz ni
a sze re tett társ el vesz té sét, szem be -
néz ni a vá lás okoz ta se bek kel? Ilyen
kér dé se ket jár nak kör be az in ter júk,
me lyek ta nul sá gok kal szol gál hat nak
azok nak is, akik már há zas ság ban él -
nek, és azok nak is, akik még csak ké -
szül nek er re a lé pés re.

g V. J.

Kit ad Is ten? – Val lo má sok sze re lem -
ről, há zas ság ról. He ti Vá lasz Ki adó,
Bu da pest, 2010. Ára 2900 fo rint.

Kit ad Is ten?

Deák térievangélikustemplom2011. február 14.18 óra

BÁLINTNAPI KONCERT

Közreműködik a Szélrózsa Band. A koncerten rövid igehirdetés is elhangzik,
majd lehetőség nyílik arra, hogy a résztvevők áldást kérjenek életükre.

Médiatámogatók:

Mekis Péter
és a Boyzless Voice

Protestáns
Újságírók
Szövetsége

A far kas ré ti öku me ni kus es ték kö vet ke ző al kal mán, feb ru ár 14-én, hét -
főn 18.30-kor Vá rady End re bap tis ta teo ló gus Az öku me niz mus pe da -
gó gi á ja – a krisz tu si örök ség fel fe de zé sé nek út ja cím mel tart elő adást és
ve zet be szél ge tést. Hely szín: evan gé li kus–re for má tus temp lom, Bu da -
pest XI., Né met völ gyi út 138. Sok sze re tet tel vá runk min den ér dek lő dőt!

H I R D E T É S

Há zas ság he te 2011
A Ma gyar Evan gé li u mi Szö vet ség (Ali ansz) tá mo ga tá sá val feb ru ár 11. és 20. kö zött is mét meg szer ve zik a há -
zas ság he te – Ma gyar or szág ren dez vény so ro za tot. A 2011. év mot tó ját dr. Sza bó End re és fe le sé ge, Sza bó né Ne -
mesy Krisz ti na – az idei hét há zas párja – így fo gal maz ta meg: „Ve led va gyok egész.”

A há zas ság he té nek nyi tó is ten tisz te le te feb ru ár 13-án, va sár nap 10 óra kor lesz Gö döl lőn, a re for má tus temp -
lom ban (Sza bad ság tér 8.). Igét hir det dr. Sza bó Ist ván, a Du na mel lé ki Re for má tus Egy ház ke rü let püs pö ke.

Az al kal mak kö zül sze re tet tel ajánl juk a kö vet ke ző evan gé li kus szer ve zé sű prog ra mot: feb ru ár 14-én, hét főn
18 óra kor Bá lint-na pi kon cert lesz Me kis Pé ter, a Boyz less Vo i ce és a Szél ró zsa Band köz re mű kö dé sé vel a De -
ák té ri temp lom ban (Bu da pest V., De ák tér 4.). A kon cert után ke rül sor a je len lé vő pá rok meg ál dá sá ra.

To váb bi prog ra mok: www.ha za ssag he te.hu.

H I R D E T É S
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Vízkereszt után utolsó vasárnap. Liturgikus szín: fehér. Lekció: Mt 17,1–9;
2Móz 3,1–14. Alapige: ApCsel 26,1.9–20. Énekek: 280., 338.

I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Bence Imre; de. 10. (német, úrv.) Johannes Erlbruch; de. 11. (úrv.)
Balicza Iván; du. 6. Bence Imre; II., Hűvösvölgyi út 193., Fébé de. 10. Veperdi Zoltán; II., Modori
u. 6. de. 3/4 11. Sztojanovics András; Pesthidegkút, II., Ördögárok u. 9. de. fél 10. (úrv., családi)
Fodor Viktor; Csillaghegy–Békásmegyer, III., Mező u. 12. de. 10. Donáth László; Óbuda,
III., Dévai Bíró M. tér de. 10. Hokker Zsolt; Újpest, IV., Lebstück M. u. 36–38. de. 10. Solymár
Péter Tamás; Káposztásmegyer, IV. Tóth Aladár út 2–4. de. 9. Solymár Péter Tamás; V., Deák
tér 4. de. 9. (úrv.) Cselovszky Ferenc; de. 11. (úrv.) Smidéliusz Gábor; du. 6. (asztali
beszélgetések); VII., Városligeti fasor 17. de. 10. (rádiós istentisztelet-közvetítés) Szabóné Mátrai
Marianna;  VIII., Üllői út 24. de. fél 11. Szabó Bertalan; VIII., Rákóczi út 57/a de. 10. (szlovák,
kétnyelvű családi) Gulácsiné Fabulya Hilda; VIII., Karácsony S. u. 31–33. de. 9. (úrv.) Szabó
Bertalan; IX., Haller u. 19–21., I. emelet de. 11. (úrv.) Koczor Tamás; Gát u. 2. (katolikus
templom) du. 6. (vespera) Koczor Tamás; Kőbánya, X., Kápolna u. 14. de. 10. Benkóczy Péter;
Kelenföld, XI., Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) dr. Blázy Árpád; de. fél 11. (úrv.) dr. Blázy Árpád;
du. 6. (vespera) dr. Joób Máté; XI., Németvölgyi út 138. de. 9. 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; XIII., Kassák Lajos u. 22. de. 10. Grendorf Péter; Zugló,
XIV., Lőcsei út 32. de. 11. (úrv.) Tamásy Tamás; XIV. Gyarmat u. 14. de. fél 10. (úrv.) Tamásy
Tamás; Pestújhely, XV., Templom tér de. 10. (úrv.) Szabó B. András; Rákospalota, XV., Juhos
u. 28. (kistemplom) de. 10. Ponicsán Erzsébet; Rákosszentmihály, XVI., Hősök tere 10–
11. de. 10. Fekete Gy. Viktor; Cinkota, XVI., Batthyány I. u. de. fél 11. Vető István; Mátyásföld,
XVI., Prodám u. 24. de. 9. Vető István; Rákoshegy, XVII., Tessedik tér de. 9. Kósa László;
Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út 111. de. 10. Kósa László; Rákoscsaba, XVII., Péceli út 146.
de. 9. Nagyné Szeker Éva; Rákosliget, XVII., Gózon Gy. u. de. 11. Nagyné Szeker Éva;
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. Széll Bulcsú; XIX., Hungária út 37. de. 8. Széll Bulcsú; Pesterzsébet, XX., Ady
E. u. 89. de. 10. Győri János Sámuel; Csepel, XXI., Deák tér de. fél 11. Zólyomi Mátyás; Budafok,
XXII., Játék u. 16. de. 10. (úrvacsorás mise, családi nap) Gregersen-Labossa György; Budaörs,
Szabadság út 75. de. 10. Ittzés István; Pilisvörösvár (református templom) du. 2.;
Budakeszi, Fő út 155. (gyülekezeti terem) de. fél 10. (családi) dr. Lacknerné Puskás Sára.

Istentiszteleti rend • 2011. február 13.

Összeállította: Boda Zsuzsa

b Ba las sa gyar mat ne ve mind örök -
re egy be forrt a bá tor ság gal és a
ha zá hoz va ló hű ség gel. Az zal,
hogy la ko sai fegy ver rel száll tak
szem be a be to la ko dó cseh csa pa -
tok kal, már 1919. ja nu ár vé gén,
feb ru ár ele jén ki vív ta ma gá nak
a Ci vi tas For tis si ma cí met, pe -
dig a há lás utó kor ne vé ben a
par la ment ez zel csak 2005-ben
tisz tel te meg. 

Az el ső vi lág há bo rú har ca it ma gyar
rész ről le zá ró belg rá di egyez ményt
1918. no vem ber 13-án ír ta alá a Ká -
ro lyi-kor mányt kép vi se lő Lin der Bé -
la, aki nagy já ból ez zel egy idő ben
szél nek is eresz tet te a front ról ha za -
té rő ba ká kat. En nek kö vet kez mé -
nye ként a Mo nar chia ma gyar ve -
zény le tű, kö zel mil li ós had se re ge
egy pil la nat alatt je len ték te len né
zsu go ro dott, sem mi vé lett. 

Ezt ki hasz nál va Ro má nia, Szer bia,
va la mint az ugyan csak a Mo nar chia
ré szét ké pe ző Cseh or szág szin te egy
idő ben, de há rom irány ból rá tört
ha zánk ra. Mind ezt azért tet ték, hogy
még a bé ke szer ző dés alá írá sa előtt
ka to na i lag mind na gyobb te rü le tet
fog lal ja nak el, kész po li ti kai hely ze -
tet te remt ve. Az an tant ha tal mak ezt
a ka to nai elő re nyo mu lást anya gi és
po li ti kai esz kö zök kel tá mo gat ták. 

El le nük ben ha zánk csak ön ma gá ra
szá mít ha tott vol na. Ká ro lyi Mi hály
azon ban va kon bí zott a maj da ni bé ke -
tár gya lás igaz sá gos dön té sé ben, és a
hon vé de lem meg szer ve zé se he lyett
in kább az an tant jó in du la tá nak el nye -
ré sé re tö re ke dett. Er ről ta nús ko dik a
de cem ber 3-án írt ki ált vá nya: „Ma gya -
rok! Vyx a ke le ti szö vet sé ges had se re -

gek ne vé ben kö ve te li, hogy a ma gyar
csa pa to kat von juk ki az egész tót vi dék -
ről, mert a cseh had se reg be avat ko zá -
sá ra a cseh szlo vák ál lam fel van jo go -
sít va. Ugyan ek kor ro mán csa pa tok
száll ják meg Er délyt és át ve szik a köz -
igaz ga tást. A fegy ver szü ne ti szer ző dés -
sel ez el len tét ben áll, de a kor mány nak
nin csen ha tal ma eze ket a kö ve te lé se -
ket és té nye ket meg vál toz tat ni. (…)
Ha jol ja tok meg a kény sze rű ség előtt,
mert min den erő szak csak ront hat ná
hely ze tün ket a nem so ká ra össze ülő
bé ke kon fe ren cia előtt.”

Egy hó nap pal ké sőbb a ro má nok
min den kü lö nö sebb harc nél kül Er -
dély egé szét, a cse hek pe dig szin te a
tel jes Fel vi dé ket el fog lal ták. Az an tant
újabb és újabb de mar ká ci ós vo na lak
mö gé ker get te a ma gyar had se re get
és köz igaz ga tást. No per sze a tá ma -
dók ezeket so sem tar tot ták be. A cse -
hek pél dá ul az Ipoly men ti de mar ká -
ci ós vo na lat 1919 ja nu ár já ban lép ték
át, ami re a ma gyar ka to na ság csak til -
ta ko zás sal re a gált. El fog lal ták Ba -
las sa gyar ma tot, Szé csényt, Ipoly tar -
nó cot, Dej tárt és Lit két. Ter ve ik sze -
rint Aszó dot, Hat vant és Gyön gyöst
is meg akar ták száll ni. Ezt az elő re -
tö rést aka dá lyoz ták meg, va la mint az
Ipoly-vo nal hon ban ma ra dá sát ér ték
el Ba las sa gyar mat hős pol gá rai, akik
fel lá zad tak az ide gen had se reg el len. 

A vá ros la kó it a vas uta sok szer vez -
ték meg, akik rá adá sul a Vizy Zsig -
mond szá za dos ál tal ve ze tett, Ma -
gyar nán dor ban és Aszó don ál lo má -
so zó ba ká kat is meg győz ték ar ról,
hogy már nincs ho vá hát rál ni to vább,
el jött te hát a cse lek vés ide je. Az el -
len tá ma dás ról szó ló ter vek ről a szá -
za dos tá jé koz tat ta a ma gyar kor -
mány meg bí zott ját, aki egy csöp pet
sem tá mo gat ta az öt le tet. Ép pen el -

len ke ző leg: min den ere jé vel azon
fá ra do zott, hogy le be szél je a fegy ve -
res el len ál lás ról.

Hon nan, hon nan nem, de tény,
hogy a cse hek ér te sül tek a tá ma dá si
szán dék ról. Ja nu ár 29-én haj nal ban en -
nek el le né re meg in dult a ci vi lek és a
hon vé dek össze han golt ro ha ma. Olyan
he ves volt ez a tá ma dás, hogy Ba las -
sa gyar mat stra té gi ai pont jai na gyon
ha mar az el len ál lók ke zé be ke rül tek,
a cse hek pe dig szé pen vissza szo rul tak
a hely őr sé gi lak ta nyá ba. Ezt azon ban
el ke se re det ten vé del mez ték. A hon -
véd ség dél után vissza vo nult Ma gyar -
nán dor ra, et től kezd ve egé szen a ba -
kák es ti vissza té ré sé ig Ba las sa gyar mat
la kos sá ga egye dül har colt a cseh csa -
pa tok el len. Áll ták a sa rat. Es te azon -
ban vas úton Ig ló ról meg ér kez tek a
gép pus ká sok, Ma gyar nán dor ról pe dig
vissza tér tek a hon vé dek, akik az tán
újult erő vel ve tet ték be le ma gu kat a
har cok ba. Vé gül is a cse hek meg ad ták
ma gu kat, a ma gyar ba kák pe dig az ezt
kö ve tő né hány nap alatt „me net ből”
vissza fog lal ták Szé csényt, Lit két, Rap -
pot, Dej tárt és Pa ta kot. 

A cse hek a ma gyar elő re tö rés hí -
ré re azon na li fegy ver szü ne ti ké re lem -
mel for dul tak a ma gyar kor mány hoz
– Lo son con és Ipoly sá gon ál lo má so -
zó ka to na sá guk fel ké szült a vissza vo -
nu lás ra. Ká ro lyi Mi hály azon ban le -
ál lí tot ta a ma gyar ba ká kat, meg hi ú -
sít va a meg szállt te rü le tek to váb bi fel -
sza ba dí tá sát… 

Az óta tud juk: a Fel vi dék el ve szett,
de Ba las sa gyar mat hős vé dői az Ipoly
völ gyé ben ve ze tő vas út vo nal mel lett
ti zen nyolc te le pü lést még is meg -
men tet tek a tri a no ni dik tá tum vas -
mar ká ba szo rí tott Ma gyar or szág
szá má ra. 

g Je zsó Ákos

Fő haj tás a leg bát rabb vá ros előtt

Ré gi em lék ju tott eszem be, negy ven
éve tör tént, de le het, hogy több is.
Hód me ző vá sár he lyen, a Ga rai ut ca
egyik há zá nál fel nőt tek ku kucs kál tak
be a ke rí tés ré se in. Bent az ud va ron
egy ha tal mas kő ből két mac kó alak -
ja de ren gett föl. Fi a tal nő vés te a ke -
mény anya got, nagy ka la páccsal a
ta va szi dél előtt ben.

A má sik kép fá jó. Az utol só lá to -
ga tás. Már csak az ab lak ban vál tot -
tunk szót, hal kan be -
szélt, és na gyon mély -
ről, ráz kód va kö hö gött.
Meg csa pott a szo ba
sark vi dé ki hi de ge, aho -
gyan ván szo rog va bo -
tor kált vissza, hogy ad -
jon új ka ta ló gu sá ból.

Sa mu Ka ta lin szob -
rász mű vész 1934. no -
vem ber 21-én szü le tett
Hód me ző vá sár he lyen.
1958-ban tért vissza
szü lő vá ro sá ba, s kez -
dett dol goz ni, lá za san
és szor gal ma san. Vissza -
nyúl va a gyö ke re kig,
egy sze rű és tisz ta for -
mák ban fe jez ve ki gon -
do la ta it. Ami kor az
Aczél-kor szak el kez dő -
dött, és a leg több mű -
vész ol csó (szoc re ál)
mun kák kal je lent ke -
zett, ő tü ne mé nyes ál lat szob ro kat ál -
lí tott ki. A fek vő bor jún meg tar tot -
ta a kő ere de ti szép sé gét, alig nyúlt
hoz zá, s így lett mo nu men tá lis re -
mek mű. Mu ra kö zi csi kó ja já té kos,
ló fe je kí ván csi an be szé des, pu li ja

kó cos és fi gye lő, ját szó mac kói bum -
for di ak…

Mes te re, Bor sos Mik lós sza vai ma
is fon to sak: „Örü lök, hogy Sa mu
Ka ta lin őszin te ma radt, és nem vet -
te föl az abszt rak ció kény szer zub bo -
nyát, ami oly so ka kat, még te het sé -
ge se ket is fog va tart.” A mű vész fá rad -
ha tat la nul épí tet te kü lö nös vi lá gát.
Csi kó já nak tár sa szü le tett; gaz dá ja,
egy me leg szí vű kis fiú, le ány paj tá sa és

a báty ja is meg örö kí tő dött, sőt a
nagy ma ma (Ju li né ni) is. Anya gyer -
mek kel cí mű dom bo rí tá sa a sze re tet
és fél tés ko rai re mek lé se. 

Sa mu Ka ta lin nak volt ere je és bá -
tor sá ga foly tat ni a ha gyo mányt, a vá -

sár he lyi tra dí ci ót, ami meg tart éle te -
ket, de a nem ze tet is! Szép sé get te -
rem tő rend született, ahogyan a kő -
ből ki bon tot ta alak ja it, tű nő dő ar ca -
it; úgy dolgozott, ahogyan az al föl di
pa raszt em ber tet te a por tá ján, az
ügyes ke zű bog nár for gács il la tú mű -
he lyé ben.

„Sa mu Ka ta lin szob rai ára dó ak,
ma guk tól ér te tő dő ek” – ír ta a ba rát,
Kő Pál. Igaz em be ri mon dan dót hor -

doz nak, örök igaz sá got
rej te nek ma guk ban. A vá -
sár he lyi is ko la meg újult
ál ta la. Nem a pil la nat nyi
di vat ve zé rel te, ha nem a
te rem tő erő és a bel ső,
rej tő ző hit. 

Ki ál tó sze gény sé gé ben
is el járt a kis evan gé li kus
temp lom ba. Át ad va he -
lyét az idő sek nek, leg -
több ször ol dalt állt a fal -
nál; a Bib lia üze ne te, a
zsol tá rok ódon hang ja ki -
tü ze sí tet te az ar cát. Most,
2011. ja nu ár  21-én min den
ki lob bant. De a te rem tés
lá zá ban al ko tott gaz dag
élet mű, kő be zárt port réi,
ku tya köly kei, csi kói, vö rös
ter ra kot tái, réz dom bo rí -
tá sai, ke vés vo na lú raj zai
itt ma rad nak ve lünk. 

Ré gen tud tuk, s most
meg erő sö dött ben nünk, hogy Sa -
mu Ka ta lin nak a leg job bak – Sza lay
Fe renc, Né meth Jó zsef, Fej ér Csa ba,
Ka já ri Gyu la, Fo dor Jó zsef – kö zött
a he lye. 

g Feny ve si Fé lix La jos

Kő be zárt szép ség
Sa mu Ka ta lin ha lá lá ra

A rá di ós is ten tisz te let-köz ve tí tés mi att a szo ká sos an gol nyel vű is ten tisz -
te let va sár nap he lyett feb ru ár 12-én, szom ba ton 17 óra kor lesz a fa so ri
evan gé li kus temp lom ban (Bu da pest VII., Vá ros li ge ti fa sor 17.). Igét hir -
det Le hel Lász ló evan gé li kus lel kész.

Di es Aca de mi cus 2011
Az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem (EHE) feb ru ár 24-én, csü tör tö kön
ün ne pi kon fe ren ci át ren dez, mely re min den ér dek lő dőt sze re tet tel vá runk.

PROG RAM
10.00: Kö szön tés – dr. Sza bó La jos rek tor
10.15: Meg em lé ke zés D. dr. Prőh le Ká roly pro fesszor ról szü le té sé nek 100.

év for du ló ján – Gáncs Pé ter püs pök, Sár kány né Hor váth Er zsé bet nyu -
gal ma zott lel kész

10.45–11.00: Szü net
11.00: Ün ne pé lyes dísz dok tor ava tás, mely nek so rán az egye tem dísz dok -

to rá vá avat ja Gé mes Ist vánt, dr. Ru dolf Kel lert és Szo ko lay Sán dort
Szék fog la ló elő adá sok:
• Is ten el sőd le ges aján dé ka, a nyelv – Gé mes Ist ván
• A tör té ne ti ku ta tás mint teo ló gi ai eg zisz ten cia. Az egy ház tör té nész

fel ada tai a teo ló gi ai dis kur zus ke re té ben – prof. dr. Ru dolf Kel ler
• A ko rál ze nei és szö ve gi dra ma tur gi á ja szak rá lis mű ve im ben – Szo -

ko lay Sán dor
Zár szó – dr. Fa bi ny Ta más püs pök

13.00: Ebéd a teo ló gus ott hon ban

Az EHE ének ka rát Wulf né dr. Kincz ler Zsu zsan na ve zény li. Fu vo lán köz -
re mű kö dik Ka pi Ju dit.

Kér jük, szí ves ked jék rész vé te li szán dé kát te le fo non vagy e-mail ben
leg ké sőbb feb ru ár 21-ig je lez ni. Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem, 1141
Bu da pest, Ró zsa völ gyi köz 3., e-mail: te o lo gia@lu the ran.hu, tel.: 1/469-
1050, mo bil: 20/824-9263.

H I R D E T É S

Men tál hi gi é nés lel ki gon do zó szak irá nyú
to vább kép zé si szak
A Sem mel weis Egye tem (SE) Men tál hi gi é né In té ze te az Evan gé li kus Hit -
tu do má nyi Egye tem mel és a Szent Ata náz Gö rög Ka to li kus Hit tu do má -
nyi Fő is ko lá val együtt mű kö dés ben 2011 szep tem be ré től akk re di tált men -
tál hi gi é nés lel ki gon do zó szak irá nyú to vább kép zést hir det.

A fel vé tel kri té ri u ma: fő is ko lai vagy egye te mi hit éle ti vég zett ség, egy -
há zi aján lás és sze mé lyes al kal mas ság. A kép zés idő tar ta ma: 4 fél év, 550
óra (ha von ta 2 nap + 2 in ten zív hét).

A je lent ke zés az SE Men tál hi gi é né In té zet ben igé nyel he tő je lent ke -
zé si la pon tör té nik. Igény lés pos tán: SE Men tál hi gi é né In té zet, 1450 Bu -
da pest, Pf. 91 vagy 1085 Bu da pest, Ül lői út 26., e-mai len: men tal@men -
tal.usn.hu vagy te le fo non: 1/266-1022. Le tölt he tő: www.men tal.usn.hu.

A kép zés ről bő vebb tá jé koz ta tást ad: Tö rök Gá bor és Sem sey Gá bor.
Te le fon: 1/266-1022.

H I R D E T É S

A Bu da hegy vi dé ki Evan gé li kus Temp lom épí té si Ala pít vány kö szö ne tet
mond a sze mé lyi jö ve de lem adó 1-aként ré szé re fel aján lott össze ge kért.
A 2009. évi fel aján lá sok ból 615 534 Ft ér ke zett az ala pít vány ré szé re. Ezt
az ala pí tó ok irat ban fog lal tak nak meg fe le lő en az if jú ság ne ve lé sé re-ok -
ta tá sá ra, dia kó ni ai te vé keny sé gek re és az idős ko rú ak gon do zá sá ra for -
dí totta az ala pít vány.

Az ala pít vány ku ra tó ri u ma

H I R D E T É S



Evangélikus Élet 2011. február 13. f 15mozaik

Fő véd nök: Sza lai An na má ria, a Nem ze ti Mé dia- és
Hír köz lé si Ha tó ság el nö ke

Meg hí vott ven dé ge ink: Be lé nessy Csa ba, az MTI ve zér -
igaz ga tó ja • Hős Gá bor, a Pol gá ri Mé dia Egye sü let el -
nö ke • Tarr Zol tán zsi na ti ta ná csos, az MRE el nök sé -
gi szó vi vő je • Dr. Völ gye si Zol tán, a Köl csey Fe renc Re -
for má tus Ta ní tó kép ző Fő is ko la rek to ra

Szer ve zők: Pro tes táns Új ság írók Szö vet sé ge • Evan gé -
li kus Élet szer kesz tő sé ge • Köl csey Fe renc Re for má -
tus Ta ní tó kép ző Fő is ko la, Deb re cen 

PROGRAM
2011. már ci us 18. (pén tek) 
15.00: Re giszt rá ció, szál lás el fog la lá sa 
17.00: Kö szön tés – No votny Zol tán, a Pro tes táns

Újság írók Szö vet sé gé nek el nö ke
17.30: Nyi tó elő adás – Új mé dia tör vény, új szem lé let

a kö zös ség ér de ké ben – a Nem ze ti Mé dia- és
Hírköz lé si Ha tó ság el nö ké nek de le gált ja

19.00: Va cso ra
20.00: Ki ki cso da? Interaktív ismerkedés – T. Pin tér

Ká roly fő szer kesz tő, Evan gé li kus Élet
21.30: Sza bad prog ram (es ti für dő zés a ter mál für dő -

ben, bo roz ga tás)

2011. már ci us 19. (szom bat) 
8.00: Reg ge li
9.00: Elő adás – Pár hu za mok a po li ti kai és egy há zi

kom mu ni ká ci ó ban – Szé ná si Mik lós fő szer kesz tő,
Deb re cen fo lyó irat

10.00: Elő adás – Az on-line új ság írás jö vő je –
Dé vé nyi Ist ván fe le lős szer kesz tő, He ti vá lasz.hu

11.00: Elő adás – Út ke resz te ző dés ben ál lunk –
Pász to ry Ádám, az MRE Zsi na ta Kom mu ni ká ci ós
Szol gá la tá nak igaz ga tó ja

12.00: Ebéd
14.00: Elő adás – Kál vin csil lag üze ne te – Dr. Fe ke te

Károly egye te mi ta nár, fő szer kesz tő, Kál vin csil lag
15.00: Elő adás – Az in ter jú, in ter júp ort ré je len tő sé ge

a protestáns mé di u mok ban – Arany La jos
főszerkesz tő-lek tor, Fő nix

16.00: Pár hu za mos prog ra mok:
– Mul ti mé di ás tar ta lom elő ál lí tá sa on-line fe lü let re

– A mű hely fog lal ko zást ve ze ti: Ke re kes Sán dor
stúdió ve ze tő, MTV Deb re cen

– Sze mé lyes kon zul tá ci ók szak mai kérdésekről – A kér -
dé se ket vár ják: Faggyas Sán dor ve ze tő szer kesz tő,
Ma gyar Hír lap; T. Pin tér Ká roly fő szer kesz tő, Evan gé li -
kus Élet; Arany La jos fő szer kesz tő-lek tor, Főnix; Enye di
J. Gá bor mű sza ki igaz ga tó, Mé li usz Rá dió, Al föld Te le -
ví zió, Deb re cen; Nagy Bence fejlesztő, Moly.hu

18.30: Va cso ra
20.00: Pár hu za mos prog ra mok: 
– A Lét bá tor ság cí mű film meg te kin té se  – Be szél ge tés

a film szer kesz tő-ren de ző jé vel, And ris ka Já nos sal
– Mul ti mé di ás tar tal mak mon tí ro zá sa
– Ter mál für dő zés

2011. már ci us 20. (va sár nap) 
7.45: Reg ge li áhí tat
8.00: Reg ge li
9.00: Elő adás – Ki csi ben is el kezd he tő! Kö zös sé gi

mé dia – Nagy Ben ce, a Moly.hu fej lesz tő je
10.00: Rá di ós és te le ví zi ós tar tal mak meg te kin té se

és ér té ke lé se 
11.00: A pro tes táns mé dia mű hely zá rá sa
12.00: Ebéd, ha za u ta zás

A Pro tes táns Új ság írók Szö vet sé ge és az Evan gé li kus Élet
szer kesz tő sé ge mind azok je lent ke zé sét vár ja, akik szí -
ve sen be kap cso lód ná nak az egy há zi mé dia mun ká ba,
il le tő leg azo két, akik az elekt ro ni kus új ság írással és az
in ter ne tes hon lap ké szí tés sel, va la mint az írott saj tó val
kap cso la tos is me re te i ket sze ret nék megalapozni, fel -
fris sí te ni, elmélyíteni.

» A je lent ke zé se ket a prusz@lu the ran.hu e-mail
cí men vár juk 2011. már ci us 1-jé ig. A pro tes táns
mé dia mű hely tan fo lya ma rend kí vül ked ve ző
áron, már 9990 fo rin tért el ér he tő (tan fo lyam,
szál lás, ét ke zés).  A Pro tes táns Új ság írók Szö vet -
sé gé nek tag jai eb ből az összeg ből to váb bi 25
szá za lé kos ked vez ményt kap nak!

» M E R T  A M I  V E L  C S O R  D U L  T I G  V A N  A  S Z Í V ,  A Z T  S Z Ó L  J A  A  S Z Á J «  ( M T  1 2 , 3 4 B )

Protestáns médiaműhely
Kér dé sek és vá la szok a jö vő egy há zi mé di á já ról • Fókuszban az internetes újságírás

2011. március 18–20. – Berekfürdő, Megbékélés Háza

E VÉ L&LE VÉ L&LE VÉ L&LE VÉ L

(Az aláb bi le vél cím zett je a la punk múlt he ti szá má nak – Lász ló Je nő Csa -
ba ál tal jegy zett – ve zér cik ké ben idé zett hölgy.)

Ked ves No é mi!
Gye re el ve lem a temp lom ba! Le he tő leg ne az utol só pil la nat ban, ha nem egy
fél órá val előbb, hogy még tud junk egy ki csit be szél get ni is. Hi szen köz ben
csend ben kell len nünk, fi gyel nünk, imád koz nunk és éne kel nünk le het csak.

Ha oda me gyünk, meg néz het jük a még üres, is ten tisz te let re ké szü lő temp -
lo mot. Lát hat juk, hogy ked ves asszo nyok vi rá got és gyer tyát ren dez nek, va la -
ki az ének szá mok kal fog la la tos ko dik, va la ki a fű tést is be kap csol ta, és az már
me le gí ti a pa do kat. Min den ki örül a má sik nak, és sze re tet tel kö szön tik egy mást,
kér de zik, hogy van, mi új ság az éle té ben. Min ket is kö szön te nek, vissza fo got -
tan, mert nem is mer nek. Las san gyü le kez nek. Van egy pár ko pot tas éne kes -
könyv az aj tó nál, ve szünk mi is egyet, ki ke res sük ben ne a ki tett ének szá mo kat.

Igaz, sze gé nyes és egy sze rű az egész. Nem vár ké nyel mes, pu ha ka ros szék,
nincs egy for ma me leg az egész lég tér ben, ta lán az or go na is el han go ló dott már. 

De gon dold vé gig: mi kor épült ez a temp lom? Ál ta lá ban II. Jó zsef tü rel -
mi ren de le te után, a 18. szá zad vé gén, a 19. szá zad ele jén épül tek az evan -
gé li kus temp lo mok. Sok ál do zat tal sok szor előbb húz ták fel fa la it az itt la -
kók, mint a sa ját há zu kéit. Mennyi fér fi és asszony ül te vé gig a hi deg té li va -
sár na pok is ten tisz te le te it – igaz, nem kö röm ci pő ben és nem mi ni szok nyá -
ban. Hány em ber fil lé rei tet ték az óta is hasz nál ha tób bá, ta ta roz ták, szé pít -
get ték, dí szí tet ték Is ten di cső sé gé re. Ho gyan le het egy ilyen épü le tet mo der -
ni zál ni, hogy a mai igé nyek nek meg fe lel jen? És mi ből?

Va jon eszed be ju tott-e va la ha, hogy ta lán utol já ra a nagy szü le id fi zet tek
egy ház fenn tar tói já ru lé kot, és a te vi szony lag jó nak szá mí tó szing li fi ze té -
sed Is ten nek já ró ti ze de mi lyen cé lo kat tá mo gat?

De csönd, mert ha ran goz nak, las san tel nek a me leg pa dok, s ha nin cse -
nek is so kan, még is érez het jük, hogy össze tar to zó em be rek ül nek ott egy-
egy ki sebb cso port ban. El vi se lik az egyen lőt len me le get, a kis gyer me kek nya -
fo gá sát is. Mi kö zünk hoz zá juk?

A ki ke re sett ének szö ve ge alatt ol vas hat juk: Amb ro si us him nu sza a Kr. u.
4. szá zad ból. Gon dold vé gig: Ezer hat száz év vel ez előtt ír ta a szer ző, a dal -
lam is ré gi. Igaz, Lu ther Már ton át dol goz ta, de mi kor? Öt száz év vel ez előtt!
Ezer hat száz év óta ének lik a ke resz té nyek nem csak ezt az éne ket, de so kat,
sok fé le nem zet ből és sok fé le val lás ból szár ma zó kat, Bach tól és Weö res Sán -
dor tól is ta lálsz Is tent ke re ső és Is tent már meg ta lá ló di csé re tet.

Egy ál ta lán: szok tál éne kel ni? Te már nem tar to zol a Ko dály-fé le ta ní tá si mód -
szert is me rő kor osz tály hoz. Éne kelsz-e va la mit is fő zés, ta ka rí tás, va sa lás közben?
Nem csak a most szo ká sos, nép dal lá nem vá ló könnyű ze nét hall ga tod? Így ne -
héz meg szó lal ni a temp lom ban is, de az or go na se gít ab ban, hogy be kap cso -
lód junk, és ta lán a 4. sza kasz ra már együtt éne kel he tünk a töb bi ek kel.

Fi gyel he tünk a lel kész re és a töb bi szol gá lat te vő re ez után. 
Nem egy sze rű ez sem. Bűn bá na ti imád ság szól az ele jén. Is ten elé lép ni csak

ak kor le het, ha meg lá tom ki csiny vol to mat, át ér zem ér dem te len sé ge met.
Kér dé sem most is van: nem kel lett-e meg ta nul ni azo kat a nyel ve ket, me -

lyek se gít sé gé vel si ke res mun ká dat vég zed? Vagy: ha a szá mí tó gép rej tel me it
aka rod meg is mer ni, ren ge teg szak ki fe je zés ke rül eléd – még le for dít va sem
ha son lí ta nak a szó ere de ti ér tel mé re. Meg kell őket ta nul ni. Is ten igé jé nek hall -
ga tá sá nál is ha son ló a hely zet. Min den mon dat ban be le üt kö zünk olyan ki fe -
je zés be, me lyet a mai nyelv nem hasz nál. Mi a te en dő: meg kell őket ta nul ni!

„Imád koz zunk!” – szó lít fel a lel kész, s ez új ra nem könnyű. Fi gyel ni és sa -
já tunk nak el is mer ni olyan mon da to kat, ame lye ket más fo gal maz meg. Még -
is: ez ve zet ar ra, hogy mi ként és mi ért szól junk Is ten hez. A mai em ber szel -
le mi sé gé től tá vol áll a „ma gasz ta lás, di csé ret”– még is, át kell él nünk, hogy
ne künk van ar ra szük sé günk, hogy meg lás suk min den ben, hogy övé az or -
szág, a ha ta lom és a di cső ség. A há la sza va után jö het a ké rés, mely a gyü -
le ke zet ben az ál ta lá no san szük sé ge se kért szól.

Ta lán könnyű az olyan em be rek nek, akik a Ká dár-kor szak alatt is fon tos -
nak tar tot ták, hogy akár ma guk, akár gyer me ke ik hit tan ra, bib lia órá ra, temp -
lom ba jár ja nak. De hidd el, ne kik is meg kell küz de ni ük hi tü kért. A Bib lia
ol va sá sa, az imád ko zás fon tos hit éle tünk  gya kor lá sában.

Én ta lán nem az is ten tisz te le tet aján la nám el ső pró bál ko zás nak. Aki nem nőtt
be le a „temp lo mo zás ba”, an nak ez nem könnyű. Az is ten tisz te let mel lett ja va -
sol nám, hogy kis lét szá mú, fi a ta lok ból ál ló bib lia ta nul má nyo zó cso por tot ke -
ress! Ott hon fel me rü lő kér dé se id re kap hatsz kö zöt tük vá laszt, de hall gass a hit -
ben já ra to sak ta ná csá ra, és ne ke rülj szél ső sé ges ta ní tók mar ká ba. Van az evan -
gé li kus egy ház nak is sok bib lia ta nul má nyo zó cso port ja, meg fe le lő ve ze tők kel.
Egy szer re meg lát ha tod, hogy a tisz ta, igaz ta ní tás ért he tő, el fo gad ha tó, sze mé -
lye sen ne ked szó ló. Jé zus Krisz tus így tud mun kál kod ni a te szí ved ben is.

Ezt kí ván ja sze re tet tel:
Ben c ze Im ré né (Bu da pest)

Az ol va sók nem kí ván csi ak vi ták ra
Fér jem től sok szor hal lom: csak azt írd vagy mondd, ami épít! Saj nos He ré -
nyi Ist ván cik ke (EvÉ let, 2011. ja nu ár 30.) nem ezt kö vet te. A leg el ke se rí tőbb,
hogy sze rin te az is ten tisz te let kép mu ta tás ra szok tat. Az vi szont öröm mel töl -
tött el, hogy mind az, amit ne ga tí vum ként em lít, gyü le ke ze tünk re, sőt az ima -
hét ven dég lá tó gyü le ke ze te i re sem ér vé nyes. Öröm mel és hit tel mond tuk
együtt a je ru zsá le mi gyü le ke zet szé pen meg fo gal ma zott, át él he tő és igaz imád -
sá ga it. Jól esett, hogy a vissza té rő szö ve get már szin te kí vül ről tud tuk. Az egy -
ház két ezer éves imád ság kin csét meg be csül nünk és őriz nünk kell! 

A té mát más fó ru mo kon kel le ne meg vi tat ni és kon szen zus ra jut ni. Az ol -
va sók nem szél ső sé ges né ze tek vi tá i ra kí ván csi ak, in kább gaz da god ni sze -
ret né nek hi tük ben az új ság ol va sá sa kor.

Gla zews ki Már ta ta nár (Bu da pest)

Él mény
„So sem fo gom el fe lej te ni azt a cso dá la tos él ményt, ami kor 1989. már ci us 15-
én egy is mert ma gyar szí nész, Cser hal mi György az ak ko ri el len zék ne vé -
ben jel ké pe sen le fog lal ta a Ma gyar Te le ví zi ót” – mond ja dr. Fa bi ny Ta más
püs pök úr az EvÉ let 2011/5. szá má nak 10. ol da lán kö zölt in ter jú ban.

Bi zony so kan vol tunk a té ren, még a fák ága in is ül tek, s ők jól lát hat ták,
hogy Csen gey Dé nes volt az, aki jel ké pe sen le fog lal ta a Ma gyar Te le ví zi ót.
So sem fo gom el fe lej te ni…

Ra dos Pé ter (Bu da pest)

b A szá mí tó gép pel vég zett mun ka
egyik nagy hát rá nya – főleg, ha
sza bad idős te vé keny sé ge ink
nagy ré sze is a vi lág há ló hoz kap -
cso ló dik –, hogy né ha tel je sen
össze ke ve re dik a mun ká val töl -
tött idő a pi he nés re for dít ha tó -
val. En nek egy részt a ha té kony -
sá gunk csök ke né se az egyik kö -
vet kez mé nye, más részt pe dig a
nap vé gén úgy érez zük, hogy az
szin te nem is állt más ból, csak
mun ká ból.

A Po modo ro tech ni ka (http://www.po -
modo ro tech ni que.com/) a leg jobb idő -
me ne dzse lé si mód szer, amellyel ed dig
ta lál koz tam. Fran ces co Ci ril lo ta lál ta
ki csak nem két év ti ze de, ne vét egy pa -
ra di csom for má jú kony hai idő zí tő ről
kap ta. Nagy sze rű sé ge vél he tő en ép pen
az egy sze rű sé gé ből fa kad:

1. Vá lasszuk ki a fel ada tot, ame lyet
el aka runk vé gez ni.

2. Ál lít suk be az idő zí tőn ket 25
perc re, és áll junk ne ki.

3. Tart sunk 5 perc szü ne tet a kö -
vet ke ző mun ka idő egy ség, az az po -
modo ro előtt: áll junk fel, és csi nál -
junk va la mi egé szen mást.

Mi ért is jó ez? 25 perc ép pen elég
idő, hogy va la mi na gyobb dol got vi -
gyünk vég hez, ugyan ak kor vé gig a
leg jobb tel je sít ményt tud juk nyúj ta -
ni, ennyi ide ig ugyan is még könnyű
össz pon to sí ta ni egy adott fel adat ra.
A rö vid szü ne tek pi hen te tik az agyat,

és mi vel a gép től tá vol kell el töl te ni,
ál ta lá ban öröm mel vet jük ma gun kat
is mét a fel adat ra.

Ha konk rét fel ada tok ra oszt juk a
na pi mun kát, ak kor a vé gén azt fog -
juk lát ni, hogy mennyi min dent si ke -
rült el vé gez nünk az nap. Ha meg ép -
pen egy po modo ro köz ben kel le ne
va la mi mást csi nál ni, ak kor az ál ta -
lá ban vár hat 10-15 per cet, vagy is a
mun ka fo lya ma ta ink sok kal in kább el -
len ál lók lesz nek a za va ró kö rül mé -
nyek kel szem ben.

Nem tud ni pon to san, há nyan hasz -
nál ják Ma gyar or szá gon ezt a mód -
szert, de az utób bi idő ben igen nép -
sze rű vé vált. Szá mos web ol dal, le tölt -
he tő prog ram vagy te le fo nos al kal ma -
zás van, ame lyet ki mon dot tan er re a
cél ra ter vez tek, a leg több jük kel a
ten ni va ló lis ta is kar ban tart ha tó.

A sze mé lyes ta pasz ta la tok min -
den fé le kép pen jól jö het nek, ha va la -
ki ki sze ret né pró bál ni a sa ját mun -
ka ide jé nek ha té ko nyabb meg szer -
ve zé sé re:

– Az 5 per ces szü ne tek fon to sab -
bak, mint ma ga a po modo ro, vég -
ered mény ben ez tart ja össze a rend -
szert. Ti los el csal ni! Né ha a leg ne he -
zebb do log 5 perc re meg sza kí ta ni a

mun kát, de ha ez nem megy, ak kor
va ló szí nű leg a mun ka sem az zal a ha -
té kony ság gal folyik, ami lyen nel kel -
le ne. A szü ne tek tar ta nak fó kusz ban.

– 5 perc ren ge teg idő, mo so gas -
sunk el, rak junk ren det! Már az el ső
nap után azt le het ész re ven ni, hogy
mennyi vel ott ho no sabb kör nye zet -
ben dol go zunk. Rá adá sul gyak ran az
ilyen in ter mez zók alatt szol gál tat a
tu dat alat tid jó meg ol dá so kat a prob -
lé mák ra.

– Ké szít sünk írott lis tát a nap ele -
jén vagy elő ző es te ar ról, hány po -
modo rót aka runk el vé gez ni, és mi vel
fo gunk fog lal koz ni alat tuk. Ez nem -
csak se gít be osz ta ni a na pot, de utá -
na jó lesz vissza te kin te ni, hogy a
szimp la „dol goz tam” he lyett mennyi
kü lön fé le fel ada tot tel je sí tet tünk.

– Ér de mes az e-mai le zés sel vagy
a fa ce boo ko zás sal töl tött időt egy-egy
po modo ró ra kor lá toz ni. Ha nem si -
ke rül is ezalatt meg vá la szol ni min den
le ve let, leg alább lát ni le het, hogy
mennyi időt töl tünk el egy nap ból  a
levelezéssel és a közösségi oldalon.

És még va la mi: a Po modo ro tech -
ni ka ar ról szól, hogy mi ként me ne -
dzsel jük a leg job ban a mun ká val
töl tött időt, ezért ér te lem sze rű en
ne al kal maz zuk a sza bad idő re! Vé -
gez zük ha té ko nyan a fel ada ta in kat, és
utá na él jünk a sza bad ság gal. Ha pe -
dig a na pi ige ol va sás ra még így se tu -
dunk időt sza kí ta ni, egy sze rű en szán -
junk ne ki a na pi ten ni va lók kö zül egy
po modo rót.

g Nagy Ben ce

A Po modo ro tech ni ka
E G YH ÁZ É S VIL ÁG H ÁLÓ

Rovatgazda: Nagy Bence



16 e 2011. február 13. Evangélikus Élet

Evangélikus Élet – A Magyarországi Evangélikus Egyház hetilapja
E-mail: evelet@lutheran.hu • EvÉlet on-line: www.evelet.hu, www.evangelikuselet.hu
Hirdetésfelvétel: hirdetes@evelet.hu.
Szer kesz tő ség: 1085 Bu da pest, Ül lői út 24. Tel.: 1/317-1108; 20/824-5519, fax: 1/486-1195.
Szer kesz tő sé gvezető: Bo da Zsuzsa (zsu zsa.bo da@lu the ran.hu). Szer kesz tő sé gi titkár (előfizetési és hirdetési ügyek
referense): Vitális Judit (judit.vitalis@lu the ran.hu).
Fő szer kesz tő: T. Pin tér Ká roly (ka roly.pin ter@lu the ran.hu). Olva só szer kesz tő: Dob so nyi Sán dor (san dor.dob so nyi@lu -
the ran.hu). Korrektor: Sinkáné Zombory Katalin (katalin.zombory@lutheran.hu). Ter ve ző szer kesztő / EvÉlet on-line:
Nagy Ben ce (bence.nagy@gmail.com). Rovatvezetők: Boda Zsuzsa – Új nap – új ke gye lem (zsuzsa.boda@lu the ran.hu),
Ecsedi Zsuzsa – Cantate (ezsu@lutheran.hu), Ken deh K. Pé ter – Oratio oecume ni ca (pe ter.ken deh@lu the ran.hu),
Véghe lyi An tal – A va sár nap igé je (antal.veg he lyi@lu the ran.hu).

Ki ad ja a Lu ther Ki adó (ki ado@lu the ran.hu) 1085 Bu da pest, Ül lői út 24. Tel.: 1/317-5478, 1/486-1228; 20/824-5518;
fax: 1/486-1229. Fe le lős ki adó: Ken deh K. Pé ter (pe ter.ken deh@lu the ran.hu).
Nyom dai elő ál lí tás: Konsilo Kft. (1022 Budapest, Tapolcsányi u. 6.). Felelős vezető: Nagy Zoltán.
Áru sít ja a ki adó és a Ma gyar Pos ta Rt. (ÜLK) IN DEX 25 211, ISSN 0133-1302

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

1
3
3
1
3
0
2
1
1
0
7
3

VASÁRNAP

8.00 / Ci vil Rá dió (Bu da pest)
Lé lek han go ló. Az Evan gé li kus
Rá dió misszió fél órá ja (on-
line adás: www.ci vil ra dio.hu)
10.04 / Kos suth rá dió
Is ten tisz te let köz ve tí té se a fa -
so ri evan gé li kus temp lom ból
Igét hir det: Sza bó né Mát rai
Ma ri an na püspökhelyettes
10.30 / m1
Evan gé li kus ma ga zin
(is mét lés 13.30 / m2)
12.05 / Du na Tv
Élő egy ház (val lá si hír adó)
14.04 / Kos suth rá dió
Szon da
(tu do má nyos ma ga zin)
15.05 / Bar tók rá dió
Ju bi la te Deo. Év szá za dok
egy há zi mu zsi ká ja
21.15 / Du na Tv
Em ma
(an gol já ték film, 1996) (107')

HÉTFŐ

12.05 / Bar tók rá dió
A Wei ner–Szász Ka ma ra -
szim fo ni ku sok hang ver se nye
13.30 / Kos suth rá dió
Erős vár a mi Is te nünk!
Az evan gé li kus egy ház
félórá ja
16.30 / m2
Köz já ték. Al bert Sch we i tzer
21.17 / Bar tók rá dió
Vér nász
Fred eri co Gar cia Lor ca tra -
gé di á já nak rá dió vál to za ta
21.40 / m1
Bo lon dos va ká ció (ma gyar–
ro mán film víg já ték, 1967) (81')
23.00 / Rá dió 17 (Bu da pest)
Lé lek han go ló. Az Evan gé li kus
Rá dió misszió mű so ra (on-
line adás: www.ra dio17.hu)
0.30 / Du na Tv
Be ava tás. Cza kó Gá bor
televí zi ós esszé je

KEDD

10.00 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó
14.05 / Kos suth rá dió
Arc vo ná sok
Páv el Már ta hit ok ta tó
18.00 / PAX
Egy ház és ál lam
Bölcs kei Gusz táv
20.40 / Du na Tv
Fel fe lé a lej tőn
(ma gyar já ték film, 1958) (80')
21.30 / Vi a sat 3
Ha tá rok nél kül
(ame ri kai–né met ro man ti kus
ka land film)
23.04 / Kos suth rá dió
Hang al bum
Ér té kek, do ku men tu mok, rit -
ka sá gok az MR hang ar chí vu -
má ból
1.20 / TV2
Egy hét Pes ten és Bu dán
(ma gyar film, 2003) (86')

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
15.05 / m1
A ma gá nyos céd rus
(ma gyar do ku men tum film)
19.35 / Bar tók rá dió
A Ba jor Rá dió Ének- és
Ze ne ka rá nak Schu mann-
hang ver se nye
19.50 / Du na Tv
Kis en cik lo pé dia
Ge org Fried rich Hän del
20.15 / Du na II. Au to nó mia
A lá tó em ber – Wass Al bert
(do ku men tum film)
20.40 / Du na Tv
Tíz ke nu (auszt rál já ték film,
2006) (88')
23.10 / m1
Múlt-kor
(tör té nel mi ma ga zin)

CSÜTÖRTÖK

5.25 / m1
Haj na li gon do la tok
10.45 / m2
Ar bo ré tu mok, gyűj te mé nyes
ker tek
11.30 / TV2
A fo lyó (ame ri kai film drá ma,
1984) (116')
14.00 / Há ló zat Tv
Szent föl di szent he lyek üze ne te
Jé zus menny be me ne te le
14.35 / Kos suth rá dió
Tér-idő
Gu lyás kom mu niz mus a leg -
vi dá mabb ba rakk ban
17.40 / Film mú ze um
A Híd em ber (ma gyar
filmdrá ma, 2002) (140')
21.20 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó
Ben ne:
Je an-Jo seph Cas sa néa de
Mon don vil le: Ve ni te
exultemus – kan tá ta

PÉNTEK

11.55 / TV2
Kel le met len igaz ság
(ame ri kai do ku men tum film,
2006) (89')
15.35 / Duna Tv
Szórvány. Sorozat a távolban
élő honfitárasinkról
15.40 / Bar tók rá dió
Mu zsi ká ló dél után
(ko moly ze nei ma ga zin mű sor)
19.20 / Du na Tv
Az if jú Par da il lan
(fran cia té vé film, 1996) (85')
20.40 / Kos suth rá dió
Az éhe ző mű vész
Franz Kaf ka no vel lá ja
22.20 / m2
No vem ber
(ame ri kai film drá ma, 2004)
(78')
23.15 / m1
Val lá sok az ókor rom ja in
(do ku men tum film)
Du ra-Eu ro po sz

SZOMBAT

8.55 / Du na Tv
Le vél a ki rály nak (hol land
játék film, 2008) (107')
12.05 / Du na Tv
Is ten ke zé ben. A há zas ság
12.22 / Kos suth rá dió
Tör té net hang sze rel ve
12.30 / Bar tók rá dió
Az Óbu dai Da nu bia Ze ne kar
ját szik. Schu bert: Asz-dúr
mi se D. 678.
16.00 / m1
Zeg zu gos tör té ne tek
A Köl tő ut ca a Sváb he gyen
16.50 / Duna Tv
Pannónia 3 keréken
Brennbergbányától
Bősárkányig
17.00 / PAX
Jor dán Ta más sal Vá mos
Mik lós be szél get
19.00 / Du na Tv
„A ze ne az kell”
Ze nés szín házi kör kép

VASÁRNAP

6.00 / Ten kes Rá dió (Sik lós)
Lé lek han go ló. Az Evan gé li kus
Rá dió misszió mű so ra (on-
line adás: www.ten kes ra -
dio.hu)
9.50 / m1
Kér dé sek a Bib li á ban
10.00 / Du na Tv
Re for má tus is ten tisz te let köz -
ve tí té se Gö döl lő ről
10.04 / Kos suth rá dió
Re for má tus is ten tisz te let köz -
ve tí té se Bu da pest ről, a má -
tyás föl di temp lom ból
Igét hir det: Bí ró Fe renc lel -
kész
10.30 / m1
Evan gé li kus if jú sá gi mű sor
15.05 / Bar tók rá dió
Be szél ge té sek az egy ház ze né ről
Men dels sohn egy ház ze né je
16.00 / Bar tók rá dió
Össz ki adás. Liszt Fe renc or -
go na mű vei, 1. rész

VASÁRNAPTÓL VASÁRNAPIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból február 13-ától február 20-áig

Va sár nap
Ami ről hal lot tunk, azt lát tuk is Is te nünk vá ro sá ban: meg tart ja Is ten örök re.
Zsolt 48,9 (Zsid 12,28; Mt 17,1–9; 2Kor 4,6–10; Zsolt 63) Egyes (föl di) vá ro -
sok időn ként a fi gye lem kö zép pont já ba ke rül nek. Pécs, Bu da pest, Gö döl lő…
A vá ro sok: éle tünk szín te rei, föl di ott ho na ink. Szép ség és prak ti kum, mu lan -
dó ság és ma ra dan dó ság, em be ri éle tek le nyo ma ta. Még is, min den vá ros az
enyé sze té lesz egy szer. Épü le tei, te rei nem ma rad nak meg örök ké. Iga zi ott -
ho nunk csak Is ten nél, az ő or szá gá ban van. Ezt az ott hont már most, hi tünk
ál tal meg kap juk Is ten től aján dék ba. Nem va gyunk ott hon ta la nok. Nem va -
gyunk gaz dát la nok, ha Is ten ben meg ta lál juk éle tünk Urát és Gaz dá ját. Bi zony,
itt van Is ten, a mi Is te nünk örök kön-örök ké, ő ve zet min ket mind ha lá lig.

Hét fő
Jé zus így vá la szolt a sa má ri ai asszony nak: „Aki eb ből a víz ből iszik, is mét meg -
szom ja zik, de aki ab ból az élő víz ből iszik, ame lyet én adok ne ki, so ha töb -
bé meg nem szom ja zik.” Jn 4,13–14 (Ézs 12,3; 2Kor 3,/9–11/12–18; Róm 8,1–
11) „Adj in nom!” Le nyű gö ző, aho gyan Jé zus meg szó lít! Ki vá laszt egy hét köz -
na pi pil la na tot, s egy gesz tus sal el in dít egy mély, éle tet meg for dí tó pár be -
szé det. Ezt csak Is ten Fia te he ti! És már is az örök élet ről, az élő víz ről be -
szél, ame lyet en nek az asszony nak – a sa má ri a i nak! – kí nál. Az asszony ban
el in dul va la mi, megy, és hir de ti: Jöj je tek, lás sá tok azt az em bert (…): va jon
nem ez-e a Krisz tus? Adj in nom! – szól hoz zánk Krisz tus. Mi kor épp „ví zért
me gyünk”, és nem is szá mí tunk tán a meg szó lí tás ra. És Jé zus csend ben szól,
hív, ta nít, sza vá val el ta lál, hir de ti ne künk is az Atyát, és meg for dít ja éle tün -
ket. Ál dott az a perc, ami kor ta lál ko zunk ve le!

Kedd
Hang hal lat szott a fel hő ből: „Ez az én sze re tett Fi am, aki ben gyö nyör kö döm,
reá hall gas sa tok!” Mt 17,5 (Zsolt 118,26; Jn 1,43–51; Róm 8,12–17) Ki re hall -
gas sak? Hogy él jek? Hogy le gyek bol dog? Hol ta lá lom meg ma ga mat és az élet
Urát? Van vá lasz ték: lel ki ve ze tők, ön se gí tő köny vek, böl csek és „böl csek”, sar -
la tá nok, lel ki éh sé günk meg lo va go lói, spi ri tu á lis vá gyunk vám sze dői – de va -
jon ki igaz, hi te les? Za var ba jö vök. Pe dig kell vá lasz, kell út mu ta tás. Fel te kin -
tek. Lé lek ben. Az Atya szól, és Krisz tus ra mu tat, és a ga lamb, mint a Lé lek,
száll. Igen, csak és ki zá ró lag tő le, a Szent há rom ság egy igaz Is ten től ka pom
meg mind azt, ami re szük sé gem van. Ő ve zes sen ma és min den uta mon!

Szer da
A vi lá gos ság a sö tét ség ben fény lik. Jn 1,5 (1Móz 39,20–21; Jn 3,31–36; Róm 8,18–
25) Ész re ve he tő, ahogy hosszab bod nak a na pok. Reg gel, dél után egy re jobb
a ke dé lyünk; a vi lá gos ság fel tölt de rű vel, tett vággyal, ak ti vi tás sal. A sejt je ink
ta vaszt vár nak, és tud juk, már a kü szö bön áll a vár va várt év szak. Az em ber
fény és D-vi ta min nél kül – bio ló gi ai tény – nem él het. Cso dás ado má nya Is -
ten nek a fény, a vi lá gos ság, a te rem tés el ső cso dá la tos aján dé ka. És le gyen vi -
lá gos ság! Lel künk ben is meg cse lek szi Is ten ezt a cso dát Lel ke ál tal. Éle tet csak
ál ta la ka punk, az ő fé nyé ből, amit gyújt ben nünk. Fény lik, ránk ra gyog, és meg -
mu tat ja, mi az élet, ki va gyok én, és mi az Is ten ál dott szán dé ka ve lem. Add,
Uram, fé nye det, ve zess, osz lasd a ho mályt ben nem és kö rü löt tem!

Csü tör tök
Krisz tus Jé zus el jött, és „bé kes sé get hir de tett nek tek, a tá vo li ak nak, és bé kes -
sé get a kö ze li ek nek”. Ef 2,17 (Zsolt 65,6; Jel 1,/1–2/3–8; Róm 8,26–30) Min -
den ki ért el jött és meg halt és fel tá madt Krisz tus, le gyen az zsi dó, gö rög vagy
po gány. Sze gény vagy gaz dag. Idős vagy fi a tal. Lel ki leg erős vagy gyen ge. Sok -
szor le he tek „kö ze li”, ami kor az élet csen des kö rü löt tem, ami kor – jel ké pe -
sen – nap fény csil lan a ví zen, és lá gyak a hul lá mok. Könnyű imád koz ni, a
dol gok men nek a ma guk med ré ben, sze re tek, és en gem is sze ret nek. A szí -
vem ben há la. Más kor „tá vo li” va gyok. Nem lá tom Is tent. Fel hők ta kar ják.
Nem aka rok fel kel ni, nem tu dok hin ni. Lá za dok, sí rok. És ő ak kor is ve lem
van. És ak kor is ad ja bé kes sé gét. Ma gá hoz ölel. Meg vál tá sa ak kor is enyém.
Sze re te te kör be fog, Lel ke erő sít. Kö szö nöm, hogy el jöt tél hoz zám is, Krisz -
tus.

Pén tek
Ti ma ga tok is mint élő kö vek épül je tek fel lel ki ház zá, szent pap ság gá, hogy
lel ki ál do za to kat ajánl ja tok fel, ame lyek ked ve sek Is ten nek Jé zus Krisz tus ál -
tal. 1Pt 2,5 (Hag 1,9b–10; Jn 8,12–20; Róm 8,31–39) Nem min den mu lan dó!
Mi ma gunk is kö vek va gyunk, akik ből lel ki ház épül. Is ten gyer me ke i nek kö -
zös sé gé ben, gyü le ke ze te i ben, egy há zá ban Is ten óvó ke ze alatt min den ki a
he lyé re lel. Ha az alap a Krisz tus, min den kis kő hely re ke rül. Van fel ada tunk,
csak ne künk szánt he lyünk.

Szom bat
Vi lá gos sá god hoz né pek jön nek, és ki rá lyok a rád ra gyo gó fény hez. Ézs 60,3
(Mt 2,9; 4Móz 6,22–27; Róm 9,1–5) Hó dol ni Krisz tus előtt – va la mi ré gi mó -
di cse le ke det? Csak a há romki rá lyok ki vált sá ga? Hó dol ni, le bo rul ni, Jé zust
imád ni min den kor ke resz tény em be ré nek, min den Jé zus-ta nít vány nak lel -
ke mé lyé ből fa ka dó vá gya és a meg té rés nyo mán fa ka dó kész te tés. Imád ni
őt, aki ál tal új éle tet ka punk. Mert ugyan nem va gyunk rá mél tók, de „bár
még sö tét ség bo rít ja a föl det, sű rű ho mály a nem ze te ket, de fö löt ted ott ra -
gyog az Úr, di cső sé ge meg lát szik raj tad” (Ézs 60,2).

g K há ti Dó ra

Új nap – új kegyelem

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

To rony si sak ja ví tá sát, fes té sét, bá do -
go zá sát, vil lám há rí tók el ké szí té sét
vál la lom. Tö rök La jos, 93/375-194.

Ta ta bá nya bel vá ro sá ban (a fő is ko lá tól
öt perc re) más fél szo bás, fel újí tott, el -
ső eme le ti la kás meg bíz ha tó al bér lők -
nek ki adó. Ér dek lőd ni a 20/824-2018
egy há zi flot tás te le fon szá mon le het.
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Evan gé li kus is ten -
tisz te let a Ma gyar Rádi ó ban
Február 13-án, vízkereszt   ün ne -
pe után utol só vasárnap 10 órától
is ten tisz te le tet hall ha tunk az MR1
– Kos suth rá dió hul lám hosszán a
fasori evangélikus templomból.
Igét hir det Sza bó né Mát rai Ma -
ri an na lel kész, a Déli Egy ház ke -
rület püspökhelyettese.

Evan gé li kus mű so rok a Ma gyar Te le ví zi ó ban
Feb ru ár 13-án, va sár nap az m1-en 10.55-kor az Evan gé li kus
ma ga zin ban a há zas ság vi lág nap ján Döb ren tey Il di kó és Le -

ven te Pé ter szól negy ven há rom éves kö zös élet útjuk ról. Az adást az m2-n
13.30-kor meg is mét lik. Ugyan csak feb ru ár 13-án, va sár nap az m1-en 11.30-
kor kez dő dik a Mai hit val lá sok, mely ben Prőh le Ger gely or szá gos fel ügye -
lő mond ja el gon do la ta it. Az adást az m2-n 14.05-kor meg is mét lik. Szer -
kesz tő Nagy Lász ló, ren de ző Ne mes Takách Ág nes.

HÍREK, HIRDETÉSEK Öröm mel ad juk hí rül, hogy Pé -
ter At ti la és Pé ter né Be ne dek
Ág nes lel kész há zas pár nak ja -
nu ár 17-én Bé kés csa bán meg szü -
le tett Mir jam Sa rol ta ne vű har -
ma dik gyer me ke. „Bi zony, az Úr
aján dé ka a gyer mek, az anya méh
gyü möl cse ju ta lom.” (Zsolt 127,3)


