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„Az örök élet azok nak jut osz tály ré szül,
akik Jé zus Krisz tust e vi lá gi éle tük so rán
az ér tük, mind annyi un kért meg halt és fel -
tá ma dott Mes si ás nak te kin tet ték és val lot -
ták. Nincs más út.”

A kereszt titkai felé f 2. oldal

„Sok kis te le pü lé sen áll egy más mel lett a re for má tus
és az evan gé li kus temp lom. Az egyik ben har min -
can, a má sik ban ta lán tí zen van nak va sár na pon -
ként. Nem le het ne eze ken a he lye ken együtt di csér -
nünk Is tent?”

EvÉl&levél f 15. oldal

Negy ven na pon ke resz tül – öt va sár -
na pon egé szen biz to san – el hang zik
az evan gé li kus temp lo mok ban a böjt
szó. A ha to dik va sár na pon a sok kal
szív me len ge tőbb ki fe je zést, a vi rág va -
sár na pot hasz nál juk, mert ez egy lát -
vá nyos ese ményt ír le: Jé zus je ru zsá -
le mi be vo nu lá sát. Ez a lát vá nyos ese -
mény azon ban egye ne sen ve zet a
gol go tai ke reszt hez, de azon ke resz -
tül a har mad nap vá rat lan tör té né sei -
hez. A fel fog ha tat lan, de va ló sá gos fel -
tá ma dás hoz is, amely mus tár mag -
nyi kez de te egy ha tal mas élet fá nak,
ame lyet ké sőbb egy ház nak ne ve zünk.
Igaz, van en nek a cso dá la tos élet fá nak
ren ge teg szá raz, le tört ága is, fonnyadt
le ve le, kó kadt vi rá ga, fa nyar gyü möl -
cse, ám min den le han go ló an ne ga tív
elem el le né re éle te sen él az élet fa
ezer nyi ágá ban a vi lág min den tá ján.

A va sár na pi is ten tisz te le te ken a
böjt meg ha tá ro zás nem vál to zik,
csak a va sár na pok szá mo zá sa jel zi,
hogy egy re kö ze lebb va gyunk a meg -
vál tás mű vé hez. Imád ság ban csak azt
kér het jük, hogy egy re kö ze lebb is ke -
rül jünk a meg vál tó Jé zus sze mé lyé -
hez, mert ez a tör té net a ve le va ló sze -
mé lyes kap cso lat nél kül üres sé, erőt -
len né, ár nyék ká vál to zik.

Fáj dal ma san so kan van nak, akik
nem tud ják, mi re em lé ke zik a vi lág -
ke resz tény ség a nagy hé ten. Kí ván csis -
ko dó köz vé le mény-ku ta tók az el múlt
év ti ze dek ben nem is egy szer meg kér -
dez ték az „ut ca em be rét”, mi ről is van
szó nagy hé ten és hús vét ün ne pén. És
vi lág né ze ti be ál lí tott ság tól füg gő en –
meg üt köz ve, saj nál koz va vagy ép pen
di a dal it ta san – ad ták köz re va ló ban el -
szo mo rí tó ered mé nye i ket a sok szá za -
lé kos tu dat lan ság ról. 

Min ket a le han go ló ered mény
csak az örök élet össze füg gé sé ben
szo mo rít el, mert egyéb ként de -
mok ra ti kus mó don el kell is mer nünk
az el kár ho zás hoz va ló sze mé lyi sé gi
jo got is. E szo mo rú té te lünk nek
csak fo koz nia kel le ne misszi ói kül -
de té sünk  tu da tát, kü lö nö sen sze -
ret te ink kö ré ben, hi szen ki sze ret né
ma gá nak az örök ké va ló ság bol dog -
sá gos üd vös sé gét el kép zel ni, ha a szí -
vé hez leg kö ze lebb ál lók hi á nyoz ná -
nak on nan? 

Oly nyug ta la ní tó kér dés ez, hogy
be le gon dol ni sem me rünk, s lel ki
nagy vo na lú ság gal bi za ko dunk a ha -
tár ta lan ke gye lem mű kö dé sé ben. Jé -
zus hát ha még sem gon dol ta ko mo -
lyan a Szent írás evan gé li u ma i ban
és le ve le i ben ol vas ha tó ki je len té se it a
kár ho zat ról és üd vös ség ről, vagy azt
a ki je len tését, hogy „aki hisz és meg -
ke resz tel ke dik, üd vö zül, aki pe dig
nem hisz, el kár ho zik” (Mk 16,16).

Ahe lyett, hogy kor tör té ne ti, for -
ma tör té ne ti vagy óegy há zi re dak ci -
ós (szer kesz tői) szán dé ko kat fir tat va
gyen gí te nénk ezek nek az egy ér tel mű,
vi lá gos ki je len té sek nek a sú lyát, ta -
lán ér de me sebb és lel ki ér te lem ben

hasz no sabb len ne el gon dol kod ni sa -
ját ke resz tény és ta nít vá nyi lé tünk sú -
lyán, meg je le né si for má ján és azon,
mek ko ra ere je van a kí vül ál lók fe lé.
Ezért is – és má sért is – ér de mes len -
ne el tű nőd ni a böjt iga zi teo ló gi ai ér -
tel mén. 

Nem vi tat juk: be so rol ha tó a böjt szó
alá a he lyes, il let ve a sze rény ét ke zés
is, fon tos le het ez a meg kö ze lí tés is, je -

lent he ti az ön fe gyel met, az ön ne ve lést,
de mi – evan gé li kus ol va sat ban – en -
nél sok kal töb bet fel té te le zünk. Le het
na gyon hasz nos az ön meg tar tóz ta tás
a te rí tett asz tal mel lett, hasz nos a fe -
les le ges ki lók el le ni küz de lem, a fo gyó -
kú ra vagy be teg ség ese tén a di é ta. De
ha az evan gé li u mi va ló sá got vesszük,
sok kal több ről van szó, mint az „en -
ni vagy nem en ni” kér dé sé ről. Nem ez
itt a kér dés! Sok kal fon to sabb en nél!
A sa ját hit éle tünk ki su gár zó va ló sá ga
és misszi ói erőnk mi att is sok kal fon -
to sabb a böjt igei, teo ló gi ai ér tel me -
zé se.

A negy ve nes szám mé lyebb ér tel -
mé re szá mos he lyen utal a Szent írás.
Negy ven esz ten dő (mint a pusz tai
ván dor lás idő tar ta ma) vagy negy ven
nap (mint Il lés vagy Jé zus ese té -
ben): a negy ve nes szám fon tos szel -
le mi tar ta lom ra utal. Ezen idő alatt
át kel lett men ni egy át for má ló szel -
le mi ko hón, akár meg kí sér tet ve is. El -
gon dol kod ta tó mó don ezt a „negy -
ve nes” át me ne tet még Is ten Fia is vál -
lal ta, no ha ese té ben fel te he tő en szük -
ség te len lett vol na. S ez zel min ket is
fi gyel mez tet, hogy az előt tünk ál ló
negy ven na pos pe ri ó dus fe lé óri á si lel -
ki fe le lős ség gel kell for dul nunk. En -
nek az idő szak nak meg van (meg
kel le ne, hogy le gyen) a ma ga fel ké szí -
tő ere je a meg vál tás tit ká nak iga zi
meg ün nep lé sé re. 

Ta vasszal em le get ni szo kás, hogy
a böj ti (di é tás) táp lál ko zás kö vet kez -
té ben meg tisz tul ha tunk a fe les le ges
mér gek től, sa lak anya gok tól. De mi
sok kal több re gon do lunk: a nem
meg ve ten dő tes ti kont roll mel lett a
lel ki ön vizs gá lat ra!

Hit éle tünk mi nő sé ge függ at tól, be -
le né zünk-e a kö vet ke ző negy ven nap
alatt ab ba a lel ki tü kör be, ame lyet a
Szent írás tart elénk. Érez zük-e szük -
sé gét a lel ki meg tisz tu lás nak? Mi lyen
is a lel ki ar cu la tunk? Eset leg nem mi -
at tunk ri ad nak-e el a kö ze lünk ben
élők, akár még a sze ret te ink is Krisz -
tus meg vál tó ke gyel mé től? 

Ad jon Is ten Lel ke böj ti bá tor sá got
az ön vizs gá lat ra, és ve zes sen el ben -
nün ket a meg tisz tu lás for rá sá hoz, a
gol go tai ke reszt hez!

A szerző evangélikus lelkész, a Nyu -
gat-békési Egyházmegye esperese

Böj ti ön vizs gá lat

Nem kell tökéletesnek lenni! f 8. oldal
Kiút a reménytelenségből f 9. oldal
A nyelv megfékezése f 11. oldal
Gyülekezettörténet latinul és tótul f 13. oldal
Százhúsz éve hunyt el Ballagi Mór f 14. oldal
Kommunikáció, azaz „bekopogtatás” f 15. oldal

g Ri bár Já nos

„Ki sze ret né ma gá nak az
örök ké va ló ság bol dog sá gos
üd vös sé gét el kép zel ni, ha a
szí vé hez leg kö ze lebb ál lók
hi á nyoz ná nak on nan?

„Csak re mél ni tu dom, hogy so ra im
nyo mán özön le nek majd  a szer -
kesz tő ség be az ol va sói le ve lek,
ame lyek nagy sze rű pa pi pél dák ról
szól nak.”

A 14. helyen f 3. oldal

A nap – Pál Ma ri et ta gyer mek re fe rens
kö szön tő je után – Ve tő Ist ván há zi gaz -
da lel kész és a cin ko tai hit ta no sok bá -
bos áhí ta tá val kez dő dött. A Döb ren -
tey Il di kó me se író, Gi o van ni ni Kor nél
és Gra nasz tói Szil via báb mű vész, va -
la mint Grend orf Pé ter lel kész al ko tta
négy ta gú zsű ri kü lön ér té kel te az öt -
le tet, és – „ver se nyen kí vül” – ne kik
ítél ték a tárgy já ték dí ját.

Az idei báb fesz ti vál ki írá sa sze -
rint a cso por tok ma guk ké szí tet te
bá bok se gít sé gé vel a Mes ter sé gek és
fog lal ko zá sok a Bib li á ban té ma -
kör ben ad hat tak elő kö rül be lül
hét per ces je le ne te ket. A cso por tok
szín vo na las elő adá sa it, öt le tes báb -
ja it és elő adás tech ni ká ját a nap vé -
gén a zsű ri tag jai ér té kel ték. Ki -
emel ték a po zi tí vu mo kat, va la mint

hasz nos ta ná cso kat ad tak a gyen -
gébb pon tok ki ja ví tá sá hoz, bár az
elő adott da ra bok teo ló gi ai szem -
pont ból nem ke rül tek gór cső alá… 

Mind a ti zen egy cso port ok le ve -
lén sze re pelt az a díj is, amellyel a
zsű ri a mun ká ju kat ér té kel te. A
bá bo kat élet re kel tő gye re kek nem -
csak szak mai ta ná csok kal és di -
csé re tek kel „el lát va” tér het tek ha -
za, ha nem az igés lap mel lé em lék -
be egy-egy kéz bá bot is ma guk kal
vi het tek.

A ju bi le u mi al ka lom ra ven dé get is
hív tak a szer ve zők: a dél után fo lya mán
a Ka lá ka együt tes adott nagy si ke rű
kon cer tet ki csik-na gyok örö mé re.

g Bo da Zsu zsa

A ti ze dik evan gé li kus báb fesz ti vál ról
kép ri por tunk a 7. ol da lon.

Új ra megelevenedtek a bábok
Ti ze dik or szá gos evan gé li kus báb fesz ti vál

b A sok év alatt oly annyi ra meg emel ke dett az egy há zunk if jú sá gi és gyer -
mek osz tá lya ál tal ez idá ig ver seny ként meg hir de tett ren dez vény
szín vo na la, hogy a ti ze dik, ju bi le u mi al ka lom már a báb fesz ti vál el -
ne ve zést kap ta. De va ló ban ne héz hely zet ben is lett vol na a zsű ri már -
ci us 5-én, ha rang sort sze re tett vol na fel ál lí ta ni az or szág ha tá ro kon
be lül ről és túl ról ér ke zett ti zen egy hit ta nos cso port báb je le ne te kö -
zött. A cin ko tai evan gé li ku sok gyü le ke ze ti ter mé ben meg tar tott ju -
bi le u mi ta lál ko zón – ráadásként – a Kossuth-díjas Ka lá ka együt tes
adott nagy si ke rű kon cer tet.
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A szel le mes anyag ke ze lés dí ja – Bib-li-á-ból jöt-tem (Ober ling Zsa nett Olaj ág báb cso port ja, Győr)

Az idén a chi lei asszo nyok ál tal
össze ál lí tott li tur gi kus fü ze tek el ju -
tot tak bör tö nök be, idő sott ho nok -
ba, kór há zak ba is. Kü lön ér de kes ség,
hogy idén egy olyan bün te tés-vég re -
haj tá si in té zet ben is meg tar tot ták az
al kal mat, amely nek fog va tar tott jai ki -
zá ró lag fér fi ak. Nem vé let le nül in dult
el ha zánk ban az a kez de mé nye zés,

hogy ezt a már ci u si el ső pén te ket nők
ima nap ja he lyett vi lág ima nap ként
hir des sék meg a gyü le ke ze tek. 

De nem csu pán a fér fi ak, ha nem a
gyer me kek is ma gu ké nak érez het ték
az al kal mat. Szá mos egy há zi is ko lá -
ban, óvo dá ban meg em lé kez tek az
ima nap ról, mi vel az in ter net ről le tölt -
he tő ek vol tak olyan írá sok, ame lyek

ki fe je zet ten az if jabb kor osz tály szá -
má ra ké szül tek.

En nek az év nek a köz pon ti jel ké -
pe a chi le i ek szá má ra is oly fon tos
táp lá lék, a ke nyér volt. E szim bó lu -
mon ke resz tül ja va ik meg osz tá sá ra
bá to rí tot ták a vi lág ke resz té nye it a
dél-ame ri kai or szág asszo nyai. Az öt -
ezer em ber meg ven dé ge lé sé nek tör -
té ne té vel em lé kez tet tek ar ra, hogy Jé -
zus ke zé ben a ke vés meg sok szo ro zó -
dik. Mi köz ben az egy más irán ti szo -
li da ri tás ra biz tat tak, Is ten ről tet tek
bi zony sá got. Hi szen Jé zus ban – a
meg tö re tett élő Ke nyér ben – ma ga
Is ten vál lalt „szo li da ri tást” a vi lág gal.

g B. P. M.

Az ima na pi al ka lom után gyűj tött
„mor zsák ról” la punk 4. ol da lán ol vas -
hat nak.

Ke nyér osz tás
b A föld ke rek ség kö zel két száz or szá gá ban gyűl tek össze a ke resz té nyek

már ci us 4-én, hogy meg ün ne pel jék a nők vi lág ima nap ját. A pén te ki
is ten tisz te le ti al kal ma kon becs lé sek sze rint mint egy ti zen öt-ti zen hat
mil lió (!) em ber vett részt vi lág szer te. Sok he lyen nem csu pán asszo -
nyok, ha nem fér fi ak is ak tí van köz re mű köd tek az ima nap elő ké szí -
té sé ben, meg szer ve zé sé ben. Ha zánk ban a Ma gyar or szá gi Egy há zak
Öku me ni kus Ta ná csá nak szék há zá ból 1652 cím re pos táz ták az idei
al ka lom ra nyom ta tott fü ze te ket, ké pes la po kat. Így kö zel nyolc száz ha -
zai gyü le ke zet ben tar tot ták meg az ima na pot, ke vés ki vé tel től – el -
te kint ve fe le ke zet kö zi össze fo gás sal.
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b Böjt el ső he té nek éne ke, az Úr
Jé zus, hoz zád ki ál tok (EÉ 75) a
re for má ció el ső ge ne rá ci ó já nak
ki emel ke dő je len tő sé gű ér té ke.

Ami kor 1523-ban li tur gi ai re form já -
nak ki dol go zá sá hoz hoz zá fo gott, Lu -
ther azon nal fel is mer te, hogy nem
csu pán a pré di ká ci ó nak, ha nem a
gyü le ke ze ti ének nek is óri á si sze re -
pe le het az új ta nok ter jesz té sé ben.
Pré di ká tor tár sa it és ba rá ta it le vél ben
buz dí tot ta ének köl tés re, s bár a kö -
rü löt te te vé keny ke dő re for má to rok
egyi ke sem ha gyott hát ra az övé hez
ha son ló mennyi sé gű ének anya got, e
ki sebb szer zők mun ká ja is je len tő sen
hoz zá já rult ah hoz, hogy a nép aj kán
im már anya nyel ven szó lal has son
meg az éne kelt ige.

Az Úr Jé zus, hoz zád ki ál tok szer -
ző sé ge a 19. szá za dig tisz tá zat lan
volt; ek kor egy 1530-ból szár ma zó
nyom tat vány ke rült nap vi lág ra, mely
tar tal maz za he ti éne kün ket. E for rás
ta nú sá ga sze rint a szö ve get Jo hann
Ag ric o la (1494–1566) ta nár, teo ló gus
sze rez te 1526/27 kö rül, aki – akár csak
Lu ther – Eis le ben ben szü le tett. Mély
tisz te let tel és cso dá lat tal vi sel te tett a
re for má tor iránt, 1515-ben lel kes ta -
nít vá nya lett a wit ten ber gi egye te -
men, és ha ma ro san szo ros ba rá ti
kap cso lat ala kult ki köz tük.

Ta nul má nyai vé gez té vel Ag ric o lát
az egye tem ta ná rá vá ne vez ték ki, ké -
sőbb pré di ká tor ként szol gált szü lő vá -
ro sá ban, majd Wit ten berg ben. 1540-
ben a bran den bur gi vá lasz tó fe je de lem
ud va ri pré di ká to ra lett, utóbb a fe je -
de lem ség szu per in ten den se. E po zí -
ci ó já ban is mind vé gig a lu the ri teo -
ló gia ter jesz té sén fá ra do zott.

A lu the rá nu sok kö zött 1527-ben
ki rob bant an ti no misz ti kus vi tá ban ő
ma ga is he ve sen ál lást fog lalt. A ve -
le el len té tes ál lás pont ra he lyez ke dő
Me lancht hon a tör vény nyo ma té -
ko sabb hir de té sét szor gal maz ta, hogy
az ta nít son he lyes élet ve ze tés re és
bűn bá nat ra, Ag ric o la azon ban úgy
tar tot ta, mind er re csak is az evan gé -
li um hall ga tá sa ösz tö nöz het. E vi tá -
ban Lu ther nek is kény te len volt el -
lent mon da ni, így az egy kor szo ros
ba rá ti vi szony már so ha sem lett a ré -
gi kö zöt tük.

„Az igaz hi tet kí vá nom” – ír ja
éne ké ben, s ez egész éle té nek mot tó -
ja le het ne, hi szen mind vé gig nyug ha -
tat la nul ke res te a he lyes utat és teo -
ló gi ai meg győ ző dést. Ugyan ak kor
azt is el mond ja, hogy mind ab ban a
„nagy harc ban, el len ke zés ben”, ame -
lyen ő is ke resz tül ment, nem a ma -
ga ere jé ben bí zott, s er re ta nít ben -
nün ket is.

Az is me ret len ere de tű, 1526-ban
le jegy zett dal lam nak ta lán leg szebb
fel dol go zá sa az az or go na-elő já ték,
mely J. S. Bach Or gel büch le in cí mű
gyűj te mé nyé ben ta lál ha tó (Ich ruf zu
dir, Herr Jesu Ch rist, BWV 639). A
da rab lí rai hang vé te le mö gött az
igaz hi tet ke re ső lé lek két sé gei, bel -
ső ví vó dá sai is meg je len nek, amelye -

ket a bal kéz ka var gó kí sé rő szó la ma
szem lél tet. Se gít sen ben nün ket böjt
el ső va sár nap ján ez a mű is a be fe lé
for du lás ra és az el csen de se dés re!

g Fe ke te Ani kó

Böjt him nu sza
In vo ca vit: „Se gít sé gül hív, és én meg -
hall ga tom – így szól az Úr –, ve le le -
szek nyo mo rú sá gá ban, ki sza ba dí tom
és meg di cső í tem.” (lásd Zsolt 91,15; LK)

Ki ál tunk, és Is ten meg hall gat, ki -
sza ba dít a nyo mo rú ság ból. A zsol tá -
ros hoz ha son ló an ta nít imád koz ni
min ket Jo hann Ag ric o la, Lu ther re -
for má tor tár sa és egyik utol só vi ta -
part ne re. Ők ket ten a wit ten ber gi
egye tem fa lai kö zött küz döt tek Is ten
előtt meg áll va, böj töl ve a hit tisz ta -
sá gá ért.

Szom bat he lyi gyü le ke ze tünk na -
gyon sze re ti ezt az éne ket, el ső ver -
sét gyak ran éne kel jük az is ten tisz te -
le ten az egye te mes kö nyör gés be ve -
ze té se ként. A pré di ká ci ó ra fenn han -
gon hit val lás sal vá la szo ló gyü le ke zet
Krisz tus hoz ki ált ének szó val: Jé zus
Krisz tus hoz, aki a mi egyet len köz -
ben já rónk Is ten nél, aki nek a ne vé re
a Szent lé lek fel erő sí ti ké ré se ink hang -
ját. A kö nyör gé sek vé gén az egész
gyü le ke zet ki ált: Urunk, hall gass
meg min ket! Se gít sé get ké rünk éle -
tünk höz és szol gá la tunk hoz a vi lág -
ban. Se gít sé get ké rünk a ránk bí zot -
tak nak, akik nek imád sá gát fel ka rol -
juk, vagy he lyet tük mond juk el.

Ag ric o la éne ke a mai va sár na pon
az is ten tisz te let him nu szá vá ne me sül -
het. Sőt a böjt him nu szá nak is ne vez -

het jük, hisz meg ad ja az alap han got a
böj tö lés re va ló fel hí vás hoz: For dul ja -
tok Is ten hez, ki ált sa tok Jé zus hoz, és
ne en ged jé tek, hogy a kí sér tő el té rít -
sen ti te ket a ke gye lem től! A sö tét ség
ne bo rít sa el a vi lá gos sá got!

Együtt ki ált ha tunk Is ten hez ez zel
az ének kel, ne hogy erőt ve gyen raj -
tunk és egy há zun kon a két ség be esés,
amely bá tor ta lan ná és bé nult tá tesz.
Zeng je aj kunk, hogy az igaz hi tet kí -
ván juk: a sok za va ros ta ní tás, szo kás
és er köl csi zűr za var ne ho má lyo sít -
sa el ér tel mün ket!

Re mény ség nél kül sem él he tünk.
Az igaz re mény ség meg men tő há ló -
ként fe szül a ha lál sö tét mély sé ge fö -
lött. Böjt lel ki gya kor la tán új ra és új -
ra szem be sü lünk a bűn ha tal má val és
Is ten meg vál tó ke gyel mé vel. A ke -
reszt a sze re tet je le, ame lyet, test vé -
re im, ne le gye tek res tek ma ga tok ra
vet ni! Gon dol juk vé gig, a moz du lat
mö gött mi rej lik: a meg fe szí tett és fel -
tá ma dott Krisz tus ról va ló ta nú ság té -
tel! Ő meg vál tott en gem, és én hoz -
zá tar to zom; Jé zus tól ka pom az erőt
ah hoz, hogy tud jak „meg bo csá ta ni
más nak”.

Böjt ben egyél ke ve seb bet, ne mu -
lass, ne lógj órá kon át a ne ten, és tarts
ma gad kö rül több csen det! Ezek nem
for ma sá gok, ha nem cél juk, hogy Is -
ten igé je egy re in kább ele de lünk ké le -
gyen. Is ten igé je szent táp lá lé kunk,
amely az úr va cso rá ban át él he tő en ad
sza bad sá got és csen des, de an nál in -
ten zí vebb böj ti örö möt.

„Tu dom, nem hagysz el vesz nem.”
Ez nem szer zett tu dás, ha nem ki böj -
tölt ta pasz ta la ta hi tünk nek. Böjt, ki -
ál tás, meg tar ta tás. „Úr Jé zus, se gíts
en gem!” Ámen.

g G. La bos sa György

Úr Jé zus, hoz zád ki ál tok
C ANTATE

Ham va zó szer dán új sza ka szá ba lép -
tünk az egy há zi esz ten dő nek: ránk
kö szön tött a nagy pén tek sö tét sé gé -
re fi gyel mez te tő, egy szer s mind a
min dent fe lül mú ló fő ün nep, a hús -
vét ra gyo gá sát elő ké szí tő böj ti idő -
szak. Mi más ról szól hat na az anya -
szent egy ház – nem csu pán tes ti, ha -
nem min de nek előtt szív bé li – böj tö -
lé se, ha nem ar ról, ami re böjt el ső va -
sár nap já nak evan gé li u ma rá irá nyít -
ja a fi gyel mün ket: Krisz tus Urunk ke -
reszt jé nek tit ka i ról?

El ső ként azt a tényt kell új ra és új -
ra bűn bá nat tal el fo gad nunk, hogy az
oly könnyen sá tá ni út ra té vedt Pé ter -
hez ha son ló an mi sem min dig is mer -
tük Krisz tust úgy, aho gyan ő ki nyi -
lat koz tat ta ön ma gát. Nem könnyű
meg ér te nünk azt, hogy Krisz tus ke -
reszt je mö gött Is ten ti tok za tos aka -
ra ta rej tő zik. Mint aho gyan nem
volt könnyű meg ér te nie Pé ter nek
sem, aki per cek kel ko ráb ban őszin -
tén és egy sze rű en meg val lot ta: Jé zus
a Krisz tus, az élő Is ten Fia. Nem test
és vér nyi lat koz tat ta ki ne ki ezt, ha -
nem a mennyei Atya… A test és vér,
az em ber ter mé sze tes ér tel me sze rint
a ke reszt, a Mes si ás em be re kért va -
ló szen ve dé se el kép zel he tet len, sőt
meg bot rán koz ta tó ese mény, amely
még a kő szik la hi tű ta nít ványt is a sá -
tá ni gon dol ko dás sza ka dé ká nak szé -
lé re lö ki.

Nap ja ink ban új ra éled a ré gi ko rok -
ban di va tos tév ta ní tás, hogy Jé zus ke -
reszt je kö vet kez mény volt: meg szo -
kot tól el té rő, so kak sze mé ben pro vo -
ka tív vi sel ke dé sé nek egye nes fo lyo -
má nya. Vál la lá sa az ő ré szé ről egy sze -
rű kö vet ke ze tes ség volt: éle te árán is
vál lal ta el ve it… Még egy szer szö gez -
zük le: ez tév ta ní tás! Tá vozz tő lem,
sá tán…! Má so dik szá za di egy ház -
atyánk, Po li kárp szmir nai püs pök je -

len ti ki ránk ma radt, fi lip pi ek hez írt
le ve lé ben: „Aki a ke reszt bi zony sá gát
nem vall ja, az a sá tán tól va ló.”

Krisz tus ke reszt je nem az ese mé -
nyek sze ren csét len össze ját szá sa
vagy az em be ri tar tás je le, ha nem Is -
ten üd vö zí tő aka ra ta. Pon to san azért
kel lett a Mes si ás nak ke reszt utat jár -
nia, hogy meg sza ba dít son ben nün -
ket a sá tá ni gon dol ko dás csap dá já ból,
az őt olyan könnyen fél re is me rő té -
vely gés ből. Bib li ku sab ban vagy egy -
há zi a sab ban szól va: azért, hogy meg -
vált son ben nün ket.

Krisz tus ke reszt jé nek ár nyé ká ban
el mél ked ve ar ra is rá kell döb ben nünk,
hogy a ke resz tet vál la ló Meg vál tó
övé i től tel jes tu dat át for má lást kö ve -
tel – és ugyan ezt aján dé koz za is ne -
kik. Az em ber ugyan is több nyi re
nem kí ván mást, mint meg men te ni a
sa ját éle tét, meg nyer ni az egész vi lá -
got. El fo ga dott jel sza vunk: va ló sít suk
meg ön ma gun kat! Ha elég ügye sek va -
gyunk, eh hez még olyan ideo ló gi át is
fel hasz ná lunk, amely ben elő ke lő he -
lyet „ado má nyo zunk” Is ten nek… 

A pé te ri-sá tá ni vá lasz mö gött is
fel fe dez he tünk ta lán va la mi ilyes -
mit. A ter mé sze tes em be ri lo gi ka sze -
rint a Mes si ás fel ada ta alig ha nem az,
hogy rend be te gye az éle tün ket,
meg re gu láz za a ne künk nem tet -
sző ket, iga zol ja dön té se in ket, élet vi -
te lün ket, vá lasz tott utun kat. Ha úgy
tet szik: bű ne in ket… Hogy min den
ma rad jon a ré gi ben. Krisz tus ke -
reszt je vi szont ép pen azt üze ni: sem -
mi nem ma rad hat a ré gi ben! Nagy baj
van az éle tünk kel, és ha nem vi gyá -
zunk, nem vál to zunk, min den ki csú -
szik a mar kunk ból. Mi köz ben meg -
pró bál juk meg va ló sí ta ni ön ma gun -
kat, sem mi vé fosz lunk. Mi köz ben
meg akar juk men te ni az éle tün ket, el -
ve szít jük. Mi köz ben meg pró bál juk

meg nyer ni a vi lá got, kárt val lunk a
lel künk ben. 

Mit ad hat az em ber vált ság dí jul a
lel ké ért? A kér dés re a ke resz ten ta -
lál juk meg a vá laszt: em be ri ésszel
ugyan fel nem fog ha tó, de Jé zus
Krisz tus meg fi zet te a vált ság dí jat a
lel kün kért! Sem mi nem ma rad hat te -
hát a ré gi ben: ve gyük fel a ke resz tün -
ket, és kö ves sük őt. Ak kor is, ha sza -
vai, cse le ke de tei, éle tün ket irá nyí tó
ha tal mas aka ra ta ért he tet le nek, oly -
kor meg bot rán koz ta tók. Krisz tus
ha tal mas sza vá ra tá vo zik tő lünk a sá -
tán, és meg újul az éle tünk.

Krisz tus ke reszt je vé gül ar ra is
rá éb reszt het ben nün ket, hogy ben -
ne ta lál juk meg az örök élet egyet len
esé lyét. Ami re Pé ter és ve le együtt va -
la mennyi en kép te le nek va gyunk, azt
ő meg tet te: le győz te a sá tánt. Ma még
ci pel jük a ke reszt je in ket, ma még kí -
sért ben nün ket a sá tán, ma még bű -
nös óem be rünk küzd a meg úju lá sunk
el len, de el jön majd az idő, ami kor az
Em ber fia is mét kö zöt tünk lesz, még -
hoz zá an gya la i nak di cső sé gé ben.
Ak kor nem lesz töb bé mel lé be szé lés,
nem lesz töb bé ala kos ko dás, nem lesz
több idő az igaz ság fel is me ré sé re
sem, mert min den egy ér tel mű vé vá -
lik. Az örök élet azok nak jut osz tály -
ré szül, akik Jé zus Krisz tust e vi lá gi
éle tük so rán az ér tük, mind annyi un -
kért meg halt és fel tá ma dott Mes si -
ás nak te kin tet ték és val lot ták. Nincs
más út. A menny or szág ba nem le het
kü lön fé le ügye sen el rej tett kis ka pu -
kon át be ol da log ni.

Bűn bá nat tal kér dez zük meg ma -
gunk tól a böjt el ső nap ja i ban: há nya -
dik he lyet fog lal ják el a min den nap -
ja ink ban az e vi lá gi élet mi nő sé gé vel
kap cso la tos tö rek vé sek – és há nya dik
he lyen áll az örök élet irán ti vá gya ko -
zás, a ke reszt meg vál tó Krisz tu sá ban
va ló hit? Pe dig Krisz tus di cső sé ge
böjt ben is le ta gad ha tat lan bi zo nyos -
ság: ha hit tel te kin tünk rá, ak kor a ja -
vunk ra, ha meg üt kö zünk raj  ta, ak kor
a kár ho za tunk ra.

Böjt el ső va sár nap ja ha gyo má -
nyo san a sá tán le győ ző je ként ál lít ja
elénk az Úr Jé zust. Ő az, aki meg sza -
ba dít ben nün ket – nem a sá tán ál tal
ránk zú dí tott sok rossz tól, szen ve dé -
sek től, ke resz tek től, ha nem min de -
nek előtt a be lénk köl tö zött, ben -
nün ket meg fer tő ző sá tá ni gon do la -
tok tól.

Bi za lom mal foly tas suk te hát szí -
vünk – eset leg tes tünk – böj tö lé sét
a kö vet ke ző he tek ben, mert a bűn bá -
na ti idő sö tét sé gé nek lep le alatt már
most meg-meg csil lan a győz tes
Krisz tus di cső sé ge, amely hús vét
ün ne pén fog ja min dent el söp rő erő -
vel be ra gyog ni az éle tün ket, hogy be -
pil lant has suk ab ba az örök di cső ség -
be, amely a Krisz tus-hí vőt e vi lág el -
múl ta után vár ja.

g Tu bán Jó zsef

Imád koz zunk! Min den ha tó Is te nünk,
aki a böjt negy ven nap ja alatt össze -
törsz ben nün ket, hogy an nál na -
gyobb öröm mel ün ne pel hes sük a fel -
tá ma dás leg szen tebb ün ne pét: adj
erőt ne künk, hogy min den kor ké szek
le gyünk küz de ni bű ne ink el len, és
meg újul junk a te aka ra tod sze rint az
Úr Jé zus Krisz tus ál tal, aki ve led és a
Szent lé lek  Is tennel él és ural ko dik
mind örök kön-örök ké. Ámen.
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Bűn bá nat tal for dul junk a ke reszt tit kai fe lé!
A VA SÁRNAP IG ÉJE

Mennyei Atyánk! Cso dá lat tal a lel -
künk ben hul lunk térd re előt ted,
mert meg szó lí tasz, és meg szó lít ha -
tunk. Hall gass meg, Is te nünk, most
is, ami kor ügyet len mon da tok ban
tár juk eléd mind azt, ami a gon do la -
ta in kat be töl ti, tet te in ket meg ha tá -
roz za.

Most, ami kor az előt tünk ál ló böj ti
na po kon út ra ke lünk, légy a tár -
sunk. Le gyél a kéz, amely csen de sen
meg érin ti a ke zün ket, az ajak, mely
sut tog ja: ve led va gyok és ma ra dok
mind vé gig.

Áldd meg éle tün ket, ott ho nun kat,
a ránk bí zot ta kat, akik sze ret nek, és
aki ket sze ret he tünk. Érez tesd sze -
mély sze rint min den em ber rel, hogy
terv sze rin ti he lyet ad tál szá má ra eb -
ben a vi lág ban, és ér tel mes élet tel
aján dé koz tad meg. Így áldj meg min -
den ott hont, an nak me le gét és a te -
rí tett asz talt. Add, Urunk, hogy szer -
te a vi lá gon min den em ber szá má ra
le gyen haj lék, ahol biz ton ság ban él -
het, legyen étel és ital az asz ta lon.
Add, hogy ki vé tel nél kül min den ki
érez ze gond vi se lő jó sá god él te tő ere -
jét. Kü lö nö sen e for ron gó, bé két len -
séggel te li he tek ben, ami kor so kan
kény sze rül nek el hagy ni ott ho nu kat,
és ez zel bi zony ta lan ta laj ra lép nek.

Add, Urunk, hogy fel is mer jük
egy más ban a te rem tés rend jét, a
gond vi se lés moz za na ta it. Nyisd meg
a szí vün ket, a sze mün ket, a fü lün ket,
hogy len dü le tet kap jon a sze re te tünk,
és ész re ve gyük a szük sé get. Erő -
sítsd azt a kö te lé ket, amely egy más -
hoz fűz ben nün ket. Az irigy ség ere -
jét, mely egy más tól el vá laszt, törd
meg ben nünk.

Aján dé kozz gyó gyu lást min den
be teg szá má ra. Adj töb bet, mint
amit ké rünk vagy re mé lünk. Ké -
rünk azo kért, akik nek most kell
szem be néz ni ük a vég ső uta zás sal.
Ké rünk a gyá szo ló kért, sze re te ted, vi -
gasz ta lá sod ölel je át őket.

Áldd meg gyü le ke ze te in ket, azt a
kö zös sé get, amely be tar to zunk; add,
hogy a hit ben min den kor erő söd -
jünk, a sze re tet ben szün te le nül nö -
ve ked jünk.

Vé gül min den ké ré sün ket, egész
éle tün ket a te ke zed be tesszük le. Le -
gyen min den jó sá gos aka ra tod sze -
rint. Ámen.

Oratio
œcumenica

SE MPER REFOR M ANDA

„Min den szen ve dő em ber nek las san
mú lik az idő, és min den bol dog nak
gyor san. Kü lö nö sen mér he tet le nül
las san mú lik azok nak, akik azt a
bel ső fáj dal mat ér zik, hogy őket az Is -
ten el hagy ta, és őtő lük el for dult;
amint mond ják, hogy a tisz tí tó tűz ben
egy óra ke se rűbb ezer esz ten dei tes ti
szen ve dés nél a föl dön. Azért nin csen
na gyobb szen ve dés, mint a lel ki is me -
ret szen ve dé se, amely ak kor áll be,
ami kor Is ten, vagy is az igaz ság, igaz -
sá gos ság, böl cses ség stb. el hagy , és
nem ma rad más, mint bűn, sö tét ség,
só haj tás és fáj da lom. S ez csepp nyi
íze lí tő a po kol és az örök kár ho zat
kín já ból… A vissza for du lá s azon -
ban bel ső vi gasz ta lás és bol dog re -
mény ség ben va ló meg ma ra dás.”

d Lu ther Már ton: Bűn bá na ti
zsoltá rok – A ha to dik zsol tár

(Schu lek Ti bor for dí tá sa)
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A GfK cso port rend sze re sen fel mé ri,
hogy a kü lön bö ző hi va tá sok ban dol -
go zók nak mi lyen a bi zal mi in de xük
a la kos ság kö ré ben. A kö zel múlt ban
nap vi lág ra ke rült hú szas lis ta élén –
ta lán nem meg le pő – a tűz ol tók áll -
nak, aki ket a pos tá sok és a ta ná rok
kö vet nek. Az ab szo lút se reg haj tók
pe dig a po li ti ku sok, aki ket csak az új -
ság írók és a rek lám szak em be rek
előz nek meg.

A fel mé rés a pa pok kal kap cso la tos
bi zal mi in dex re is rá kér de zett. Nos,
az ered mény nem ép pen lel ke sí tő: öt -
ven pont tal a 14. he lyen vé gez tünk.
Ha nem is ki eső he lyen, de az al só kö -
zép me zőny ben. Az elő ző év hez ké -
pest két hellyel csúsz tunk vissza.

Az oko kon és a ki tö ré si pon to kon
gon dol ko zom, hi szen ezek kel az ada -
tok kal mind annyi unk nak szem be sül -
nük kell. Le het per sze mon da ni,
hogy ezek a szá mok nem ál ta lá ban az
egy ház ra, ha nem „csak” a ve ze tő i re
vo nat koz nak. Ál tat hat juk ma gun -
kat az zal is, hogy mind ez nem fel tét -
le nül az evan gé li kus lel ké sze ket ér -
té ke li, to váb bá kor hol hat juk a bul vár -
mé di át, hogy mi lyen dif fe ren ci á lat -
la nul mi nő sít ak kor, ami kor egy há -
zi em be rek vélt vagy va lós szennyes
ügye it te re ge ti ki. Ám ne dug juk
ho mok ba a fe jün ket! Egy részt szá mos
kül föl di or szág ban sok kal na gyobb
pa pi bot rá nyok de rül tek ki, a lel ké -
szek irán ti bi za lom nem zet kö zi mér -
té ke még is lé nye ge sen ma ga sabb (58
szá za lék), mint ná lunk. Más részt az
evan gé li kus ság egyik gyen ge sé gé re jól

rá vi lá gí tott az a szo cio ló gi ai fel mé rés,
ame lyet a stra té gi ai mun ka ke re té ben
vé gez tünk el. 

Az ada tok sze rint döb be ne te sen
ke ve sen for dul nak lel ké szük höz sze -
mé lyes gond ja ik kal. Más szó val sa ját
vizs gá la ta ink is meg erő sí tik azt a
tényt, hogy a lel ké szek ese té ben nem
annyi ra bi zal mi, mint in kább bi zal -
mat lan sá gi in dex ről be szél he tünk.

Per sze nincs új a nap alatt. A pa -
pok Is te ne cí mű, 1907-ben írt ver sé -
ben Ady End re is vé le ményt for mál
egy kép ze let be li ko ra be li fel mé ré sen:
„Én vé re im, bú sak, sze gé nyek, / Tu -
dom én azt, hogy kell az ének, / Kell
a zsol tár, kell a fo hász, / Kell a hit,
de ne higgye tek / So ha a pa pok is te -
né nek.” 

Bő év szá zad dal ké sőbb ne künk
ma gunk nak kell vá laszt ke res nünk
ar ra a kér dés re, hogy a leg kü lön bö -
zőbb hi va tá sú – egy sze rű vagy is ko -
lá zott –, va la mint a kü lön bö ző kor -
osz tá lyok hoz tar to zó em be rek kö ré -
ben mi lyen kép él a pa pok ról. Em lí -
tett bel ső egy há zi fel mé ré sünk nyo -
mán elő ször an nak oka it kel le ne
meg vizs gál nunk, hogy mi ért nem
dö röm böl nek a pa ró ki ák és a lel ké -
szi hi va ta lok aj ta ján sa ját hí ve ink.
Mi ért akar ják „ma guk meg ol da ni”
éle tük meg annyi gond ját? Le het,
hogy a ho rosz kó pok ra job ban fi -
gyel nek, mint lel ké sze ik út mu ta tá sá -
ra? Egy ál ta lán, je len van nak-e kö zöt -
tük a pap ja ik?…

A mi nap a bel ügy mi nisz ter egy fó -
ru mon ar ról be szélt, hogy a rend -

őrök nek ki kell száll ni uk au tó ik ból,
hogy ér dem ben lát ha tó ak, meg szó -
lít ha tó ak le gye nek a leg ki sebb te le pü -
lé se ken is. Ha egy lel kész – jó eset -
ben – csak e-mail ben kom mu ni kál
hí ve i vel, ak kor ho gyan le het a sze mé -
be néz ni? Ha csak fel hú zott ab la kú
au tó val su han ke resz tül a fa lun, ak -
kor mi ként szó lít ha tó meg? 

Per sze ne le gyünk igaz ság ta la -
nok: ma gam is tu dom, hogy mi lyen
sok lel kész vé gez erő fe let ti, ál do za -
tos mun kát. Csak re mél ni tu dom,
hogy so ra im nyo mán özön le nek
majd  a szer kesz tő ség be az ol va sói
le ve lek, ame lyek nagy sze rű pa pi
pél dák ról szól nak. Ez zel együtt en -
gem nyo maszt ez a bi zo nyos 14. hely.
Ke re sem ben ne a ma gam fe le lős sé -
gét is, hogy püs pök ként nem ve szí -
tem-e el a hí vek, be le ért ve a lel ké -
szek bi zal mát.

A bel ső egy há zi össze füg gé sek
után a kül ső kö rül mé nye ket is meg
kell vizs gál nunk. Le het sé ges, hogy a
sze ku la ri zá ció mind na gyobb tér -
nye ré sé vel fo lya ma to san csök ken a
lel ké szek és az egy ház tár sa dal mi je -
len lé te. Ám ész re kell ven ni, hogy a
még ná lunk is el vi lá gi a so dot tabb

Nyu ga ton lé nye ge sen na gyobb a lel -
ké szek bi zal mi in de xe. A nem zet kö -
zi át lag a mi 50 szá za lé kunk kal szem -
ben 58 szá za lék. En nek csak rész ben
le het oka a kom mu nis ta múlt, hi szen
a rend szer vál to zás ide jén ki emel ke -
dő en ma gas volt az egy há zak kal és a
lel ké szek kel kap cso la tos po zi tív vá -
ra ko zás. Tar tok tő le, hogy az el múlt
húsz év ben nemigen ta lál tuk meg a
re le váns tár sa dal mi je len lét for má it.
Vagy vissza hú zód tunk a ma gán élet
biz ton sá gos nak vélt fa lai kö zé, vagy
an nál na gyobb ve he men ci á val kö ve -
tel tük jo ga in kat a nyil vá nos ság előtt.
Vagy gyá va nyu szi ként, vagy pré dá -
ra le ső orosz lán ként vi sel ked tünk. Is -
me re te im sze rint egyik sem ere dez -
tet he tő a bib li ai ha gyo mány ból.

A 14. hellyel va ló őszin te szem be -
sü lés ko moly vál to zá so kat is ered mé -
nyez het. Az okok be mu ta tá sá hoz
ha son ló an itt is a bel ső és a kül ső
össze füg gé sek re uta lok. Kezd jük ez -
út tal az utób bi val. Nem sza bad be le -
nyu god nunk ab ba, hogy nincs tár sa -
dal mi sú lyunk. Ezt azon ban nem
kül ső esz kö zök kel ér het jük el, ha nem
an nak ko mo lyan vé te lé vel, ami re
pró fé tai és jé zu si man dá tu munk van.
A „vi gasz tal já tok, vi gasz tal já tok né -
pe met” (Ézs 40,1) na pi pa ran csá nak
tel je sí té sé vel vagy ép pen az ir gal mas
sa ma ri tá nus pél dá za tá nak szün te -
len meg élé sé vel. Más szó val a le sza -
ka dó ré te gek irán ti szo li da ri tás sal, a
leg ne me sebb pro tes táns ha gyo mány -
nak szá mí tó igé nyes és ér ték ori en tált
ok ta tó-ne ve lő mun ká val, az em be rek

kér dé se i nek és ké te lye i nek ko mo lyan
vé te lé vel, valamint a – har sány ság tól
és ön ér dek től men tes – fo lya ma tos
tár sa dal mi je len lét tel. A szo cio ló -
gu sok kér dé se ugyan a pap ság ra vo -
nat ko zott, ám a pro tes táns ha gyo -
mány ban val lott egye te mes pap ság
el ve ta lán itt is ér vé nyes le het, és min -
den hí vő nek, min den evan gé li kus nak
meg van a ma ga fe le lős sé ge e té ren is.

A vál to zá sok nak azon ban be lül kell
el kez dőd ni ük. Ak kor fog nak több
bi za lommal fordulni felénk, ha ben -
nünk is meg erő sö dik a bi za lom.
Mind a má sik em ber, mind Is ten iránt.

Be szé des a ma gyar nyelv: va la ki -
be vet jük bi zal mun kat, ahogy a mag -
ve tő szór ja a ma got. A jé zu si pél dá -
zat ból tud juk: út fél re, szik lás hely re,
tö vi sek kö zé is (Mt 13,3–9)… A csa -
ló dá sok utá ni bő sé ges ter més min de -
nért kár pó tol ja a mag ve tőt! Az Is ten
irán ti bi zal mat pe dig a múlt va sár na -
pi ige is éb reszt get te ben nünk (és ez
le gyen a mos ta ni „ked di ka lács”):
„Bíz zál az Úr ban tel jes szív ből…”
(Péld 3,5)

A 14. he lyen
É GTÁJOLÓ

Fabiny Tamás püspök
Északi Egyházkerület

b Egy há zunk es pe re sei az
el múlt hét kedd jén egy
sár vá ri well ness ho tel be
vo nul tak. No nem pi hen -
ni, ha nem dol goz ni. Az
ese dé kes es pe re si ta nács -
ko zás hely szí ne volt
ugyan is az em lí tett sár vá -
ri ho tel. Az ér te kez let na -
pi rend jén – egye bek mel -
lett – is mét a szo li da ri tá -
si tör vény sze re pelt,
amellyel kap cso lat ban
Mun tag And rás, a zsi nat
nem lel ké szi el nö ke és
Sze me rei Já nos ka pos vá ri
es pe res-lel kész adott tá jé -
koz ta tót.

Mun tag And rás egy Ex cel-
táb lá zat se gít sé gé vel mu tat ta
be az es pe re sek nek, hogy mi -
ként le het majd ki szá mí ta ni a
gyü le ke ze tek ál tal be fi ze ten dő
nyug díj já ru lékot. Az elő adó
hang sú lyoz ta: erő fe szí té sük
ar ra irá nyult, hogy a tör vény

ere de ti cél ja, a szo li da ri tás
meg va ló sul jon, vagy is azok a
gyü le ke ze tek kap ja nak tá mo -
ga tást, ame lyek va ló ban rá szo -
rul nak. 

A ter ve zet ki dol go zó i nak
re mény sé ge az, hogy eb ben az
új rend szer ben a gyü le ke ze -
tek nek nem kell töb bet be fi -
zet ni ük, mint amennyit ed dig
fi zet tek or szá gos já ru lék cí -
mén. Ál ta lá nos ság ban az
mond ha tó el, hogy az új tör -
vény be ve ze té sé vel nem nö ve -
ked nek a gyü le ke ze tek be fi ze -
té si ter hei, bár két ség kí vül
lesz nek olyan – te he tő sebb –
gyü le ke ze tek, ame lyek nek a fi -
ze té si kö te le zett sé gei nő ni
fog nak. A szo li da ri tá si tör -
vény mos ta ni, re mél he tő leg
utol só vál to za tát egyéb ként a
má ju si zsi na ti ülés sza kon fog -
ják majd meg tár gyal ni a kül -
döt tek. 

A ta nács ko zás to váb bi ré -
szé ben Ben c e Im ré nek, a Bu dai
Egy ház me gye es pe re sé nek
elő ter jesz té se nyo mán ar ról

be szél get tek egy há zunk kö -
zép ve ze tői, mi ként le het ne
tu da to sab ban for dul ni a mű -
kö dés kép te len ség ha tá rá ra ke -
rült gyü le ke ze tek, il let ve lel ké -
sze ik fe lé. Mi le gyen ott, ahol
a szol gá lat el lá tá sa szin te már
re mény te len? Ezt a kér dést
azért is fel kell ten ni, mert ez
a ki lá tás ta lan ál la pot ezek nek
a gyü le ke ze tek nek a lel ké sze -
i re is ki hat, akik ön hi bá ju kon
kí vül ke rül tek ilyen hely zet be.
A meg fá ra dás, ki égés, a szol -
gá lat örö mé nek el vesz té se fe -
nye ge ti az ilyen kö rül mé nyek
kö zött szol gá ló kat. Meg fo gal -
ma zó dott, hogy ki mun kált
stra té gi á ra vol na szük sé ge egy -
há zunk nak ah hoz, hogy ezt a
kér dést meg nyug ta tó mó don
ke zel ni tud ja.

A ta nács ko zás vé gén az es -
pe re sek sé tát tet tek – Ta kács
Zol tán Bá lint mú ze um igaz ga -
tó szak ava tott ve ze té sé vel – az
egy kor a Ná dasdy csa lád fész -
ké nek szá mí tó sár vá ri vár ban.

g Kiss Mik lós

Szolidaritásról Sárváron
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A ke len föl di evan gé li kus
temp lom adott ott hont múlt
va sár nap a Ká kay Ist ván mű -
ve i ből ál ló kon cert nek. A Ma -
gyar or szá gi Evan gé li kus Egy -
ház Or szá gos Iro dá já nak igaz -
ga tó ja a kö zel telt há zas ren -
dez vé nyen so kak szá má ra új
ol da lá ról, mu zsi kus ként mu -
tat ko zott be: ál ta la meg ze né -
sí tett ver se ket szó lal ta tott meg
együt te se, a Po é zis, il let ve a
Can ter ino ve gyes kar és a
Grá di csok ka ma ra kó rus. 

A ze ne i leg igé nyes pro duk ci -
ót Korányi András rö vid áhí tata
osz tot ta két rész re.

Az est el ső fe lé ben – Mó zes
Mar git ve zény le té vel – Re mé -
nyik Sán dor Pi lá tus cí mű ver -
sét éne kel te a ze né szek kel
együtt több mint hat van ta got
szám lá ló ének kar, a má so dik
rész ben pe dig 20. szá za di ma -
gyar köl tők – Ady End ré től Ró -

nay Györ gyön, Haj nal An nán,
Bró dy Lász lón, Weö res Sán do -
ron át Áp rily La jo sig és Sík Sán -
do rig – jól és ta lán ke vés bé jól

is mert ver sei szó lal tak meg az
éne ke sek tol má cso lá sá ban.

g Kiss Tamás
(For rás: Evan ge li kus.hu)

Pi lá tus és Hét ima

Az Evan gé li kus Hit tu do má nyi
Egye tem Egy ház ze nei Tan -
szé ké nek meg hí vá sá ra a ham -
bur gi St. Pet ri-temp lom kán -
tor-or go nis tá ja és Bach-kó -
ru sá nak ve ze tő je ven dé ges -
ke dett a na pok ban Bu da pes -
ten. Tho mas Dahl va sár nap a
De ák té ri temp lom ban kon -
cer te zett, hét főn pe dig a teo -
ló gi án ve ze tett há rom rész ből
ál ló egy ház ze nei kur zust. (A
né met sztár ven dég gel ké szült
in ter jút la punk kö vet ke ző szá -
má ban ol vas hat ják.)

g Mé szá ros Gá bor
fel vé te le

Thomas Dahl vendégszolgálata

A Deák téri templom ambójánál Finta Gergely tanszékvezető
köszönti a balján álló német orgonaművészt„Sárvártúrán”
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A Ma gyar or szá gi Evan gé li u mi Szö -
vet ség (Ali ansz) Pi lis csa bán tar tot ta
szo ká sos évi teo ló gi ai mű he lyét feb -
ru ár 21–22-én. Az evan gé li zá ci ó ról
Szu hánsz ky Gá bor me to dis ta lel -
kész, az új szö vet sé gi teo ló gi át ért ki -
hí vá sok ról dr. Bal la Pé ter, a Ká ro li
Gás pár Re for má tus Egye tem rek to -
ra tar tott elő adást.

A fe le ke ze ti leg szí nes kö zös ség
ki ér té kel te az Ali ansz mun ká ját,
prog ram ja it. Az el múlt évek ben meg -
sza po rod tak a fel ada tok, a le he tő sé -
gek; a részt ve vők öröm mel kons ta tál -
ták, hogy a szö vet ség mun ká já nak fő -
ren de ző je és dra ma turg ja vég ső so -
ron ma ga az élő Úr.

Az el múlt évek ben or szá gos ha tá -
sú al kal ommá vált a Ba la ton-NET, az
ima hét, a há zas ság he te. Több „há ló -
zat ban” (vá ló há ló, pász tor kör, ro ma -
misszió, sá fár ság, női misszió, gyü le -
ke zet plán tá lás) ki ter jedt mun ka fo lyik.
Mind ezek ről ol vas ni le het a szer ve zet
hon lap ján is: www.ali ansz.hu.

A dél-af ri kai Fok vá ros ban 2010 ok -
tó be ré ben ren de zett vi lág evan gé li zá -
ci ós kong resszus ha tá sá ra há rom
mun ka cso port is ala kult, amely aján -
lá so kat tesz az egy há zak, gyü le ke ze -
tek szá má ra. A há rom té ma a mun -
ka he lyi misszió, a gyü le ke ze tek ki lé -
pé se a vi lág ba és a kül misszió.

g Sze ve ré nyi Já nos

Ali ansz teo ló gi ai mű hely

Dr. Lom ni ci Zol tán, az Em be ri Mél tó ság Ta ná csá nak el nö ke meg hív ta
a szer ve zet tag ja i nak so rá ba D. Sze bik Im re nyu gal ma zott evan gé li kus püs -
pö köt, a Ma gyar or szá gi Egy há zak Öku me ni kus Ta ná csá nak el nö két, aki
el fo gad ta a meg tisz te lő fel ké rést. 

A múlt év már ci u sá ban ala kult po li ti ka men tes, szé les kö rű tár sa dal -
mi össze fo gá son ala pu ló, ön ál ló jo gi sze mé lyi ség gel ren del ke ző szer ve -
zet cél ja az em be ri jo gok és az em be ri mél tó ság vé del me. A ta nács tisz -
te let be li el nö ke Oláh György No bel-dí jas ké mi kus, az al el nö kök egyi ke
Ká nyá di Sán dor köl tő, az ala pí tó ta gok kö zött van – má sok mel lett – Bu -
zánsz ky Je nő, az egy ko ri Arany csa pat tag ja, Si pőcz Er nő, a Ma gyar–Iz -
ra e li Ba rá ti Tár sa sá gok és Kö rök Or szá gos Szö vet sé gé nek tag ja, va la mint
Tempfli Jó zsef nyu gal ma zott nagy vá ra di püs pök.

d For rás: Ma gyar or szá gi Egy há zak Öku me ni kus Ta ná csa

Evangélikus egy há zi szemé lyi ség
az Em be ri Mél tó ság Ta ná csá ban

A ta nács ko zá son részt ve vők sze mé -
lye is bi zo nyí tot ta, hogy a kö zös
szol gá lat nem csak szük sé ges és le het -
sé ges, ha nem több te rü le ten már
meg is va ló sult: kö zü lük töb ben
mind két tes tü let nek tag jai. Az össze -
fo gást tük rö zi ezen kí vül a te le pü lé -
si lel ki pász to ri kö rök szé les kö rű
együtt mű kö dé se, az Ok tó ber a re for -
má ció hó nap ja el ne ve zé sű ren dez -
vény so ro zat ke re té ben zaj ló kö zös
szol gá la tok, a há zas ság he té nek kö -
zös kez de mé nye zé se és le bo nyo lí tá -
sa, va la mint a 2012-re ter ve zett Re -
mény ség fesz ti vál kö zös szer ve zé se is.
Ez utób bin Frank lin Gra ham – Billy
Gra ham fia – lesz az ige hir de tő és a
Billy Gra ham Evan gé li zá ci ós Tár -
sa ság az anya gi ter hek na gyob bik fe -
lét hor do zó társ szer ve ző.

Az esz me cse re meg erő sí tet te,
hogy a már fo lya mat ban lé vő kö zös
mun ka gaz da gí tá sá ra még szá mos
konk rét le he tő ség kí nál ko zik. Az
ilyen ter vek kö zött em lí tet ték a Ba -
la ton-NET-et, amely Ali ansz-kez de -
mé nye zés, de a szer ve zők szí ve sen
vár ják a ME ÖT in téz mé nyes be kap -
cso ló dá sát. A má sik terv az öku me -
ni kus ta nács ál tal kez de mé nye zett
és nép sze rű sí tett el kép ze lés, ne ve -
ze te sen az, hogy a menny be me ne -
tel és pün kösd nap ja kö zöt ti idő szak
is nyer jen öku me ni kus szí ne ze tet.
Az el kép ze lés sze rint in téz mé nyek

és gyü le ke ze tek ek kor – im má ron
nem csak a ja nu á ri kel le met len, ha -
nem a ko ra nyá ri sok kal kel le me -
sebb idő ben is – öku me ni kus is ten -
tisz te le te ket, vi gí li á kat, csa lá di na -
po kat, ki rán du lá so kat ren dez het -
nek. Az Ali ansz el nök sé ge kész -
ség gel aján lot ta köz re mű kö dé sét
ez utób bi prog ram be ve ze té sé hez,
meg va ló sí tá sá hoz, nép sze rű sí té sé -
hez. Ez zel a lé pés sel az öku me né li -
tur gi kus szintjén is ki fe je ző dik a két
kö zös ség Krisz tus ban va ló egy sé ge,
amely nek egyéb ként a ja nu á ri ima -
hét ese té ben még hí já val va gyunk.

Mint is me re tes, a Ma gyar or szá -
gi Egy há zak Öku me ni kus Ta ná csát
egy há zak al kot ják, a Ma gyar Evan -
gé li u mi Szövetség tag sá gát pe dig az
evan gé li um iránt el kö te le zett hí -
vek – a ME ÖT tag egy há za i ból és
azokon kí vül is. Ugyan ak kor az
öku me ni kus ta nács alap ok má nya
sze rint a szer ve zet együtt mű kö dő
part ne re ket is szí ve sen lát. E part -
ner ség re – amely la za, ám a kö zös
szol gá lat szem pont já ból ins pi ra tív és
meg erő sí tő együtt mű kö dés – hív ta
meg az öku me ni kus ta nács ope ra tív
tes tü le te a Ma gyar Evan gé li u mi Ali -
an szot mint egye sü le tet. A meg hí -
vást az Ali ansz ve ze tői öröm mel  fo -
gad ták.

g Dr. Bó na Zol tán,
a ME ÖT fő tit ká ra

El hí va tá sunk
és szol gá la tunk kö zös

Kö zös ta nács ko zást tar tott a ME ÖT és az Ali ansz

Új sza kasz kez dő dött a svéd–ma gyar
evangélikus egy ház ke rü le ti kap cso la -
tok ti zen négy éves tör té nel mé ben.
Mar tin Lind, a Lin kö pin gi Egy ház ke -
rü let püs pö ke, aki még 1997 ja nu ár -
já ban írt alá együtt mű kö dé si meg ál -
la po dást a Dé li Egy ház ke rü let ak ko -
ri püs pö ké vel, D. dr. Har ma ti Bé lá -
val, ez év már ci u sá val nyug díj ba vo -
nult. A svéd egy ház ne mes ha gyo má -
nyai sze rint Lind püs pök fel eme lő ün -
ne pi is ten tisz te let ke re té ben tet te le
püs pö ki pa lást ját, sü ve gét, pász tor -
bot ját és ke reszt jét az im po záns lin -
kö pin gi dóm temp lom ol tá rá ra. A
már ci us 2-án tar tott há la adá son részt
vett Gáncs Pé ter, a Dé li Egy ház ke rü -
let jelenlegi lel ké szi ve ze tő je is.

Az el nök-püs pök Lin kö ping ből a

svéd evan gé li ku sok fő vá ro sá ba, Upp -
sa lá ba uta zott az új lin kö pin gi püs -
pök, Mar tin Mo dé us ün ne pé lyes be -
ik ta tá sá ra, amely re a tör té nel mi ka -
ted rá lis ban ke rült sor An ders Wejryd
ér sek szol gá la tá val. 

Min den re mény meg van ar ra,
hogy a püs pök vál tás nem je lent majd
tö rést a két egy ház ke rü let test vé ri
kap cso la tá ban, amely nek ke re te it
im már kö zel más fél év ti ze de írá sos
do ku men tum sza bá lyoz za. Az öt -
éven ként fe lül vizs gált, ed dig már
két szer meg hosszab bí tott part ner -
kap cso la ti szer ző dés leg fon to sabb
pont jai a kö vet ke zők: rend sze res
imád ság egy má sért, in for má ció- és
ta pasz ta lat cse re, va la mint kö zös teo -
ló gi ai mun ka. 

Ez utób bi je gyé ben az idén nyá ron
im már a ne gye dik svéd–ma gyar lel -
kész kon fe ren ci á ra ke rül sor, ez út tal
Vad s ten á ban, ahol mind há rom egy -
ház ke rü le tünk ből össze sen tíz ma gyar,
a lin kö pin gi ke rü let ből pe dig tíz svéd
lel kész ké szül meg vi tat ni a va sár na pi
is ten tisz te letnek, va la mint a szent sé -
gek mai ér tel me zé sé nek és gya kor la -
tá nak iz gal mas kér dé se it. Két éve ba -
la ton szár szói üdü lőnk adott ott hont
ha son ló teo ló gi ai kon zul tá ci ó nak,
amely nek hi va ta los nyel ve az an gol.

Az új lin kö pin gi püs pök, Mar tin
Mo dé us még nem járt ha zánk ban, így
öröm mel fo gad ta a Dé li Egy ház ke rü -
let meg hí vá sát egy kö zel jö vő ben ter -
ve zett ma gyar or szá gi lá to ga tás ra.

g G. P.

Új fe je zet a svéd–ma gyar
evangélikus kap cso la tok ban

b He lyén va ló a cím, hi szen a 2011
jel ké pé nek a ke nye ret vá lasz tó
chi lei asszo nyok ép pen az öt ezer
em ber meg ven dé ge lé sé nek
evan gé li u mi tör té ne tét je löl ték
ki a nők már ci us 4-i vi lág ima -
nap já nak ige hir de té si alap igé jé -
ül. Ott, a Ge ne zá re ti-tó part ján
ti zen két te le ko sár ra va ló ke nyér
gyűlt össze a ma ra dé kok ból…
Az aláb bi ak ban né hány Pest
me gyei gyü le ke zet ima na pi él -
mé nye i nek „mor zsá it” gyűj töt -
tük össze.

Az al ber ti evan gé li kus gyü le ke zet ben
kü lö nös va rá zsuk van az ima na pi al -
kal mak nak. Az egy ház köz ség sze re -
tet ott hon nal, is ko lá val és óvo dá val is
ren del ke zik. Ilyen kor ezek nek az in -
téz mé nyek nek a mun ka tár sai is ak tív
sze re pet vál lal nak a li tur gia fel ol va sá -
sá ban, a te rem dí szí té sé ben. Az egyik
óvó nő el ső al ka lom mal vett részt
ilyen al kal mon. „Mi köz ben ol vas tam
a fü zet ből a rám bí zott so ro kat, lel ki -
leg ma gam is töl tőd tem” – mond ta
bú csú zás kor a gyü le ke zet lel ké szé nek.
Ő nem ne vel ke dett val lá sos csa lád ban,
a chi lei asszo nyok val lo má sát hall gat -
va azon ban rá döb bent, hogy a szí ve
mé lyén – ösz tö nö sen – min dig is Is -
ten tör vé nyét kö vet te. Most már tu -
da to san akar ja a krisz tu si, ön fel ál do -
zó sze re te tet meg él ni csa lád já ban és
a rá bí zott gyer me kek kö zött. 

Al ber ti az a gyü le ke zet, ahol már
a nyolc va nas évek ele jén meg tar -
tot ták az ima na pi al kal ma kat az ak -
ko ri pap né, Ro szík Mi hály né oda adó
szol gá la ta nyo mán. Me lit ta né ni az
idei al kal mat így fog lal ta össze: „Cso -

dá la tos do log lát ni, ho gyan cse lek szik
Is ten a vi lág más or szá ga i ban. Jé zus
ke zé be kell ad nunk a »ke nye rün ket
és ha lun kat«, vagy is mind azt, amink
van. Az ő te nye ré ben a ke vés is ál dás -
sá vá lik.”

Irs án va sár nap dél után sze re tet -
ven dég ség re hív ták össze a gyü le ke -
zet tag ja it. Így adód ha tott, hogy szép
szám mal kép vi sel tet ték ma gu kat fér -

fi ak is ezen a „női” al kal mon. Bár -
dossy Ti bor né nyu gal ma zott pap né
sze rint ilyen kor nem szá mí ta nak a ki -
lo mé te rek: „Olyan volt, mint ha a
chi le i ek itt let tek vol na ná lunk, s mi
őná luk. Gond ja ik a mi bá na tunk,
örö me ik a mi örö me ink is.”

A mag ló di gyü le ke zet asszo nya i -
nak az ima na pon asz tal ra ke rült ke -
nyér ről eszük be ju tott, hogy egy
nóg rá di köz ség ben ke nye ret süt éhe -
ző hit ta no sa i nak az evan gé li kus lel -
kész nő. Az ima na pi per sely pénzt ők
er re a cél ra aján lot ták fel.

A Ma gyar or szá gi Egy há zak Öku -
me ni kus Ta ná csa fő tit ká ra ként Bó -
na Zol tán nak hi va tal ból is fi gye -
lem mel kel lett kí sér nie a női vi lág -
ima nap elő ké szü le te it. A fő tit kár
azon ban egy na gyon ked ves kö zös -
ség, a du na var sá nyi re for má tu sok
lel ki pász to ra is. Már ci us 4-én, pén -
te ken ő temp lo ma hát só so ra i nak
egyi ké ben hú zó dott meg sze ré nyen.

Az ima na pi is ten tisz te le tet – ahol e
so rok író ja szol gált ige hir de tés sel –
fe le sé ge, Gi zel la, a gyü le ke zet má sik
lel ké sze ve zet te. Nem kis öröm töl -
töt te el azon ban a du na var sá nyi
asszo nyo kat, ami kor Bó na Zol tán két
nap pal ké sőbb – va sár na pi pré di ká -
ci ó já ban – az ima nap ra hi vat ko -
zott. A chi lei asszo nyok hi te, ne héz -
sé gek ben is ren dü let le nül Krisz tus -
ra mu ta tó szol gá la ta őt is meg ra gad -
ta. Re mény sé günk sze rint így tör tént
ez idén má sutt is…

g B. Pin tér Már ta

Mor zsa sze dés

b A Ma gyar or szá gi Egy há zak Öku me ni kus Ta ná csá nak (ME ÖT) ope ra -
tív tes tü le te (D. Sze bik Im re, Tarr Zol tán, dr. Tarr Klá ra, dr. Mé szá ros
Kál mán, Cser nák Ist ván, Ka lo ta Jó zsef, dr. Bó na Zol tán) és a Ma gyar
Evan gé li u mi Szö vet ség (Ali ansz) el nök sé ge (dr. Sza bó Dá ni el, dr. Mé -
szá ros Kál mán, Sze ve ré nyi Já nos, Szu hánsz ky Gá bor) feb ru ár 28-án el -
ső íz ben tar tott kö zös meg be szé lést kö zös el hí vá suk ról és a kö zös szol -
gá lat le he tő sé gé ről.

Óvónők és tanítónők olvasták fel Albertiben az imanapi liturgia szövegét

F
O

TÓ
: T

Ú
R

I 
K

R
IS

Z
T

IN
A

Uppsalai csoportkép – középen, a tanzániai püspök jobbján pásztorbottal kezében az új linköpingi püspök, Martin Modéus
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A csa lá di ház. Gye rmek ko rom tün -
dér vi lá ga nincs se hol. Sem mi nem
ma radt be lő le. A gyö ke re it a nagy szo -
ba alá nö vesz tő ha tal mas nyár fát ki -
vág ták, a hűs vi zet cse peg te tő ar té -
zi ku tat be te met ték. Oda a min dent
ter mő kert, a se lyem vi rá go kat bon -
tó meggy fa is. Egy fa bó dé ár vál ko dik
a be já rat mel lett, ott kap ják a je gyet
a be ál ló au tók, hogy bent őriz zék
őket. Egy sze rű be ton bun ker lett az
em lé kek től ros ka do zó vá sár he lyi
ház. Áll tam az ud va ron, né mán, s úgy
érez tem, mint ha va la ki gép pisz tollyal
le te rí tett vol na; nem volt sza vam a
vá rat lan fáj da lom ra.

* * *

Ham vas Bé la: Nap lók. A hu sza dik
szá zad egyik leg na gyobb gon dol ko dó -
já nak élet mű so ro za tát zár ja le a két
kö tet. Szer ző jü ket nem volt könnyű
kö vet ni, hi szen min dig já rat lan uta kon
tört elő re. Ham vas mun ká it nem
kap csol hat juk a fi lo zó fi á hoz, az iro da -
lom hoz, a val lá sok egyet len irány za -
tá hoz sem, még is mind ben nük van.
Nem volt előd je, nem volt sza va it to -
vább gon do ló ta nít ványa, nap ja ink -
ban még is min den ki hi vat ko zik rá. 

In du lá sát, kü lö nös vál lal ko zá sát
meg ha tá roz ta édes ap já nak, Ham -
vas Jó zsef nek az éle te, aki pap ta nár
volt, a po zso nyi evan gé li kus lí ce -
um ban ta ní tott. 

A nap ló nem ha son lít a meg szo kott
for mák hoz. Csu pa tö re dék, lá za san
le írt mon dat. Köny ve i nek a váz la ta.
Az 1942–45 kö zöt ti esz ten dők né hány
ol dal csu pán: a há bo rú bor zal ma i ról,
a ha zát lan ság ról. Az után egy re sű rűb -
ben jegy zi le gon do la ta it; 1946-tól
1968-ig ível a „tit kos” üze net. 

A meg je lölt ré sze ket vissza la po -
zom: „Is ten előtt sen ki se mond hat -
ja ma gát jó nak. Előt te nincs ér dem.
Min den nagy tu laj don sá gunk az ő
aján dé ka. Ma gam ban úgy hí vom,
hogy az ima tü ze. So ká ig mint ha hi -
á ba hív tam vol na. Mint ha el for dult
vol na tő lem. Ta lán épp leg ne he zebb,
éle tem leg sö té tebb nap ja i ban. Az után
egy szer re, mint mi kor a füs tön a
láng hir te len át tör, ki ál tá som el ér te.
És meg hal lot ta.”

* * *

Feb ru ár. Mi lyen rap szo di kus volt
az idő. Sza kadt a hó, el ol vadt, hir te -
len tíz fok kal me le gebb lett. Ké sőbb
új ból ko pog tat tak ko ra reg gel az
éhe ző ma da rak, fi gyel mez tet ve, hogy
még nincs vé ge. „A ku tya nem eszi
meg a te let” – mond ták gye rek ko -
rom ban az öre gek. Ezek a hosszú fe -
hér éj sza kák, ki hűlt szo bák, mi kor
föl éb red tünk a dü hön gő éji szél vo -
nyí tá sá ra. Fe ke te fel hők mö gül ha ki -
sza ba dult a nap, és kis idő re ki sü tött,
fá radt ar cun kat azon nal be le már -
tot tuk a gyó gyí tó fény be. Eszünk be
ju tot tak a ki ürült kam rák, a gyö nyö -
rű hang ver se nyek, a med vék éb re dé -
se, de azt hi szem, leg töb ben ar ra gon -
dol tunk, ab ban re mény ked tünk, nem
tart már so ká ig, messzi út já ról a ta -
vasz új ból meg ér ke zik.

* * *

Hor vát bor. Vin ko Seb rek ki ál lí tá sa
a Tánc szín ház Ke ren gő Ga lé ri á já ban.
A most het ven éves mű vész fo tói a
ha gyo má nyo kat és a kor társ mo -
dern irány za to kat öt vö zik. Mun ká -
i nak spekt ru ma a do ku men tá ci ós
ké pek től a saj tó fo tó kon át a mű vé szi
fel vé te le kig ter jed. 

Seb rek nem csak re mek kép író, de
a nem zet kö zi vi zu á lis mű vé sze tek ér -
tő elem ző je is. Kri ti kái év ti ze dek
óta meg je len nek szak la pok ban, és a
Zág rá bi Fo tó klub szor gal mas el nö ke

is. Bú csú zás kor meg aján dé koz egy
üveg bor ral. „Ez a leg jobb ná lunk!” –
mond ja mo so lyog va. Ott hon föl -
bont juk, és di csér jük mind annyi an.
Más nap ki de rül, nem iga zán jó. Úgy
lát szik, a csa lá di as han gu lat, a kö zös
tör té ne lem, a friss ba rát ság ala po san
meg za var ta íté lő ké pes sé gün ket.

* * *

Busz so főr. Egy év után új ra itt, a 156-
os bu szon a ked ves, ré gi fi a tal em ber.
Jó na pot kí ván, a Pe tő In té zet nél he -
lyet kér egy be teg kis fi ú nak. A me re -
dek, nagy ívű ka nyart las san ve szi be,
a meg ál ló nál óva to san fé kez. Ap ró fi -
gyel mes ség és örö kös be széd. „Vi gyáz -
za nak ma guk ra!” – mond ja bú csú zás -
kor. „Ma front van. A szív be te gek
igya nak de ci vö rös bort!” – ta ná csol -
ja in du lás után. És a zsú folt ko csi ban
föl en ged nek a szót lan em be rek, meg -
szó lít ják egy mást. Mi lyen ke vés kell:
pár jó szó, és más kép pen lát juk a re -
mény te len nek tű nő hét köz na pot.

* * *

Szent end rei dél előtt. Arany ke reszt
a fő té ren, szűk ut cák, fény ben föl ra -
gyo gó temp lo mok. Mind ez csak ne -
kem ér de kes, mert a Du na-part kö -
ze lé ben két ku tyát – egy ha tal mas
ber nát he gyit és gom bo lyag köl két –
cso dál nak az em be rek. A kő pa don
ül nek, fi a tal gaz dá ja pe dig si mo gat -
ja, ma ga mel lé hív ja, ve zény sza vak -
kal biz tat ja a jó szá got. És Pi ci pro du -
kál ja ma gát. Vé gül a nő ar cát nya lo -
gat ja, jobb ról és bal ról, az után a há -
tá ra fek szik. Leg töb ben tap sol nak, és
fi nom cso ko lá dé val kí nál ják.

* * *

Er dé lyi ba rá tok. Két év után új ra
együtt, öre gek és fi a ta lok. Sze gé -
nyek, de az ap ró aján dé kok őszin te
szív vel ké szül tek. Mind hasz nos, egy -
sze rű és ere de ti da rab. Va cso ra után
vö rös bort bon tunk, és be szél ge tünk.
A 16. szá zad ban lé te sí tett Há zson gár -
di te me tő ről, a pusz tí tás ról! „Új ból
ron gál ják a ma gyar sí ro kat!” – mond -
ja szo mo rú an Ká roly. Há rom már -
vány osz lo pot né hány nap ja da ra bok -
ra tör tek. Két ala pít vány is har col az
em lék hely meg óvá sá ért, de hi á ba.
Még a mű ve lő dé si mi nisz ter hez is ír -
tak le ve let, de vá lasz ra se mél tat ták
őket. Mi le het a meg ol dás? Tér fi gye -
lő ka me rák? Nem. Ha vég re meg vál -
toz na a tör té ne lem szem lé let, az len -
ne a re mény tel jes jö vő. Ha a gyű lö let
utol só láng jai is ki huny ná nak.

* * *

Kós And rás. Egy sze rű, szép port ré -
fil met ké szí tett Mo hi Sán dor a ko lozs -
vá ri szob rász ról. Né zem az ar cát, lá -
tom-e édes ap ja, Kós Ká roly vo ná sa it?
A hor gas orr, a száz ba ráz da hi ány zik,
pe dig ő is a ki lenc ven fe lé kö ze le dik.
A Var jú vá rat lát juk, a csa lá di fész ket;
a sö tét bar na fa meg ko pott, de a sztá -
nai kő el len állt az idő vas fo gá nak. 

Kós And rás nagy sze rű szob rász.
Te het sé ges, fő leg a fa fa ra gás mes te -
re. 1938-ban vég zett a fő is ko lán, négy
év ti ze den át ta ní tott, oly kor több
tan szé ken is. „Ke vés szó val, mert a
mű vé sze tet nem le het ma gya ráz ni” –
mond ja szen ve dé lye sen. Az után a
zsú folt mű te rem ben sé tá lunk, a pol -
cok ros ka doz nak: fi no man meg mun -
kált fe jek, tö ré keny lány ala kok, je les
sze mé lyi sé gek. „Ezek szen tek. Er -
dély szent jei!” – mu tat ja, és mind -
egyik nek a há tá ra csap egyet. Éb resz ti
Kós Ká rolyt, Tót fa lu si Kis Mik lóst,
Apá czai Cse re Já nost… Egye te mes ér -
té kű élet mű s na gyon mai. Tisz ta lá -
tá sú örök üze ne tek az új év szá zad ban.

g Feny ve si Fé lix La jos

Jegy zet la pok
(Nap ló, 2011)

– Mik lós, kezd jük egy rö vid be mu -
tat ko zás sal!

– 1931-ben szü let tem. A bu da pes -
ti re for má tus gim ná zi um ban ta -
nul tam, majd át ke rül tem a Szent
Ist ván Gim ná zi um ba, ott érett sé giz -
tem. Ví zi lab dá zó ként az újon co -
kon és az ifi ken át ve ze tett az út a
ma gyar baj nok ság ba, a Ganz-Má vag
csa pa tá ba, de Szol no kon és Sze ge -
den is ját szot tam. A ka to nai szol gá -
lat le tel te után, 1955-től az új pes ti
Bá nya gép gyár ban, majd a Ganz -
ban mint mi nő ség el len őr dol goz -
tam, az tán mé rő szo ba-ve ze tői be -
osz tás ba ke rül tem, ké sőbb pe dig a
mi nő ség-el len őr ző osz tály ve ze tő -
je let tem. 

A Mér nök to vább kép ző In té zet ben
1968-ban el vé gez tem a fel ső fo kú
mű sza ki el len őr zé si ve ze tő kép ző
szak tan fo lya mot. 1975-től a Gép -
ipa ri Tu do má nyos Egye sü let Mű sza -
ki Szol gál ta tó Iro da ve ze tő je és a Mi -
nő ség irá nyí tá si Szak osz tály tit ká ra
vol tam. 1991-ben meg ala kult a Ma -
gyar Mi nő ség Tár sa ság, amely nek fő -
tit ká ra, majd ügy ve ze tő igaz ga tó ja
let tem. 2003-ban vo nul tam nyug ál -
lo mány ba, de ta valy nyá rig ta nács -
adó ként több he lyen is ak tí van te vé -
keny ked tem.

– Hon nan ered a Pákh csa lád?
Med dig le het vissza ve zet ni a csa -
lád fát?

– A Pák hok ősei az Ár pád-há zi ki -
rá lyok ál tal be hí vott és a Fel vi dék re,
a mai Szlo vá kia te rü le té re le te le pí tett
szász bá nyá szok vol tak. A bá nya vá -
ro sok le vél tá ra i ban őr zött ira tok sze -
rint az év szá za dok fo lya mán a csa lád -
név Packh ról elő ször Páckh ra, vé gül
Pákh ra vál to zott. Az idő vel több ág -
ra bom lott csa lád tag jai so kat ad tak
a ma gyar ság nak.

– Kik vol tak a leg ne ve sebb Pák hok?
Ho gyan kap cso lód tak az or szág tör -
té nel mé nek ne ve ze tes ese mé nye i hez,
így az 1849–49-es for ra da lom hoz és
sza bad ság harc hoz?

– Pákh Mi hály (1759–1858) a ti szai
evangélikus egy ház ke rü let szu per in -
ten den se, az az püs pö ke volt. A for -
ra da lom ban és sza bad ság harc ban
va ló rész vé te le mi att a csá szá ri had -
bí ró ság ha lál ra ítél te. Ke gyel met ka -
pott, de az élet fogy tig la ni vár bör tön -
re vál toz ta tott fog ság ból csak sú -
lyos meg be te ge dé se árán sza ba dult,
és pár évi lel ké szi szol gá lat után
meg halt. Pe tő fi több ször ven dé ges ke -
dett a csa lád nál Dob si nán, Rozs -
nyón, és egy ver sé ben Pákh Mi hály -
nét sa ját sze re tett édes any já hoz ha -
son lí tot ta. Tíz gyer me kük szü le tett. 

Fi ai kö zül Pákh Al bert (1823–1867)
író és új ság író a csak nem hét év ti ze -
det meg élt Va sár na pi Új ság ala pí tó -
ja ként és fő szer kesz tő je ként, több iro -
dal mi fo lyó irat szer kesz tő je ként mű -
kö dött, a sza bad ság harc utá ni iro dal -
mi élet meg ha tá ro zó alak ja ként em -
lí ti a szak iro da lom. Az Aka dé mi á nak
és a Kis fa lu dy Tár sa ság nak is tag ja
volt. A sze gény sor sú Pe tő fit ön zet -

le nül tá mo gat ta, és szo ros ba rát ság
fűz te őket egy más hoz. 

Öccse, Pákh Ká roly (1828–1909)
ta nár és is ko la igaz ga tó volt az ig lói
evan gé li kus gim ná zi um ban. 1848–
49-ben ön kén tes, utóbb a hon véd ség -

nél tel je sí tett szol gá la tot. Vi lá gos ról
be te gen tért ha za, majd egy for ra dal -
mi ih le té sű ver se mi att vár fog ság ra
ítél ték, és Ol mü tz ben ra bos ko dott.
Pákh Mi hály uno ká ja – az én nagy -
apám –, Pákh Al bert (1869–1956) a
19. szá za di nagy ma gyar or vos pro -
fesszo rok ta nít vá nya, hu ma nis ta hi -
va tás szem lé le tét tő lük kap ta. Az el -
ső vi lág há bo rú ban tá bo ri kór ház -
pa rancs nok ként szol gál ta a ha zá ját. 

Édes apám öccse, Pákh Pál (1899–

1971) ka to nai épí tész volt szá za do si
rang ban. A má so dik vi lág há bo rú
idő sza ká ban a Ke le ti-Kár pá tok ban
ki épí tett vé del mi rend szer, az Ár pád-
vo nal egyik épí tés ve ze tő je ként dol -
go zott. 1956-ban el hagy ta az or szá -
got, az Egye sült Ál la mok ban, Cleve -
land ben te le pe dett le. 1971 te lén el -
tűnt, majd ami kor a hó el ol vadt,
meg ta lál ták a holt test tét. Gyil kos ság
ál do za ta lett.

– Csa lád já nak tör té ne té ről gyer -
mek ko rá ban hall az em ber a szü le i -
től, nagy szü le i től. De a tu da tos oda -
fi gye lés, a mö göt tes dol gok ra va ló
nyi tott ság – ha egy ál ta lán ki ala kul –
éret tebb sze mé lyi sé get kí ván. Ná lad
mi kor és ho gyan tör tént ez a „mi nő -
sé gi” vál tás?

– Pon to san meg tu dom mon da ni,
hogy mi kor és ho gyan. Édes apám,
Pákh Mik lós (1898–1976) ka to na -
tiszt volt. 1940-ben részt vett a má -
so dik bé csi dön tés utá ni er dé lyi be -
vo nu lás ban, és el ke rült Ko lozs vár ra.
Itt kap cso ló dik a tör té net hez a ki vá -
ló evangélikus köl tő, Re mé nyik Sán -

dor (1890–1941), aki nek az ere i ben
szin tén Pákh-vér folyt, hi szen Pákh
Mi hály püs pök déd uno ká ja volt. 

Nagy apám és Re mé nyik Sán dor,
mint ro ko nok, ál lan dó le ve le zés ben
áll tak – mind a ket ten sze ret tek ír ni.
Apám ilyen for mán is mer te Re mé nyik
cí mét. El ment hoz zá, be csön ge tett.
Ki jött egy szo ba lány. Apám be mu tat -
ko zott, de mi vel ka to na ru há ban volt,
a szol gá ló bor zasz tó an meg ijedt,
hogy jött egy ka to na, és ta lán el
akar ja vin ni a köl tőt. Apám el mond -
ta, hogy Re mé nyik Sán dort ke re si.
„Nincs itt hon, nincs itt hon” – is mé -
tel get te a szol gá ló le ány. Nem en -
ged te be. 

Apám ott hagy ta a név jegy kár tyá -
ját, vissza ült a ko csi ba, és vissza tért
szol gá la ti he lyé re. Nagy apám nak ké -
sőbb Re mé nyik meg ír ta, mi tör tént
ez után: „Úr is ten! Ez a Pákh Al bert -
nak a fia! És ma ga nem en ged te be!”
– mond ta, mi kor a szo ba lány be vit -
te és oda ad ta ne ki a név jegy kár tyát.
De hon nan tud ta vol na az a szo ba -
lány, egy er dé lyi kis lány?… Fo gal ma
sem volt a csa lá di dol gok ról. Így a két
em ber so ha sem ta lál ko zott. 

Re mé nyik egy esz ten dő re rá el -
hunyt. Ami kor apám ha za jött Er dély -
ből, és ezt el me sél te ne kem, a ki lenc-
tíz éves gyer mek nek, a tör té net fel -
kel tet te az ér dek lő dé se met a csa lád
múlt ja iránt. „Ho gyan is van ez a Re -
mé nyik?” „Hogy van nak ezek a csa -
lá di dol gok?” Er re ha tá ro zot tan em -
lék szem. Ek kor kér tem meg apá -
mat, hogy kezd jen el me sél ni. Az tán
elő ke rült, hogy ki volt az író Pákh Al -
bert, be szélt Mi hály ról, az evan gé li -
kus püs pök ről. Ek ko ri ban már is ko -
lá ba jár tam, ta nul tam tör té nel met,
meg hit tan ra is jár tam, és ezek is se -
gí tet tek tisz tán lát ni, hogy ki ki cso -
da. Az tán min den év ben le men tünk
Kő szeg re, nagy apám hoz, aki na gyon
sze re tett, ren ge te get me sélt ne kem,
ren ge te get ta ní tott…

– Hol van nak az or szág ban Pákh-
em lék he lyek?

– Ig lón, ahol Pákh Károly gim ná -
zi u mi igaz ga tó volt, az evan gé li kus
temp lom ban, az ol tár ral szem köz ti,
bal  ol dal ról a har ma dik pad sor ban
volt egy réz táb la, rajta a neve. Ott jár -
tam kor az ő he lyén ül het tem! A vá -
ros fő ut cá ján, ré zsút szem ben a gim -
ná zi um mal, föld szin tes la kó há zá -
nak két ab la ka kö zött már vány táb la
hir det te, hogy ott élt. De ezen fel vi -
dé ki em lék he lyek je len le gi sor sá ról
saj nos nincs in for má ci óm. 

A fő vá ros sal kap cso la to san ér de -
mes meg em lí te ni, hogy Pákh Al -
bert 1867-ben, a ki egye zés évé ben
halt meg Pes ten. Azt a dísz sír he lyet,
amely most a Ke re pe si te me tő ben ta -
lál ha tó, a vá ros aján dé koz ta. A sír em -
lé két az ál ta la ko ráb ban szer kesz tett
Va sár na pi Új ság ol va sói ál tal lét re -
ho zott em lék bi zott ság gyűj té se nyo -
mán emel ték. Ez egy csa lá di sír bolt.
1948-ban még lé te zett egy má sik
sír bolt, de az ab ban nyug vó kat ex hu -
mál ni kel lett, mi vel azt a te me tő részt
sza nál ták. Ak kor a cson to kat át he -
lyez ték eb be a sír bolt ba. Ezt édes -
apám in téz te.

Az tán tel tek-múl tak az évek, édes -
apám, édes anyám is meg halt, így
őket is ide te met tem. Én ez zel a sír -
ral ma is tö rő döm. Né hány év vel ez -
előtt meg csi nál tat tam, ezért néz ki
úgy, ahogy a Pákh ősök meg ér dem -
lik. Én is itt fo gok nyu god ni, a ne vem
már ki van ír va. Az em ber ha lan dó,
így ez zel is fog lal koz ni kell…

g Re zsa bek Nán dor

A Pákh csa lád a for ra da lom
és sza bad ság harc szol gá la tá ban

In ter jú Pákh Mik lós sal

b Ol va só ink bi zo nyá ra jól is me rik azt az élet hely ze tet, ami kor az ad dig
la za is me rő si, ba rá ti, eset leg kol le gi á lis kap cso lat egy vá rat la nul nap -
vi lág ra ke rü lő kö zös ér dek lő dé si te rü let ha tá sá ra át ala kul, szo ros sá
vá lik. Így jár tunk mi is, e be szél ge tés kró ni ká sa és in ter jú ala nya. Már
évek óta kö zö sen vet tünk részt egy mi nő ség irá nyí tá si szak fo lyó irat szer -
kesz tő bi zott sá gi mun ká já ban, ami kor ki de rült: egyi künk az Evan gé -
li kus Élet szer ző je, Pákh Mik lós pe dig (nem csak) a ne ves lu the rá nus
fa mí lia, a Pákh csa lád le szár ma zott ja, de egy ben ku ta tó ja és kró ni -
ká sa is. An nak a csa lád nak, amely – szo ros egy há zi kö te lék ei mel lett –
az 1848–49-es for ra da lom és sza bad ság harc idő sza ká ban is pél da mu -
ta tó an szol gál ta nem ze tét.
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A far kas ré ti öku me ni kus es ték kö vet ke ző al kal mán, már ci us 14-én, hét -
főn 18.30-kor Nagy pál Sza bolcs ró mai ka to li kus vi lá gi teo ló gus (Bé kés
Gel lért Öku me ni kus In té zet, Pan non hal ma) és Rozs-Nagy Szil via evan -
gé li kus lel kész A meg osz tott ság bot rá nya és a sok szí nű ség ki hí vá sa 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

Egy há zi és ze nei tár lat ve ze té sek Mun ká csy
Krisz tus-tri ló gi á já nál a Ma gyar Nem ze ti Ga lé ri á ban
Az Asz ta li Be szél ge té sek Kul tu rá lis Ala pít vány a Ma gyar Nem ze ti Ga -
lé ri á val és a Mun ká csy Ala pít vánnyal együtt mű köd ve hat ré szes so ro za -
tot szer vez Mun ká csy Mi hály Krisz tus-tri ló gi á já ról a Ma gyar Nem ze ti
Ga lé ri á ban.

A prog ram so ro zat keretében négy al ka lommal egy-egy felekezet –
a gö rög ka to li kus, a ró mai ka to li kus, a re for má tus, illetve az evan gé li -
kus – püs pö ke tart tár lat ve ze té st. Eh hez egyházzenei bemutató kap cso -
ló dik, melyen az adott felekezet böj ti dallamai csendülnek fel. Két al -
ka lom me di tá ció, me lyen két kor társ ze ne szer zőnek a Mun ká csy-tri -
ló gi á ról szó ló ze nei al ko tá sa hallható, míg két ne ves teo ló gus el mél ke -
dés sel ké szül.

Már ci u si prog ra mok
• Már ci us 12., me di tá ció: Je le nits Ist ván pi a ris ta szer ze tes és Vu kán

György Emer ton-dí jas ze ne szer ző, zon go ra mű vész
• Már ci us 19., tár lat ve ze tés: Fa bi ny Ta más evan gé li kus püs pök, Fin ta Ger -

gely or go na mű vész és az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem kó ru sa
(az Asz ta li Be szél ge té sek Kul tu rá lis Ala pít vány 100. ren dez vé nye)

• Már ci us 26., tár lat ve ze tés: Ko csis Fü löp gö rög ka to li kus püs pök és a
Szent Ef rém fér fi kar (ve ze tő: Bub nó Ta más)

Hely szín: Ma gyar Nem ze ti Ga lé ria, „A” épü let. Kez dé si idő pon tok: 15 óra.
A programokon részt venni a ki ál lí tás ra szó ló be lé pő jegy bir to ká ban lehet.
Elő ren del ésre a Ma gyar Nem ze ti Ga lé ria hon lap ján van mód.

H I R D E T É S

Fel vé te li
A Bap tis ta Teo ló gi ai Aka dé mia fel vé telt hir det ál la mi lag fi nan szí ro zott
kép zé se i re a 2011/2012-es tan év re. A kép zé sek, az egész éle ten át tar tó
ta nu lás je gyé ben, min den kor osz tály előtt nyi tot tak.

Teo ló gia alap kép zé si szak (BA)
A kép zés so rán 3 spe ci a li zá ció vá laszt ha tó:

– gyü le ke ze ti lel ki pász tor: azok nak, akik élet hi va tás ként sze ret né nek
klasszi kus lel ki pász to ri fel ada to kat el lát va szol gál ni (ige hir de tés, lel ki -
gon do zás, ta ní tás…);

– misszi ói: azok nak, akik sze ret né nek fel ké szül ni a bib lia kör-ve ze tői,
if jú ság ve ze tői, evan gé li zá ci ós mun ka tár si, misszi o ná ri u si fel ada tok va -
la me lyi ké re is;

– szo ci á lis lel ki gon do zó: azok nak, akik szak sze rű en sze ret né nek se -
gít sé get nyúj ta ni tes ti-lel ki ter het hor do zó em ber tár sa ink nak.

A sza kon teo ló gus szak kép zett ség sze rez he tő. A kép zés ide je 8 fél év.

Teo ló gia mes ter kép zé si szak (MA) 
A kép zés re azok je lent ke zé sét vár juk, akik már ren del kez nek dip lo -
má val, és ér dek lőd nek a hit tu do mány iránt. A sza kon ok le ve les teo -
ló gus (MA in Theo logy/Di vi nity) szak kép zett ség sze rez he tő. A kép -
zés ide je 4 fél év.

Kán tor alap kép zé si szak (BA) 
Olyan ér dek lő dő ket vá runk, akik szak sze rű en sze ret né nek részt ven ni
az ének-ze nei szol gá lat ban. A sza kon kán tor szak kép zett ség sze rez he -
tő. A kép zés ide je 6 fél év. A sza kon be lül vá laszt ha tó kép zé si irány: if -
jú sá gi ze ne (gos pel).

Je lent ke zé si ha tár idő: 2011. áp ri lis 30.
A je lent ke zé si lap le tölt he tő in téz mé nyünk hon lap já ról (www.bta.hu) vagy
a ta nul má nyi hi va tal tól igé nyel he tő (cím: 1068 Bu da pest, Ben czúr u. 31.;
te le fon: 1/342-7534/131 vagy 20/886-0846; e-mail: ta nul ma nyi@bta.hu).

Dr. Al má si Ti bor rek tor

H I R D E T É S

Hús vé ti rajz- és imád ság pá lyá zat gyer me kek nek
A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház (MEE) Gyer mek- és If jú sá gi
Osz tá lya imád ság író- és rajz pá lyá za tot ír ki Jé zus szen ve dés tör té ne te és
hús vét ün ne pe té ma kör ben. A gyer me kek öt kor osz tályban pá lyáz hat -
nak: óvo dá sok, 1–2., 3–4., 5–6. és 7–8. osz tá lyo sok.

A raj zok A/4-es mé ret ben ké szül je nek, hasz nál ha tó szí nes ce ru za,
filc toll, zsír kré ta vagy fes ték. Az ol vas ha tó for má ban be kül den dő
imád sá gok tet sző le ges ter je de lem ben ké szül het nek. Kér jük, hogy a raj -
zok és az imád sá gok há tul ján sze re pel jen a ké szí tő ne ve, élet ko ra (osz -
tá lya), a mű cí me, il let ve a pá lyá zó lak cí me, gyü le ke ze te és ok ta tá si in -
téz mé nyé nek ne ve.

A be ér ke zés ha tár ide je: áp ri lis 13., szer da.
A cím, aho vá vár juk a mun ká kat: MEE Gyer mek- és If jú sá gi Osz tály,

1450 Bu da pest, Pf. 21.
A pá lyá zat ered mé nyét hon la pun kon áp ri lis 18-án je len tet jük meg, és

a dí ja kat még hús vét előtt pos tá ra ad juk.
A pá lyá zó gyer me kek leg fel jebb há rom raj zot és há rom imád sá got küld -

het nek be.
Az egyes kor osz tá lyok ban az el ső há rom he lye zett ré sze sül aján dék ban.
Sze re tet tel vár juk a raj zo kat és az imád sá go kat!

H I R D E T É S

Bú za Bar na ren dít he tet len op ti miz -
mu sa, de rű je és mély hi te an nak az
élet raj zi könyv nek a lap ja in is át su -
gár zik, ame lyet még a mű vész éle té -
ben kez dett el ké szí te ni Bé res Klá ra
és Bé res Me lin da. Bar na bá csi –
aho gyan so kan hív ták – min dig is
nagy öröm mel me sélt éle té ről és
azok ról a tör té nel mi kor sza kok ról,

ame lyek ben élt és al ko tott. Az üs tö -
kös csil la got ho zott cí mű, fo tók kal
gaz da gon il luszt rált kö tet hí ven ad -
ja vissza Bar na bá csi si ke rek kel és
pró ba té te lek kel te li élet út ját, vá lasz -
té kos és sa já tos hu mor ral fű sze re zett
szó for du la ta it.

A könyv ből meg tud hat juk, hogy a
re for má tus fi úcs ka mi ért zsi dó is ko -
lá ban ta nult meg ír ni-ol vas ni, s ho -
gyan mi nist rált a ka to li kus mi sén. A
Kle bels berg tá mo ga tá sa cí mű fe je zet -
ben el ol vas hat juk, ho gyan ke rült a
fel vé te li vizs gán leg több pon tot el ért
ti zen hét éves fi a tal em ber az ak ko ri
kul tusz mi nisz ter en ge dé lyé vel a Kép -
ző mű vé sze ti Fő is ko lá ra – egy év vel
a fel vé te li kor ha tár alatt. 

Bú za Bar na azt is fel idé zi, hogy ró -
mai ösz tön dí ja vé gén mi ként hí vat ta
őt, a szin te még pá lya kez dő fi a tal em -
bert – szob rász mun ká ja el is me ré se -
ként – sze mé lyes ki hall ga tás ra XI. Pi -

us pá pa. Ta nul sá gos tör té net, hogy
1944-ben mi ként lett „az igaz ság if jú
baj no ka” egyik perc ről a má sik ra
mun ka szol gá la tos a Nyi las ke resz tes
Párt ural ma alatt; őri ző an gya lai
azon ban ez idő alatt is szá mos élet -
ve szélyes helyzet ből kime ne kí tet ték. 

A kom mu nis ta érá ban po li ti ka i lag
meg bíz ha tat lan egyén nek szá mí tott.
„Ne kem már ko ráb ban is vol tak kul -
ti kus mun ká im, azo kért meg azt
vág ták a fe jem hez, hogy a kle ri ká lis
re ak ció uszá lyá ba ke rül tem, hogy
meg mé te lyez tek a pa pok, és így én
nem va gyok al kal mas sem mi re” – ol -
vas hat juk az Út ke re sés cí mű fe je -
zet ben. Hogy mi ként si ke rült a leg -
va dabb kom mu nis ta idő ben az ál lan -
dó meg fi gye lés alatt tar tott Szá za dos
úti mű vész te le pen el ké szí te nie az
al bert fal vai Szent Mi hály-plé bá nia -
temp lom szá má ra a Szent Mi hály-
szob rot, s hogy ki cso da va ló já ban
Ikar o vics – nos, ez is sze re pel a kö -
tet ben.

Nem csak szak mai kö rök ben övez -
te el is me rés Bú za Bar nát, de la kó he -
lyén is köz tisz te let ben állt. Ezt az
1971-i évi or szág gyű lé si vá lasz tá sok
is bi zo nyít ják. A könyv ben Bar na bá -
csi így ele ve ní ti ezt fel: „Ma jor Ta más -
sal, a nép sze rű szí nésszel szem ben
en gem in dí tot tak a vá lasz tá so kon.
Ere de ti leg nem is én let tem vol na a
má sik hi va ta los je lölt, de so kan vol -
tak azok, akik mint a Fő vá ro si Ta nács
Kul tu rá lis Bi zott sá gá nak el nö két már
meg sze ret tek és el is mer tek, ezért
meg tet tek je lölt nek. Az em be rek
nem a vak vi lág ba vok sol tak, az Or -
szág gyű lés mű vész stá tu szát sza vaz -
ták meg. A vá lasz tás kor öt ezer sza -
va zat tal töb bet kap tam, mint Ma jor
Ta más. Meg jegy zem, ő volt az el ső,
aki gra tu lált. Szin te hi he tet len volt ez
a nagy si ker a szá mom ra, hi szen
Ma jor Ta mást min den ki is mer te.
Rá adá sul Aczél György is messze me -
nő leg őt tá mo gat ta, min den áron őt
akar ta kép vi se lő nek. Az tán vé gül

még is én let tem. Rossz né ven is vet -
te ezt Aczél György, mi vel Ma jor ban
el vesz tett egy okos és fur fan gos tá -
mo ga tót. (…) Tu laj don kép pen en nek
kö szön he tem, hogy nem kap tam
meg a Kos suth-dí jat. A bat to nyai
em lék mű el ké szül te után fel ter jesz -

tet tek rá, min den ki egy han gú lag tá -
mo ga tott, fel is ke rül tem a ki tün tetet -
tek lis tá já ra, de Aczél az utol só pil -
la nat ban ki húz ta a ne vem.”

Hogy Bú za Bar na mél tán kapta
vol na-e meg a mű vé szek nek ad ha tó
leg na gyobb ha zai el is me rést, azt
min den ki el dönt he ti, ha el lá to gat a
fő vá ros XI. ke rü le té ben ta lál ha tó
Mol nár-C. Pál Mú ze um ba, és meg -
te kin ti a feb ru ár 24-én nyílt, Száz év
re mény cí mű ki ál lí tást. Itt bronz kis -
plasz ti kái mel lett töb bek kö zött lát -
ha tó a sü me gi fe ren ces kegy temp lom
szá má ra fá ból fa ra gott ke reszt út
vagy a Lu ther Már ton tisz te le té re ké -
szí tett ér me is. 

A Mol nár-C. Pál Ba rá ti Kör egyéb -
ként e tár lat mel lett több más ren dez -
vénnyel is em lé ket ál lít a ta valy szá -
za dik élet évé ben el hunyt Bú za Bar -
ná nak.

g – bo dazs – 

Bé res Klá ra – Bé res Me lin da: Az üs -
tö kös csil la got ho zott. Tör té ne tek Bú -
za Bar na szob rász mű vész éle té ből.
Akovi ta Ki adó, Bu da pest, 2011. Ára:
3600 fo rint. • Száz év re mény – Bú -
za Bar na em lék ki ál lí tá sa. Mol nár-C.
Pál Mű te rem- és La kás mú ze um, 1118
Bu da pest, Mé ne si út 65. Meg te kint -
he tő jú ni us 18-ig.

Száz esz ten dő „sze le tei”
könyv ben és ki ál lí tá son

b Bár na gyon sze ret te vol na, Te rem tő je más ként gon dol ta, és nem en -
ged te, hogy Bú za Bar na szob rász mű vész száz gyer tyát fújhasson el
a szü le tés na pi tor tá ján… Va la mi vel több mint két hó nap hi ány zott ta -
valy a de cem ber 30-ai ün nep ség hez, ami kor a val lá sá ban re for má tus,
ám öku me ni kus gon dol ko dá sú al ko tó ok tó ber 16-án vég leg le tet te a
vé sőt és a ka la pá csot. Idén feb ru ár ban ba rá tai és tisz te lői zsú fo lá sig
meg töl töt ték elő ször a bu dai Kle bels berg Kul túr kú ri át, hogy az éle -
té ről szó ló könyv be mu ta tó já val, majd né hány nap múl va a Mol nár-
C. Pál Mű te rem- és Lakásmú ze um Ta vasz ter mét, hogy a mun ká i ból
vá lo ga tott ki ál lí tás meg nyi tó já val em lé kez ze nek a szá mos ki tün te tés -
ben ré sze sí tett mű vész re.
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Mes ter sé gek és fog lal ko zá sok a Bib li á ban
10. or szá gos evan gé li kus báb fesz ti vál – ké pek ben

Ve tő Ist ván és a cin ko tai gye re kek a reg ge li áhí ta tért a tárgy -
já ték dí ját kap ták

Az igé nyes tech ni ka dí ja – A mag ve tő és há rom fia (Ober ling
Zsa nett Mus tár ma gok báb cso port ja, Győr)

A kor osz tá lyi együtt mű kö dés dí ja – Ka in és Ábel
(Kle nócz kyné Su lyok An na cso port ja, Bá tony te re nye)

A mű vé szi ki fe je ző e rő dí ja – Is ten or szá ga (Ka lit Esz ter és
Pa lo csay Ki só Ka ta cso port ja, Ko lozs vár)

A ki tű nő rög tön zés dí ja – Fog lal ko zá sok a Bib li á ban? (Fül ler
Tí mea Szi vár vány báb cso port ja, Ten ge lic)

Az élő báb dí ja – Evezz a mély re! (Ta másy Ta más né cso port -
ja, Bu da pest-Zug ló)

A bib li ai üze net dí ja – Na ne izélj már! (Nagy Pan ka cso port -
ja, Pi lis csa ba és a pest hi deg kú ti Gyer mek bár ka)

A szo ci á lis ér zé keny ség dí ja – A leg szebb mes ter ség (Oro dán
Krisz ti na cso port ja, Nagy ve leg) Ka lá ka-kon cert

Az élő Bib lia dí ja – Egy kis fiú uta zá sa a Bib li á val (Óvá ri né
Ur bán Ani kó cso port ja, Tol na né me di)

A lel kes csa pat mun ka dí ja – A té koz ló fiú (Kle nócz kyné Su -
lyok An na cso port ja, Szú pa tak) Egy kosár jutalombáb

Az ígé re tes kez det dí ja – A té koz ló apa (Óvá ri né Ur bán Ani -
kó cso port ja, Ta má si)
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A bábfesztiválról további fotók láthatók a gyermek- és ifjúsági osztály honlapján (www.gyio.hu), illetve egyházunk központi
oldalán (www.evangelikus.hu).
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– Mi lyen sze ren csés va gyok –
mond ta a bé ka, mi köz ben tü kör ké -
pét cso dál ta a víz tük ré ben –, gyö -
nyö rű szép va gyok, job ban úszom, és
na gyob bat ug rom, mint bár ki más.
Meg még zöld is va gyok, és a zöld
meg ép pen a ked venc szí nem. Bé ká -
nak len ni a leg szebb do log a vi lá gon.

– És én? – kér dez te a ka csa. – Én,
ugye, hó fe hér va gyok. En gem nem
ta lálsz szép nek?!

– Nem – mond ta a bé ka –, mert
te még egy ici pi cit sem vagy zöld.

– Az nem, vi szont tu dok re pül ni.
Fi gyelj csak! – mond ta a ka csa, és
szárny ra kap va né hány kört írt le a le -
ve gő ben.

– Fan tasz ti kus! Nagy sze rű! – ki ál -
tot ta a bé ka őszin te el ra gad ta tás sal.
– Tu dod, mit, én is re pül ni aka rok!

– Te azt nem tudsz!
Ami kor a bé ka egye dül ma radt,

hoz zá fo gott a re pü lés gya kor lá sá -
hoz. De még fel sem tu dott emel ked -
ni a föld ről. Ret ten tő en csa ló dott nak
érez te ma gát:

– Én csak egy mi hasz na bé ka va -
gyok, aki még re pül ni sem tud!

Hir te len jó öt le te tá madt. Fel má -
szott egy dom bocs ká ra, és fel ér ve,
amint a ka csa tet te, gyors ne ki fu tás -
sal ké szült el ső re pü lé sé re. Kar ja it ki -
ter jeszt ve ha tal mas ug rás sal ve tet te
ma gát a le ve gő be – és nagy csob ba -
nás sal esett a fo lyó ba. De leg alább
ott hon érez te ma gát a víz ben.

Ahogy ki má szott a víz ből, meg lát -
ta a pat kányt.

– Tud hat nád – mond ta a pat -
kány –, hogy a bé kák nem tud nak re -
pül ni.

– És te tudsz?
– Ter mé sze te sen nem, mert nin -

cse nek szár nya im. Én mást tu dok,
pél dá ul ki vá ló épí tész va gyok.

De ez a bé kát nem ér de kel te.
In kább a par ti sa rat tú ró disz nó nál

ér dek lő dött, hogy az tud-e úsz ni.

– Úsz ni? Is ten ments, at tól biz to -
san rosszul len nék. De én tu dom a
leg fi no mabb sü te ményt süt ni!

– Süt ni biz to san én is ki vá ló an tu -
dok – gon dol ta ma gá ban a bé ka, és
si et ve ha za in dult, hogy be bi zo nyít -
sa nagy sze rű ké pes sé gét. Amit csak
hir te len jé ben ta lált, egy tep si be szór -
ta, és be tol ta a for ró sü tő be.

– Na ugye, megy ez – mond ta elé -
ge det ten –, cso dá la tos lesz az íze, ha
meg sült.

De alig telt el pár perc, foj to ga tó
füst töl töt te be a kony há ját.

– Hát még süt ni sem tu dok. Én
csak egy mi hasz na bé ka va gyok… –
és bor zasz tó an el szo mo ro dott.

Az tán még sze re tett vol na a bé ka
úgy ol vas ni, mint a nyúl, és mi vel sem
ol vas ni, sem süt ni, sem re pül ni, sem
épít kez ni nem tu dott, egy re bol dog -
ta la nabb nak érez te ma gát.

– Ti mind sok kal oko sab bak vagy -
tok ná lam. Én sem mit sem tu dok,
csak egy unal mas, egy sze rű zöld bé -
ka va gyok… – pa nasz ko dott a nyúl -
nak.

– Ugyan, ugyan, te bé ka. Én sem
tu dok re pül ni meg süt ni, sőt még
úsz ni sem tu dok, mint te. Mert én
nyúl va gyok. Te meg bé ka vagy. És
ezért sze re tünk mind nyá jan té ged…

Gon do la ta i ba mé lyed ve lé pett a
bé ka a fo lyó hoz, hogy új ra meg -
szem lél je tü kör ké pét.

– Hát ez va gyok én. Egy zöld bé -
ka, csí kos für dő nad rág ban – és egy -
szer re, ma ga sem tud ta, mi ért, vég -
te len bol dog ság fog ta el. Örö mé ben
ha tal ma sat ug rott, amek ko rát csak a
bé kák tud nak. Ez már szin te olyan
volt, mint ha re pül ne…

For rás: Min den na pi és nem egé szen
min den na pi tör té ne tek. Vá lo gat ta
Héz ser Gá bor. Kál vin Ki adó, Bu da -
pest, 2009.

A bé ka min dig
bé ka ma rad

(Zsolt 45,3)

Rab bi va gyok, s mi nél töb bet fog lal -
ko zom az em be rek prob lé má i val, il -
let ve mi nél őszin téb ben vizs gá lom
sa ját éle te met, an nál in kább úgy lá -
tom, hogy sok szen ve dés ar ra a té ves
né zet re ve zet he tő vissza, mely sze rint
tö ké le tes nek kell len nünk, az em be -
rek csak ak kor sze ret nek min ket.

Sem mi sem okoz szo ron ga tóbb ér -
zést, mint an nak a tu da ta, hogy nem
va gyunk mél tók a sze re tet re. És sem -
mi sem táp lál ja job ban e meg győ ző -
dé sün ket, mint az a gon do lat, hogy
ha va la mi rosszat te szünk, az zal
okot adunk Is ten nek és a hoz zánk kö -
zel ál lók nak ar ra, hogy ne sze res se -
nek ben nün ket.

A tö ké le tes ség nek ezt az igé nyét a
szü le ink ül tet het ték be lénk, akik
őszin tén sze ret tek ben nün ket, és
en nek bi zo nyí té ka ként leg ap róbb
hi bá in kat is ki ja ví tot ták, szün te le nül
jobb tel je sít mény re sar kall va min ket.
Meg a ta ná ra ink, akik csak a hi bát -
lan dol go za to kat tar tot ták di csé ret -
re mél tó nak, és in ge rült té vál tak,
va la hány szor hi bát kö vet tünk el. 

Egy szer részt vet tem egy te het sé -
ges nek mon dott ta ní tó nő má so di ko -
sok nak tar tott órá ján. He lyes írá si
gya kor lás ke re té ben két csa pat ra
osz tot ta az osz tályt. Min den gye rek
ka pott egy be tűt az ábé cé ből. Az tán
a ta ní tó nő mon dott egy szót, és
azok nak, akik nek a be tű je sze re pelt
az adott szó ban, ki kel lett sza lad ni -
uk hoz zá, hogy he lye sen ki be tűz zék
a szót. Az a csa pat, mely elő ször lett
kész, pon tot ka pott, a hi ány zó vagy
fe les le ges be tű kért vi szont le vo nás -
ban ré sze sültek a gyerekek.

Fél óra le for gá sa alatt ta nú ja vol -
tam an nak, hogy jó né hány gye rek -
nek ja vult a he lyes írá sa, má sok pe dig
meg ta nul ták a ke se rű lec két, hogy
las sú ak, bu ták, és a csa pa tuk nak
csak pont vesz te sé get hoz tak. A ta ní -
tó nő hang já ban egy ér tel mű rosszal -
lás ér ző dött. Tá vo zó ban azon mor -
fon dí roz tam, mi ér tel me en nek.

De ami a leg szo mo rúbb, ta lán
val lá si ve ze tő ink is ugyan ezt a tu da -
tot plán tál ták be lénk – hogy Is ten a
jó és a rossz szi go rú el ve i hez mér
ben nün ket, tud min den rossz cse le -
ke de tünk ről, még leg tit ko sabb gon -
do la ta ink ról is, s min den el kö ve tett
vét künk el sza kít ben nün ket a sze re -
te té től. De hát mi ért ítélt vol na
ben nün ket Is ten ele ve bu kás ra,
olyan ma gas mér cét ál lít va elénk,
mely nek alig ha nem egyi künk sem
ké pes meg fe lel ni? Túl jól is mer min -
ket, sem hogy tö ké le tes sé get kö ve tel -
jen tő lünk!

Val lá si szem lé le tem leg ta lá lóbb
sum má za tát egy au tó lök há rí tó já ra
ra gasz tott mat ri cán ol vas tam: „Is ten
min den kép pen sze ret té ged.” Is ten -
nek csa ló dást okoz hat jó né hány
tet tünk, de so ha sem csa lód hat ab ban,
hogy kik is va gyunk va ló já ban: a jó és
a rossz tu dá sá nak kö vet kez mé nye i -
vel küsz kö dő, esen dő em be rek.

Szün te le nül tö re ked nünk kell ar -
ra, hogy mi nél job bá vál junk, de em -
ber nek len ni so ha nem je lent het
tö ké le tes sé get. Oly sok szor ke rü -
lünk bo nyo lult hely ze tek be, hogy
nincs em ber, aki min dig he lye sen ol -
da ná meg e konflik tu so kat. Da vid
Burns pszi chi á ter írt egy szer egy
ne ves ügy véd ről, aki be te ge sen félt
at tól, hogy ha hi bá zik, vagy el ve szít
egy pert, a kol lé gái töb bé nem fog -
ják tisz tel ni. Ami kor me sélt ne kik er -
ről a fé lel mé ről, meg le pőd ve hal lot -
ta, hogy a kol lé gái csak még job ban
ked vel ték, mert em be ribb nek tűnt a
sze mük ben.

Ugyan csak em lék szem olyan ese -
tek re, ami kor be kel lett val la nom a
gye re ke im nek, hogy va la mit rosszul
tet tem, s mennyi re fél tem, hogy

ezért ke vés bé fog nak tisz tel ni. Meg -
le pőd ve ta pasz tal tam, hogy csak
még job ban sze ret tek, ami ért kész
vol tam be is mer ni a hi bá i mat. Töb bet
je len tett ne kik az őszin te sé gem,
mint ha tö ké le tes let tem vol na.

Az em be rek né ha nem tud ják el -
vi sel ni a hi bá in kat. Szü le ink nek ta lán
tö ké le tes gye re kek re van szük sé gük,
a há zas tár sunk azért nyag gat a hi bá -
in kért, mert sze ret né, ha meg ja vul -
nánk. Ba rá ta ink eset leg azért en -
gesz tel he tet le nek, mert ku dar cunk
épp sé rü lé keny idő sza kuk ban ér te
őket.

Az ilyen re a gá lá sok bűn tu da tot éb -
reszt het nek ben nünk. De mi előtt

el me rül nénk az ön vád ban, meg kell
kér dez nünk ma gunk tól, va ló ban in -
do kolt-e.

Né hány év vel ez előtt egy hé ten be -
lül két idős asszony halt meg a hit köz -
sé günk ben. Egy azon dél után ke res -
tem fel mind két csa lá dot. Az el ső he -
lyen a leg idő sebb fiú ez zel fo ga dott:
„Az én hi bám, hogy anya meg halt.
Ra gasz kod nom kel lett vol na hoz zá,
hogy köl töz zön Flo ri dá ba, el kel lett
vol na vin nem őt er ről a ször nyű hi -
deg hely ről. Ha így te szek, még ma is
él ne.”

Pró bál tam meg vi gasz tal ni, az után
el men tem a má sik csa lád hoz, ahol
szin tén a leg idő sebb fiú így szólt
hoz zám: „Úgy ér zem, én te he tek ró -
la, hogy a ma ma meg halt. Bár csak ne
erős köd tem vol na annyi ra, hogy köl -
töz zön Flo ri dá ba! A hosszú re pü lő -
út és a hir te len ég haj lat vál to zás túl
sok volt ne ki.”

Ha in do kolt a bűn tu dat, vi gyáz zon,
hogy az ér zés a tett re vo nat koz zék,
ne ön ma gá ra! A bűn tu dat fon tos
ösz tön ző sze re pet ját szik a vál to zás -
ban. De fe les le ges, sőt ká ros, ha az
egyént meg bé nít ja an nak tu da tá val,
hogy ér ték te len és sze re tet re ér dem -
te len.

Ami kor rosszat te szünk, olyan
hely ze tet te rem tünk, amelyben
énünk job bik fe le harc ba ke ve re dik a
gyen gébb, ön zőb bik fe lé vel. Oda az
egy ség ér zé se, mely ké pes sé tesz ar -
ra, hogy szá munk ra fon tos dol go kat
cse le ked jünk.

Har minc éves pá lya fu tá som so rán
rab bi ként a leg ne he zebb – s egy ben
leg sze mé lye sebb – be szé det jom
kip pur kor mond tam egy év vel az
után, hogy fi unk, Aaron ti zen négy
éves ko rá ban meg halt. Az en gesz te -
lés zsi dó ün ne pe ez, ami kor meg bé -
ké lünk, az az meg osz tott, gyar ló
énünk is mét egy sé ges sé vá lik. Tud -
tam, el sőd le ge sen ar ról kell be szél -
nem, mit je len tett szá mom ra Aaron
el vesz té se, és ho gyan va gyok ké pes
még is hin ni egy olyan vi lág ban, ahol
gyer me kek hal nak meg.

Gon do la ta i mhoz az ösz tön zést
Shel Sil vers te in A hi ány zó rész cí mű
kis köny vé ből vet tem, mely vol ta kép -
pen fel nőt tek nek írt tün dér me se.
Egy ke rék ről szól, mely ből hi ány zott
egy rész. Jó ko ra kör cik ket vág tak ki
be lő le. A ke rék sze ret te vol na, ha

sem mi je sem hi ány zik, sze re tett vol -
na új ra tel jes len ni, ezért út nak in dult
meg ke res ni a hi ány zó ré szét. De
mint hogy hi bás da rab volt, és csak
na gyon las san tu dott gu rul ni, út -
köz ben rá cso dál koz ha tott a vi rá -
gok ra. El be szél ge tett a gi lisz ták kal. Él -
vez te a nap sü tést. Kü lön fé le da ra bok -
ra buk kant, de egyik sem il lett hoz -
zá. Ott is hagy ta őket mind az út szé -
lén, és to vább ke re sett.

Az tán egy nap ta lált egyet, amely
tö ké le te sen il lett hoz zá. A ke re ket bol -
dog ság töl töt te el – vég re tel jes egész
lett, sem mi je sem hi ány zik! Ma gá ba
il lesz tet te hát az új ra meg lelt da ra bot,
és gu rul ni kez dett. Most, hogy tel je -

sen ke rek lett, szél se be -
sen tu dott pö rög ni-fo -
rog ni, túl gyor san, sem -
hogy ész re ve gye az út -
szé li vi rá go kat, vagy szó -
ba ele gyed hes sen a gi -
lisz ták kal. Ami kor rá -
döb bent, mennyi re más -
nak tű nik a vi lág, ha ilyen
gyor san gu rul, meg állt,
az út szé lé re dob ta meg -
lelt da rab ját, és las san
to vább gör dült – új ra hi -
á nyo san.

A tör té net ta nul sá -
ga – mu tat tam rá –,
hogy kü lö nös mó don
sok kal tel je seb bek va -

gyunk, ha va la mi ben hi ányt szen ve -
dünk. Az az em ber, aki nek min de ne
meg van, bi zo nyos ér te lem ben sze -
gény. So ha nem fog ja meg tud ni, mit
je lent só vá rog ni va la mi után, re -
mény ked ni va la mi ben, táp lál ni a lel -
két va la mi jobb ígé re té vel. So ha nem
lesz ré sze a fel eme lő él mény ben,
hogy va la ki, aki sze re ti, meg ad ja ne -
ki, amit min dig sze re tett vol na, ami -
re olyan rég óta vá gyott.

Ép és egész sé ges az az em ber, aki
el fo gad ta lé té nek kor lá ta it, aki nek
volt hoz zá bá tor sá ga, hogy le szá -
mol jon az il lú zi ó i val, s nem érez te ku -
darc nak, ami ért így tett. Van va la mi
tö ké le tes ség ab ban a lény ben, aki
meg ta pasz tal ta: elég erős ah hoz,
hogy épen ke rül jön ki egy tra gé di á -
ból, aki el ve szít he ti sze ret te it, és
még is tel jes sze mély ma rad. Meg jár -
ta a ma ga pok lát, és sér tet le nül ke rült
ki be lő le.

Az élet nem hol mi csap da, me lyet
Is ten ál lí tott ne künk, hogy el ítél -
hes sen min ket, ha be le esünk. Az
élet nem he lyes írá si ver seny, ahol hi -
á ba ír tál jól meg annyi szót, ki zár nak,
ha egyet is el vé tesz. In kább a base -
ball idény hez ha son lít, ahol a leg -
jobb csa pat is el ve szí ti a mér kő zé sei
har ma dát. Cé lunk az, hogy több
mér kő zést nyer jünk, mint amennyit
el ve szí tünk.

Ha el fo gad juk, hogy a gyar ló ság
ré sze em be ri mi vol tunk nak, és to -
vább él jük, sőt él vez zük az éle tet,
olyan tel jes ség re te he tünk szert,
mely ről má sok csak ál mo doz hat -
nak. Meg győ ző dé sem sze rint ez az,
amit Is ten el vár tő lünk – nem a tö -
ké le tes sé get, nem is azt, hogy so ha
töb bet ne hi báz zunk, ha nem a „légy
tel jes” kí vá nal mát.

S vé gül, ha elég bát rak va gyunk ah -
hoz, hogy sze res sünk, erő sek ah -
hoz, hogy meg bo csás sunk, nagy lel -
kű ek, hogy osz toz zunk má sok örö -
mé ben, és böl csek, hogy tud juk, a
mér he tet len sze re tet ből min dünk nek
bő ven jut, ak kor a tel jes ség nek olyan
fo kát ta pasz tal hat juk meg, me lyet raj -
tunk kí vül más te remt mény so ha
nem is mer het meg.

Vissza tér he tünk a pa ra di csom ba.
g Har old S. Kush ner

Is me ret len for rás ból.

Nem kell tö ké le tes nek len ni!
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Az 1929–33 kö zöt ti sú lyos gaz da sá -
gi vi lág vál ság vé gig sö pört az egész
gló bu szon. Már ezt meg elő ző en is
csök ken ni kez dett az ipa ri ter me lés,
nőtt a mun ka nél kü li ség s ve le együtt
a sze gény ség, a nyo mor. Az ut cá ra ke -
rült em be rek re mény te len nek lát ták
jö vő jü ket, fo ko zó dott az el ke se re dett -
ség. A sú lyos bo dó vál ság nak so kan
vál tak ál do za ta i vá, kö zöt tük nagy szü -
le im és szü le im is. Annyi ra el sze gé -
nyed tek, hogy édes anyám nak már
gyógy szer re sem ju tott pén ze. Egy -
re be te gebb lett, míg vé gül a ko má -
ro mi kór ház ban már nem tud ták
meg men te ni az éle tét. Pár hó nap
múl va édes apám is meg halt. He ten
ma rad tunk ár ván, én fél éve sen.

Is ten nek le gyen há la, hogy ép pen
e sú lyos gaz da sá gi vál ság ide jén in -
dult lel ki meg úju lás a Fel vi dé ken, s
en nek ered mé nye kép pen a leg ne he -
zebb évek ben nyílt ár va ház Kis kosz -
má lyon, Lé ván, Ko má rom ban. Mi -
lyen cso dá la to sak az Úr nak dol gai!
Eb ben a re mény te len nek lát szó vi lág -
ban szám ta lan he lyen ko moly lel ki
élet in dult el. Sá to rok ban ren de zett
kon fe ren ci á kon ta lál koz tak a lel ki
meg úju lást ke re sők. A sú lyos anya -
gi gon dok mel lett sem je len tett prob -
lé mát a há rom sze re tet in téz mény
fenn tar tá sa. A lel ki leg éb re de ző em -
be rek ké pe sek vol tak a ke vés ből is
fenn tar ta ni ada ko zá suk kal az Is ten
Lel ké nek mun kál ko dá sá val lét re jött
ár va há za kat.

S ami en nél fon to sabb, a kon fe ren -
ci ák nyo mán sok köz ség ben jöt tek
lét re olyan lel ki kö zös sé gek, ame lyek
a meg úju lást, az éb re dé si moz gal mat
erő sí tet ték. So kan tér tek meg, és fo -
gad ták el Jé zust Meg vál tó juk nak.
Én mint kis gyer mek gyak ran let tem
fi gyel mes az ár va ház ud va rán fel ál -
lí tott sá to rok ból hall ha tó lel kes ének -
szó ra: „Amint va gyok, sok bűn
alatt…”, „A nagy mély ség ből szün te -
len…”, „Óh, ne félj, ne ret tegj, én ve -
led va gyok…”, „Vé gig meg álld a nagy
tu sát…”, és más, biz ta tó hal le lu ja éne -
kek is fel hang zot tak. A fel vi dé ki fal -
vak ban és vá ro sok ban Is ten né pe
re mény tel je sen vál lal ta a nél kü lö -
zést. Tud ta, hogy Is ten a leg ki lá tás -
ta la nabb hely ze tek ben is ki ren de li a
szük sé ge se ket. Va ló ban, na pon ként
szü let tek cso dák az ima meg hall ga tá -
sok so rán. Ez az ele ven lel ki élet se -
gí tet te el vi sel ni a nagy nyo mo rú sá got,
amely ál dá sul szol gált az Úr ban hí -
vők szá má ra.

Ezt az ál dást én is szám ta lan szor
meg ta pasz tal tam tes ti és lel ki éle tem -
ben. Meg bi zo nyo sod tunk, hogy nem
a gaz da sá gi vál ság a leg főbb oka bé -
két len és re mény te len éle tünk nek,

ha nem az, hogy el for dul tunk Is ten -
től. Bi zo nyo sak vol tunk ab ban, hogy
csak a hoz zá va ló vissza té ré sünk
old ja meg föl di gond ja in kat, és a
sze ré nyebb kö rül mé nyek kö zött is lel -
ki leg bol dog, meg elé ge dett éle tet
tu dunk él ni. Va ló ban, az ő kö zel sé ge
adott bé kes sé get, nyu gal mat a ben -
ne bí zók nak. 

Ez a lel ki meg úju lás so ka kat ra ga -
dott ma gá val. Is ten né pe ép pen ak -
kor gya ra po dott, erő sö dött lel ki leg,
ami kor föl di ne héz sé gek pró bál ták
meg né pün ket. Há la le gyen az Úr nak,
hogy meg ta pasz tal hat tuk az ő ha tal -
mát és gon dos ko dó sze re te tét!

Egy ké sőb bi vál ság nak is ta nú ja
vol tam a má so dik vi lág há bo rú utá -
ni évek ben. 1947 és 1948 nya rán ta -
ní tó kép zős nö ven dék ként a dél vi dé -
ki éb re dé si moz ga lom ba kap cso lód -

tam be. Né pünk is mét re mény te len -
nek lát ta jö vő jét, kü lö nös kép pen a fa -
lu si és ta nya si föld mű ve lők. El kez dő -
dött a pad lá sok le söp ré se és az ár tat -
la nul meg bé lyeg zett em be rek el íté -
lé se, be bör tön zé se. Is ten Szent lel ke
azon ban e ne héz hely zet ben is mun -
kál ko dott. 

Egy szív be mar ko ló él mé nyem re
még ma is em lé ke zem. A nyá ri szün -
idő met Tót kom ló son töl töt tem a
Fel vi dék ről át te le pí tett ár va há zi ne -
ve lőm nél, aki ma gá val hoz ta a ko má -
ro mi Ti mó the us köny ves bolt ér té ke -
it, kö zöt tük sok Bib li át, evan gé li u mi
köny ve ket. Azt a meg bí za tást kap tuk
Is ten től, hogy jár juk be a kör nye ző
fal va kat, ta nyá kat, és vi gyünk Bib li -
á kat, evan gé li u mi köny ve ket az ott
élők nek, hir des sük Is ten sze re te tét,
bűn bo csá tó ke gyel mét, ad junk lel ki
vi gaszt az el ke se re dett em be rek nek.

Az egyik nap Csa nád apá cán jár -
tunk, ami kor ar ra let tünk fi gyel me -
sek, hogy a fa lu ban össze gyűj tik és el -
hur col ják az úgy ne ve zett ku lá ko kat.
Fé le lem fo gott el ben nün ket. A leg -
na gyobb meg le pe té sünk re azon ban
a fa lu ha tá rá ban lel kes ének lés re let -
tünk fi gyel me sek. Egy ki vi lá gí tott, ha -
tal mas sá tort pil lan tot tunk meg,

ahon nan cso dá la tos erő vel hal le lu ja -
éne kek hang zot tak. Ép pen ez zú gott
üte me sen, ha tal mas erő vel a ké ső es ti
órá ban: „Bí zom ben ned, Uram Jé zus,
/ Ben ned bí zom egye dül. / Kit te hű
ke gyel med ár ja hor doz, / Az biz ton
üd vö zül. / (…) Gon dot is vi selsz Te
ró lam, / Hor dod min den ter he met,
/ Hogy ne bíz na szí vem ab ban, / Ki
en gem úgy sze ret.”

Be men tünk a sá tor ba, s óri á si
meg le pe tés ért ben nün ket: ha tal -
mas bűn val ló kö zös ség kö nyör gött Is -
ten hez bo csá na tért han gos sí rás sal,
zo ko gás sal, majd meg újult szív vel
bol do gan tet tek bi zony sá got Is ten
meg bo csá tó ke gyel mé ről. Cso dá la tos
lel ki él mény volt érez ni a Lé lek mun -
ká ját a vi har zó és kö nyör te len vi lá gi
erők ha tal mas ko dá sá val szem ben.
Sok lé lek nyer te el ek kor bű ne i nek
bo csá na tát, akik há la adás sal in dul tak
örö mü ket to vább ad ni a meg ke se re -
dett em be rek nek, el mon da ni, hogy
Is ten ha tal mas úr, ő min de nek fe lett
va ló, sze ret min ket, és el hoz za a
sza ba du lás örö mét. Bol dog idő szak
volt ez a mi éle tünk ben is.

Ma még sú lyo sabb gaz da sá gi,
pénz ügyi, mo rá lis vál ság sújt ja né -
pün ket. Az a biz ta tó, hogy so kan
gon dol ko dunk egy fé le kép pen: iga zi
meg ol dást csak a lel ki meg úju lás
hoz hat. Annyi bűn ter he li né pün ket,
annyi vi szály és meg nem ér tés van
kö zöt tünk! A gyű löl kö dés bű ne ter -
hel ben nün ket, nem tud juk iga zán
sze ret ni egy mást; el for dul tunk
mennyei Atyánk tól. Csa lá dok bom -
la nak fel, gyer me kek ma rad nak szü -
lők nél kül. A bű nö zés ha tal mas mé -
re te ket öl tött. Nem ze tünk és né -
pünk sú lyos ve szély ben van! So kan
ki lá tás ta lan nak lát ják nem ze tünk jö -
vő jét. Sok az el ke se re dett idős és fi -
a tal, akik nem lát nak ki utat eb ből a
sú lyos hely zet ből.

Mi, Is ten gyer me kei hir des sük or -
szág szer te, hogy van meg ol dás, de
csak őná la! Mi le het az? A na gyon ko -
moly és mély lel ki meg úju lás, Is ten -
hez va ló vissza té rés. Bo rul junk le Is -
ten előtt bűn bá nó szív vel, vall juk
meg bű ne in ket, kér jük meg bo csá tó
ke gyel mét. Ő meg újít ja éle tün ket, s
ez zel min den más prob lé mánk is
meg ol dó dik. Az ő sza ba dí tó ere jé re
van szük sé ge né pünk nek. Biz to sak le -
he tünk ab ban, hogy ő meg bo csát,
sze re te té be fo gad, és meg kö nyö rül
raj tunk. 

Bíz zuk te hát jö vőn ket őreá, őál ta -
la bol dog jö vő vár ma gyar né pünk -
re. Higgyük el, a vi lág ura nem fog
cser ben hagy ni ben nün ket. Le gyen
ér te ál dott az ő szent ne ve!

g Szen czi Lász ló

Ki út a re mény te len ség ből
Ré gi nagy há zak ré gi nagy pad lá sai ré -
gen rej te get ték az élet lom ja it. Tö rött
bú tor, lyu kas edény, moly rág ta bun da,
di vat ja múlt ru ha, fej nél kü li szo bor,
meg va kult tü kör mint hasz nál ha tat lan
lim lom a pad lás ra ke rült, a bag lyok,
de ne vé rek, ege rek, pók há lók bi ro dal -
má ba, át ad va a las sú enyé szet nek.
Volt va la mi te me tői han gu la ta azok -
nak a pad lá sok nak, aho va előbb-utóbb
a csa lá di erek lyék is fel ke rül tek. Né ha
ér té kes da ra bok is, me lyek meg hi bá -
sod tak, ódi va tú hol mik, ame lye ket
az újí tó uno kák nem be csül tek.

Az tán egy szer csak ki jött a pa rancs
a bom bá zá sok ide jén: Lom ta la ní ta -
ni a pad lá so kat!

Jaj, mi min den ke rült ak kor nap -
vi lág ra! Mennyi tö rött hol mi, amit
per sze sen ki sem tört el. Le tűnt évek
meg rok kant ta núi. Mennyi lom má
vált erek lyé je a múlt nak! És ki de rült,
hogy ab ban a sej tel mes fél ho mály ban
nincs ti tok, nincs sem mi, csak por, pi -
szok, pók há ló és pe nész.

Csak ki kel lett nyit ni a pad lás ab -
la kot, hogy be süs sön a nap, be fúj jon
a szél, s egy sze ri be más ta nyát ke res -
tek a de ne vé rek, bag lyok, de még az
ege rek is.

Va jon nem vol na-e jó az éle tünk
ho má lyos zu ga i ban is el kez de ni a
lom ta la ní tást, ön ként, nem vár va
meg egy kül ső, kru dé lis pa ran csot?

Ab la kot nyit ni és szél nek eresz te -
ni a gon do kat, fé lel me ket. Be en ged -
ni a vi lá gos sá got a sok össze vissza do -
bált lom kö zé. Mennyi ócs ka sé re lem,
rej te ge tett szé gyen, ta kar ga tott szen -

ve dély. Mennyi tu dott vagy ön tu dat -
lan bosszú vágy, tar to ga tott ha rag
gyűlt ben nünk össze az idők fo lya -
mán, amit nem tisz táz tunk, nem
ren dez tünk el, csak be do bál tunk a lel -
künk lom tá rá ba, hogy ott ész re vét -
le nül meg la pul jon. És az áb rán dok,
ál mok, vá gyak meg fa kult ron gya it
ugyan mi nek őriz get jük erek lyék
gya nánt? Le sán tult am bí ci ók, meg -

pe né sze dett csa ló dá sok ugyan mi nek
sza po rít ják még min dig a lo mot?
Te le va gyunk jaj jal, baj jal, pa nasszal
úgy, hogy nincs hely a szí vünk ben jó
me leg ér zé sek nek, az agyunk ban
friss, új gon do la tok nak, bá tor, el szánt
új ra kez dé sek nek, mert min dent be -
töl te nek a lo mok. Ki csi bosszú ság tar -
tós ha rag gá nő, ha ide jé ben ki nem
se per jük. Ki csi csa ló dás sö tét de -
presszi ó vá da gad, ha hagy juk.

A pad lás ta ka rí tás sem ki csi do log,
de a szí vünk kam rá it rend be, tisz tá -
ba ten ni még sok kal ta ne he zebb.
Már pe dig kell, ha nem aka runk el -
pusz tul ni az ál lan dó an sza po ro dó lo -
mok ful lasz tó ter he alatt.

Hogy mi ként kezd jünk hoz zá?
Hát elő ször is áll junk egy szer szó -

ba ön ma gunk kal. Hoz zuk nap vi lág -
ra a rej te ge tett gon do la ta in kat. Vall -
juk be ma gunk nak mind azt, amit le -
ta gad tunk, s az tán vall juk be más nak,
amit el hall gat tunk. Min den ről le -
het be szél ni, ha a jó aka rat dik tál ja. Az
el hall ga tott dol gok ból fa lat ra kunk
ma gunk kö ré, ami től az tán el ma gá -
nyo so dunk, vagy is – hogy mai szó -
val él jek – el ide ge ne dünk.

A fa lak tég lán ként ra kód nak le -
nyelt, tisz tá zat lan fél re ér té sek ből,
te hát tég lán ként kell le bon ta ni. Tisz -
táz ni kell a ho má lyos, za va ros ügye -
ket ak kor is, ha ez a bon tás ne héz és
fá rad sá gos mun ka. Csak ezen az
áron kap le ve gőt, fényt az éle tünk.
Csak ezen az áron vá lunk el vi sel he -
tő vé a ma gunk s a kör nye ze tünk szá -
má ra is.

Is me ret len test vér, aki ezt ol va sod:
láss hoz zá már is a lel ked zu ga i nak
lom ta la ní tá sá hoz! Meg lá tod: meg -
könnyeb bülsz.

g Zsin dely né Tü ds Klá ra

For rás: Zs. Tü dős Klá ra: Is ten mar -
ká ban. 12. ki adás. Kál vin Ki adó, Bu -
da pest, 2008. 

Lom ta la ní tás

„Menj már! Mi re vársz? Nem lesz
zöl debb!” Így tü rel met len ked nek az
au tó ve ze tők tár sa ik kal, aki ket túl sá -
go san las sú nak ta lál nak. Én is szok -
tam né ha ilye ne ket mon da ni: „Kis -
lány, mi len ne, ha je lez nél? Itt nem
tudsz bal ra ka nya rod ni! A seb vál tó a
jobb ke zed nél van. Hol sze rez ted a
jog sid?”

Az ilyen egy ol da lú pár be szé dek
sok szor jó val dur váb bak szok tak len -
ni, mint a fen ti pél dák ban. Egy ár nya -
lat tal ba rát sá go sabb meg jegy zé se -
ket ten nék, ha az előt tem ügyet len -
ke dő ko csi já nak a há tul ján ott lát nám
a „ta nu ló” jel zést. 

Egy biz tos: a meg kü lön böz te tő
táb la ha tá sá ról meg osz la nak a vé le -
mé nyek. Az egyik új ság köz vé le -
mény-ku ta tást tett köz zé. A fel mé rés
sze rint az em be rek kü lön bö ző kép pen
vé le ked nek: „A ta nu ló jel zés sem mit
sem ér, el len ke ző leg, in kább ag -
resszí veb bé te szi a köz le ke dő ket.”
„Min dig a ta pasz tal tabb ve ze tők

akar nak az erő seb bek len ni.” „Egy sze -
rű en hü lyé nek né zik az em bert, min -
den ki volt ma ga is kez dő va la mi kor,
de er re sen ki sem gon dol.” „Nem va -
gyunk ké pe sek te kin tet tel len ni a
las sabb, gyen gébb ké pes sé gű em -
ber tár sa ink ra még az au tó ve ze tés nél
sem” – ilyes for mák a vá la szok.

Ha en gem is meg kér dez tek vol na,
egy ér tel mű en a „ta nu ló” táb la mel lett
ér vel tem vol na. Vé le mé nyem sze rint
bölcs do log a ta nu ló nak tu dat nia
má sok kal is kez dő mi vol tát, hi szen
fris sen meg szer zett jo go sít vá nyá val
egy szer re be le csöp pen a köz le ke dés
to la ko dó, zsú folt for ga ta gá ba. Jó, ha
van bá tor sá ga ki mon da ni: „Em be rek,
még új va gyok a pá lyán, hagy ja tok
en gem is ér vé nye sül ni!” E sza vak

mö gött per sze az az óva tos re mény -
ke dés hú zó dik meg, hogy bíz ha tunk
a töb bi ek meg ér té sé ben és el né ző jó -
in du la tá ban. Má sok pe dig ta lán leg -
alább annyit haj lan dó ak el is mer ni,
hogy egy kez dő nek egy sze rű en nem
megy job ban.

Azt gon do lom, a hit tel is így va -
gyunk. El kezd jük, be gya ko rol juk,
vé gül meg ta nul juk. És ezen a té ren
sok szor a meg ér tés szik rá ja sincs
meg ben nünk. Elő ször is, sen ki sem
sze ret kez dő len ni. Van nak, akik at -
tól szen ved nek, hogy hit ben még
nem nö ve ked tek óri ás sá, mint ha ez
egyik nap ról a má sik ra si ke rül het ne!
Erőt kell ven nünk ma gun kon, hogy
ki mond has suk: „Saj ná lom, még új
va gyok köz te tek.” Más fe lől ott van -

nak a ta pasz tal tak, akik a hit ben
kez dők leg ki sebb ügyet len sé gét sem
né zik el. A „ta pasz tal tak” az egy ház -
ban – tü rel met le nül du dá ló au tó sok
mód já ra – né ha úgy meg ijesz tik a
„kez dő ket”, hogy azok leg in kább a
„ga rázs ba” ten nék a hi tü ket, és gya -
log vagy bi cik li vel ha lad ná nak to vább,
és in kább egy ál ta lán nem is me rész -
ked né nek ki a meg pró bál ta tá sok kal
te li „au tó pá lyá ra”, a be lá tás nél kü li hí -
vők kö zé.

Mi ért olyan nép sze rű és von zó a
fi a ta labb, de akár az idő sebb kez dő
hí vők szá má ra is a né met evan gé li -
kus egy há zi na pok, a Kirchen tag
két éven te meg tar tott ren dez vé nye?
Mert ott olya nok is van nak, akik
nem ru ti nos hí vők. A ke resz tyé -

nek itt in kább el né zik egy más nak a
né ha elő for du ló bi zony ta lan sá go kat
és bot lá so kat, mint ott hon a temp -
lom ban vagy a Gus tav Adolf Ott -
hon ban.

A pél dá val csak ar ra sze ret nék
utal ni, hogy aki a jö vő ben kez dő nek
ér zi ma gát, mer je ezt fel vál lal ni. Egy -
út tal ké rek min den kit, aki a hit ben
„gya kor lott nak” tart ja ma gát, le gyen
el né ző irán tuk, akik most ta nul ják a
hi tet, most szer zik az el ső ta pasz ta -
la to kat és te szik meg az el ső lé pé se -
ket, ame lye ket egy kor ő ma ga is
meg tett.

Hol len nénk már, ha nem kap tunk
vol na esélyt és nem len ne to vább ra
is le he tő sé günk ki pró bál ni, mi re va -
gyunk ké pe sek?

g Ul rich Fick

For rás: Ul rich Fick: Bár hol meg tör tén -
he tett… Kál vin Ki adó, Bu da pest,
1997.

A kez dők
Nem si ke rül het min den el ső re
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Evan gé li kus gyer mek- és if jú sá gi pá lyá zat
Ki író: A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Gyer mek- és If jú sá gi Osz -
tá lya (GYIO).

Pá lyáz hat nak: evan gé li kus egy ház me gyék, evan gé li kus egy ház köz sé -
gek, evan gé li kus ok ta tá si in téz mé nyek, evan gé li kus cser kész csa pa tok,
evan gé li kus egye te mi gyü le ke ze tek.

A pá lyá zat cél ja
A) Evan gé li kus gyü le ke ze tek, ok ta tá si in téz mé nyek gyer mek- és/vagy if -
jú sá gi prog ram ja i nak/ren dez vé nye i nek tá mo ga tá sa. Előnyt él vez nek azok
a pá lyá za tok, ame lyek leg alább há rom evan gé li kus gyü le ke zet és/vagy
ok ta tá si in téz mény kö zö sen meg ter ve zett és le bo nyo lí tott prog ram ját mu -
tat ják be. Egy há zunk gyü le ke ze te i nek, ok ta tá si in téz mé nye i nek együtt
mun kál ko dá sa új táv la to kat nyit a gyer mek- és if jú sá gi mun ka te rü le tén,
ezért a jö vő ben ki emel ten szük sé ges az együtt mű kö dés re va ló haj lan dó -
ság éb resz té se, fej lesz té se, tá mo ga tá sa. Kér jük, hogy a ter ve zett prog -
ram/ren dez vény rész le tes prog ram ter vét mel lé kel jék a pá lyá zat hoz.

B) Evan gé li kus gyü le ke ze tek ben, egy ház me gyék ben, ok ta tá si in téz mé nyek -
ben if jú sá gi al kal mak meg ren de zé sé hez szük sé ges fel sze re lés cso ma gok be -
szer zé sé nek tá mo ga tá sa. Idén az aláb bi ak ra le het pá lyáz ni (gyü le ke ze -
ten ként egy cso mag ra):

– 1 db stan dard ca jon + 1 db PTP ca jon tok + 10 da rab Za rán dok ének;
– 1 db Cort Earth 70 gi tár + 1 db PTP gi tár tok + 10 da rab Za rán dok -

ének.

C) Evan gé li kus gyü le ke ze tek ben, egy ház me gyék ben, ok ta tá si in téz mé nyek -
ben gyer mek al kal mak meg tar tá sát se gí tő fel sze re lés cso ma gok be szer zé -
sé nek tá mo ga tá sa. Idén az aláb bi ak ra le het pá lyáz ni (gyü le ke ze ten ként
egy cso mag ra):

– né met ki adá sú, ko moly nyelv tu dást nem igény lő se géd anya gok + 2
db fel nőtt bab zsák fo tel + 2 db gyer mek bab zsák fo tel;

– né met ki adá sú, ko moly nyelv tu dást nem igény lő se géd anya gok + 3
db fel nőtt bab zsák fo tel;

– né met ki adá sú, ko moly nyelv tu dást nem igény lő se géd anya gok + 6
db gyer mek bab zsák fo tel.

A fen tebb fel so rolt se géd anyag cso mag ról rész le tes tá jé koz ta tó ta lál -
ha tó a http://gyio.hu ol da lon.

Az esz kö zök meg vá sár lá sa köz pon ti lag tör té nik, a nyer tes pá lyá zók
– elő ze tes egyez te tés után – az Ül lői úti or szá gos iro dá ban ve he tik át őket
má jus 24-től.

Pá lyá za ti cél ként a há rom ka te gó ria (A, B és C) kö zül csak egy vá laszt -
ha tó!

Kér jük, hogy a pá lyá za tot egy pél dány ban, pos tai úton jut tas sák el a
gyer mek- és if jú sá gi osz tály cí mé re: 1450 Bu da pest, Pf. 21.

Az A ka te gó ria el szá mo lá sa ként egy aránt ké rünk tar tal mi és pénz ügyi
el szá mo lást! A B és C ka te gó ria el szá mo lá sa ként csak tar tal mi be szá mo -
lót ké rünk, pénz ügyit nem.

A pá lyá za ton szét oszt ha tó tá mo ga tá sok 2011-ben ren del ke zés re ál ló
ke re te: 5 000 000 Ft, ki egé szül ve az if jú sá gi of fer tó ri um mal, mely nek be -
csült össze ge: 2 000 000 Ft.

A be nyúj tott pá lyá za to kat a gyer mek- és if jú sá gi bi zott ság tag jai bí -
rál ják el. Az el bí rá lá si fo lya mat le zá rá sa után a tá mo ga tot tak lis tá ja a
http://gyio.hu hon la pon fog meg je len ni.

A pá lyá za tok pos tá ra adá si ha tár ide je: 2011. áp ri lis 15. 24.00.
A pá lyá za tok be ér ke zé sé ről min den pá lyá zó e-mail ben vissza iga zo -

lást kap. A ki írt ha tár időn túl pos tá ra adott, va la mint a for mai kö ve tel -
mé nyek nek nem meg fe le lő pá lyá za tok ér vény te le nek.

Ab ban az eset ben, ha a pá lyá zó a ka pott tá mo ga tás ról nem szá mol el
a meg adott ha tár idő ig, el vesz ti a kö vet ke ző év re szó ló pá lyá zá si jo go sult -
sá gát, to váb bá a pá lyá za ton nyert tá mo ga tás tel jes egé szét kö te les
vissza fi zet ni.

A pá lyá za tot és a pá lyá za ti el szá mo lást (tar tal mit, pénz ügyit egy aránt)
a pá lyá za tért fe le lős sze mély nek, to váb bá in téz mé nyek ese tén az in téz -
mény igaz ga tó já nak, gyü le ke ze ti pá lya mun ka ese tén a gyü le ke ze ti el nök -
ség tag ja i nak, egy ház me gyei pá lya mun ka ese tén pe dig az egy ház me gyei
el nök ség tag ja i nak szük sé ges alá ír ni és le pe csé tel ni.

Az el bí rá lás idő pont ja: 2011. má jus 5.
A ki fi ze tés ha tár ide je: 2011. má jus 31.
Az el szá mo lás ha tár ide je: 2011. no vem ber 23.
Pá lyáz ni csak hi ány ta la nul ki töl tött pá lyá za ti űr la pon, el szá mol ni csak

hi ány ta la nul ki töl tött el szá mo lá si űr la pon le het. Mind két űr lap meg ta -
lál ha tó és le tölt he tő a http://gyio.hu ol da lon, va la mint a GYIO-tól kér -
he tő pos tai úton, te le fa xon és e-mail ben egy aránt.

A tar tal mi és pénz ügyi el szá mo lást pos tai úton, te le fa xon és e-mail -
ben egy aránt el fo gad juk. A pénz ügyi el szá mo lás hoz szük sé ges mel lé kel -
ni a pá lyá za ti cél meg va ló sí tá sát iga zo ló szám lák má so la tát.

A GYIO el ér he tő sé gei: 1450 Bu da pest, Pf. 21, fax: 1/486-3541, e-mail:
mee.gyio@gmail.com.

H I R D E T É S

A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház
Gyűjte mé nyi Ta ná csá nak pá lyá za ta

A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Gyűj te mé nyi Ta ná csa pá lyá za tot
ír ki gyü le ke ze tek ré szé re. A pá lyá zat cél ja: elő se gí te ni a gyü le ke ze ti gyűj -
te mé nyek – köny vek/könyv tá rak, le vél tá ri és irat anyag – mű kö dé sét, ren -
de zé sét és ál lag meg óvá sát.

Pá lyá za ti tud ni va lók
1. A pá lyá zók kö re: evan gé li kus egy ház köz sé gek, ame lyek nem ren del kez -
nek az or szá gos gyűj te mé nyi ke ret ből tá mo ga tott szak gyűj te ménnyel.

2. Pá lyáz ni csak hi ány ta la nul ki töl tött űr la pon le het, amely a
http://gyt.lu the ran.hu/pa lya zat cí men le tölt he tő, il let ve a gyűj te mé nyi
ta nács cí mén igé nyel he tő: 1085 Bu da pest, Ül lői út 24. Te le fon: 20/824-
3881. E-mail: gy uj te me nyi.ta nacs@lu the ran.hu.

3. A pá lyá zat pos tá ra adá sá nak ha tár ide je: 2011. áp ri lis 5. Cím: MEE
Gyűj te mé nyi Ta nács, 1085 Bu da pest, Ül lői út 24. Ha tár időn túl ér ke zett
pá lyá za to kat nem fo gad ha tunk el.

4. A be nyúj tott pá lyá za tok el bí rá lá sá ról a nyer tes pá lyá zó kat 2011. má -
jus 1-jé ig ér te sít jük.

5. A pá lyá zat meg va ló sí tá sá nak ide je: 2011. má jus 1. – 2011. no vem ber 30.
6. Ha a gyü le ke zet több té má ra is pá lyá zik, min den egyes té má hoz (pá -

lyá za ti al pont hoz) kü lön űr la pot kell ki töl te nie.
7. A meg pá lyá zott összeg hez ön részt kell biz to sí ta ni (mér té két lásd

a pá lyá za ti té mák nál).
8. Nem pá lyáz hat nak azok a gyü le ke ze tek, ame lyek 2008–2010-ben

nem küld ték vissza a gyűj te mé nyi fel mé rés kér dő íve it, vagy nem szá mol -
tak el ko ráb bi pá lyá za tuk kal.

9. El szá mo lás: Az el nyert összeg ről és az el vég zett mun ká ról 2011. de -
cem ber 20-ig kell el szá mol ni. Ehhez mel lé kel ni kell:

– az el vég zett mun kák kal kap cso la tos be szá mo lót és a gyü le ke zet ne -
vé re ki ál lí tott szám lák má so la tát;

– a köny vek ről és/vagy az irat anyag ról ké szült jegy zé kek má so la tát,
il let ve a szá mí tó gé pes táb lá za tot a pá lyá zat ban elő ír tak sze rint;

– a be szer zett esz kö zök kel, tár gyak kal kap cso la tos, a gyü le ke zet ne -
vé re ki ál lí tott szám lák má so la tát.

Ha a pá lyá zó a ka pott összeg ről nem szá mol el, a tel jes össze get vissza
kell utal nia a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház szám lá já ra, és a kö vet -
ke ző há rom év ben nem pá lyáz hat.

Pá lyá za ti té mák
1. Ren de zés és fel dol go zás: hely be li szak em be rek, gyűj te mé nyi elő adók
vagy az or szá gos gyűj te mé nye ken ke resz tül kért szak em ber ál tal el vég -
zett mun ka dí já ra le het pá lyáz ni.

1.1. A gyü le ke zet köny ve i ről lel tár ké szí té se: a köny vek be pe csé te lé se,
lel tá ri szám mal va ló el lá tá sa, lel tár könyv be va ló be írá sa és jegy zék ké -
szí té se Open Offi ce Calc vagy Mic ro soft Ex cel táb lá zat ban. Pá lyáz ni le -
het 100 könyv nél na gyobb mennyi ség fel dol go zá sá hoz szük sé ges mun -
ka díj ra: meg bí zá si díj ra és an nak já ru lé ka i ra vagy szám lás ki fi ze tés re. A
meg pá lyáz ha tó összeg maximum brut tó 150 000 Ft + ön rész 15.

1.2. A gyü le ke zet le vél tá ri és/vagy irat anya gá nak a ren de zé se: az ira -
tok ren de zé se, jegy ze te lé se (a cso mók/dosszi ék/kö te tek sor szám mal va -
ló el lá tá sa); cso ma go lás (dosszi é ba, köp per sza lag gal át kö tés – nyi tott pol -
con tá ro lás ese tén do bo zo lás); le vél tá ri jegy zék ké szí té se szö veg szer kesz -
tő vel, az irat egy sé gek szám sor rend jé ben (a fon to sabb ira tok ról da rab -
szin tű jegy zék). Pá lyáz ni le het mun ka díj ra: meg bí zá si díj ra és an nak já -
ru lé ka i ra vagy szám lás ki fi ze tés re. A meg pá lyáz ha tó összeg maximum
brut tó 200 000 Ft + ön rész 15.

2. Ál lag meg óvás: a gyü le ke zet köny ve i nek és/vagy le vél tá ri/irat anya gá -
nak és/vagy mű tár gya i nak biz ton sá gos meg őr zé sét se gí tő esz kö zök be szer -
zé se, be ru há zás (pl. ri asz tó, zár, zár ha tó szek rény, le vél tá ri és könyv do -
bo zok, te rí tők tá ro lá sá ra al kal mas hen ger). A meg pá lyáz ha tó összeg max.
brut tó 200 000 Ft + ön rész 15.

3. Anya köny vek res ta u rál ta tá sa (a res ta u rál ta tást az Evan gé li kus Or szá -
gos Le vél tá ron [EOL] ke resz tül kell le bo nyo lí ta ni; az EOL ál tal meg bí -
zott res ta u rá to rok vég zik). 25 ön részt kell vál lal nia a gyü le ke zet nek –
a res ta u rál ta tás tel jes össze gét a pá lyá zat el nye ré se után, az adott anya -
könyv res ta u rá to ri fel mé ré sét kö ve tő en tud juk ki fi zet ni (ál ta lá ban 150
ezer és 400 ezer fo rint kö zöt ti összeg szo kott len ni).

H I R D E T É S

Tisz telt Gyü le ke ze ti Ve ze tő sé gek! Ked ves Kó rus ve ze tők és Együt tes ve -
ze tők!

Sze ret ném fel hív ni min den érin tett fe gyel mét, hogy az egy ház ze nei
mun ka tá mo ga tá sá ra az egy ház ze nei bi zott ság ki ír ta a pá lyá za tot. Áp -
ri lis 15-ig le het anya gi tá mo ga tást kér ni a pá lyá zat ban le írt fel té te lek sze -
rint. A pá lyá za ti ki írás meg ta lál ha tó és le tölt he tő: http://egy haz ze ne.lu -
the ran.hu/pa lya zat/pa lya za ti-ki i ra sok.

Ugyan itt ta lál ha tó az or go na ja ví tá sok tá mo ga tá sá ra ki írt pá lyá zat is,
mely nek be adá si ha tár ide je má jus 15.

Vár juk az át gon dolt, meg ala po zott pá lyá za to kat, hogy a se gít ség va -
ló ban oda ke rül jön, ahol ez a mun ka anya gi tá mo ga tást ér de mel.

Erős vár a mi Is te nünk!
Ken deh Gusz táv bi zott sá gi el nök

H I R D E T É S

Bol do gok, akik lát hat ják!
Már konk rét for mát öl töt tek az Öku me ni kus Ta nul má nyi Köz pont (ÖTK)
ez évi ter ve zett el ső bib lia is me re ti lá to ga tá sá nak rész le tei. Ez út tal a Szent -
írás utol só könyvé ben, a Je le né sek köny vé ben fel so rolt hét kis-ázsi ai gyü -
le ke zet hely szí ne it ke re sik fel. Eze ken a he lye ken ala kul tak ki a 3–5. szá -
zad ban a ke resz tény ség ős kö zös sé gei, és az ott le zaj lott zsi na tok ve tet -
ték meg a ma már az egész la kott föl dön el ter jedt egy há zak alap ja it. A
szer ző, Já nos apos tol bol dog nak mond ja a könyv ol va só it (vö. Jel 1,3), de
bol do gok le het nek a lá to ga tók is.

Idő pont: má jus 19–27. (9 nap, 8 éj sza ka).  Nyu gat-Tö rök or szág a je len -
leg for ron gó arab vi lág ban to vább ra is biz ton sá gos és ké nyel mes fel té te -
le ket te remt a lá to ga tó ke resz tény cso por tok szá má ra. Az iz gal mas tör té -
nel mi he lyek nek – kö zöt tük Ro dos tó nak, II. Rá kó czi Fe renc fe je de lem egy -
ko ri szám űze té se hely szí né nek – a fel ke re sé se gaz da gí tó lel ki él ményt ígér.

Az ez évi má so dik lá to ga tást Jé zus nyo má ban cím mel a Szent föld re,
a mai Iz ra el be ter vez zük szep tem ber 7. és 15. kö zött.

Mind két út ról rész le tes tá jé koz ta tást nyújt a je lent ke zők nek az ÖTK (cím:
1114 Bu da pest, Bocs kai út 15. III. em. 3.; te le fon: 1/466-4790; e-mail: ta nul -
ma nyi koz pont@gmail.com) vagy Gime si Zsu zsa lel kész (te le fon: 70/508-
7624; e-mail: ssngms@cit ro mail.hu). Vár juk szí ves ér dek lő dé sü ket.

H I R D E T É S

A Ma gyar Te le ví zió ket tes csa -
tor ná ja, az m2 már ci us 11-én 18
óra 17 per ces kez det tel mu tat ja
be a Sze pes ség – A Ge ner si c hek
nyo má ban cí mű fil met. Tör té -
nel mi múl tunk je les vá ro sai,
Kés márk, Lő cse, Sze pesszom bat
és Ne dec lát ha tó ak az össze ál lí -
tás ban, amely egy több na pos és
több nyel vű kon fe ren ci á ról szá -
mol be. A kez de mé nye ző a bu -
da pes ti Dr. Ge ner sich An tal Ala -
pít vány volt más ha zai, va la -
mint szlo vák és len gyel part ne -
re i vel. A kö zös múlt tör té nel mi
je le nünk al ko tó ja is le het, ha
akar juk. Eh hez az is kell, hogy
meg is mer jük a múl tat és a je lent;
eb ből kö vet ke zik a film mot tó ja:
Ak kor és most – Then and Now.
(Is mét lés már ci us 14-én 12.09-
kor a Ma gyar Te le ví zió egyes
csa tor ná ján.)

A fil met meg hív ták az I. ma -
gyar do ku men tum film-fesz ti -
vál ra, ame lyet Los An ge lesben
(USA, Ka li for nia) ren dez nek
meg már ci us 25 és 31. kö zött.
Társ szer ve ző Bo kor Ba lázs nagy -
kö vet, a Ma gyar Köz tár sa ság
Los An ge les-i fő kon zul ja.

H I R D E T É S

A nyug dí jas pap nék kö vet ke ző
ta lál ko zó ját már ci us 26-án 9.30
és 15.00 kö zött a Bu da pest-Ke -
len föl di Evan gé li kus Egy ház köz -
ség ta nács ter mé ben (1114 Bu da -
pest, Bocs kai út 10.) tart juk. A
nap té má ja: Nem ze dé kek együtt.
Elő adó: dr. Sza bó né Mát rai Ma -
ri an na püs pök he lyet tes, az
Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye -
tem Gya kor la ti In té ze té nek ve -
ze tő je. Min den ér dek lő dő pap né
és pap nő test vé rün ket sze re tet -
tel hív juk és vár juk. Je lent ke zés
már ci us 20-ig az aláb bi szer ve -
zők egyi ké nél: Miss u ra Ti bor né,
te le fon: 1/365-8486 vagy 20/824-
5496, e-mail: ti bor.miss u ra@lu -
the ran.hu; Szir mai Zol tán né, te -
le fon: 1/336-5206 vagy 20/824-
2790, e-mail: mar git.szir mai@lu -
the ran.hu.

H I R D E T É S

Iro dal mi dél után
„Hul lon gó tol lak vol tunk egye dül,
– szár nyak let tünk egy más sal”
(Vá ci Mi hály) mot tó val, a sze re -
lem té ma kö ré ben iro dal mi dél -
utánt tar tunk már ci us 20-án,
va sár nap dél után 5 óra kor a bu -
da hegy vi dé ki evan gé li kus temp -
lom ban (Bu da pest XII., Kék Go -
lyó u. 17.). A ma gyar iro da lom
leg szebb sze rel mes ver sei mel lett
ke vés bé is mert mű vek is el -
hang za nak tizenhat ta gú iro -
dal mi elő adói gár dánk tol má cso -
lá sá ban, öt ze nei be tét tel. A
mű sort szer kesz tet te: Ba kos né
Kar dos Pi ros ka. A nép da lo kat
ének lik: dr. Ecse di Zsu zsan na,
Bo ró kay Ré ka, Ben ce Zsolt, Tó -
ta Kin ga. Fu vo lán köz re mű kö -
dik: Bin der né Só lyom Tün de.
Az al ka lom ra min den ér dek lő -
dőt sze re tet tel vá runk!

H I R D E T É S

Sze re tet tel hí vunk min den ér -
dek lő dőt a kö vet ke ző evan gé li -
kus kül misszi ói est re. Idő pont:
már ci us 21., hét fő 18–20 óra.
Hely szín: MEE Or szá gos Iro da,
Ül lői úti ta nács te rem (1085 Bu -
da pest, Ül lői út 24.). Té ma: Ta -
lál ko zá sa im Dél-Af ri ká ban. Elő -
adó: Hu lej Eni kő evan gé li kus
lel kész.

H I R D E T É S
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„Azért je lent meg az Is ten Fia, hogy
az ör dög mun ká it le ront sa.” (1Jn 3,8b)

Böjt el ső he té ben az Út mu ta tó reg -
ge li és he ti igéi a sá tán le győ ző jét ál -
lít ják elénk erő for rás ként; mert „Jé -
zus is meg kí sér te tett és szen ve dett,
ezért se gít het azo kon, akik meg kí sér tet nek” (Zsid 2,18; LK). Krisz tus ha lál -
ra ad ta ma gát ér tünk, hogy el ne vesszünk bű ne ink ben, ha nem a be lé ve tett
élő hit ál tal el nyer jük az örök éle tet. Az em ber ős bű ne, hogy olyan ná akar
len ni, mint az Is ten (lásd 1Móz 3,5). Urunk meg kí sér té sé nek tör té ne té ben
az ör dög há rom csá bí tó, ha zug mon da ta („ha”) s Jé zus há rom, Ószö vet sé get
idé ző igé je („meg van ír va”) áll. „Nem csak a tes ti ke nyér rel él az em ber, de
Is ten nek min den igé jé vel.” (GyLK 729) Ne künk sem kell Is tent pro vo kál nunk,
sem a sá tánt imád nunk, se ve le szó ba áll nunk! „…mert meg van ír va: Az Urat,
a te Is te ne det imádd, és csak ne ki szol gálj!” (Mt 4,10; lásd 1Jn 2,16.17) Mi is
„já rul junk te hát bi za lom mal a ke gye lem tró nu sá hoz, hogy ir gal mat nyer jünk,
és ke gyel met ta lál junk, ami kor se gít ség re van szük sé günk” (Zsid 4,16). „Nem
fé lek hát a kí sér tés től, hi szen ar ra va ló az, hogy a hi tem meg erő söd jék, és a
fe le ba rá tom pe dig az én meg kí sér te té sem ben és győ zel mem ben vi gasz ta ló
pél dát lás son” – bá to rít Lu ther. Szá má ra (is) az ör dög sze mé lyes és élő szel -
le mi ha ta lom, aki vel ha lá lá ig vi as ko dik. Já nos sze rint „er ről is mer he tők meg
az Is ten gyer me kei és az ör dög gyer me kei: aki nem cse lek szi az igaz sá got, nem
az Is ten től van, és az sem, aki nem sze re ti a test vé rét” (1Jn 3,10). Jól is mer -
jük a ke gyes Jób tör té ne tét: a sá tán rá gal maz za az Úr előtt, de ő a baj ban is
is ten fé lő ma rad. Min den gaz dag sá ga, gyer me ke el pusz tul, még is ezt tud ja
mon da ni: „Az Úr ad ta, az Úr vet te el. Ál dott le gyen az Úr ne ve! Még eb ben
a hely zet ben sem vét ke zett Jób.” (Jób 1,21–22) Ki áll ta a hit pró bá ját; rá és ránk
is áll Pál ta ní tá sa: „Is ten pe dig hű sé ges, és nem hagy ti te ket erő tö kön fe lül kí -
sér te ni; sőt a kí sér tés sel együtt el fog ja ké szí te ni a sza ba du lás út ját is, hogy
el bír já tok azt vi sel ni.” (1Kor 10,13) Ő meg ígér te: „Se gít sé gül hív en gem, ezért
meg hall ga tom őt…” (Zsolt 91,15; Ká ro li-for dí tás) Ez Ja kab há rom böj ti ta ná -
csa: „En ge del mes ked je tek azért az Is ten nek, de áll ja tok el len az ör dög nek, és
el fut tő le tek. Kö ze led je tek az Is ten hez, és ő kö ze led ni fog hoz zá tok. (…) Aláz -
zá tok meg ma ga to kat az Úr előtt, és ő fel ma gasz tal ti te ket.” (Jak 4,7–8.10) Jé -
zus éle te, ha lá la, fel tá ma dá sa fő pa pi is ten tisz te let volt em ber test vé re i ért: „…ir -
gal mas és hű fő pap le gyen az Is ten előt ti szol gá lat ban, hogy en gesz te lést sze -
rez zen a nép bű ne i ért.” (Zsid 2,17) Já nos lát hat ta, hogy Jé zus Krisz tus ezer -
éves föl di ural ma kez de tén egy an gyal meg ra gad ja a sár kányt, az ősi kí gyót,
és meg kö tö zi ezer esz ten dő re (lásd Jel 20,2). Aki két szer szü le tik e föl dön
(tes ti leg és a Lé lek ál tal újon nan), az csak egy szer hal meg! „Bol dog és szent
az, aki nek ré sze van az el ső fel tá ma dás ban: eze ken nincs ha tal ma a má so -
dik ha lál nak.” (Jel 20,6) És ha már e föl dön „az élet né kem Krisz tus, / A ha -
lál nye re ség. / Ez az én re mény sé gem: / Kez det té lesz a vég.” (EÉ 504,1) 

g Ga rai And rás

HE TI ÚT RA VA LÓ

„A vak ról szó ló má so dik rész ben
meg ta nít ben nün ket az evan gé lis ta
a he lyes kol du lás mes ter sé gé re,
hogy ne tar tóz kod junk s ne szé -
gyen kez zünk Is ten től erőt és se gít -
sé get kér ni, s hogy a kö nyör gés ben
ki tar tók le gyünk. (…) Mert aki ad -
dig akar vá ra koz ni, amíg mél tó le -
end ar ra, hogy Is ten ne ki va la mit
ad jon, az bi zo nyá ra so ha sem fog va -
la mit kér ni. (…) 

Ez az iga zi, va ló di kol dus, aki a mi
Is te nünk nek tet szik. Je gyez zük meg
te hát jól e pél dát, lép jünk mi is így az
Úr Krisz tus elé, ki ált sunk hoz zá, s
kér jük őt: Uram, sze gény bű nös va -
gyok, add, hogy or szá god hoz zám is
el jöj jön. Bo csásd meg vét ke met. Se -
gíts raj tam itt, se gíts amott; nyújts se -
ge del met, állj mel lém min den ha tó tá -
mo ga tá sod dal min den ne mű tes ti és
lel ki ba ja im ban. Aki így kol dul, s meg

nem lan kad a kö nyör gés ben, he lye -
sen s Is ten nek tet sző leg cse lek szik;
mert ő nem un do ro dik, mi ként mi,
em be rek. (…) 

Az ilyen imád ság, mely szí vó san
ki tart, s a kö nyör gés ben ma gát meg -
za var tat ni nem en ge di, Is ten nek tet -
szé sé re van. Lát juk ezt a kol dus pél -
dá já ból. (…) Így kérj és kö nyö rögj
bát ran, s ne ké tel ked jél, hogy Is ten az
ő Fi á nak, a Krisz tus nak ér de mé ért
meg ad ja, ami re ád néz ve jó és hasz -
nos. (…) De vi gyázz, hogy meg ne
res tülj, ha nem ki tar tó légy! (…) 

Tá mo gasd, ó, Uram, a te anya -
szent egy há za dat, és vi lá gol tasd kö -
zöt tünk a te igé det. Nincs itt he lye az
én ke gyes sé gem fö löt ti vi tat ko zás nak,
elég az, hogy nagy szük ség ben va -
gyok, s te kész vagy szí ve sen meg ad -
ni, ami tes ti leg és lel ki leg ja vam ra
van. Ha így imád ko zol szí vós ki tar -

tás sal, ak kor hoz zád is így szól, mi -
ként a vak hoz: Mit akarsz, hogy cse -
le ked jem ve led? Láss! A te hi ted
meg tar tott té ged; mert ha va la ki
imád ko zik, és nem hisz, az a mi
Urun kat ki csú fol ja. A hit pe dig egye -
dül ab ban áll, hogy Is ten a Krisz tus -
nak, az ő Fi á nak, a mi Urunk nak ér -
de mé ért irán tunk ke gyel mes le end,
meg hall gat, meg ol tal maz, meg sza ba -
dít és üd vös ség re ve zé rel ben nün ket.
Er re se gél jen min ket a mi drá ga
Urunk és Üd vö zí tőnk, a Jé zus Krisz -
tus. Ámen.”

g Vá lo gat ta: G. A.

For rás: dr. Lu ther Már ton: Há zi
kincs tár. Bra unsch weig–Po zsony,
1896. 289–293. o. Ol vas ha tó és le tölt -
he tő: http://www.ga ra inyh.hu/lu -
ther/ha zi kincs tar.htm.

Kezd jük a böj töt Lutherrel!
Sze mel vé nyek öt ve ned óegy há zi evan gé li u ma (Lk 18,31–34) alap ján

mon dott egy há zi be szé dé ből – bá to rí tó ta ní tás
a vak kol dus imád sá gához

Bu da pes ten, a Fe ren ci ek te rén nagy
nyüzs gés fo gad ta az alul já ró ból ér ke -
ző ket.

Apa és fia kéz a kéz ben sé tál tak fel
a lép csőn. Pal kó fel né zett az édes ap -
já ra, aki a gon do la ta i ba me rül ve
húz ta ma ga után. Édes ap ja vas tag
szem üve gén meg csil lant a fény,
ahogy ki lép tek a tér re, s ko po gó lép -
te ik elől ga lam bok ra ja emel ke dett fel
az ég be. Pal kó te kin te te to vább sik lott,
és a sze me be fo gad ta a té ren ma ga -
so dó fe ren ces temp lom kar csú, ele -
gáns szi lu ett jét.

Ap ja meg tor pant egy pil la nat ra a
tér kö ze pén, és szó ra ko zot tan hu -
nyor gott kör be, mint aki el fe lej tet te,
mer re is tart.

– Apa – kér dez te Pal kó, alig túl ki -
a bál va a té ren höm pöly gő em be rek
és az uta kon ro bo gó jár mű vek za ját
–, a plé bá nos bá csi az is ko lá ban azt
mond ta, Is ten or szá ga min den hol ott
van, igaz ez?

– Hm?
– Hol van a Jó is ten? Tény leg ott

van min den hol? – kér dez te Pal kó, és
vá ra ko zó te kin tet tel né zett fel édes -
ap jára, aztán a temp lom ra.

Édes ap ja kö vet te a te kin te tét, majd
na gyot só haj tott. Még csak tíz éves –
gon dol ta. 

– Tud ni aka rod, hol van?
– Igen.
– Gye re, meg mu ta tom!
Pal kó sze me el ke re ke dett.
– Meg tu dod mu tat ni? Azt hit tem,

csak a menny or szág ban ta lál koz ha -
tunk ve le.

– Gye re, meg mu ta tom ne ked! –
Az zal ma ga után húz ta fi át a temp -
lom fe lé. Pal kó iz ga tot tan lé pett be.
A kin ti me leg után érez te bő rén az
épü let hű vös le ve gő jé nek si mo ga tá -
sát. Kar ján fel me red tek a szőr szá lak.
A pa dok üre sek vol tak, né hány em -
ber imád ko zott a szen tek szob rai
előtt.

Ke resz tet ve tet tek, majd egy pad -
hoz men tek, és be csusszan tak.

Pal kó lop va fi gyel te édes ap ját,
amint las sú moz du la tok kal le ve szi a
szem üve gét, és bé kés pil lan tá sát kör -
be hor doz za a temp lom fest mé nye in,
szob ra in, hogy vé gül meg pi hen tes se
a fő ol tá ron. Pal kó is azt fi gyel te.

Per ce kig ül tek szót la nul, hall gat ták
a csen det és az imád ko zók halk mo -
ra ját.

Vé gül a fiú szó lalt meg.
– Édes apa, most meg mu ta tod, hol

van? – sut tog ta, s a biz ton ság ked vé -
ért még a ke zét is a szá ja elé tet te.

Édes ap ja sze re tő moz du lat tal ka -
rol ta át, és szin tén sut tog va fe lelt.

– Itt van.
Pal kó nak is mét el ke re ke dett a sze -

me, s fé lén ken né zett kö rül a temp -
lom ban. Kí ván csi kis sze me ide-oda
járt, majd egy pon ton meg állt, és még
job ban el ké pedt. Édes ap ja kö vet te a
te kin te tét, és ne vet ve for dult vissza
a fiú fe lé; Pal kó egy le vá gott ke zet vett
ész re a szó szék ma ga sán.

– Nem – mond ta édes ap ja még
min dig mo so lyog va –, az nem a Jó -
is ten ke ze, csak egy kéz fe szü let.

Pal kón lát szott, hogy meg emész ti
és el rak tá roz za az in for má ci ót, majd
be le egye ző en bó lin tott, és el for dult,
hogy to vább ke res gél jen. Öt tel jes
per cig for gat ta a fe jét, de ő bi zony
nem lá tott sem mit, csak élet te len ké -
pe ket és ar co kat a fa la kon.

– Édes apa – sut tog ta csa ló dot tan
–, én nem ta lá lom.

– Nem? – kér de zett vissza az apa,
mí melt cso dál ko zás sal. – No, várj

csak, majd meg mu ta tom pon to san,
hol van.

Pal kó sze me fel csil lant.
– De tu dod-e, Pal kó fi am, hogy ez

a tit kok tit ka? Mert aki meg ta lál ja a
Jó is ten or szá gát, az a leg ne me sebb és
leg cso dá la to sabb ti tok bir to ká ba jut.

Pal kó a fe jét te ker get te, majd bó -
lo ga tott, majd is mét meg te ker te.

– Jól van, jól van. Gye re!
Ki csú szott a pad ból, Pal kó pe dig

utá na ira mo dott. Fel le sett édes ap já -
ra, aki me red ten bá mul ta a szent he -
lyet a fő ol tá ron, ahol Jé zus la kik. Oda
me gyünk? – kér dez te ma gá ban.

De édes ap ja hir te len meg for dult,
és el in dult ki fe lé a temp lom ból.

– Apa – ki ál tott utá na ijed ten –,
hát nem a tab re… tan ber… tan ber -
nák lá num ban la kik a Jó is ten?

– Nem – szólt az apa hát ra sem
for dul va. – Gye re, most meg mu ta -
tom!

Pal kó iz ga tot tan sza ladt utá na.
Édes ap ja meg állt a fő be já ra tot és a
temp lom ha jót el vá lasz tó üveg fal
előtt, amely nek a két ol da lán nyí ló
üve ge zett aj ta ján le he tett ki-be jár ni.
Majd le né zett fi á ra.

– Itt van – mond ta.
Pal kó ér tet le nül né zett kö rül.
– Itt?
– Pon to san itt.
Pal kó kör be kém lelt, de nem lá tott

sem mit.
– Itt nincs sem mi.
– Ott van – mu ta tott elő re az

édes ap ja, va la ho va az üve gen túl, a fő -
be já rat fe lé, me lyen most éle sen tört
be a fény, mert va la ki épp be lé pett az
épü let be.

– Kint? – kér dez te Pal kó.
– Nem. Nézd csak, ott van.
Édes ap ja ma ga elé húz ta a fi át.
– Ott van, nem lá tod?
Pal kó néz te, néz te, de nem lá tott

sem mit. Ak kor az újon nan jött lá to -
ga tó be csuk ta a be já ra ti aj tót, és
Pal kó meg lát ta. Meg lát ta sa ját ma ga
tü kör ké pét. Ámul tan né zett rá.

– Bi zony – sut tog ta az édes ap ja. –
Jé zus azt mond ta, Is ten or szá ga ben -
ne tek van! Fi am, hi á ba is töl te nél el
éve ket az zal, hogy oda kint ke re sed,
a Jó is tent csak ma gad ban ta lál ha tod
meg. Ez a tit kok tit ka, ha ezt meg ér -
ted, a lel ked bol do gan me rül het el a
Jó is ten min den aján dé ká ban.

g Var ga Pé ter

NO VEL L A ÍRÓPÁ LYÁ Z A TUNK AN YAGAIB ÓL

A tit kok tit ka

A kom mu ni ká ci ós szak ér tők úgy
tart ják, hogy a leg több üz let em ber -
nek, ve ze tő nek na pon ta mint egy
har minc be szél ge té se, meg be szé lé se
van; éle té nek húsz szá za lé kát be -
széd del töl ti; el mon dott sza vai éven -
te hat van hat – egyen ként nyolc száz
ol da las – köny vet töl te né nek meg. 

Az át la gos fér fi na pi húsz ezer szót
mond ki. Az át la gos nő vi szont har -
minc ez ret. (Ta lán ez meg ma gya ráz za,
hogy egyes fér jek nek mi ért nem ma -
rad már mon da ni va ló juk, ami kor es -
te ha za ér nek, és a fe le sé gük sze ret ne
be szél get ni ve lük: a fér fi már el hasz nál -
ta az na pi „ke re tét”, míg a fe le ség to váb -
bi tíz ezer szót kí ván még el mon da ni.) 

Vi lá gunk a be szé lők vi lá gá vá vált,
és en nek mi is ré szei va gyunk: be szél -
ge tős rá dió mű sort hallgatunk, te le -
ví zi ós be szél ge tést nézünk, te le fo ná -
lunk au tó ban vagy bár hol má sutt a
mo bi lunk ról. 

A gond a kö vet ke ző ez zel: mi nél
töb bet be szé lünk, an nál na gyobb az
esé lye an nak, hogy a szánk baj ba
so dor min ket! Áll jon itt né hány egy -
sze rű ta nács a Bib li á ból, hogy meg -
fé kez zük a nyel vün ket.

Gon dol koz zon, mi előtt meg szó lal na!
Tart son egy kis szü ne tet, és gon dol -

koz zon, mi előtt ki nyit ná a szá ját. „A
bölcs szí vű ér tel me sen be szél, és aj ká -
val is gya ra pít ja a tu dást.” (Péld 16,23)
In tel li gens em be rek gon dol kod nak,
mi előtt meg szó lal ná nak. Amit mon -
da nak, az sok kal meg győ zőbb. „Amit
mond az em ber, an nak a gyü möl csé -
ből fog jól lak ni a tes te, és amit a be szé -
de te rem, az zal kell jól lak nia.” (Péld
18,20) Együtt kell él ned min den ál ta -
lad kiejtett szó kö vet kez mé nyé vel. 

Min dig az igaz sá got mond ja!

Gyak ran vissza tart juk az igaz sá got,
hogy el ke rül jük a konflik tu so kat. Nem
aka runk vi hart, de ez a hoz zá ál lás vé -
gül csak ront a dol go kon. A becs te len -
ség rom bol ja a kap cso la to kat. „Aki
ka csin gat, fáj dal mat okoz…” (Péld 10,10)
Az iga zi ba rát őszin te lesz Ön nel. „Aj -
ka kat csó kol az, aki he lyes vá laszt ad.”
(Péld 24,26) „Aki fi gyel mez te ti az em -
be re ket, az vé gül ked ve sebb lesz an nál,
aki csak hí ze leg.” (Péld 28,23) 

Az igaz sá got min dig sze re tet ben
mond ja!

So ha ne hasz nál ja az igaz sá got ar -
ra, hogy föld be dön göl jön ve le em be -
re ket. „Van, aki nek a fe cse gé se olyan,
mint a tőr dö fés, a böl csek nyel ve pe -
dig gyó gyít.” (Péld 12,18) „Aki ag gó dik
szí vé ben, az le vert té lesz, a jó szó vi -
szont fel vi dít ja.” (Péld 12,25) 

A be szé dünk gyó gyít son, ne pe dig
se bez zen!

Meg gon do lat lan sza vak kal gyak -
ran las sab ban gyó gyu ló se be ket oko -
zunk, mint ha fi zi ka i lag meg ütöt tük
vol na az il le tőt. Ezért gon do san meg
kell vá lo gat ni a sza va in kat, hogy
olya no kat hasz nál juk, ame lyek po zi -
tív, jó té kony ha tást gya ko rol nak a
má sik ra. „Sem mi fé le bom lasz tó be -
széd ne jöj jön ki a szá to kon, ha nem
csak ak kor szól ja tok, ha az jó a szük -
sé ges épí tés re, hogy ál dást hoz zon
azok ra, akik hall ják.” (Ef 4,29) 

És vé gül: kér je Is tent, hogy se gít sen
kor dá ban tar ta ni a szá ját!

Na gyon sze re tem, aho gyan az
egyik an gol bib lia for dí tás ban sze re -
pel a 141. zsol tár 3. ver se: „Se gíts,
Uram, hogy csuk va tud jam tar ta ni a
szá mat!”

g Dr. Rick War ren 
For rás: Mon day Man na

A nyelv meg fé ke zé se



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.

4.
Aháb ki rály pa lo tá ja mel lett egy Ná -
bót ne vű em ber nek volt sző lő je.
Gyö nyö rű kert volt ez, és mi vel kö -
zel volt a ki rály jez ré e li ott ho ná hoz,
na gyon sze ret te vol na meg sze rez ni.
Mond ta is Ná bót nak:

– Add ne kem a sző lő det, hadd le -
gyen az én ker tem, mert kö zel van a
há zam hoz. Adok ne ked he lyet te egy
jobb sző lős ker tet, de ha aka rod, ak -
kor pénz ben fi ze tem meg az árát.

A szom széd azon ban hal la ni sem
akart a do log ról.

– Az Úr őriz zen meg at tól, hogy
oda ad jam ne ked az atyai örök sé ge -
met!

A ki rályt na gyon el ke se rí tet te a vá -
lasz, annyi ra, hogy ágy nak esett, és
sem mit nem evett.

Je zá bel ki rály né azon ban azt
mond ta a fér jé nek.

– Hogy szo mor kod hat így egy ki -
rály? Nem te vagy Iz rá el ural ko dó ja?
Kelj fel, egyél, és légy jóked vű! Majd
én meg szer zem ne ked azt a sző lőt.

Na gyon go nosz volt Je zá bel, és
sem mi től sem ret tent vissza. Le ve let
írt Aháb ne vé ben, le pe csé tel te a ki -
rály gyű rű jé vel, majd el küld te azok -
nak a vé nek nek és ne me sek nek, akik
egy vá ros ban lak tak Ná bót tal. A le -
vél ben pe dig ez állt:

– Hív já tok össze a né pet, hir des -
se tek böj töt! Ná bót ül jön elő re, ve le
szem be pe dig ál lít sa tok két hit vány
em bert! Ez a két em ber vá dol ja meg
Ná bó tot az zal, hogy át koz ta az Is tent
és a ki rályt. Ha ez meg tör tént, vi gyé -
tek őt a vá ro son kí vül re, és kö vez zé -
tek ha lál ra!

A le vél cím zett jei min dent úgy is
tet tek, aho gyan a ki rály né meg ír ta
ne kik. A vé gén le vél ben ér te sí tet ték
Je zá belt.

Aháb ki rály pe dig bir tok ba vet te az
áhí tott sző lőt.

Az Úr el küld te hoz zá Il lést, és
meg üzen te ne ki, hogy tud ja, mi tör -
tént Ná bót tal. Ezért meg fog ja őt
bün tet ni: ahol a ku tyák fel nyal ták Ná -
bót vé rét, ugyan ott fog ják Ahá bét is.
Sőt még a hoz zá tar to zói is mind
meg fog nak hal ni.

A ki rály, ami kor ezt meg hal lot -
ta, zsák ru há ba bújt, és böj töl ni
kez dett. Az Úr tud ta, hogy sok
rossz do log nak Aháb fe le sé ge volt
az oko zó ja, és lát ta, a ki rály
mennyi re meg bán ta mind azt, ami
tör tént. Ezért meg ígér te, hogy a ve -
sze de lem Aháb fi a i nak az ide jén fog
be kö vet kez ni.

Old já tok meg a ke reszt rejt vényt, és
meg tud já tok, mi lyen az Úr.

1. Nem fo gyott ki az öz vegy asszony fa -
ze ká ból

2. Ilyen volt a Ná bó tot vád ló két
ember

3. Nem fo gyott ki az öz vegy asszony
kor só já ból

4. Aháb fe le sé ge
5. Ez a gyü mölcs ter mett Ná bót kert -

jé ben
6. Po gány is ten, akit hi á ba hí vott se -

gít sé gül négy száz öt ven pap ja
7. Kar mel-…
8. Ilyen volt Aháb, ami kor Ná bót

nem ad ta ne ki a kert jét
9. Ezek is vol tak az ál do za ti ol tá ron

G YE R ME KVÁR

Ked ves Gye re kek!

Szerkesztette: Boda Zsuzsa

Gya ko ri ma dár Ma gyar or szá gon. Ha
jár ta tok már a ta va szi ré te ken, le ge -
lő kön, biz to san jól is me ri tek. Aki
még sem lát ta, an nak el mon dom,
hogy a ki sebb ga lamb nagy sá gú ma -
dár nak hosszú, hát ra-, majd a vé gén
elő re haj ló bó bi tá ja van, fe ke te mel -
lé nye alatt a has ol da la hó fe hér. Ami -
kor a ta va szi ré tek fe lett csa pong,
messzi ről fe ke te-fe hér ma dár nak lát -
szik. Hang ja na gyon jel leg ze tes, kis -
sé pa na szos nak tű nő „bé-bic” ki ál tás,
in nen kap ta ma gyar ne vét is.

Éber, szem fü les ma dár, a le ge lők és
a ré tek egyik őre. Gyak ran fi gyel tem,
amint egy to jás rab ló dol má nyos var -
jú kö ze led té re a kör nyék összes bí bi -
ce ne ki tá mad, jaj gat va csa pong nak
kö rü löt te, és igye kez nek el űz ni fész -
ke ik kör nyé ké ről. A var jú ta lán ér zi,
hogy rossz ban sán ti kál, nem sze re ti
a fel tű nést sem, ezért igyek szik mi -
előbb el tűn ni a kör nyék ről. De a bí -
bi cek ugyan így tá mad ják a fé szek fe -
lé kö ze le dő kó bor ku tyát, macs kát
vagy a ró kát is.

A bí bic nyílt te rü le tek ma da ra, er -
dő be so ha nem megy. Leg in kább a
szi kes le ge lő ket ked ve li, de meg ta lál -
juk a to cso gós ré te ken, és ha ott ki -
ön té sek van nak, a szán tó kon is.

A leg jobb aka rat tal sem le het ne fé -
szek épí tő mű vész nek ne vez ni. Négy,
kör te ala kú, olaj zöl des ala pon nagy,

bar nás fe ke te fol tok kal min tá zott
to já sa a pusz ta föl dön fek szik. A
hím elő ző leg se kély mé lye dést ka par,
amely be pár ja a kö zel ből ke vés szá -
raz nö vé nyi szá lat hord, és már kész
is a fé szek. Ha ko rán jön a ta vasz,
már ci us vé gén már to já so kat rak nak,
de a több ség áp ri lis ban kezd köl te ni. 

A fi ó kák jó há rom hét alatt kel nek
ki, fé szek ha gyók, alig szá rad tak meg,
már fut nak, és a szü le i ket kö ve tik.
Tol lak he lyett pi hé ik van nak, re pül -
ni nem tud nak; ha szü le ik ve szélyt jel -
ző hang ját meg hall ják, szo ro san a
föld höz la pul nak. Bar nás szür ke, fe -

ke tén fol to zott há tuk úgy be le ol vad
a kör nye zet be, hogy szin te nem is le -
het ész re ven ni őket. Csak öt he tes ko -
ruk tól re pül nek.

A bí bi cek ro va rok kal, pó kok kal,
csi gák kal és rész ben ap ró gyom -
mag vak kal táp lál koz nak. Gyak ran
lát tam, amint a ma dár lá bá val to pog -
va ri asz tot ta ki rej te ké ből a ro vart
vagy a pó kot, ame lyet az tán nyom -
ban el is ka pott. Ok tó ber ben nagy
csa pa tok ba ve rőd nek, le eresz tett ha -
las ta vak iszap ján né ha több száz bó -
bi tás ma da rat lát tam együtt. E hó vé -
gén és no vem ber ben in dul nak Dél-
Eu ró pa fe lé. Ma gyar or szá gon gyű rű -
zött bí bi cek egye bek mel lett Olasz-
és Fran cia or szág ban, az Ibé ri ai-fél szi -

ge ten, Ma rok kó ban ke rül tek kéz re.
Ami saj nos több nyi re azt je len ti,
hogy le lőt ték őket.

g Sch midt Egon

Kér dé sek
1. Mit gon dolsz, a hím vagy a to jó bó -
bi tá ja hosszabb?
2. Hogy néz nek ki a fi a tal bí bi cek?
3. Va jon hány pár él ha zánk ban?

Bí bic

ME SÉLNEK AZ ÁLL ATOK

(Vá la szok: 1. a hí mé; 2. a bó bi tá juk
egé szen rö vid, szár nyuk bar nás, mell -
paj zsuk –par ted li jük –ki sebb; 3.
30-40 ezer pár)
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A bíbicek még a varjút is elijesztik
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Ételkereső
Ki mit evett? A tálakban található
betűkből olvassátok össze a
megfejtést. Melyik tálból ki evett?

Jákób

Illés

A pusztában vándorló nép

Keresztelő János

HUM OR Z SÁK Két ember utazik egy helikopteren. Azt kérdi az
egyik:

– Te, mi ez a bigyó itt felettünk?
– Valószínűleg a légkondi, mert amióta nem

pörög, nagyon izzad a pilóta. R
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b Kü lön le ges do ku men tu mot őriz
a Csö mö ri Evan gé li kus Egy ház -
köz ség irat tá ra. A vas kos pa -
pír táb lá ba kö tött, ko pott disz nó -
bőr ge rinc cel meg erő sí tett, több
mint két száz éves kéz irat alig öt -
ven la pot fog lal ma gá ban, ame -
lye ket száz éven át szá mos kéz
írt te le kü lön fé le idő pon tok ban
és ügyek ről la tin, szlo vák és ma -
gyar nyel ven. Ez a ter je de lem re
cse kély, még is rend kí vül sok -
ré tű kéz irat igen nagy ér té ket
kép vi sel nem csak a csö mö ri gyü -
le ke zet, de tá gabb ér te lem ben az
evan gé li kus egy ház szá má ra is.

A csö mö ri egy ház köz ség tör té ne té -
nek el ső idő sza ká ról na gyon hi á -
nyo sak az is me re te ink. Tud juk, hogy
1690-ben a te le pü lést még „el pusz -
tult nak”, „Csö mör-pusz tá nak” ne -
vez ték. 1720-ban azon ban már negy -
ven két ház tar tást ír tak itt össze,
ame lyek va la mennyi en lu the rá nus
val lá sú ak vol tak, és sa ját temp lo -
muk is volt. Az 1740-ben dü hön gő
pes tis jár vány a la kók há rom ne gye dét
el vit te, temp lo mu kat is el ve szí tet ték,
s az egy ház köz ség meg szűnt. 

A kö vet ke ző hír adás öt ven év vel
ké sőbb ről, 1787-ből szár ma zik, ami -
kor Gras sal ko vich An tal her ceg tá -
mo ga tá sá val is mét gyü le ke zet té szer -
ve ződ tek a hí vek: ha nem is ön ál ló
egy ház köz ség gé, de leg alább Cin -
ko ta le ány egy há zá vá. Az ezt kö ve tő
újabb het ven éven át megint igen ke -
ve set tud tunk a gyü le ke zet tör té ne -
té ről. Leg alább is mos ta ná ig.

Egy ház köz sé günk 2010 ko ra ta va -
szán kez dett hoz zá sa ját hon lap já nak
(csom or.lu the ran.hu) el ké szí té sé hez.
Jo hann Gyu la lel kész a hon lap gyü -
le ke zet tör té ne ti fe je ze té hez anya got
ke res ve buk kant rá az irat tár mé lyén
ar ra a kö tet re, amely be 1916-ban be -
le ütöt ték az ak kor ön ál ló vá vált csö -
mö ri egy ház köz ség irat tá ri pe csét jét.
Az ezt meg elő ző utol só be jegy zés év -
ti ze dek kel ko rább ról szár ma zik. A
kéz ira tos kö tet és a lap jai kö zé he lye -
zett szá mos ön ál ló do ku men tum
már el ső át né zés re is olyan je len tő -

sé gű nek ígér ke zett, hogy el ha tá roz -
tuk: tel jes egé szé ben köz zé tesszük a
gyü le ke zet hon lap ján, di gi ta li zál va,
át írás ban és for dí tás ban is.

A kéz ira tot 1798-ban kezd te el ír -
ni az ak ko ri csö mö ri evan gé li kus is -
ko la mes ter, Kl in ger Já nos. A be ve ze -
tő ol da lak kü lö nö sen is je len tő sek,
eze ken ugyan is a csö mö ri gyü le ke zet
el ső száz vi szon tag sá gos évét fog lal -
ta össze la tin nyel ven, szá mos olyan
ok ira tot is be má sol va vagy idéz ve,
ame lyek ere de ti je má ra már el ve szett,
s csak in nen tu dunk ró luk. 

Az el ső év szám 1717, ez ko ráb bi,
mint bár mi lyen más dá tum, ame lyet
a gyü le ke zet tel kap cso lat ban ed dig is -
mer tünk.

Az össze fog la ló szá mos ed dig is -
me ret len tör té ne ti ada lé kot tar tal maz
ezek ből a ko rai évek ből az el ső pa ró -
kia épí té sé ről, az el ső lel ké szek meg -
hí vá sá ról, a kör nye ző fal vak evan gé -
li kus gyü le ke ze te i vel va ló kap cso lat -
tar tás ról. Meg tud hat juk, hogy a gyü -
le ke ze tet va ló szí nű leg 1722-ben ala -
pí tot ta Ja kobe us Sá mu el lel kész, az el -

ső pa ró kia épít te tő je. Ennek az
épületnek a mes ter ge ren dá ját,
rajta a la tin nyel vű fel ira ttal, Klin -
ger Já nos még lát ta, és a feliratot
le is má sol ta az utó kor szá má ra.

Ol vas ha tunk a csá szá ri és a föl -
des úri ha ta lom vissza élé se i ről, a
temp lom, lel kész lak és is ko la 1740-
es el kob zá sá ról és az azt kö ve tő év -
ti ze dek meg pró bál ta tá sa i ról, ami -
kor a csö mö ri evan gé li ku sok nak
kö te le ző volt a ka to li kus temp lom -
ba jár ni uk és a ka to li kus pa pot és
is ko la mes tert el tar ta ni uk.

De szép so ro kat ol vas ha tunk
azok ról a hí vek ről is, akik en nek el -
le né re ti tok ban át jár tak a cin ko tai
evan gé li kus gyü le ke zet be, s így
őriz ték meg hi tü ket kis hí ján negy -
ven éven át. Az ő áll ha ta tos sá guk -
nak kö szön he tő a csö mö ri evan -
gé li kus gyü le ke zet fenn ma ra dá sa.

Az evan gé li kus is ten tisz te le -
tet csak II. Jó zsef ren de le tei nyo -

mán, 1787-től en ge dé lyez ték új ra
Csö mö rön. Kl in ger Já nos rész le te -
sen be szá mol a csö mö ri hí vek kez -
de mé nye zé sé ről is ko la, ta ní tó lak
és is ten tisz te le ti ház épí té sé re, az ezt
szer ve ző egy ház gond no kok ról s az
if jabb Gras sal ko vich An tal her ceg
eh hez szük sé ges nagy lel kű föld- és
épí tő anyag-ado má nyá ról. Nagy
gond dal do ku men tál ja, ho gyan osz -
toz tak a csö mö ri evan gé li ku sok és
ka to li ku sok a ko ráb ban kö zö sen
vá sá rolt ha rang költ sé ge in, s ho gyan
ju tott en nek nyo mán 1793-ban sa -

ját ha rang hoz az evan gé li kus gyü -
le ke zet.

A tör té ne ti össze fog la ló mel lett a
kéz irat má sik leg ér té ke sebb for rá sa az

ed dig is me ret len, leg ko ráb bi fenn -
ma radt 1722-es csö mö ri lel ké szi hí -
vány le vél pon tos má so la ta 1798-ból. 

Mint hogy a csö mö ri evan gé li kus
gyü le ke ze tet „a fel ső vár me gyék ből be -
hí vott”, az az szlo vák te le pe sek ala pí tot -
ták, ezért a lel kész fel ada ta it és ja va -
dal ma zá sát összeg ző le ve let a gyü le -
ke zet „tót” nyel ven ír ta, az az a szlo vák
iro dal mi nyelv 1800-as évek be li ki ala -
ku lá sa előt ti sa ját táj szó lá sán, amely -
nek ké sei vál to za tát még az utób bi
évek ben is be szél ték az öre gek Csö mö -
rön. A le vél – va la mint a gyü le ke zet -
tör té net több más, ugyan eb ben a táj -
szó lás ban írott be tol dá sa – ilyen for -
mán az „el ső csö mö ri nyelv em lék nek”
is te kint he tő. Kü lö nö sen ér de kes,
hogy ami kor Kl in ger Já nos la tin nyel -
ven össze fog lal ja az egy ház föld je it,
ezek pon tos el he lyez ke dé sét is a he lyi
szlo vák táj szó lás ban hasz nált ne vü kön
ad ja meg a la tin szö veg be be szúr va.

A kéz irat és a hoz zá kap cso ló dó ok -
ira tok fel dol go zá sát fo lya ma to san vé -
gez zük. Ha ma ro san be fe jez zük és
köz zé tesszük a gyü le ke zet hon lap ján
a tel jes 18. szá za di anyag át írá sát és for -
dí tá sát, amelynek bevezető ol da lai a
csom or.lu the ran.hu ol da lon, a Tör té ne ti
for rá sok me nü pont ban ol vas ha tók. 

A csö mö ri pél da más egy ház köz -
sé gek szá má ra is hasz nos le het. A mai
Ma gyar or szág evan gé li kus kö zös -
sé ge i nek túl nyo mó ré sze a csö mö ri -
hez ha son ló an ké sei ala pí tá sú, és
csak II. Jó zsef tü rel mi ren de le tét kö -
ve tő en in dul ha tott fej lő dés nek. De
hát ha irat tá ruk ban ott rej tőz nek az
azt meg elő ző év ti ze dek vagy akár év -
szá zad tör té ne té nek em lé kei is? Ér -
de mes len ne le po rol ni őket, hogy fe -
le dés be ne men jen azok nak az elő -
dök nek az em lé ke, akik a ne héz
idők ben is hű ek ma rad tak az őse ik ál -
tal örö kül ha gyott hit val lás hoz.

g Dr. Sa jó Ta más

Gyü le ke zet tör té net latinul és tó tul

Az egy ház me gye min den gyü le ke ze -
té ből szép szám mal ér kez tek ér dek -
lő dők, hogy meg is mer hes sék a je löl -
te ket, prog ram ju kat, il let ve a fó ru -
mon kér dé se ket in téz hes se nek hoz -
zá juk. 

A csen des nap Ócsai Zol tán győ -
ri igaz ga tó lel kész áhí ta tá val kez dő -
dött. A meg je len te ket Ko há ry Fe renc
lé bé nyi lel kész, egy ház me gyei misszi -
ói elő adó kö szön töt te, majd át ad ta a
szót a fórumot mo de rá ló Kiss Mik -
lós nak, a Győr-Mo so ni Egy ház me gye
es pe re sé nek, aki rö vi den vá zol ta a
püs pök vá lasz tá si fo lya mat ed di gi
ese mé nye it.

A prog ram sze rint Ben c ze And rás
és Sze me rei Já nos először húsz-húsz
perc ben szól ha tott ön ma gá ról, ed di -
gi szol gá la tá ról, il let ve ar ról, mi -
lyen nek sze ret né lát ni a 21. szá zad
evan gé li kus egy há zát. A két elő adás
után kö vet ke zett a tulajdonképpeni
fó rum, ame lyen a hall ga tók az egy -

há zi élet szám ta lan te rü le tét érin tő
kér dést tet tek fel a két je lölt nek.
Szó ba ke rült – egye bek mel lett – a
misszió, a di gi tá lis lel ké szi szol gá la ti
nap ló, az egy ház tag ság fo gyá sa és el -
öre ge dé se, az öku me né, a püs pö ki

szék hely kér dé se, a szo li da ri tá si tör -
vény, a vál ság ba ke rült lel ké szek és
gyü le ke ze tek éle te, az új li tur gia,
egy há zunk anya gi hely ze te… 

A pres bi te ri csen des nap dél utá ni
ré szé ben a győ ri Pé ter fy Sán dor
Evan gé li kus Ok ta tá si Köz pont di ák -
jai mu tat koz tak be, szín vo na las mű -
sor ral aján dé koz va meg az egy be gyűl -
te ket. Ez után úr va cso rai is ten tisz te -
let tel fe je ző dött be a Győr-Mo so ni
Egy ház me gye pres bi te ri csen des nap -
ja. Az is ten tisz te le ten Itt zés Já nos, a
Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke rü let
püs pö ke szol gált. Se gí tői a győ ri gyü -
le ke zet lel ké szei – Csor ba Já nos és Já -
no sa At ti la – vol tak. 

g K. M. 

U TOL S Ó ÁL LO M Á SÁ HOZ É R K E Z ET T
A PÜS P ÖK VÁ L A SZ TÁ SI  K A M PÁN Y

Pres bi te ri csen des nap
Győ rött

b Az el múlt esz ten dő ben, no vem ber el se jén kez dő dött a Nyu ga ti (Du -
nán tú li) Egy ház ke rü let ben a püs pök vá lasz tás fo lya ma ta, még pe dig a
je lö lé si el já rás meg in dí tá sá val. A püs pök je löl tek lis tá ját a ja nu ár 8-
án Rév fü lö pön meg tar tott rend kí vü li egy ház ke rü le ti köz gyű lés vég -
le ge sí tet te, a je löl tek ez után in dul tak „kam pány kör út ra”. A ke rü let hat
egy ház me gyé jé ből öt ben már meg for dul tak, és fó ru mo kon ta lál koz -
tak az érdeklődő gyü le ke ze ti tagokkal. Az el múlt hét szom bat ján a
kam pány kör út utol só ál lo má sa ként a Győr-Mo so ni Egy ház me gye pres -
bi te ri csen des nap ján vett részt a két püs pök je lölt, Ben c ze And rás és
Sze me rei Já nos. Az ese mény hely szí ne a győ ri Öreg temp lom volt. 
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Sze re tet tel hív juk az ér dek lő dő ket az evan gé li kus nők klub já nak kö vet -
ke ző al kal má ra már ci us 19-én, szom ba ton 10 órai kez det tel az or szá gos
iro da ut cá ról nyí ló ter mé be (Bu da pest VI II., Ül lői út 24.). Ven dég: Gu -
lá csi né Fa bu lya Hil da or szá gos szlo vák lel kész, aki Ra gasz ko dás a gyö -
ke rek hez cím mel szól egy há zunk ban be töl tött sa já tos szol gá la ta i ról.

H I R D E T É S

A Jé zus Test vé rei Ökumenikus Diakóniai Rend so ron kö vet ke ző ülé sét
– a bu da pes ti evan gé li kus egye te mi lel kész ség gel együtt mű kö dés ben –
már ci us 17-én 15.30-kor tart ja a ME ÖT-szék ház ta nács ter mé ben
(1117 Bu da pest, Ma gyar tu dó sok krt. 3.). Az elő adás cí me: A ki bon ta ko -
zás teo ló gi á ja. Min den ér dek lő dőt sze re tet tel vá runk.

H I R D E T É S

Kon fir man dus ta lál ko zó a sop ro ni lí ce um ban
A Nyu ga ti (Du nán tú li) Evan gé li kus Egy ház ke rü let idei  ke rü le ti kon fir -
man dus ta lál ko zó ja áp ri lis 2-án és 3-án, szom bat dél előtt 9 órá tól va sár -
nap dé lig lesz a sop ro ni evan gé li kus lí ce um ban. A szál lás és az ét ke zés
költ sé ge it az egy ház ke rü let áll ja. A rész le tes prog ram ról ér dek lőd ni, il -
let ve a hét vé gé re je lent kez ni már ci us 16-ig le het Mes ter há zy Ba lázs evan -
gé li kus lel kész nél a ba lazs.mes ter hazy@gmail.com e-mail cí men.

H I R D E T É S

Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület püs -
pök jelöltjei lapunk jövő heti, március 20-i számában ígértek válaszolni a szer -
kesz tő ségünk által hozzájuk intézett „párhuzamos kérdéssorra”.

Hallgatói kérdés a püspökjelöltekhez – képünk bal szélén Szemerei János, jobb
szélén Bencze András (középen Kiss Miklós esperes)
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Böjt 1. vasárnapja (Invocavit). Liturgikus szín: lila. Lekció: 2Kor 6,1–10;
1Móz 3,1–13. Alapige: Mt 16,21–27. Énekek: 75., 275.

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. (úrv.) 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.) Gerőfiné dr. Brebovszky Éva; de. 11. (úrv.)
Gáncs Péter; du. 6. (asztali beszélgetések); VII., Városligeti fasor 17. de. háromnegyed 10.
(angol nyelvű) Pelikán András; de. 11. (úrv.) Pelikán András; 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. (úrv.) Benkóczy Péter; Kelenföld, XI., Bocskai út 10.
de. 8. (úrv.) dr. Joób Máté; de. fél 11. (úrv.) dr. Joób Máté; du. 6. (vespera) Missura Tibor; XI.,
Németvölgyi út 138. de. 9. Missura Tibor; 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 Tamásné; XIV. Gyarmat u. 14. de. fél 10. (úrv.) Tamásy Tamásné; 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. Börönte Márta;
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. Wiszkidenszky András; Rákoskeresztúr,
XVII., Pesti út 111. de. 10. Wiszkidenszky András; 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. Győri Gábor; Pestszentimre, XVIII., Rákóczi
út 83. (református templom) de. 8. Győri Gábor; Kispest, XIX., Templom tér 1. de. 10.
Széll Bulcsú; XIX., Hungária út 37. de. 8. Széll Bulcsú; Pesterzsébet, XX., Ady E. u. 89. de.
10. Győri János Sámuel; Csepel, XXI., Deák tér de. fél 11. Zólyomi Mátyás; Budafok, XXII.,
Játék u. 16. de. 10. Solymár Gábor; Budaörs, Szabadság út 75. de. 10. Endreffy Géza;
Pilisvörösvár (református templom) du. 2.; Budakeszi, Fő út 155. (gyülekezeti terem) de.
fél 10. (családi) dr. Lacknerné Puskás Sára.

Istentiszteleti rend • 2011. március 13.

Összeállította: Boda Zsuzsa

A hónap könyve – márciusban
a Luther Kiadótól 30 kedvezménnyel

Bar tos né Sti asny Éva:
Há bo rú ban bé kes ség ben
A Bo gár ut cai gyer mek ott hon la kó i nak
csodás meg me ne kü lé se

Vá sá rol ja meg a hó nap köny vét
ked vez mé nye sen! Eredeti ára: 980 forint.
http://bolt.lu the ran.hu/ • E-mail: ki ado@lu the ran.hu
Fax: 1/486-1229 • 1085 Bu da pest, Ül lői út 24.

Gar tai Ist ván 1911. ja nu ár 8-án szü -
le tett Ko má rom ban. Há rom éves volt,
ami kor szü lei há rom gyer me kük kel az
édes anya szü lő vá ro sá ba, Sop ron ba
köl töz tek. Itt vé gez te ta nul má nya it. 

A sop ro ni evan gé li kus lí ce um ban
tett érett sé gi után a Ma gyar Ki rá lyi Er -
zsé bet Tu do mány egye tem Evan gé li kus
Hit tu do má nyi Ka rán ké szült a lel ké szi
szol gá lat ra. 1935-ben avat ta lel késszé
Sop ron ban D. Ka pi Bé la püs pök.

Az or szág kü lön bö ző vi dé ke in hat
egy ház köz ség ben – Nagy szo ko lyon,
Ge csén, Kar dos kú ton, Sal gó tar ján -
ban, Ta ta bá nyán, 1938-ban Kis te re -
nye–Pász tón – vé gez te se géd lel ké szi
szol gá la tát. 1942-ben fe le sé gül vet te
Elek Ka mil la óvó nőt. Há zas sá guk ból
há rom le ány szü le tett: Ilo na, Ka -
mil la és Már ta.

1943-ban a kis te re nye–pász tói
gyü le ke zet lel ké szi szol gá lat ra hív ta
meg. Bol do gan köl töz tek be el ső és
egyet len csa lá di fész kük be. A szép,
dim bes-dom bos nóg rá di tá jon a
szór vá nyok kö zött sok szor na pi har -
minc-negy ven ki lo mé tert is ke rék pá -
ro zott, ki té ve az idő já rás vi szon tag -
sá ga i nak. Szol gá la tát min dig öröm -
mel és alá zat tal vé gez te. Het ven öt
éve sen, kis sé meg fá rad va, há rom is -
ten tisz te le ti szol gá lat után Pász tó ról

ha za tér ve mond ta csa lád já nak: „Job -
ban ér zem ma gam, mint reg gel, mert
a pász tói gyü le ke zet en gem fel üdít,
a pász tói gyü le ke zet nek jö vő je van.”

1957-ben vá lasz tot ták meg a Nóg -
rá di Evan gé li kus Egy ház me gye es pe -
re sé nek. E tisz tét ti zen nyolc éven ke -
resz tül lát ta el lel ki is me re te sen, leg -
jobb tu dá sa sze rint. Ez idő alatt ti zen -
ki lenc lel készt ik ta tott be hi va ta lá ba.
1987-ben vo nult nyug díj ba. 

Gar tai Ist ván köz tisz te let nek ör -
ven dett la kó he lyén. A te le pü lés tár sa -
dal mi és kul tu rá lis éle té ben ak tí van
részt vett, szel le mi és kul tu rá lis fel emel -
ke dé sét szív ügyé nek te kin tet te. Fél
év szá za dos te vé keny sé gé ért Bá tony te -
re nye vá ros ön kor mány za ti kép vi se lő-
tes tü le te 1993. au gusz tus 20-án Bá tony -
te re nyé ért em lék gyű rű vel tün tet te ki. 

Öt ven két év nyi lel ké szi szol gá lat
után, 1993. no vem ber 20-án hív ta ha -
za az élet és ha lál ura. 1993. no vem ber
24-én a kis te re nyei te me tő ben nagy
rész vét mel lett kí sér ték utol só út já ra
sze ret tei, lel ké szek, volt gyü le ke ze te és
tá vo lab bi gyü le ke ze tek hí vei, tisz te lői.

Pász tón, az evan gé li kus temp lom -
ban a kö zel múlt ban em lé kez tünk
meg ró la.

g Le hocz ky J. End re
lel kész (Sám son há za)

Gar tai Ist ván em lé ke ze te

b A mint egy nyolc mil lió lel ket
szám lá ló egyip to mi ke resz tény -
ség a leg mar kán sabb ere je a ke -
resz tény ség nek a Kö zel-Ke le ten.

Egyip tom nyolc van mil li ós la kos sá gá -
nak tíz szá za lé ka ke resz tény. Mond -
hat nánk: „még”. Hi szen az isz lám 7.
szá za di ter jesz ke dé se előtt egész
Egyip tom ke resz tény volt. Az óta ál -
lan dó, mind má ig tar tó nyo más ne he -
ze dik a ke resz té nyek re, hogy isz lám
hit re tér je nek. Ami kor pél dá ul egy
ke resz tény fér fi musz lim nő vel akar
há zas sá got köt ni, előbb musz lim -
má kell len nie. Ha egy ke resz tény nő
musz lim hoz megy fe le sé gül, vál lal nia
kell, hogy a szü le ten dő gyer me kek
mind musz li mok lesz nek.

Ez csak egyik pél dá ja an nak a
nyílt tö rek vés nek, hogy az egyip to -
mi ke resz té nyek szá ma egy re csök -
ken jen. Így ért he tő, hogy az utób bi
két száz év alatt a ke resz té nyek ará -
nya mint egy tíz szá za lék ra fo gyat ko -
zott. Ez zel együtt a mint egy nyolc mil -
lió egyip to mi Krisz tus-kö ve tő a leg -
mar kán sabb ere je a ke resz tény ség nek
a Kö zel-Ke le ten. Mint egy ki lenc ven
szá za lé kuk tar to zik a kopt or to dox
nép egy ház hoz, ame lyet negy ven éve
III. Se nu da pát ri ár ka (a kopt pá pa)
kor má nyoz. 

A kopt annyit je lent: egyip to mi. A
kop tok a fá ra ók ko rá ban élt egyip to -
mi ak le szár ma zot tai. Ko ráb ban túl -
nyo mó részt pa rasz tok és kéz mű ve -
sek vol tak, de a kor mány hi va ta lok ír -
no kai is kö zü lük ke rül tek ki. Így volt
ez még a 19. szá zad ban is. A kop tok
– an nak kö szön he tő en, hogy kö zü -
lük so kan lá to gat ták a nyu ga ti misszi -
ók is ko lá it – mű velt sé gük kel ki emel -
ked tek a musz li mok kö zül. Az or szág
meg ha tá ro zó or vo sai, mér nö kei, jo -
gá szai mind kop tok vol tak. A 20. szá -
zad má so dik fe lé ben több ke resz tény
aka dé mi kus el hagy ta az or szá got,

mi vel Egyip tom ban pe ri fé ri á ra szo -
rul tak. 

A ke resz té nyek ki ván dor lá sa még -
is be ha tá rolt ma radt. Ez össze függ az
egyip to mi ke resz tény ség lel ki meg -
úju lá sá val. A nagyszá mú misszi ói
is ko la a kop tok több sé gé nek le he tő -
vé tet te, hogy elő ször a Bib li át ol vas -
sa, majd más ke resz tény iro dal mat is.
A bib lia ol va sás ered mé nye ként sok
kopt élő Krisz tus-hit re ju tott. A 20.
szá zad hú szas éve i től az egész kopt
egy ház ban el ter jed tek a va sár na pi is -
ko lák. A fel éb redt hi tű ke resz té nyek
ön tu da to san az or szág ban ma rad tak,
hogy itt szol gál ják Krisz tust. 

A misszi ói is ko lák be fo lyá sa alatt
sok kopt evan gé li kus vagy ka to li kus
lett. Kopt evan gé li kus és kopt ka to -
li kus gyü le ke ze tek is ala kul tak. Az
evan gé li kus ige hir de tés nek kü lö nö -
sen nagy ha tá sa volt. Ez az óhi tű ke -
resz té nyek szá má ra ke se rű ta pasz ta -
la tot je len tett, de a kü lön bö ző hit val -
lá sok itt még sem kü lö nül tek úgy el,
mint Nyu ga ton. A musz lim több ség
egy ség nek lát ja őket. Az öku me ni kus
tö rek vé sek is egy re kö ze lebb hoz zák
egy más hoz az egyip to mi ke resz tény
egy há za kat. 

A ke resz té nyek és a musz li mok
kap cso la ta
Az egyip to mi ke resz té nyek nek a
több sé gi la kos ság gal va ló vi szo nya
két fé le. Leg több jük tá vol él a musz -
li mok tól, és tá vol ság tar tó ve lük
szem ben. Má sok a po li ti ká ban még -
is ke re sik a kö ze le dést a ha son ló an
gon dol ko dó mér sé kelt musz li mok -
hoz, mi vel ők is az ál lam de mok ra -
ti zá lá sát re mé lik. A ke resz té nyek
tud ják, hogy csak egy li be rá li sabb
gaz da sá gi rend szer ben vál hat nak
egyen jo gú pol gá rok ká. A leg utób bi
ka i rói tün te té se ken ez a jel szó is fel -
buk kant: „Egyen lő sé get a ke reszt és a
fél hold kö zött!”

A ke resz té nyek egy har ma dik cso -
port ja – mely nek kép vi se lői min den

fe le ke zet ben meg ta lál ha tók – lel ki el -
kö te le zett sé get érez ar ra, hogy bölcs
óva tos ság gal pró bál ja meg kö ze lí te ni
a musz li mo kat a Bib li á val és az evan -
gé li um mal. Eb ben fon tos sze rep jut
a mű hol das tévének és az in ter net -
nek. Jól le het Egyip tom ban hi va ta lo -
san tilos a ke resz tény misszió, kre a -
tí van még is meg ta lál ják a kis ka pu kat
a tör vény ben.

De ele in te egy musz lim is sok ne -
héz ség be üt kö zik, ha ke resz tény hit -
re tér. Egyip tom ban ugyan is csak az
isz lám ra le het le gá li san át tér ni. Az
isz lám ról más hit re té rő ket az isz lám
val lá si tör vé nyek (sa ria) ha lál bün te -
tés sel fe nye ge tik. A Mu bá rak-re zsim
az át té rést mint „nyil vá nos iz ga tást”
két év bör tön nel bün tet te. 

A nem rég ki tört nép fel ke lés ide jén
az egyip to mi ke resz té nyek vissza fo -
got tan vi sel ked tek. Sok tu dó sí tás je -
lent meg ar ról, hogy imá ra gyü le kez -
nek temp lo ma ik ban. A fi a ta labb ke -
resz té nyek kö zül töb ben még is eu fó -
ri á val üd vö zöl ték a for ra dal mat.
Több sza bad sá got és a hi va tá suk te -
rén esély egyen lő sé get vár nak tő le.

So kan azon ban ag go da lom mal
te kin te nek a to váb bi fej le mé nyek
elé. A ka to nák ve szik át a ha tal mat?
Az isz lam is ták (Musz lim Test vé ri -
ség) va jon nem fog ják-e ki hasz nál -
ni a hely ze tet, hogy lé pés ről lé pés re
ha lad va nyerjenek teret? Ön mér -
sék le tet ta nú sí ta nak, vagy a ra di ká -
lis erők kezébe kerül az ország sorsa?
Eb ben a bi zony ta lan hely zet ben sok
egyip to mi ke resz tény há lá val te kint
az ér tük imád ko zó és a szo li da ri tás -
nak sok más je lét is adó vi lág ke resz -
tény ség re.

g Eber hard Tro e ger

Az írás a Glau be und Heimat cí mű,
Tü rin giában ki adott kö zép-né met or -
szá gi egy há zi lap feb ru ár 27-i szá má -
ban je lent meg. For dí tot ta: Vég he lyi
An tal.

EGY OR SZÁG, AHOL FOR R A DA LOM VAN: AZ EGYIP TO MI KE RESZ TÉ NYEK
REMÉNY SÉG GEL ÉS AG GO DA LOM MAL SZEM LÉ LIK A PO LI TI KAI FEJ LE MÉ NYE KET 

Egy hosszú el nyo más tör té ne te

b A ma gyar or szá gi pro tes tan tiz -
mus egyik ki ma gas ló, 19. szá za -
di alak já ra, Bal la gi Mór ra em lé -
kez tek ha lá lá nak száz hu sza dik
év for du ló ja al kal má ból feb ru ár
25-én a pá pai Pe da gó gus Mű ve -
lő dé si Ház ban.

Bal la gi élet mű ve az egye te mes ma -
gyar kul tú ra ér té kes ré sze, ta lán
nincs még egy olyan ne ves ma gyar
tu dós, aki ti zen hat nyel ven be szélt,
kö zöt tük olyan nyel ve ken is, mint az
óhé ber, a la tin, az ógö rög és szanszk -
rit – emel te ki elő adá sá ban a ne ves
ma gyar iro da lom kri ti kus, Do mo kos
Má tyás öz ve gye, Se bes tyén Ilo na. A
Nap Ki adó ve ze tő je azért vál lal ko zott
Bal la gi Mór mél ta tá sá ra, mert ki adó -
ja a kö zel múlt ban re print ként meg -
je len tet te Bal la gi 1873-ban ki adott, 83
ezer cím sza vas mun ká ját, A ma gyar
nyelv tel jes szó tá rát.

A könyv be mu ta tó val egy be kö tött
meg em lé ke zé sen a Pe da gó gus Mű ve -
lő dé si Ház in téz mény ve ze tő je Dé ry
Ti bort idéz te: „A nyelv ado má nya nél -
kül nem le het ke res ked ni, sem or szá -
got igaz gat ni.” Te hát az írók nak, po -
li ti ku sok nak és az ér tel mi sé gi ek nek
min dent el kell kö vet ni ük az anya -
nyelv tá mo ga tá sa ér de ké ben –
mond ta Ke re csé nyi Zol tán. (A rend -

ha gyó szó tár be mu ta tó val ar ról is
meg em lé kez tek a szer ve zők, hogy
feb ru ár 21-én volt a nem zet kö zi
anya nyel vi nap.) 

Az 1815-ben szü le tett, zsi dó szár -
ma zá sú Bal la gi Mór élet út ját Po li tzer
Sán dor, a he lyi zsi dó kul tu rá lis egye -
sü let el nö ke is mer tet te. Bal la gi a vá -
ros hoz ezer szál lal kö tő dő tu dós volt.
1831-től a pá pai Beth-Ham mid ras ban
ta nult, Tal mud-ta ní tó nak ké szült.
Fi lo zó fi át 1836–1837-ben a Pá pai Re -
for má tus Fő is ko lán hall ga tott. Egé -
szen fi a ta lon vált a zsi dók egyen jo gú -
sí tá sá nak él har co sá vá. Jó tol lú új -
ság író ként 1840-ben – Eöt vös Jó zsef
biz ta tá sá ra – meg ír ta Zsi dók ról cí mű
röp ira tát, mellyel az or szág gyű lés ben
is el is me rést kel tett. 

Ha ma ro san össze tű zés be ke rült vi -
szont a zsi dó ság ve ze tő kö re i vel. Át -
tért az evan gé li kus val lás ra, meg ke -
resz tel ke dett, ké sőbb azon ban kál vi -
nis tá vá lett. Bal la gi Mór te hát a ma -
gyar or szá gi pro tes tan tiz mus egyik ki -
ma gas ló, 19. szá za di alak ja is. 

Nyel vé sze ti te vé keny sé ge mel lett
teo ló gi ai mun kás sá ga is el is me rés re
mél tó, a bu da pes ti Re for má tus Teo -
ló gi ai Aka dé mia hit tan és Szent -
írás-ma gya rá zat tan szé ké nek ta ná -
ra ként is mű kö dött, amel lett, hogy
po li ti kus ként or szág gyű lé si kép vi se -
lő vé is meg vá lasz tot ták. Zsi dó szár -
ma zá sú ként ő volt az el ső, aki a

Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia ren -
des tag ja lett. 1891-ben Bu da pes ten
hunyt el.

A pá pai meg em lé ke zé sen Se bes -
tyén Ilo na – a tar tal mas élet mű is -
mer te té sén túl – be ve zet te a je len lé -
vő ket a Bal la gi-fé le nagy szó tár tit ka -
i ba. Rá mu ta tott, hogy a szó tár re me -
kül be mu tat ja, mi lyen volt nyel vünk
a 19. szá zad má so dik har ma dá nak vé -
gén. A szó tár nem csak a ma ga ko rá -
ban szá mí tott igen jó gya kor la ti ké -
zi könyv nek, ha nem nap ja ink ban is
sok ta nul ság gal szol gál, leg fő kép -
pen az ál tal, hogy meg fon tolt ér tel me -
zé sei nyo mán az az óta el telt majd -
nem száz öt ven esz ten dő szó kincs be li
vál to zá sai, mó do su lá sai is tu da to sul -
nak ben nünk.

Se bes tyén Ilo na az egye te men
ma gyar–tör té ne lem szak ra járt,
gyak ran kö tött ki tár sa i val könyv tá -
rak ban, sok szor kel lett utá na néz nie
en nek-an nak, és sok szor azt ta pasz -
tal ta, hogy nem le het hoz zá jut ni a
szük sé ges iro dal om hoz. Ez idő tájt írt
egy cik ket Hi ány zó köny ve ink cím -
mel, fel hív va a fi gyel met az olyan,
for ga lom ban nem lé vő, de nél kü löz -
he tet len mun kák ra, mint Bal la gi
ma gyar nyel vi szó tá ra. Ak kor meg -
fo gad ta, hogy – ha lesz rá le he tő sé -
ge – pó tol ni fog ja ezt a hi ányt. Ki -
adó ként pó tol ta.

g EÉ

Száz húsz éve hunyt el Bal la gi Mór

Evan gé li kus mű so rok a Ma gyar Te le ví zi ó ban
Már ci us 13-án, va sár nap az m1-en 10.25-kor Evan gé li kus ma ga zint lát -
ha tunk. Az adást az m2-n 13.20-kor meg is mét lik. Ugyan csak már ci us
13-án Evan gé li kus if jú sá gi mű sort néz he tünk meg az m1-en 10.50-kor,
az m2-n 13.45-kor.

H I R D E T É S

Ünnepi istentiszteletet tartanak március -én  órakor a Deák téri
evangélikus templomban. Igét hirdet Gerőfiné dr. Brebovszky Éva.
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Vá ran dós hét vé ge
Ja nu ár vé gén bo rús, hi deg, ba rát ság ta lan idő volt. Né há nyan azon ban egy
hét vé gén ke resz tül na gyon ke ve set ér zé kel tünk mind eb ből… 

Ami kor el kezd tük szer vez ni az első evan gé li kus vá ran dós hét vé gét, sok fé -
le lem és vá ra ko zás volt ben nem is. De ar ra a leg op ti mis tább per ce im ben sem
szá mí tot tam, hogy azok, akik – da col va az idő já rás vi szon tag sá ga i val – el -
jön nek ezen a szür ke pén te ken Pi lis csa bá ra, vil lám gyor san, mint ha csak egy
kap cso lót kap csol nánk fel, me leg ség gel és fénnyel tud ják meg töl te ni a Bé -
thel Evangélikus Misszi ói Ott hont. 

Nem vol tunk so kan, akik ott tud tunk len ni, és ez, azt hi szem, jó volt. Ahá -
nyan, annyi fé lék:
ba bát vár va vagy
ter vez ve, egye -
dül vagy társ sal,
eset leg na gyobb
gyer mek kel vagy
nagy csa lá dos -
ként. Még is kö -
zös ség te rem tő -
dött már az el ső
es te, és a há rom
nap alatt a sok -
fé le sé günk ből
na gyon gaz dag
egész tu dott ki -
bon ta koz ni. A je len lé vő kis gyer me kek igye kez tek el osz lat ni a le en dő szü -
lők fe jé ben lé vő ró zsa szín kö döt: nem lesz min dig könnyű.

Be szél get tünk sok min den ről, Mády An na se gít sé gé vel is mer ked het tünk
a vá ran dós ság, a szü lés és a gyer mek ágy fi zi kai, lel ki, szel le mi ki hí vá sa i val.
Egész sé ges táp lál ko zás ról – meg is kós tol tuk az egész sé ges ele de le ket –, hor -
do zás ról, mos ha tó pe len ká ról szól tak a works ho pok. Túl zás len ne Szán tó Eni -
kő áhí ta ta i nak „csend jé ről” be szél ni, de a mon da ni va ló ke resz tül zen gett a gyer -
mek zsi va jon. A szom bat es ti tea ház ban már iga zi kö zös ség vol tunk. Va sár -
nap az is ten tisz te le tet kö ve tő en a fe ren ces vi lá gi rend pi lis csa bai kö zös sé -
gé nek né hány tag ja ven dé ges ke dett ná lunk. A va sár na pi té ma – spi ri tu a li -
tás a csa lád ban – annyi ra gaz dag nak és szer te ága zó nak bi zo nyult, hogy a mai
na pig hi á nyo lom a foly ta tást. 

Sze ret ném ez úton is meg kö szö nni a részt ve vők nek és a szer ve zők nek a
hi he tet len él ményt, a Női Misszi ói Szol gá lat nak, va la mint az Észa ki és a Dé li
Egy ház ke rü let nek a nagy lel kű tá mo ga tást. Őszin tén re mé lem, hogy ha ma -
ro san lesz foly ta tás!

Ba logh Már ta

2017-re ké szü lve szorosabb protestáns együttműködés
volna kívánatos
Meg kez dő dött a ké szü lő dés a re for má ció el in du lá sa öt szá za dik év for du ló já nak
meg ün nep lé sé re. Egy há za ink sze ret nék, ha 2017 a re for má ció éve len ne. Het -
ven ha to dik évem be lép ve én nem tervezek né hány hó nap nál tá vo labb ra, de aki
öt száz éves lesz, an nak sza bad, és egy ilyen je len tős ese mény előtt kell is.

Az ün nep lé sen és az örö mön túl ez az év for du ló azon ban fon tos fel ada -
tok meg ol dá sá ra is kell, hogy hív jon ben nün ket. Úgy gon do lom, hogy örö -
mün ket kor lá toz ná és ron ta ná, ha re for má tu sok és evan gé li ku sok a gya kor -
la ti élet ben, „az egy ház hét köz nap ja i ban” nem tud nánk meg ta lál ni az
együtt mű kö dés nek, az egy más hoz va ló kö ze le dés nek in ten zí vebb mód ját az
év for du ló al kal má ból. Ma gyar or szá gon, el len tét ben pél dá ul Né met or szág -
gal, saj ná la tos mó don igen messze ke rült egy más tól a re for má tus és az evan -
gé li kus egy ház. Nincs egy há za ink kö zött együtt mű kö dés olyan te rü le te ken
sem, ahol ez ter mé sze tes és szük sé ges len ne.

Gon do lok itt el ső sor ban egyik fon tos fel ada tunk ra, a hit ok ta tás ra. Sok he -
lyen szór vány hely zet ben va gyunk, ezért ott a hit tan ra já ró gye re kek szá ma cse -
kély. Evan gé li kus lel ké szek gyak ran tar ta nak hit tan órát egy-két gye rek nek, de
ez nem csak egy órát je lent, ha nem hoz zá kell ad ni a köz le ke dés ben el töl tött
időt, és költ sé gek kel is jár. Ki vé te les ese tek ben van nak ugyan ve gyes re for má -
tus–evan gé li kus cso por tok is, de mi ért ne le het ne ez ál ta lá nos gya kor lat min -
de nütt a szór vány ban? Tu dom, hogy a kö zös hit ok ta tás meg szer ve zé sé nek sok -
szor az anya gi kér dé sek áll ják út ját, de er re kell meg ol dást ta lál ni.

A ta ní tás be li kü lönb sé gek ezen a té ren alig ha je lent het nek aka dályt. Re -
mél he tő leg nincs olyan hit ok ta tó, aki Áb ra hám tör té ne té vel kap cso lat ban vagy
Jé zus pél dá za ta i nak el mon dá sa kor olyan dog ma ti kai kér dé se ket tár gyal na,
ame lyek ről a két egy ház vé le mé nye kü lön bö ző. Ha van nak is ilyen kér dé sek,
azok a 16. szá zad kér dé sei, nem pe dig a mai fi a ta lo ké. De még az se len ne baj,
ha a fi a ta lok meg tud ná nak is mer ked ni a ta ní tás be li kü lönb sé gek kel is.

Má sik meg ol dan dó prob lé ma len ne éne kes köny ve ink sok fé le sé ge. Ter mé -
sze te sen min dig lesz re for má tus és lesz evan gé li kus éne kes könyv. De mi ért
nem le het azt meg va ló sí ta ni, hogy kö zös éne ke ink ugyan av val a szö veg gel
sze re pel je nek mind ket tő ben? Per sze új éne kes köny vet nem ad nak ki éven -
te, te hát vál toz tat ni nem le het azon nal, de ép pen ezért len ne jó most el kez -
de ni az egyez te tést, hogy 2017-re kö zös al kal ma in kon össz hang ban éne kel -
hes sünk együtt Is ten di cső sé gé re.

Ta lán ne he zebb len ne az is ten tisz te le tek te rü le tén az együtt mű kö dés. Sok
kis te le pü lé sen áll egy más mel lett a re for má tus és az evan gé li kus temp lom.
Az egyik ben har min can, a má sik ban ta lán tí zen van nak va sár na pon ként.
Mind két lel kész uta zik oda, ta lán más is ten tisz te let meg tar tá sa után vagy előtt.
Nem le het ne eze ken a he lye ken együtt di csér nünk Is tent? Nem ugyan az az
evan gé li um van a kö zép pont ban mind két is ten tisz te le ten? Nem test vé rek va -
gyunk-e a hit ben? En nek át gon do lá sa is hosszú tá vú fel adat, de kezd het nénk
már most av val, hogy meg is mer jük egy más is ten tisz te le tét, és ész re vesszük
egy más ér té ke it.

Két ség te len, hogy nem könnyű sok év ti ze des, ta lán év szá za dos be ideg ző -
dé se ken vál toz tat ni. Az is köz is mert, hogy vál toz ta tá so kat ke resz tül vin ni ta -
lán az egy ház ban a leg ne he zebb, de a Szent lé lek ere je na gyobb, mint a ben -
nünk lé vő te he tet len sé gi erő. En ged jük, hogy a Lé lek ere je meg újít son ben -
nün ket. Ne vár juk, hogy bi zott sá gok ala kul ja nak, ha nem kezd jünk el itt és
most egy más fe lé for dul ni!

Szi las At ti la (Vár pa lo ta)

Ma gyar or szág is mét a nem zet kö zi hí -
rek egyik ki emelt sze rep lő je lett. Ez -
út tal nem az EU-el nök ség nek vagy a
mé dia tör vény nek kö szön he tő en, ha -
nem pusz tán ami att, hogy Mark
Zuc ker berg, a Fa ce book kö zös sé gi
ol dal ala pí tó ja és fő rész vé nye se vett
egy kis ku tyát. Még pe dig egy pu lit. És
a vi lág nak a „kül föl di ré szén” ér te lem -
sze rű en meg kell ma gya ráz ni, hogy
ez az ér de kes hang zá sú név ma gyar
te re lő ku tya- faj tát ta kar.

A http://www.fa ce book.com/beast.
the.dog cí men a ku tya sa ját pro fil ol -
dalt ka pott, ame lyen jó Pa lo Al tó-i
„köz sze rep lő ként” sa ját ma ga oszt ja
meg éle té nek leg főbb ese mé nye it. Szó
sincs per sze ar ról, hogy a blö ki egy -
ma ga ké pes ke zel ni a kö zös sé gi ol -
dalt, vi szont ez rá vi lá gít egy igen ér -
de kes irány zat ra: a gaz dák meg sze -
mé lye sít ve he lye zik fel ked ven ce i ket
a vi lág há ló ra. 

Ez az öt let egy szer re iz gal mas és
bi zarr. Ar ra mu tat rá ugyan is, hogy
a mai em ber éle té ben a vir tu á lis lé -
te zés kezd ha son ló an fon tos sá vál ni,
mint a va ló di vi lág, annyi ra leg -
alább is min den kép pen, hogy so kak
a há zi ked ven ce i ket is „ma guk kal vi -
gyék” oda is, és a sa ját ju ké val meg -
egye ző „élet for mát” biz to sít sa nak
ne ki: ha a gaz di nak van pro fil ol da la,
ak kor le gyen a ku tyus nak is.

A kö zös sé gi ol da lak szé pen át ve szik
az ott hon sze re pét. Most már nem -
csak a ve lünk egyen ran gú ak kal tart -
hat juk a kap cso la tot raj tuk, ha nem

azok kal is, akik ma guk nem ké pe sek
a szá mí tó gép hasz ná la tá ra. Nem so ká -
ra az zal is szá mol ni le het, hogy kü lön -
fé le in tel li gens esz kö zök át tö rik ezt az
aka dályt. Mint egy két éve olyan esz -
közt esz ká bált egy in for ma ti kus, amely
vá ran dós fe le sé ge ha sá ra szí jaz va egy
Twit ter-stá tus üze ne tet kül dött min -
den egyes al ka lom mal, ami kor a mag -
zat rú gott egyet. Ha son ló meg ol dás el -
kép zel he tő a ve lünk élő há zi ál la tok -
nak is. Au to ma ti ku san el ké szü lő fo -
tó, ami kor a ci ca egy moz gás ér zé ke -
lő vel el lá tott lab dát po foz, vagy rek -
la má ló üze net ar ról, ami kor a ku tya
tál ká já ban le csök kent a víz szint. Bár -
hol va gyunk is ép pen, olyan lesz,
mint ha ott hon len nénk, ép pen kap -
cso lat ban a ked ven cünk kel.

A vir tu á lis vi lág nak egy ko moly
hi á nyos sá ga biz to san van: hogy mind -
össze az ott ho nunk ki ve tü lé sé nek tud
jó te re pe len ni. Az em ber azon ban tár -
sa da lom ban élő en ti tás, nem csak a sa -
ját há zá ban-la ká sá ban éli az éle tét, ha -
nem a min den nap jai szer ves ré sze ként
bi zo nyos in téz mé nye ket is lá to gat. A
vir tu á lis vi lág azon ban ko ránt sem
olyan te rep, ame lyen ezek a szer ve ze -
tek jól mű köd né nek, ugyan is az em -

be rek leg több je szá má ra ép pen azért
ké nyel mes a vir tu á lis tér, mert meg sza -
ba dul hat nak a va ló di éle tü ket jel lem -
ző kö tött sé gek től. A vir tu á lis tér ben
nem kell is ko lá ba jár ni, nem kell há -
zi fel ada tot ír ni, vagy nem kell ott ül -
ni va sár nap dél előt tön ként a tö mött
vagy ép pen üres temp lo mi pad sor ban.

Pár nap pal ez előtt egy há zunk hír -
ol da lá nak, az Evan ge li kus.hu-nak a
szer kesz tő je a Fra ter Net egy há zi le ve -
le ző lis tán ír ta, hogy az ol dal sa ját fó -
ru ma mennyi re nin csen hasz ná lat ban,
és hogy mos ta ná ban már a kö zös sé -
gi ol da la kon ér de me sebb a misszi ót
foly tat ni. A trend jól meg fi gyel he tő: az
in ter ne ten most már egy re ke vés bé lá -
to ga tunk el más ol da lak ra, hogy ott
tölt sünk el hosszabb-rö vi debb időt,
he lyet te ked venc kö zös sé gi ol da lun -
kat tart juk fo lya ma to san meg nyit va.
In kább már az az „ott hon”, és a vir tu -
á lis vi lág ban nem is min dig sze re tünk
ki ruc can ni on nan, ki vé ve per sze, ha
a ba rá ta ink csá bí ta nak er re.

De egy szer ve zet vagy egy ház ese -
tén ép pen olyan el len ál lás sal ke rül he -
tünk szem be, mint ha sze mé lye sen
ko pog tat nánk be valakihez. Ugyan azt
a fé lel met vagy kö zönyt kell le győz ni,
mint ami kor azt kell el ér nünk, hogy a
kü szö bön be lül re en ged je nek min ket.
A kö zös sé gi mé di á ban zaj ló kom mu -
ni ká ció olyan, mint ha va la kit ép pen
most lá to gat nánk meg. Fel ké szü lünk
ala po san, mit is fo gunk ne ki mon da -
ni az aj tó ban, hogy be en ged jen…

g Nagy Ben ce

Kom mu ni ká ció, az az „be ko pog ta tás”
E G YH ÁZ É S VIL ÁG H ÁLÓ

Rovatgazda: Nagy Bence

Annyi ra bol dog vol tam, ami kor An nát fel vet ték! Nem
mint ha ne let tem vol na biz tos ben ne, de hát ak kor is: az el -
ső iga zi meg mé ret te tés! És most gim na zis ta, még hoz zá az
egyik leg jobb is ko lá ban. Ez nem is ne künk volt annyi ra fon -
tos, mint in kább ne ki, hi szen kis ko ra óta mon do gat ja, hogy
or vos akar len ni, már pe dig ah hoz jó je gyek kel le nek, itt pe -
dig erős a bio ló gia ok ta tás. 

Mos ta ná ban vi szont el bi zony ta la nod tam: a lá nyom
mint ha már nem len ne a ré gi. Szor gal mas most is, ta nul so -
kat, csak va la hogy nem bír ja olyan jól. Gyak ran ar ra nyi tok
be, hogy lá tom, al szik a könyv fö lött. „Ilyen tí pus” – mond -
ja el né ző en a nagy ap ja, de azért… nem mon do gat hat juk ezt
egész éle té ben. Most ké ne iga zán ele mé ben len nie, más gye -
rek meg sem áll az ő ko rá ban! 

Igaz, az evés ben sem, An na pe dig ab ban is ne héz eset. A
zöld sé get nem sze re ti, nagy rit kán le het egy-egy pa ra di cso -
mot, ré pát be lé dik tál ni, ar ra pe dig egy ál ta lán nem le het rá -
ven ni, hogy új íze ket ki pró bál jon. Épp ezért kü lö nö sen fur -
csa, hogy nem rég kö zöl te: ve ge tá ri á nus lesz, és az óta meg -
ve tés sel tol ja el ma gá tól a virs lit meg min den olyan ételt,
amely nek „va la mi kor sze me volt” – ő így mond ja. Müz lit
eszik ál lan dó an, gyü möl csöt, két szer sül tet sajt tal és ef fé lé -
ket. Vé kony is per sze, de azért nem át la gon alu li. 

A há zi or vos ré gi jó ba rá tunk, sze rin te egy sze rű en ar ról
van szó, hogy An na hir te len nőtt, és a szer ve ze te még nem
min den ben tud ta kö vet ni a vál to zá so kat, ezért olyan fá ra -
dé kony. Az pe dig, hogy min den fé le „fu ra” ét ke zé si szo kást
vesz fel, csak ar ról szól, hogy ki akar ja fe jez ni, ő egy egyé -
ni ség, aki min dent más hogy csi nál, mint a fel nőt tek. Ami
rend ben is van, de azért nem bán nám, ha ki csit több ét vá -
gya és ener gi á ja vol na. A vi szony lag egy ol da lú és vi ta min -
sze gény táp lál ko zás nyil ván sem mi lyen élet kor ban nem tesz
jót az egész ség nek, de a pu ber tás idő sza ká ban kü lö nö sen
nem. Már csak et től is könnyen le het fá ra dé kony. Azt is ész -
re vet tem, hogy az utób bi évek ben töb bet volt be teg, mint
má sok az ő ko rá ban.

Sem mit nem sze ret nék eről tet ni ná la, nem is na gyon le -
het, de tu dom, hogy amíg nem vál toz nak az evé si szo ká sai,
mu száj va la hogy pó tol ni a vi ta mint, nyom ele me ket, ás vá -
nyi anya go kat.

A leg jobb meg ol dást er re a Bé res nél ta lál tam meg: na -
pon ta C-vi ta mint és Bé res Csep pet ada go lok ne ki. Igen,
Bé res Csep pet, hi szen tév hit, hogy gye re kek ne szed het -
nék. Amint el ér ték a tíz ki lót, már is le het ad ni ne kik, per -
sze ki sebb dó zis ban, mint egy fel nőtt nek – a test súly tól
füg gő en.

Egy ti né dzser nek is kell a „meg erő sí tés”

H I R D E T É S

A Bé res Csepp ® vény nél kül kap ha tó ro bo rá ló gyógy szer.
A koc ká za tok ról és a mel lék ha tá sok ról ol vas sa el a be teg tá jé koz ta tót,

vagy kér dez ze meg ke ze lő or vo sát, gyógy sze ré szét!
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Mi köz ben a már ci us 18–20-án Be rek -
für dőn tar tan dó Pro tes táns Mé dia -
Mű hely fó ku szá ban ko runk mé di u -
ma, az in ter net áll majd, test vér egy -
há zunk kö zép is ko lá i ban – igen he lye -
sen – to vább ra is a nyom ta tott saj -
tót te kin tik az új ság írás sal ka cér ko -
dók legrangosabb gya kor ló te re pé -
nek. Leg alább is er re utal, hogy múlt
pén te ken a Re for má tus Pe da gó gi ai
In té zet is mét si ker rel in vi tál ta Bu da -
pest re az egy ház fenn tar tá sá ban
mű kö dő kö zép fo kú in téz mé nyek lap -
ja i nak ké szí tő it. 

A di ák új sá gok szer kesz tői ré szé -
re szer ve zett szak mai nap ra kö zel

fél száz if jú toll for ga tó se reg lett
össze. A dél előtt fo lya mán há rom is -
ko la új sá got mu tat tak be rész le te seb -
ben is a szer kesz tői. Míg a nagy kő -
rö si Arany Já nos Re for má tus Gim -
ná zi um Arany élet cí men meg je le nő
szí nes pe ri o di ká ját és a ti sza kécs kei
Re for má tus Kol lé gi um Di ák lap ját
egy aránt A/5-ös mé ret ben sok szo ro -
sít ják, ad dig a bu da pes ti Ba ár–
Ma das Re for má tus Gim ná zi um
Ba Ár lap cí men meg je le nő fo lyó -
ira ta A/4-es mé ret ben bi zo nyít ja,

hogy fe ke te-fe hér ben is le het szí nes -
nek len ni.

A pre zen tá ci ó kat tör té ne te sen a
be rek für dői mé dia mű helyt szer ve ző
Pro tes táns Új ság írók Szö vet sé gé nek
(Prúsz), il let ve az Evan gé li kus Élet
szer kesz tő sé gé nek kép vi se lői vol tak hi -
vat va vé le mé nyez ni. A dél utá ni kis -
cso por tos fog lal ko zá so kon a Re for má -
tu sok Lap já nak mun ka tár sai lát -
ták el hasz no sít ha tó ta ná csok kal a fi -
a ta lo kat, akik nek mo ti vá ci ó já ról ek -
képp árul ko dott az egyik új ság mot -
tó ja: „Él jük a di ák éle tet, ne csak
tűr jük!”

g – tépintér –

Ír ják a di ák éle tet
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VASÁRNAP

8.04 / MR6 Ré gió Rá dió
Zsi na to ló (va sár na pi
öku me ni kus mű sor)
8.00 / Ci vil Rá dió (Bu da pest)
Lé lek han go ló
Az Evan gé li kus Rá dió misszió
össze ál lí tá sa
10.25 / m1
Evan gé li kus ma ga zin
(is mét lés: 13.20 / m2)
10.50 / m1
Evan gé li kus if jú sá gi mű sor
11.00 / Bar tók rá dió
Ze nei ABC. Ben ne:
Hän del: Sa la mon – Sá ba
király nő jé nek ér ke zé se
12.05 / Du na Tv
Élő egy ház (val lá si hír adó)
15.05 / Bar tók rá dió
Ju bi la te Deo. Év szá za dok
egy há zi mu zsi ká ja
21.15 / Bar tók rá dió
Az em be ri hang di csé re te

HÉTFŐ

12.20 / Kos suth rá dió
A bé csi for ra da lom ról
13.30 / Kos suth rá dió
Erős vár a mi Is te nünk!
Az evan gé li kus egy ház
félórá ja
16.10 / m1
Ke rek Fer kó
(ma gyar film, 1943) (78')
20.15 / Du na Tv
A lánc hí di csa ta
(ma gyar do ku men tum film)
19.35 / Bar tók rá dió
Az MR Szim fo ni kus
Zenekará nak hang ver se nye
22.20 / M. Ka to li kus Rá dió
Egy bőr dzse kis pap
val lo má sai
23.00 / Rá dió 17 (Bu da pest)
Lé lek han go ló. Az Evan gé li kus
Rá dió misszió össze ál lí tá sa
(on-line adás:
www.ra dio17.hu)

KEDD

13.30 / Kos suth rá dió
Egy há zak a for ra da lom ban
16.35 / m1
Pe tő fi Ván dor szín ház
18.05 / m1
A kő szí vű em ber fi ai
(ma gyar film, 1965) (78')
19.04 / Pe tő fi rá dió
Mit kí ván a ma gyar ze ne
A for ra da lom és sza bad ság -
harc ér té kei a fi a ta lok ked -
venc ze né i ben
19.35 / Bar tók rá dió
Köz ve tí tés a Ma gyar Ál la mi
Ope ra ház ból
Er kel Fe renc: Bánk bán
21.35 / m1
Kos suth- és Szé che nyi-dí jak
át adá sa
22.55 / Du na Tv
Cseh Ta más: Összes da lok
idő rend ben
Fe hér ba bák

SZERDA

13.22 / Kos suth rá dió
Apám ka ka sa
Vál to za tok klasszi kus ma gyar
gye rek ver sek re
13.30 / Kos suth rá dió
„Te ben ned bíz tunk ele i től
fogva…”
A re for má tus egy ház fél órá ja
14.00 / Bar tók rá dió
A hét ze ne szer ző je: Liszt
Ferenc. A kö zép kor és a re ne -
szánsz nyo má ban
15.05 / m1
Ma gyar va gyok? Nem an nak
szü let tem (ma gyar do ku men -
tum film, 2009)
16.00 / PAX
Én va gyok a jó pász tor
A Zá ke us Mé dia cent rum
evan gé li zá ci ós mű so ra
21.00 / Du na Tv
Pá nik
(ma gyar já ték film, 2008) (90')

CSÜTÖRTÖK

16.25 / Du na Tv
Mi ért ép pen Ma gyar or szág?
(do ku men tum film-so ro zat)
19.35 / Bar tók rá dió
Fe lejt he tet len
hang ver se nyek az MR
archívu má ból
Ver di: Rek vi em
20.04 / Kos suth rá dió
Rá dió szín ház
Kos suth és Gör gey
21.10 / Bar tók rá dió
Szent Ágos ton:
A bol dog élet ről
Fel ol vas sa: Ter nyák Zol tán
21.20 / m2
Bisz ku és a töb bi ek –
A leg vi dá mabb ba rakk
(ma gyar do ku men tum film-
so ro zat)
0.10 / HBO
Meg vál tás
(ame ri kai–ar gen tin film -
dráma, 2008) (102')

PÉNTEK

10.00 / Bar tók rá dió
Ben ne: Or lan do di Las so:
Bűn bá na ti zsol tár
13.45 / m2
Jel kép tár. Az eke
13.50 / m2
Kalandozó. Tunézia ten ger -
partjától az erdélyi fürdőkön
át a komáromi termálig
14.00 / Bar tók rá dió
A hét ze ne szer ző je: Liszt
Ferenc. Ben ne: Köl tői és
vallá sos har mó ni ák
21.40 / m1
XV. La jos – a sö tét ség ki rá lya
(fran cia film, 2009) (91')
23.15 / m1
Val lá sok az ókor rom ja in
A ke resz tény mű vé szet
Szíriá ban
23.25 / Du na Tv
Az utol só sza bad té ri
mo zi elő adás
(kí nai já ték film, 2004) (100')

SZOMBAT

12.05 / Du na Tv
Is ten ke zé ben
Jó nás út ja
12.35 / M. Ka to li kus Rá dió
Leg ked ve sebb köny ve im
Csu kás Ist ván író ked venc ol -
vas má nyai
15.30 / Szent Ist ván Rá dió
(Mis kolc, Eger)
Öku me né
Társ egy há zak fél órá ja
17.00 / PAX
Sebő Fe renc cel Vá mos Mik lós
be szél get
19.00 / Du na Tv
Csi ky Ger gely: Bu bo ré kok
A Nem ze ti Szín ház elő adá sá -
nak fel vé te le
21.00 / m1
A sa le mi bo szor ká nyok
(ame ri kai film drá ma, 1996)
(118')
21.00 / m2
Pi af (fran cia film, 2007) (131')

VASÁRNAP

9.00 / Ci vil Rá dió
Bach-ta lál ka
10.45 / m1
Kér dé sek a Bib li á ban
10.55 / m1
Re for má tus ma ga zin
11.25 / m1
Evan gé li kus if jú sá gi mű sor
16.00 / Bar tók rá dió
Össz ki adás
Liszt Fe renc összes or go na -
mű ve
21.01 / Kos suth rá dió
Tu ri ni nyár
Sza ko nyi Ká roly
hang já té ka
21.15 / Bar tók rá dió
Az em be ri hang di csé re te
Ben ne:
Mar ti nov: Mis sa Rus si ca
22.15 / Du na Tv
Az el szánt dip lo ma ta
(an gol–né met já ték film, 2005)
(124')

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

Va sár nap
Ak kor meg tud ják a né pek, ame lyek kö rü löt te tek meg ma rad tak, hogy én, az
Úr épí tet tem új já a rom ba dőlt vá ro so kat, és én ül tet tem be a pusz tá vá lett
föl det. Ez 36,36 (Jak 5,11; Mt 4,1–11; Zsid 4,14–16; Zsolt 64) Ezeregyszáz éve
itt élünk és küz dünk mi, magyarok e föl dön, ki-ki épí ti szű kebb la kó he lyét,
s ál ta la is gya ra po dik e nép. De min dig jöt tek ko rok, me lyek ben min den rom -
ba dőlt: a hit és az or szág is. Ta tár, tö rök, la banc, né met, orosz, a glo ba li zá -
ció urai és csat ló sa ik. Az után új ra bé ke jött, és jön majd megint. Épít he tünk
há zat és ha zát, de csak az zal a hit tel, hogy va ló já ban az Úr fog ja a kő mű ves
és a föld mű ves ke zét.

Hét fő
Szen tel tes sék meg a te ne ved. Mt 6,9 (Jer 14,21; 1Jn 3,7–11/12/; 1Sám 6,1–7,1)
„Is ten ne ve amúgy is szent, még is azt kér jük eb ben az imád ság ban, hogy ne -
künk is szent le gyen.” (Lu ther Már ton: Kis ká té) Is ten ki árasz tot ta ránk szent -
sé gét, és na pon ként hív a meg szen te lő dés re. „Szen tek le gye tek – mond ja –,
mert én, az Úr, a ti Is te ne tek szent va gyok.” (3Móz 19,2) A könyv tá ros bé lyeg -
ző je meg je lö li a köny vet, hogy min den ki lát has sa, ho va is tar to zik az adott
ki ad vány. Is ten a ke reszt víz zel fo ga dott szent né pe tag já vá, az óta igé jé vel igaz -
gat, te rel get, hogy a hét köz na pok is ten tisz te le te in, is ko lá ban, mun ká ban, csa -
lá di éle tünk ben, já rá sunk ban-ke lé sünk ben meg szen tel tes sék az ő ne ve.

Kedd
Jé zus ezt mond ta Pé ter nek: „Te Pé ter vagy, és én ezen a kő szik lán épí tem fel
egy há za mat, és a po kol ka pui sem fog nak di a dal mas kod ni raj ta.” Mt 16,18
(Zak 2,9; Jób 1,1–22; 1Sám 7,2–17) Ha tal mas ígé ret ez. Az egy ház mind örök -
re meg ma rad, nem győz nek raj ta ár tó szán dé kú em be rek és az őket moz ga -
tó ha tal mas sá gok. En nek az egy ház nak csu pán csak egy el len sé ge van, s ez
a mi szí vünk fé lel me, rest sé ge. Az örök ké meg ma ra dó egy ház nem a Krisz -
tus-ta ga dó Pé te rek, ha nem a Krisz tust Úr nak val ló éle tek hi té ből épül, s ma -
rad meg örök ké.

Szer da
Fé le lem mel tölt sé tek el jö ve vény sé ge tek ide jét. 1Pt 1,17 (Ézs 26,9b; 1Kor 10,9–
13; 1Sám 8,1–22) Ami kor fö léd ma ga so dik egy ha tal mas szik la szirt, vagy mi -
kor gé pen szállsz fö lé be a táj nak, s oda lent oly pa rá nyi min den, ak kor tu -
dod meg iga zán, hogy min den mély ség nél és min den ma gas ság nál na gyobb
az Is ten. A csen des lé pé sek szent cso dá la tá val kö ze ledj hoz zá na pon ként,
tisz teld őt, mint éle ted Urát és al ko tó dat, mert el jön majd a nap, mi kor min -
den szik la szirt nél ma ga sabb ra tor nyo sul nak előt ted mu lasz tá sa id, vét ke id.
S ha va ló ban meg is mer ted őt, előt te meg áll va meg lát ha tod majd sze re te -
té nek mély sé ge it.

Csü tör tök
Na gyon ko rán, a haj na li szür kü let kor fel kelt Jé zus, ki ment, el ment egy la kat -
lan hely re, és ott imád ko zott. Mk 1,35 (Zsolt 59,17; Jak 4,1–10; 1Sám 9,1–14)
Ami kor meg éhe zünk, gyom runk tá jé kán fur csa, ége tő ér zés ke let ke zik, oly -
kor meg is kor dul a ha sunk. Ha meg szom ja zunk, ki szá rad a szánk, ki cse re -
pe sed nek aj ka ink. Tes tünk bá mu la tos fi gyel mes ség gel jel zi dol ga ink ren de -
zet len sé gét. Ta lá lé kony mó do kon se gít raj tunk, hogy sem mi ben ne szen ved -
jünk kárt. Ami kor az imád sá got ha nya gol juk, lát szó lag nem tör té nik sem -
mi. Nincs bel ső ri asz tó be ren de zés, amely je lez né a bajt. Ezért fon tos Jé zus
pél dá ja, aki éle té vel és sza va i val egy aránt imád koz ni ta nít, hogy lel künk min -
den na pi ke nye rét is asz ta lunk ra te gye.

Pén tek
Amit sze ret né tek, hogy az em be rek ve le tek cse le ked je nek, ti is ugyan azt cse -
le ked jé tek ve lük. Mt 7,12 (3Móz 19,13; Zsid 2,11–18; 1Sám 9,15–10,16) Va ló -
ban arany sza bály ez, mert az em ber sze re ti ön ma gát. Oly kor job ban min -
den más nál. Min den jó val el hal moz za ma gát, s má sok tól is ha son ló jót re -
mél. Ám ezt csak ak kor vár hat ja jog gal, ha ő is min dig meg te szi em ber tár -
sá val, amit az övé hez ha son ló hely zet ben tő le vár na. „Hi á ba fü rösz töd ön -
ma gad ban, / Csak más ban mos ha tod meg ar co dat.” (Jó zsef At ti la)

Szom bat
Min de nért há lát ad ja tok, mert ez az Is ten aka ra ta Jé zus Krisz tus ál tal a
ti ja va tok ra. 1Thessz 5,18 (Ám 4,11b; Jel 20,1–6; 1Sám 10,17–27) A fel ke lő
na pért, az új reg ge lért, s mert rám mo soly gott a min dig szo mo rú szom -
széd, es te az el vég zett mun ká ért, csa lá do mért, vagy is a jó dol go kért könnyű
szív vel adok há lát. Ám az ige ezt mond ja: min de nért. Te hát azért is, ha nem
süt a nap, megint mor cos a szom széd, és a mun ka sem úgy si ke rült, mint
re mél tem, sőt a nem sze re tem ma gá nyért is há lát kell ad nom, mert Is ten -
től va ló, aho gyan a min de nért há lás szív pa ran csa is tő le jő. Mert ő sza -
bott mér té ket minden nek, még a há lánk nak is. Azt kér te: Jé zus sal le gyen
tel jes éle tünk.

g Szar ka Ist ván

Új nap – új kegyelem

F I Z E S S E N  E L Ő  L A P U N K R A !

HÍREK, HIRDETÉSEK
APRÓHIRDETÉS

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.

A ke len föl di gyü le ke zet bér be kí ván -
ja ad ni az iro dák fö löt ti, Bocs kai út -
ra né ző, 2 és fél szo bás, ét ke zős,
cir kó fű té ses, fel újí tott ál la pot ban le -
vő la ká sát. Ér dek lőd ni az 1/361-2159-
es vagy a 20/824-2907-es te le fon szá -
mo kon le het.

evangélikus élet. éled. éled?

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

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

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

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

Cím vál to zás: D. Sze bik Im re
nyu gal ma zott püs pök új la kás- és
pos tai cí me: 1026 Bu da pest,
Volk mann u. 10. A te le fon el ér he -
tő ség vál to zat lan.

H I R D E T É S

HA LÁ LO ZÁS
Fáj da lom mal tu dat juk, hogy
Scholz Lász ló né szül. Ul re ich
Luj za éle té nek 95. évé ben, feb ru -
ár 26-án el hunyt. Már ci us 19-én,
szom ba ton 11 óra kor te met jük a
De ák té ri temp lom ban.

A gyá szo ló csa lád

A Ga bo na mag Ala pít vány kö -
szö ni Önök nek, hogy a 2010. év -
ben fel aján lott sze mé lyi jö ve de -
lem adó egy szá za lé ká ból ren del -
kez tek ja vunk ra. A be folyt össze -
get gyer mek vé del mi in téz mé -
nyek ben tar tott fog lal ko zá sok -
ra, gyer me kek nyá ri tá bo roz ta tá -
sá ra hasz nál juk fel. Aki te he ti, se -
gít se szol gá la tun kat to vább ra is.
Ga bo na mag Ala pít vány
Adó szám: 19635710-1-43
www.ga bo na mag.hu
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