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„Ugyan ak kor a ci gá nyok szí ve sen ve szik, ha
imád koz nak ér tük, és csak rit kán uta sít ják el
az imád ság le he tő sé gét.”

Egy nehéz kérdés f 13. oldal

Az 1996-os év vé gé re min dig em lé -
kez ni fo gok. Négy gyer me künk volt
már ak kor, s em be ri leg nem szá mol -
tunk töb bel. Mert fe le sé gem nél gyer -
me ke ink szü le té se után egész ség -
ügyi prob lé mák lép tek föl, s ez az ál -
la pot min den újabb gyer mek ko -
pog ta tá sa kor csak rosszab bo dott.
Bár so ha nem vol tunk el le ne a bő sé -
ges gyer mek ál dás nak, hisz Is ten
aján dé ka ként fo gad tuk mind egyi -
kük ér ke zé sét, ek kor már úgy gon dol -
tuk, tán a Min den ha tó is be szün tet -
te az aján dé ko zást. Nem így lett.
Négy év nyi szü net után egy na pon
szólt éle tem pár ja, hogy jön az ötö -
dik. És ak kor már el in té zett nek tűnt,
hogy csa lá dos tul el me he tünk Finn -
or szág ba tíz hó nap ra ta nul ni…

Ne kem se géd lel kész ként – egy -
ház po li ti kai okok mi att – nem ada -
tott meg, hogy Né met or szág ba me -
hes sek ösz tön dí jas ként. Ál ma im be -
tel je sü lé sét lát tam ab ban, hogy finn
ba rá ta ink se gít sé gé vel fe le sé gem -
mel együtt új ra be ül he tünk az is ko -
la pad ba. Már azt ter vez get tem, hogy
ko ráb bi pe da gó gi ai ta nul má nya i -
mat fe je lem meg val lás di dak ti kai,
val lás lé lek ta ni is me re tek kel, mert
ilyen tan tár gyak a het ve nes évek
egye te mi ok ta tá si rend sze ré ben
ugye bár nem lé tez tek. Már örül -
tünk, hogy gyer me ke in ket is vi het -
jük, rá bó lin tott ak ko ri püs pö köm is,
rá bó lin tott a le he tő ség anya gi fel té -
te le it biz to sí tó finn test vér egy ház is.
S 1996-ban a ka rá csony fa alatt már
ott volt egy ba bák nak va ló aján dék,
ame lyet meg lát va a na gyobb te sók
rög tön öröm uj jon gás ba tör tek ki:
lesz kis test vér? Ben nünk vi szont ott
tor lód tak a kér dé sek. 

Az föl sem me rült, hogy az el in dult
élet ne szü let hes sen meg. In kább
at tól fél tünk, mi lesz fe le sé gem mel,
ha prob lé má ja még ko mo lyabb ra
for dul. Fo gad nak-e ben nün ket így a
fin nek – im má ron egy hét fős csa lá -
dot, egy fris sen szü le tett kis ba bá val?
Mi csak egy fé le kép pen dönt het tünk:
Is ten aján dé kát vissza uta sí ta ni bűn
len ne. Ír tunk a fin nek nek, s vár -
tunk. Nagy so ká ra meg jött a vá lasz:
me he tünk, kis ba bá val is. És Gyu ri -
kánk 1997. au gusz tus 19-én meg -
szü le tett, ne künk pe dig szep tem ber
el se jé től élt az ösz tön dí junk. Ka lan -
dos, ta nul sá gos és cso dá la tos év volt.
És el néz ve a leg ki seb bet – aki már ko -
ránt sem kicsi, ti zen há rom éves ka -
masz – min dig há lás va gyok ér te (is)
az Úr is ten nek, s azt mon do ga tom: a
vi lág is sze gé nyebb lett vol na, ha
nem szü le tik meg.

Most azt ol va som, hogy a ké szü lő
új al kot mány ta lán még sem vé de né a
mag za ti éle tet. Az át lag em ber nem lát
– jó ma gam sem – a po li ti kai tör té né -
sek mö gé, nem is me ri a dön té sek
meg szü le té sé nek fo lya ma tát. Ar ra
épí tünk, ami a kü lön bö ző in for má ci -
ós csa tor ná kon el jut hoz zánk. Tu dunk

te hát ar ról, hogy ha zánk la kos sá ga
im má ron tíz mil lió alá csök kent. Tud -
juk azt is, hogy ha zánk ban a né pes -
ség fa olyan, mint egy fej re ál lí tott ka -
rá csony fa: alul kes keny, fölül szé les.
Vagy is sok kal ke ve seb ben van nak a
gye re kek, mint az idő sek. És a fel nö -
vek vő ke vés gyer mek nek kell majd
dol go zó fel nőtt ként elő ál lí ta nia azo -
kat az anya gi ja va kat, ame lyek ből a lé -
nye ge sen több idős em ber a meg szol -
gált nyug dí ját meg kap hat ja. 

Én „Rat kó-gye rek” va gyok, ami kor
szü let tem, Rat kó Anna egész ség -
ügyi mi nisz ter ren de le té re ti los volt
Ma gyar or szá gon az abor tusz. Mi
min dig so kan vol tunk. Ál ta lá nos is -
ko lá ban het ve nen szo rong tunk a
nyár egy há zi fa lu si kis is ko la tan ter mé -
ben. Mi kor be vo nul tam ka to ná nak,
egy hé tig nem ju tott ágy, és nem ju -
tott tisz tes sé ges egyen ru ha. Mi, Rat -
kó-gye re kek már vág juk a cen tit,
már azt lát juk, mennyi vel ke ve sebb
van előt tünk a nyug dí jig, mint
amennyi dol gos év mö göt tünk.

Na gyon vá rom az új al kot mányt.
Szá mom ra alap do ku men tum, amely
meg ha tá roz za a kö vet ke ző év ti ze dek
ér ték rend jét. És ke resz tény ként val lom,
hogy az em be ri élet bi zony a fo gan ta -
tás pil la na tá ban in dul el. Ab ban a kis
sejt osz tó dás ban már min den ben ne
van a min den ha tó Is ten fan tasz ti kus
te rem tő kép ze le té nek gyü möl cse ként.
Ben ne van, hogy kis fiú lesz-e vagy kis -
le ány, sző ke lesz-e vagy bar na, lesz-e
szép ének hang ja, vagy ő lesz a leg jobb
ma te kos az is ko lá ban. Igen, min den
ben ne van. Ki ko tor ni az anya méh
biz ton sá gá ból – gyil kos ság.

Jö vő for má ló ink ha tal mu kat sok
mil lió ke resz tény em ber nek is kö -
szön he tik. Azok nak is, akik egy sze -
rű en meg elé gel ték sze re tett ha zánk
er köl csi zül lé sét. 

Még nincs pont a mon dat vé gén.
Még nincs ké ső vál toz tat ni. A mag -
za tok nak is jár az al kot mány, az élet -
hez va ló jog vé del me! Jó zsef At ti lá val
együtt mon dom: „Ér ted ha rag szom
én, nem el le ned, / no sza szo rítsd
meg a ke zem, mellyel ma gos ra tar ta -
lak / ál ma im ban, / erő sít sen az én ha -
ra gom, de hogy is bánt son, ked ves.”

A jö vő Ma gyar or szá gá nak szük sé -
ge van min den kis fi ú ra és kis lány ra,
akik nek az éle tet Is ten aján dé koz ta,
s akik aján dék ká le het nek majd a vi -
lág nak. S akik fel nő ve majd ké pe sek
le het né nek, ha ki csit is, de jó irány -
ba for dí ta ni a vi lág sze ke rét. 

A szer ző evan gé li kus lel kész, a Bács-
Kis kun Egy ház me gye es pe re se, a Ma -
gyar országi Ke resztyén Ifjúsági Egye -
sület (KIE) elnöke

Ér ted ha rag szom…

Lutheránus Greenpeace?! f 4. oldal
Interjú Thomas Dahl orgonista-kántorral f 5. oldal
Mosolyszeletek f 5. oldal
Színházban a szerethető szent f 5. oldal
8 + 1 kérdés – püspökjelöltekhez f 8–9. oldal
Meseélők f 10. oldal

g Lup ták György

„Jö vő for má ló ink ha tal mu -
kat sok mil lió ke resz tény
em ber nek is kö szön he tik.
Azok nak is, akik egy sze rű -
en meg elé gel ték sze re tett
ha zánk er köl csi zül lé sét.

„Ha lé te zel, ak kor mi ért nem úgy
irá nyí tod a »föl di kép vi se le te det«,
hogy hi te les le gyen, és én hin ni
tudjak?”

Kérdések Istenhez f 12. oldal

„Élet raj zá nak két is mert, de ke vés bé hang sú -
lyo zott ele me evan gé li kus val lá sa, va la mint
az írá sunk tár gyát ké pe ző – idős ko ri – ter -
mé szet tu do má nyos ér dek lő dé se.”

Kossuth a csillagok között f 6. oldal

b Az 1848-as for ra da lom ki tö ré sé nek kö ze li év for -
du ló ja ad ta meg idén az „alap hang ját” a már ci us
11–13. kö zött ren de zett evan gé li kus nép ze nei ta -
lál ko zó nak. A Me nyeg ző Ér ték őr ző Egye sü let im -
már ötö dik al ka lom mal in vi tál ta a ba la ton szár szói
Evan gé li kus Kon fe ren cia- és Misszi ói Ott hon ba a
nép dal, a nép ze ne, a ha gyo mány őr zés ked ve lő it és
mű ve lő it. A hét vé ge köz pon ti té má já nak je gyé ben
a ta lál ko zó cél ja ez út tal fő ként a nem ze ti ün ne -
pünk höz, il let ve az 1848–49-es for ra da lom hoz és
sza bad ság harc hoz kö tő dő nép da lok (Kos suth-
nó ták) és ha gyo má nyok meg is me ré se, át te kin té -
se volt. 

Az idei ta lál ko zót olyan nagy ér dek lő dés övez te, hogy már
he tek kel a je lent ke zé si ha tár idő le tel te előtt le fog lal tak
min den he lyet. Nem cso da, hi szen a sok szí nű prog ram -
kí ná lat ban min den kor osz tály meg ta lál hat ta a ked vé re va -
ló el fog lalt sá got. (A gyer me kek a ta lál ko zó ide je alatt né -
pi hang sze rek kel is mer ked het tek a né pi ját szó ház ban.)

A ne ves elő adók so rát pén te ken es te a Pánt li kás együt -
tes nyi tot ta. Ők a nyír egy há zi Lu ther Már ton Kol lé gi um
igaz ga tó já nak, Mar ti novsz ky Ist ván nak a ve ze té sé vel ta -
ní tot tak nép da lo kat, nem utol só sor ban bor da lo kat.

„Kos suth lo va…”
V. evan gé li kus nép ze nei ta lál ko zó

Páli Csaba hagyományőrző huszár alezredes

Dragony Gábort (citera) barátai – Lajti Ákos (brácsa) és
Lajti Gergely (nagybőgő) – kísérik a Tönköly zenakarból

f Folytatás a 7. oldalon

b Az 1883-ban Ke resz tyén If jak Egye sü le te (KIE) né ven
meg ala kult szer ve zet „leg el ső” húsz évé ben túl so k
nyomot nem hagyott maga után, 1950-ben tör tént
erő sza kos fel osz la tá sa kor vi szont már vagy negy ven -
ezer ak tív ta got szám lált, és – nem mel lé ke sen – kö -
zel negy ven sa ját in gat lan nal ren del ke zett. A vi lág leg -
na gyobb, je len leg mint egy 45 mil lió (!) fiatalt tö mö -
rí tő ke resz tény if jú sá gi szer ve ze te (YM CA) azon ban
nem fe led te a ke let-eu ró pai nem ze ti szö vet sé gek ér -
de me it, és a rend szer vál tást kö ve tő en hat ha tós se gít -
sé get nyúj tott a moz ga lom fel élesz té sé hez. Idén
húsz éve, hogy 1991-ben új já szer ve ző dött a Ma -
gyar or szá gi Ke resz tyén If jú sá gi Egye sü let, amely nek
ba la ton gyö rö ki kon fe ren cia-köz pont já ban már ci us
12–13-án ün ne pel ték meg a ju bi le u mot. 

Meg le het, az öku me ni kus – ám tag sá gá nak össze té te lét
te kint ve ma nap ság dön tő en evan gé li kus – szer ve zet
utób bi húsz éve sem bő vel ke dett lát vá nyos meg nyil vá nu -
lá sok ban. Ám a szü le tés na pot ün nep lő hosszú hét vé ge
meg hitt han gu la ta hí ven ér zé kel tet te azt az evan gé li u mi

lel kü le tet és el kö te le zett sé get, ame lyet má ra csak a vi lág -
szer ve zet né hány – fő ként eu ró pai – nem ze ti szö vet sé gé -
nek si ke rült meg őriz nie. Bár hi va ta lo san alig fél ezer a mint -
egy ti zen négy tag egye sü let va la me lyi ké hez tar to zó ma gyar -
or szá gi „ki é sek” szá ma, Ba la ton gyö rök re száz nál is töb -
ben ér kez tek meg em lé kez ni a ju bi le um ról. A kö rük ben töl -
tött nap(ok) a kí vül ál ló kat is olyan im po ná ló csa pat szel -
lem ről győz het ték meg, amely mél tán szol gál hat na min -
ta ként szá mos egy ház köz ség gyü le ke ze te szá má ra…

A kár pót lás ként vissza ka pott bu da pes ti in gat lan já ból
is „ki szo rult” KIE Só vár név re ke resz tel te el azt a 2001-
ben pá lyá zat út ján el nyert s az óta ki bő ví tett, kor sze rű sí -
tett ba la ton gyö rö ki vil lát, amely mint egy har minc öt-negy -
ven fő el szál lá so lá sát te szi le he tő vé egész éven át. A ju -
bi le um ra em lé ke ző szom bat dél előt ti al ka lom ra még sem
itt, ha nem a kö ze li mű ve lő dé si ház nagy ter mé ben ke rült
sor, Gáncs Pé ter el nök-püs pök igei szol gá la tá val. A Ma -
gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház if jú sá gi mun ká ért is fe -
le lős lel ké szi ve ze tő jé nek Jn 1,35 alap ján tar tott ige hir de -
té sét kö ve tő en a KIE al el nö ke (Den ke Vil lő) és el len őr ző -
bi zott sá gá nak el nö ke (Ma gassy Éva) ele ve ní tet te fel húsz
perc ben az új já szü le tett szer ve zet utób bi húsz évét…

A Lupták György KIE-elnök vezette kis kő rö si Gos pel
Sa sok éne kes szol gá la tá val szí ne sí tett meg em lé ke zé sen
el ső ként Itt zés Já nos, a Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke -
rü let püs pö ke kö szön töt te a szü le tés nap ját ün nep lő
szer ve zet tag ja it. Az Észa ki Egy ház ke rü let püs pö ké hez,
Fa bi ny Ta más hoz ha son ló an le vél ben kö szön töt te a
KIE-t több kül föl di sze mé lyi ség is, így a KIE eu ró pai szö -
vet sé gé nek (YM CA Euro pe) ré szé ről Ju an Si mo es Ig le -
si as fő tit kár, a vi lág szö vet ség (WAY – World Al li ance of
YM CA’s) ré szé ről pe dig Jo han Vil helm El tvik fő tit kár, nor -
vég evan gé li kus lel kész.

Új ra húsz éves lett
a KIE

f Folytatás a 3. oldalon
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b A böj ti idő má so dik he té ben
éne künk, a Ki rá lyi zász ló jár
elöl (EÉ 189) a ke resz tet mint
győ zel mi jel vényt, fő ve zé ri lo bo -
gót (vex il la) lát tat ja ve lünk, s ezt
a ke resz tet szó lít ja meg. De
ahogy egy zász ló előtt tisz te -
leg ve sem a tárgy előtt ha jo lunk
meg va ló já ban, ha nem az ál ta la
jel zett ha ta lom előtt, úgy ez az
ének sem ma gát a ke resz tet, ha -
nem a ha lált a ha lá lá val le győ ző
Krisz tust di cső í ti.

A szö veg alap ját adó la tin him nuszt
(Vex il la re gis pro de unt) Ven an ti us
For tu na tus (536–610) al kot ta, akit az
eu ró pai iro da lom tör té ne té ben az
utol só klasszi kus ró mai köl tő ként
em le get nek. Ver sé ben meg tart ja az
amb ro zi án him nu szok egy sze rű sé gét,
a jam bi kus lük te tést, a nyolc szó ta -
gú so ro kat, de szí ve sen hasz nál rí me -
ket, al li te rá ci ó kat is. Al kal mi köl te -
mé nye (ere de ti leg egy ke reszt erek lye
Po i ti ers-be va ló ér ke zé sét kö szön töt -
te 569-ben) már a 9. szá zad ra be ke -
rült a hi va ta los li tur gi á ba: a böj ti idő
vé gén a szer ze te sek min den es te el -
éne kel ték.

A re for má ció ze nei ered mé nye i re
vá la szul a 17. szá zad ban a ró mai
egy ház is erő sí te ni igye ke zett a nem -
ze ti nyel vű ének lést. Ma gyar or szá gon
a Can tus Catho li ci éne kes könyv az
egyik leg fon to sabb gyűj te mé nye a
meg újí tott éne kek nek; ezt a ver set la -
ti nul és ma gyar for dí tás ban is köz li
egy gre go ri án him nusz dal lam mal.

Az éne kes köny vünk ben ta lál ha tó
dal lam más, nem gre go ri án, és ta lán
ép pen azért szü le tett az ezer hat szá -
zas évek ele jén, hogy a haj lí tá sok ban
gaz dag gre go ri án éne kek he lyett
könnyen meg szó lal tat ha tó, rit mi kus
dal la má vá le hes sen több him nusz nak
is. (El ső meg je le né se: Len gyel
Kancyon al 1636; Ma gyar or szá gon:
Can tus Catho li ci 1651; ké sőbb a Vie -
to risz-kó dex ben trom bi ta duó.) Hi -
szen a négy so ros vers sza kok ból,
nyolc szó ta gos so rok ból ál ló vers for -
ma annyi ra ál ta lá nos az egy há zi
ének köl té szet ben, hogy egy-egy ilyen
szer ke ze tű dal lam ra szin te bár me lyik
amb ro zi án him nusz rá éne kel he tő.
Nem cso dál koz ha tunk te hát, hogy a
Can tus Catho li ci ben e dal lam alá egy
la tin nyel vű Má ria-him nusz ke rült.

A dal lam el ső evan gé li kus for rá sa
Ma gyar or szá gon egy kéz ira tos győ -
ri ko rál könyv a 18. szá zad ból. Itt a
Jesu dul cis me mo ria (Jé zus, édes em -
lé ke zet – EÉ 360) him nusz kap cso ló -
dik hoz zá. Az 1955-ben meg je lent ki -
bő ví tett Du nán tú li éne kes könyv be
ke rült be le elő ször Sík Sán dor Ki rá -
lyi zász ló-for dí tá sá val ez a dal lam.
Ért he tő, hogy a szer kesz tők teo ló gi -
ai meg fon to lás ból ki hagy ták a vers
csúcs pont já nak szá mí tó 6. vers sza -
kot (la ti nul: O crux ave spes uni ca):
„Ó, Ke reszt, ál dunk, szent re mény, /
a szen ve dés ez ün ne pén, / ké rünk,
ke gyel met adj ne künk, / add vét kün -
kért ve zek le nünk.” A pro tes táns gon -
dol ko dás tól ide gen le het mind a ke -
reszt túl zott meg sze mé lye sí té se,
mind a vét ke kért va ló ve zek lés gon -
do la ta. Ta nul sá gos ilyen szem mel

össze vet ni Sík Sán dor for dí tá sát a ko -
rai pro tes táns for dí tás sal (Ke resz -
tyé nek, ör ven dez zünk, GyLK 660):
ép pen a ke reszt meg szó lí tá sát ke rü li
el ez utób bi, s a kér dé ses 6. vers szak -
ban Jé zust ne ve zi meg egyet len vált -
ság ként.

g Ben ce Gá bor

A tün dök lő ke reszt
Sok szor cso dál koz tam, hogy mi ként
lesz a dur ván ácsolt ge ren dák ból fi -
no man mun kált öt vös re mek mű, és
az ere de ti leg bi tó fá nak hasz nált ke -
reszt ből ék szer. Ez a him nusz ad ja
meg a kér dés hez a kul csot.

Mert Ven an ti us For tu na tus him -
nu sza egy ál ta lán nem sza kad el a ke -
reszt fa bor zal mas va ló sá gá tól. Sőt
sza vai – Sík Sán dor ékes for dí tá sá ban
– a ki vég zés sú lyos, ijesz tő rész le te it
idé zik fel. „Meg tör te hol ta a ha lált”
– ahogy Jé zus tes te is meg tört a ke -
resz ten. A ke gyet len lán dzsa át ver te
ol da lát, be lő le a ha lál be áll tát jel ző vér
és víz fa kadt. Ott függ fe je fö lött az
írás: „A ná zá re ti Jé zus, a zsi dók ki rá -
lya” – IN RI –, Jé zus a ke resz ten
ural ko dik né pe fö lött.

Ugyan ak kor a ke reszt fa tün dö -
köl. Jé zus vé re raj ta bí bor szí nű ék kő -
ként ra gyog, és a szál kás, mun ká lat -
lan ge ren da az üd vö zü lők se re gé ben
bol dog ág, úgy, ahogy Jé zus Urunk

bol dog nak mond ja azo kat, akik meg -
tart ják Is ten be szé dét: ál dot tak, re -
ménnyel, jö vő vel bír nak ők.

Vál hat a ke mény ge ren dá ból mes -
te ri en mun kált re mek mű, de so ha ne
sza kad jon el a ket tő egy más tól!

Az iga zi szép ség, a ke resz tény em -
ber örö me in nen fa kad: Jé zus ke reszt -
jé ből. Hi szen van-e an nál na gyobb
öröm, mint mi kor a gyű rött, agyon -
iz zadt, fol tos kór há zi há ló in get le vé -
ve tisz ta, va salt öl tö zet ben gyó gyul -
tan tá vo zunk! Van-e na gyobb öröm,
mint hi bá in kat, té ve dé se in ket, be pisz -
kolt be csü le tün ket le té ve új, tisz ta éle -
tet öl te ni ma gunk ra: Jé zus éle tét!

Így lesz so kunk szá má ra va ló ban
ék szer a ke reszt. Ék szer, amely nem
a tes tet, az író asz talt, ha nem a szí vet
éke sí ti, de rí ti fel. A ter hek alatt fá ra -
dó, az élet gond ja i tól meg tört szí vet
de rí ti fel a ke reszt, a ki rá lyi zász ló.

Mert elöl jár. Előt tük járt azok nak
is, aki ket hi tü kért vesz tő hely re vit tek,
akik nek tes tét kín zó cö löp höz kö -
töt ték, aki ket ke gyet len lán dzsa, pal -
los vagy gyil kos go lyó vert át, aki ket
os to rok, kö vek vagy bun kók zúz tak
össze. Előt tük is éke sen ott ra gyog,
tün dök lik Jé zus Krisz tus ke reszt je. A
ha lált le győ ző Jé zus re mény sé gét
ad ja ne kik.

Ke reszt jé vel Jé zus elöl jár. Ke resz -
tény ként nincs más utunk, csak őt kö -
vet ni az igaz ság és a sze re tet ál do za -
tos út ján, a meg bo csá tás és a sze líd -
ség ke reszt vál la lá sá val. Nem szé pen
csen gő sza vak ezek, ha nem sok szor
na gyon sú lyos va ló sá gok, mint a dur -
ván ácsolt két ge ren da a Gol go tán.

g Ben c ze And rás

Ki rá lyi zász ló jár elöl
C ANTATE

A dia kó ni ai teo ló gia rá ve tü lő ár -
nyé ka ma is meg ne he zít he ti en nek a
mon dat nak a meg ér té sét: „…az Em -
ber fia sem azért jött, hogy ne ki szol -
gál ja nak, ha nem hogy ő szol gál jon, és
éle tét ad ja vált sá gul so ka kért.” A
kér dés az, hogy Jé zus ki nek jött szol -
gál ni: Is ten nek vagy az em be rek -
nek. A dia kó ni ai teo ló gia vá la sza az
volt, hogy Jé zus ne künk, em be rek nek
szol gált és szol gál bűn bo csá nat tal,
meg vál tás sal, de ha kel lett, ak kor
ke nyér rel is. Ám az evan gé li u mok ta -
nú sá ga sze rint Jé zus az is te ni ja vak -
kal nem szol gált, ha nem mint Úr
meg aján dé koz ta övé it, és ma is meg -
aján dé koz min ket.

Szol gál ni és aján dé koz ni – két tel -
je sen kü lön bö ző do log. A szol ga kö -
te les sé get tel je sít. Jé zus nak pe dig ve -
lünk szem ben sem mi lyen kö te le zett -
sé ge sincs. Ar ra, hogy meg bo csás sa
bű ne in ket, és az örök élet ke nye re ként
szét oszt va ma gát, egész éle tét oda ad -
ja a kár ho zat tól va ló meg men té sünk -
re, leg fel jebb az irán tunk ér zett kö -
nyö rü le te in dít hat ná, ha a mennyei
Atya irán ti sze re te te nem kö te lez né
rá, hogy – mint aki szol gál – a ke resz -
ten en ge del me sen be tel je sít se meg -
vál tá sunk mű vét. Mert az Atya aka -
ra ta volt, hogy Jé zus ál doz za fel ér tünk
az éle tét. A múlt va sár nap evan gé li -
u má ban lát tuk, hogy a sá tán pont et -
től akar ta őt el té rí te ni. A sá tán nem
akar ta, hogy Jé zus meg hal jon, és mi
ki sza ba dul junk a bűn, a ha lál és a po -
kol rab sá gá ból. Is ten ha tá roz ta el,
hogy így kell len nie. Jé zus, az Is ten Fi -
át meg il le tő mél tó ság tól el te kint ve, Is -
ten üdv ter vét szol gál va ment a ke -
reszt re. Ilyen ér te lem ben volt ő köz -
tünk úgy, mint aki szol gál.

Ha el há rí tot tuk a dia kó ni ai teo ló -
gia okoz ta bot rán ko zást, újabb bot -

rán ko zás kí sér té se fe nye get: na gyon
könnyen és jól eső ér zés sel tör he tünk
pál cát Ze be de us fi a i nak bot rá nyos vi -
sel ke dé se fö lött. És ezt a bot rán ko zá -
sun kat szí ve sen ki ter jeszt het jük a
min den ko ri klé rus ha ta lom vá gyá -
nak el íté lé sé re is. De mi köz ben ezt
tesszük, fé lő, hogy sü ke tek ké vá -
lunk a tör té net ben rej lő evan gé li um
meg hal lá sá ra, és evan gé li um hir de tés
he lyett ol csó mo ra li zá lás ba ful lad
az ige hir de té sünk.

„…az Em ber fia sem azért jött,
hogy ne ki szol gál ja nak, ha nem hogy
ő szol gál jon, és éle tét ad ja vált sá gul
so ka kért.” A Má té írá sa sze rin ti evan -
gé li um nak va ló ban ez az egyik kulcs -
mon da ta. A má sik majd a Gol go ta
ke reszt je alatt hang zik el: „Bi zony, Is -
ten Fia volt ez!”(Mt 27,54)

Ez ön ma gá ban is ha tal mas öröm -
hír, de még is csak ré sze az evan gé li -
um tel jes sé gé nek, és nagy hi ba – ha
a pro tes táns qui e tiz mus kí sér té sé nek
en ged ve – itt meg ál lunk. Mert a
Krisz tus ha lá lá val meg nyílt úton vé -
gig kell men nünk! Kü lön ben hi á ba
nyílt meg előt tünk! Ám az evan gé li -
um – ál ta lunk nem min dig szí ve sen
hal lott – má sik fe le ar ról szól, hogy
ha hi szünk, ak kor Jé zus ha lá la mun -
kál kod ni kezd az éle tünk ben, haj tó -
erő vé lesz, és vé gig visz az úton, egé -
szen a cé lig.

Pon to sab ban: Jé zus ha lá la – ha hit -
tel te kin tünk a ke reszt re – na pon ta
meg öl és új já te remt ben nün ket, hogy
– Pál apos tol sza vá val – már ne mi él -
jünk, ha nem Krisz tus él jen ben nünk
(Gal 2,20). Krisz tus ben nünk mun kál -
ko dó ha lá la fo lya ma to san ke reszt re
fe szí ti a mi – vall juk meg – igen nagy
egón kat, amely mi att min dig min den
esz köz zel a ma gunk aka ra tát igyek -
szünk ér vény re jut tat ni. Így sza ba dít

fel az Is ten aka ra tá nak cse lek vé sé re.
An nak meg té te lé re, ami rend re el len -
ke zik az egónk ér de ke i vel. De az
egónk ke reszt re adá sá nak gyöt rel mé -
vel együtt an nak az örö mét is ta pasz -
tal ni fog juk, hogy Is ten szá má ra ép -
pen ak kor va gyunk élők, ami kor ön -
ma gunk szá má ra ha lot tak va gyunk.

És vé gül Jé zus ha lá la hi tünk előtt
azt a tit kot is fel tár ja, hogy aki Is ten
szá má ra él, azt az Is ten nek va ló
élet től a tes ti ha lál nem tud ja meg -
fosz ta ni. Nagy pén te ken Is ten szá má -
ra egye dül Jé zus volt élő, no ha még
ő is úgy érez te, hogy Is ten ma gá ra
hagy ta, ami kor hal dok lott, majd
meg halt a ke resz ten. Jé zus még is
Is ten szá má ra élő ként ment a ha lál -
ba: csak ez ak kor min den em be ri te -
kin tet elől rejt ve volt. Hús vét haj na -
lán vi szont nyil ván va ló vá lett. Ke -
reszt ha lá la – ha en ged jük, hogy na -
pon ta el vé gez ze ben nünk mun ká ját
– szá munk ra ezért je lent meg vál tást
nem csak a bűn től, ha nem an nak kö -
vet kez mé nyé től, a ha lál tól is.

A meg vál tás nak ezt a cso dá la tos
tit kát ün nep li a ke le ti egy ház li tur gi -
á já ban na pon ta el hang zó né hány
mon dat: „Hó do lat tal ün ne pel jük
Krisz tus fel tá ma dá sát, mert íme, a ke -
reszt örö möt ho zott a vi lág ba! Áld -
juk a föl tá ma dott Urat, aki el tűr te ér -
tünk a ke resz tet, és ha lá lá val el ti por -
ta a ha lált. Ó, di cső sé ges és szent sé -
ges hús vé ti Bá rány, Krisz tus! Ó, Böl -
cses ség, Is ten Igé je és Ha ta lom! Em -
lé kez zél meg ró lunk, ami kor el jössz
a te or szá god ba!”

Mert nincs két ség: akik ben eb ben
az élet ben hit ál tal Krisz tus ha lá la
mun kál ko dott, azok az el jö ven dő
vi lág ban Krisz tus örök éle té ben ré -
sze sül nek! A kér dés csak az, hogy en -
ged jük-e, hogy Krisz tus ha lá la hit ál -

tal szün te le nül mun kál kod jék az
éle tünk ben? Nem ehe lyett me ne kü -
lünk-e na pon ta min den fé le pót cse -
lek vés be? Mert az em be ri leg leg ne -
he zebb nek tű nő tett is könnyebb,
mint en ged ni, hogy Is ten cse le ked -
jék az éle tünk ben.

Hit ál tal van üd vös sé günk, és nem
cse le ke de tek ál tal: ez azt je len ti,
hogy nem a mi cse le ke de te ink ál tal!
Ha nem Is ten nek hit ál tal ben nünk
vég hez vitt cse lek vé se üd vö zít min ket.
Mert enél kül a Gol go ta ke reszt je
szá munk ra csak egy két ezer esz ten -
dő vel ez előt ti tör té nel mi tény, amely -
nek nincs sem mi kö vet kez mé nye
ránk néz ve. Kö vet kez mé nye csak
ak kor van, ha Krisz tus ha lá la hit ál -
tal az éle tünk ben vá lik a ré git szün -
te le nül meg öl dök lő és na pon ta új
em bert te rem tő cse lek vő erő vé, a
Szent lé lek ál tal. Mert Jé zus ha lá la –
szi go rú an a hit hez köt ve – mind a mai
na pig, sőt egé szen a vi lág vé gé ig Is -
ten ha té ko nyan cse lek vő ere je ben -
nünk, em be rek ben. A bűn nel szem -
ben ez az egyet len ha té kony erő,
amely nem a kül vi lág ban vag dal ko -
zik, ha nem ben nünk hat, és ben nün -
ket vál toz tat meg gyö ke re sen, sőt va -
ló ság gal meg sem mi sít és új já te remt.

2017-re ké szül ve 2011 szá munk ra
a re for má ció és a sza bad ság éve.
Nem baj, ha az idei böj ti idő ben
em lé ke zet be idéz zük Lu ther sza va it:
„Ha egye dül a hit kell az üd vös ség -
hez, ak kor nincs is más ra szük sé gem,
mint ar ra, hogy a hit az üd vös ség irá -
nyá ba gya ko rol ja sza bad sá gá nak ere -
jét és ha tal mát. Íme, ez a ke resz té -
nyek fel be csül he tet len ha tal ma és
sza bad sá ga”. (Lu ther: A ke resz tény
em ber sza bad sá gá ról)

g Vég he lyi An tal
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Jé zus ha lá la az élet út ja
A VA SÁRNAP IG ÉJE

SE MPER REFOR M ANDA

„És va ló ban, aki nek si ke rül odá ig el -
jut ni, hogy ké pes meg lát ni és meg -
érez ni az Írás ban az Atya irán tunk va -
ló sze re te tét, az könnye dén hor doz el
min den sze ren csét len sé get, ami csak
adód hat a föl dön. Ez zel szem ben, aki
ezt nem ér zi, az nem is le het iga zán
bol dog, még ha mind járt az egész vi -
lág gyö nyö rű sé gé ben és örö mé ben
úsz na is. Hi szen nem tör tén het az em -
ber rel ak ko ra sze ren csét len ség, mint
ami ma gát az Is tent, az Atyát ér te,
hogy az em be rek az ő sze re tett Fi át
cso dá i ért és jó cse le ke de te i ért vé gül
le köp dös ték, meg át koz ták és a leg szé -
gyen le te sebb ha lál lal a ke resz ten vé -
gez ték ki – ha bár min den ki a sa ját ba -
ját gon dol ja a leg na gyobb nak, job ban
a szí vé re ve szi, mint Krisz tus a ke reszt -
jét, még ha ő mind járt tíz ke resz tet
szen ve dett vol na is el. Ez azért van így,
mert nem olyan erős a tü rel münk,
mint Is te né, ezért okoz nak ne künk
több fáj dal mat a ki sebb ke resz tek,
mint Krisz tus ke reszt je. Az ir ga lom
Aty ja és min den vi gasz ta lás Is tene
azon ban vi gasz tal ja meg Fen sé ge det
az ő Fi á ban, Jé zus Krisz tus ban a
Szent lé lek ál tal, hogy ezt a nyo mo rú -
sá got mi előbb el fe lejt se, vagy még is
fér fi a san hor doz has sa. Ámen.”
d Lu ther Már ton: Négy vi gasz ta ló
zsol tár Má ria ma gyar ki rály né hoz

(Bö röcz Eni kő for dí tá sa)

Te rem tő, meg vál tó, meg szen te lő Is -
te nünk! Há lát adunk ne ked azért,
hogy itt le he tünk, és hall hat juk az
örök élet be szé dét, evan gé li u mod jó
hí rét. Kö szön jük, hogy hi tet és kö zös -
sé get te rem tesz, és mun kál kod ni
akarsz ben nünk és ál ta lunk.

Te rem tő Atyánk, aki az élet ura
vagy, kí sér je ál dá sod gyer me ke in ket.
Erő sítsd a sze re tet kö te lé ke it a há zas -
tár sak kö zött, a csa lá dok ban, kö -
zös sé ge ink ben. Légy az egye dül ál lók
tá ma sza. Se gíts, ké rünk, hogy meg -
ta lál has suk hi va tá sun kat, fel ada tun -
kat a ma gunk élet út ján. Adj böl -
cses sé get dön té se ink hez mun kánk és
pi he né sünk ide jén is, hogy ér tel met
nyer hes sen a hét köz nap és az ün nep.

Meg vál tó Krisz tu sunk, aki be teg -
ség és fáj da lom is me rő je vagy, se gíts
hor doz ni azo kat a ter he ket, ame lye -
ket tes ti, lel ki be teg sé gek ben szen -
ved ve viselnek so kan. Légy vi gasz ta -
ló ja a gyá szo lók nak. 

Te, aki a leg alá za to sabb szol gá vá
let tél eb ben az urak tól és ura lom -
vágy tól nyüzs gő vi lág ban, ta níts
min ket bá tor alá za tos ság gal szol -
gál ni té ged és em ber tár sa in kat. Kö -
szön jük, hogy meg bí zol ben nünk, és
éle tün ket fel tu dod, fel is aka rod
hasz nál ni az igaz ság szol gá la tá ra. 

Párt fo gó Szent lé lek, ké rünk, gyó -
gyítsd éle tünk se be it, for máld gon dol -
ko dás mó dun kat. Nyi to gasd a szí ve ket,
éb reszd a szunnya dó lel ke ket. Őrizd
meg egy há za dat, és ve zesd a te uta don. 

Ke gyel med be ajánl juk la kó he lyün -
ket, or szá gun kat. A ha ta lom kí sér té -
sei kö zött őrizd meg ve ze tő in ket,
add, hogy té ged is me rő, jó szol ga ként
tel je sít hes sék kül de té sü ket. 

Add, hogy mi nél töb ben fel is mer -
hes sék, hogy egye dül csak te vagy az
Úr, s ná lad sza ba du lást és éle tet ta -
lál has sa nak! Ámen.

Oratio
œcumenica



Ugyan csak le vél ben gra tu lált két, a
ma gyar or szá gi egye sü le tet te vő le -
ge sen tá mo ga tó or szág gyű lé si kép vi -
se lő, Font Sán dor (Kis kő rös–Solt vad -
kert) és dr. Var ga Ist ván (Orosháza).

Az oszt rák nem ze ti szö vet ség
kép vi se le té ben sze mé lyes je len lé té -
vel (mi több, a dél után fo lya mán elő -
adás sal) tisz tel te meg az ün nep lő ket
Di e ter Re iz ner nyu gal ma zott KIE-
tit kár.

Nem vé let le nül lá to gat tak el ez
al ka lom ból hár man is (Ec kard Ge iss -
ler, Karl-Heinz Ja uch és Wal ter Link -
mann) ha zánk ba a mint egy hét száz (!)
KIE-cso por tot tö mö rí tő CVJM-
West bund kép vi se le té ben. A né met
KIE re gi o ná lis (nyu ga ti) szer ve ze te
ugyan is kö zel más fél év ti ze de ápol
part ner kap cso la tot ma gyar or szá gi
test vér szer ve ze té vel. (Er dély ből He -
gyi Gé za tör té nész, a KIE ot ta ni
meg fe le lő jé nek kép vi se lő je mon dott
kö szön tőt.)

A bog rács ból tá lalt ün ne pi ebéd

után im már a Só vár vál to za tos prog -
ra mo kat kí ná ló föld szin ti ter me in

osz toz tak a részt ve vők, aki ket dél után
a szü le tés na pi tor ta, es te pe dig „tu -
do má nyos” bor kós to ló te relt is mét
egy be. 

A va sár na pi el csen de se dést kö ve -
tő en ün ne pi köz gyű lé sen tár gyal ták
meg más nap a kül döt tek – ha nem is
az el kö vet ke ző húsz esz ten dő, de –
a moz gal mas nak ígér ke ző idei év
ten ni va ló it. Né há nyan kö zü lük a
hosszú hét vé ge to váb bi két ve rő fé -
nyes nap ját is a Só vár ban töl töt ték,
a töb bi ek pe dig – bú csú zás kor – só -
vá rog va te kin tet tek vissza a ba la ton -
gyö rö ki épü let re, ahol ter mé sze te sen
vé gig üze melt a leg kö ze lebb nyá -
ron, a Csil lag pont re for má tus if jú sá -
gi ta lál ko zón „ven dég sze rep lő” KIE-
ká vé ház. 

g TPK

Új ra húsz éves lett a KIE
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f Folytatás az 1. oldalról

Emil Boc ro mán mi nisz ter el nök üdv -
ri val gás sal je len tet te be: Ro má nia
má ra ki lá balt a vál ság ból. Mi nisz ter -
el nö künk és sze re tett in téz mé nye, a
csa lat koz ha tat lan Or szá gos Stra té gi -
ai Hi va tal ál lí tá sa sze rint 2010 vé gé -
re, mint egy va rázs szó ra, 0,1 szá za lé -
kos ütem ben kez dett „dü bö rög ni” a
gaz da sá gi nö ve ke dés. Az op ti mis ta
kor mány za ti prog nó zi sok sze rint
(tud ni il lik a prog nó zi sok ná lunk
min dig po zi tí vak) idén, 2011-ben
már 1,5-2 szá za lé kos lesz a nö ve ke -
dés, jö vő re pe dig 4,5-5 szá za lé kos nö -
ve ke dés sel uta sít juk ma gunk mö gé
Eu ró pa él lo va sa it, és ha ez így megy
to vább, két-há rom éven be lül a kí na -
i ak is messzi ről néz he tik a há tun kat… 

Hogy ezt a meg ál lít ha tat lan di na -
miz must mi ként, mi lyen konk rét
mód szer rel, lé pé sek kel pró bál ja meg
el ér ni kor má nyunk fe je? Er ről így
nem esett szó. (Rög tön te gyem hoz -
zá, hogy tel je sít mé nyünk azért is
lesz cso dá lat ra mél tó, mert mi nem
a nul la, ha nem a mí nusz he tes „nö -
ve ke dé si” szá za lék ról in du lunk.) Ho -
gyan? Mi ként? Sze rin tem egy na gyon
ke ve sek ál tal is mert, tit kos re cept ről,
va la mi cso da mód szer ről le het szó.
Va la mi gaz da ság élén kí tő „cso da-
Viag rá ról”, amely még a le me nő gaz -
da ság nak is erőt ad, mint Po te mix a
nap nak.

Né zem nyu ga ti szom szé da ink ver -
gő dé sét, kín ló dá sát, ádáz küz del -
mét ez zel az egész gaz da sá gi re -
cesszi ó val. Meg győ ző dé sem, hogy
lát va si ke rün ket Ma tolcsy és Fel le gi
mi nisz ter urak csa pa ta irigy ked ve ke -
re si cso da sze rünk tit kos re cept jét, a

ro mán si ker tit kát. Hi á ba, a re cept tit -
kos, a pa tent nem el adó, a si ker ga -
ran tált, ezt már érez zük is bő rün kön
nap mint nap.

Hogy mi ért is megy Ma gyar or szá -
gon ne héz ke sen, kí no san, nem ilyen
hipp-hopp, egy ket tő re a gaz da sá gi
fel emel ke dés, mint ná lunk, an nak
okát rész ben Köny ves Kál mán ki rá -
lyunk nál kell ke res ni. Fel vi lá go sult -
nak mon dott Ár pád-há zi ural ko -
dónk ak kor té ve dett na gyot, mond -
hat juk tör té nel mit, ami kor ol vas má -
nya i ra, is me re te i re és jó zan eszé re
ha gyat koz va ki je len tet te: „A bo -
szor ká nyok el len pe dig, mint hogy
nin cse nek, sem mi fé le ke re set ne
le gyen.” Ez zel a ki je len té sé vel el ül -
tet te az ár tal mas, fel vi lá go sí tó, ki jó -
za ní tó kon kolyt kor tár sai és a há lás
utó kor szí vé ben. Azért – te szem
hoz zá – né hány év szá za don át a do -
mon kos ink vi zí ció és egyéb ha son -
ló bölcs tes tü le tek se gít sé gé vel né -
hány száz ezer em bert – bo szor -
kányt, va rázs lót, bű bá jost, jö ven dő -
mon dót meg egy-két fur csa tu dóst
– si ke rült még is mág lyá ra kül de ni
vagy egyéb fan tá zia dús ha lál nem mel
át se gí te ni a más vi lág ra.

Tar tott ez a kis tár sa dal mi köz já -
ték a ki rá lyi Ma gyar or szá gon egé szen
1768-ig, amíg ki rály nőnk, Má ria Te -
ré zia meg nem elé gel te a sok ér tel -
met len erő sza kot, és ren de let tel vég -
leg be nem til tot ta a bo szor kány ül -
dö zést. Ez zel azon ban fel tet te a pon -
tot az i-re, vissza von ha tat la nul be be -
to noz va ki rá lyi előd je, Köny ves Kál -
mán ha tal mas té ve dé sét. Az óta Ma -
gyar or szág ról hi va ta lo san el tűn tek a

bo szor ká nyok, va rázs lók, jó sok, bű -
bá jo sok, és ve lük együtt el tűn tek a
tár sa dal mat oly jól mu lat ta tó mág -
lyás, ke rék be tö ré ses, akasz tá sos vagy
ful lasz tá sos ki vég zé sek is. Nap ja -
ink ban csak va la mi – ál la mi tá mo ga -
tást és adó ked vez ményt él ve ző –
„Bo szor ká nyok Egy há za” el ne ve zé sű
szer ve zet lé te zik, meg eset leg a bo -
szor kány ül dö zés nek té ve sen ne ve zett
tár sa dal mi „ki csi ná lós di”.

Lám, itt a mi kö ze günk ben van az
adu, a meg ol dás, a ti tok kul csa.
Amíg Köny ves Kál mán a 12. szá zad -
ban ki mond ta, hogy „de stri gis ve ro
quae non sunt, nul la quest io fi at”, ad -
dig a 21. szá zad ro má ni ai par la ment -
jé nek és kor má nyá nak né hány illuszt -
ris tag ja hipp-hopp a nyil vá nos ság elé
tár ta: „Stri gis ve ro sunt, fi at quest io”
– bo szor ká nyok va ló já ban van nak,
le gyen be lő le kér dés. Lám, ami Ma -
gyar or szá gon és Eu ró pa más, bol do -
gabb tájain arány lag hi ány cikk, ná -
lunk hál’ Is ten nek van bő ven: va já kos,
bű bá jos, jós, bo szi, va rázs ló, ku -
ruzs ló meg egye bek. Ex port ter mék
ez a ja vá ból, ha szük sé ges, ház hoz is
szál lít ják. 

Egy nem rég nyil vá nos ság ra ke -
rült köz vé le mény-ku ta tás ered mé -
nyei szerint Ro má nia la kos sá gá nak

bő nyolc van öt szá za lé ka hisz a bo -
szor ká nyok ban, és kü lö nö sen a dé li és
ke le ti or szág ré sze kben igény be is
ve szi szol gál ta tá sa i kat kol dus és ki -
rály fi egy aránt. Nagy „ál dást” je len -
te nek ők tár sa dal munk, újab ban di -
cső kor má nyunk szá má ra is. 

Ők len né nek hát a gyors és fel tar -
tóz tat ha tat lan gaz da sá gi nö ve ke dés
kul csai. Tisz tá ban van nak ve le ve ze -
tő ink – és mi is mind nyá jan –, hogy
je len le gi „ra gyo gó” gaz da sá gi hely ze -
tün kön már csak a cso da se gít het, mi
pe dig – tisz te let a ki vé tel nek – nyolc -
van öt szá za lék ban, egyéb meg ol dás
hí ján, a va rázs lat cso dá já ban re -
mény ke dünk.

Ked ves ol va só im, sza már ság nak
tű nik az egész, pe dig ha lá lo san ko -
moly! Né hány bölcs kor mány pár ti
és el len zé ki kép vi se lőnk, a pénz -
ügy mi nisz té ri um, a kor mány, az ál -
lam el nö ki hi va tal je les gon dol ko dói
meg ál la pí tot ták, hogy je len tős gaz -
da ság nö ve lő, -élén kí tő in téz ke dés
len ne a bo szor kány sá got hi va ta lo sí -
ta ni és meg adóz tat ni. Egy kis fe ke te
vagy fe hér má gia, te nyér-, üveg-,
zacc jós lás, kár tya ve tés, ólom ön tés,
rá ol va sás, kí gyó-bé ka és egye bek,
majd jö het az áfás szám la, rá a ti zen -
hat szá za lé kos pro fit adó, áfa, il le té -
kek, já ru lé kok – így néz ne ki a do log.
Lesz pénz dö gi vel! 

Oko sa ink fe jén is ta lál ták a rozs -
dás szö get. Lett be lő le or szág-vi lág
bot rá nya, a bo szor ká nyok s tár sa ik át -
ko zód tak, a vi lág saj tó rö hö gött, a hü -
lyék meg cso dál koz tak.

Saj nos, a par la men ti jo gi és pénz -
ügyi bi zott ság ban egy elő re je gel ték a

„nagy sze rű” ja vas la tot, no de nem
azért, mert az egész el gon do lás ab -
szurd hü lye ség, ha nem mert egy
még oko sabb és még meg nyug ta tóbb
gaz da sá gi öt le tük tá madt. Ne ve ze te -
sen az, hogy va rázs ló ink jó té kony rá -
ol va sá sa, a va rázs lat ere je nö vek vő
pá lyá ra ál lít hat ja a gaz da sá got, és
meg hoz za min den té ren a várt si kert.
Más részt a til ta ko zó bo szor kák lát -
tán kép vi se lő ink be val lot tan fél ni
kezd tek a fe lé jük ára dó fe ke te má gia
át kos ha tá sá tól, ezért is lát ták jobb -
nak je gel ni az adó vi tát.

Az óta Ci reșica (ol vasd: Csi re si -
ka) fel zár kó zó, több szö rö sen hát rá -
nyos helyzetű ré teg ből szár ma zó,
igen szem re va ló bo szor kány ina sai
jó té kony má gi á juk kal meg tisz tí -
tot ták – több ez res nyil vá nos ság
előtt – szép sé ges par la men tünk
épü le tét, ígér ve, hogy most már
min den a leg jobb irány ba fog ha lad -
ni. Fel té te le zem, hogy Boc mi nisz -
ter el nö künk ezen in téz ke dé se ken
fel buz dul va ün ne pi op ti miz mus -
sal je lent he ti be a je len le gi és jö vő -
be li új ro má ni ai cso dát.

Hát nem bű bá jos hap py end?

Bű bá jos tör té net hap py end del
É GTÁJOLÓ

Adorjáni Dezső Zoltán püspök
Erdélyi Egyházkerület

b Már ci us 11. és 13. kö zött ta lán az
át la gos nál is több ször len gett a
pi lis csa bai evan gé li kus temp -
lom len gő aj ta ja, aho gyan a szü -
lők és gyer me kek ki-be jár kál tak
a há zas pá rok csa lá dos hét vé gé -
jé nek al kal ma in. A hall ga tó ság
össze té te le így perc ről perc re
vál to zott, a részt ve vő kö zel
negy ven há zas pár és a mintegy
hat van gyer mek (kö zöt tük ti -
zen öt cse cse mő) egy szer re nem
is volt soha je len egy lég tér ben. 

A programokon való jövés-menés
sem elő adó nak, sem szer ve ző nek
nem oko zott gon -
dot vagy csa ló dást
– az Evan gé li ku -
sok Kö zös sé ge az
Evan gé li  u mért
(EKE) ál tal szer ve -
zett hét vé ge már
ne gye dik éve zaj -
lik ilyen, zak la tott -
nak tű nő kö rül -
mé nyek el le né re
is meg hitt, csa lá -
di as han gu lat ban. 

A ke resz tény
há zas pá rok a há -
zas sá gi konflik tu -
so kat – idén ez a
té ma ke rült a fó kusz ba – Is ten igé jé -
nek mér le gén vizs gál ták meg az elő -
adók – He gyi And rás nyu gal ma zott
bap tis ta lel kész, Cse lé nyi Lász ló, a
bia tor bá gyi Ma gyar Bel misszió ve ze -
tő je és Itt zés Ist ván nyu gal ma zott
evan gé li kus lel kész – se gít sé gé vel. 

A hoz zá szó lók, illetve akik sze mé -

lyes ta pasz ta la taikat  osz tották meg a
töb bi ekkel, nem titkolták: min den
kap  cso lat ban el ke rül he tet le nül ott
van nak a konflik tu sok. Az Is ten be ve -
tett kö zös hit nem ga ran cia a konflik -
tus men tes há zas élet re, azon ban se -
gít le győz ni a ha ra got, az ön zést, a
sze re tet len sé get. És meg ol dás le het
akár még a gyer mek te len ség vagy ép -
pen a gyer me kek el en ge dé se mi att ér -
zett fáj da lom ra is – a ne héz sé gek ál -
tal sok ál dást is kap hat az, aki ki tart
a Szent írás sza va mel lett.

Is ten a há zas ság ál tal tár sat ad ne -
künk, és azt akar ja, hogy a há zas társ
le gyen szív ügy; fe dez zük fel, hogy
azért va gyunk egy más nak, hogy a
má sik fej lőd jön; le gyen a bo csá nat -

ké rés és a meg bo csá tás ter mé sze tes.
Nagy ti tok ez – mond ja az apos tol (Ef
5,32) a fér fi és a nő egy sé gé ről. Az
azon ban nem ma rad előt tünk ti tok,
hogy az egy ség meg élé se ho gyan
ked ves Is ten – a há zas sá got is él te tő
sze re tet for rá sa – előtt…

g Hor váth-He gyi Áron

„Nagy ti tok ez”
Há zas pá rok csa lá dos hét vé gé je Pi lis csa bán
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A tizenöt éve elnöklő Lupták Györgyöt köszönti a balatongyöröki intéz -
ményt vezető titkár, Marton Tamás (háttérben Gáncs Péter elnök-püspök)
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Az idei (6.) ma gyar öku me ni kus ta -
lál ko zó az Eu ró pai Pro tes táns Ma -
gyar Sza bad egye tem, a Ma gyar Pax
Ro ma na és az Eu ró pai Ma gyar Evan -
gé li u mi If jú sá gi Kon fe ren cia kö zös
ren dez vé nye lesz. 

Leg utóbb 1995-ben volt ilyen
együtt lét Gyu lán. Ko ráb ban úgy öt-
hat  éven te: vagy is leg ke ve sebb ket tő
ki ma radt. És ami még fáj dal ma sabb:
ma már alig ta lál ni va la kit, aki nek
sze mé lyes él mé nye vol na Gyu la. Jó -
for mán új ra kell kez de nünk.

Rá adá sul ma nap ság ta lán nincs is
da gá lya az ef fé le szer vez ke dés nek: az
öku me né nek. Pe dig olyan vi lág ban
élünk, ahol nincs al ter na tí vá ja en nek.
Ab ban a ke let-kö zép-eu ró pai tér -
ség ben, amely nek Ma gyar or szág is
ré sze, az ér ték vesz tés, avagy né mi -
képp po zi tí vab ban fo gal maz va: a
tár sa da lom át me ne ti jel le ge (a li mi -
na li tás) a leg jel lem zőbb; ami kor két -
sé ges sé vá lik a tisz tes ség vagy ép pen
a pon tos ság eré nye; ami kor raj tunk,
ke resz té nye ken kí vül sen ki nem tud -
ja – és jó sze ré vel prob lé ma tu da ta
sincs pél dá ul ar ra vo nat ko zó an –,
hogy mi kü lönb ség van egy re for má -
tus és egy ka to li kus kö zött vagy egy
evan gé li kus és egy re for má tus kö zött:
nem is csak kon fesszi o ná lis, de kul -
tu rá lis ér te lem ben. A ma gunk szá má -
ra ezek fon tos, sőt őr zen dő kü lönb -
sé gek – vagy is ér té kek –, de a ma gyar
tár sa da lom leg több tag já nak nem
azok; pon to sab ban nem tud ve lük
mit kez de ni.

Sok szor mi ma gunk sem. És ter -
mé sze te sen nem a ver ba li tás szint -
jén: mert be szél ni az öku me né ről jó -

for mán mind annyi an tu dunk. Egyet -
ér te ni is könnyen tu dunk ab ban,
hogy szük ség van rá. De ten ni ér te:
az bi zony za var ba ej tő hely ze te ket
tud elő idéz ni. Ta lán azért, mert ak -
kor már ke vés a jó szán dék ú, meg -
en ge dő at ti tűd, amely az elv te len to -
le ran ci á ig is el ér het; ha vi szont tet -
tek ről van szó, ak kor ez már biz to -
san ke vés: nem le het ka to li kus mó -
don ten ni úgy, hogy re for má tus is le -
gyek, és for dít va sem megy. Ha egy -
szer re aka rok ka to li kus ként és re for -
má tus ként ten ni, ak kor bi zony új he -
lyet kell ke res nem ma gam nak.
Mond ha tom ezt öku me ni kus nak:
ami lé nye ges ben ne, hogy ez nem
csak kon fesszi o ná li san igaz, de kul -
tu rá li san még in kább az. Pél dá ul
más ként kell/le het dön te nünk, ha re -
for má tu sok va gyunk, mint ha ka to -
li ku sok vol nánk és for dít va.

Nemcsak meg kell ta lál nunk al ka -
lom ról al ka lom ra az öku me né po zí -
ci ó ját, de ta nul nunk is kell ke re sé sét,
ke re sé sé nek mód ját és meg va ló sí tá -
sát egy aránt.

Ez a 2011-es kon fe ren cia en nek je -
gyé ben szer ve ző dik. Ne künk nem ar -
ra van szük sé günk, hogy meg győz -
zük ma gun kat és egy mást az öku me -
né szük sé ges sé gé ről, ha nem ar ra,
hogy ta nul juk fel is mer ni az öku me -

né al kal ma it, és ta nul juk meg va ló sí -
tá sá nak mód ja it. Hát ha köz ben egy
ke vés sel előbb re ju tunk a meg ta nu -
lás ban is.

Ezért az elő adá sok (dél előt tön -
ként) nem az öku me né ről szól nak,
ha nem a mi mai ma gyar vi lá gunk ról.
Ki in du ló pon to kat ad nak ah hoz a re -
mény be li ta nu lás hoz, amely nek so -
rán (fő ként dél utá non ként) ke res -
nénk a ma gunk ke resz tény öku me -
ni kus po zí ci ó ját a dél előtt fel ve tett
kér dé sek kel kap cso lat ban.

Dél előtt in tel lek tu á lis nyi tott ság -
ra lesz szük sé günk, hogy meg ért sük,
mi is az a hely zet, amely ben Ma gyar -
or szá gon köz éle ti leg ben ne va gyunk.
Dél után pe dig a szív nyi tott sá gá ra is
szük sé günk lesz, hogy egy más ér té -
sé ben és meg ér té sé ben nö ve ked -
jünk. Ön ma gunk ról lesz szó és egy -
más ról. Eh hez fo gunk kér ni me di á -
to ri köz re mű kö dést. Olyan szak em -
be re két, akik ab ban le het nek se gít sé -
günk re, hogy job ban ért sük egy -
mást kon fesszi o ná li san és kul tu rá li -
san egy aránt, ne tán meg is ért sük
egy mást. Mind eh hez te hát rá szánt
idő, nem ke vés tü re lem szük sé ges. És
meg in gat ha tat lan re mény. 

A ta lál ko zó in té ző bi zott sá ga ne -
vében:

g Ho rá nyi Öz séb

Soli Deo Gloria
6. magyar öku me ni kus ta lál ko zó 2011-ben Ba la ton szár szón

A 6. ma gyar öku me ni kus ta lál ko zó té má ja: Ki hí vá sok és fe le lős sé gek. Hely -
szí ne: Ba la ton szár szó, So li Deo Glo ria Kon fe ren cia te lep. Ide je: 2011. áp -
ri lis 26. – má jus 1. Je lent ke zés: De me ter Gel lért, H–1037 Bu da pest, To -
boz u. 22. Te le fon: (+36) 20/520-1243. Fax: (+36) 1/302-4147. E-mail: de -
me ter.gel lert@epmsz.eu.

Egy más sal egy má sért – A Föld rá tok
vár! cím mel egye dül ál ló kez de mé nye -
zést in dít út já ra a Lu the rá nus Vi lág -
szö vet ség (LVSZ). A 2011 má ju sa és
ok tó be re kö zöt ti idő szak ra meg hir -
de tett prog ram több száz if jú sá gi
cso port szá má ra nyújt le he tő sé get hi -
tük kö zös meg élé sé re, imád ko zás ra és
a kö zös cse lek vés re a mind annyi un -
kat érin tő öko ló gi ai prob lé mák meg -
ol dá sá nak ér de ké ben.

Az öt let az LVSZ ti zen egye dik
nagy gyű lé sén szü le tett, ahol az if -
jú sá gi kül döt tek a kör nye ze ti egyen -
súlyt és a fenn tart ha tó sá got vá -
lasz tot ták ki emelt té má nak. A prog -
ram cél ja: se gít sé get nyúj ta ni a fel -
me rü lő he lyi prob lé mák meg vá la -
szo lá sá ban.

A gya kor lat ban ez úgy zaj lik, hogy
há rom kü lön bö ző or szág vagy kon -
ti nens kö zös sé gei al kot nak egy mun -
ka cso por tot, mely nek tag jai mo dern
tech ni kai esz kö zök kel tart ják a kap -
cso la tot. A kü lön bö ző or szá gok if jú -
sá gi cso port jai he lyi szin ten mun kál -
kod nak a ki tű zött fel ada ton, mi köz -
ben meg oszt ják ta pasz tala ta i kat, és
öt le tek ad nak egy más nak.

A részt ve vők kö zös ér ték rend je a
ke resz tény hit. A prog ram ban min -

den kö zös ség ugyan azt a ki je lölt ige -
sza kaszt fog ja ta nul má nyoz ni, és egy -
ben meg oszt ja ez zel kap cso la tos vé -
le mé nyét, meg lá tá sa it. A hat hó nap
alatt egy több nyel vű ké zi könyv is
se gí ti a részt ve vők mun ká ját, akik ta -
pasz ta la ta i kat és öt le te i ket az LVSZ
if jú sági blog ján (www.lw fyouth.org) és
a Fa ce boo kon te he tik köz zé.

Az LVSZ-iro da igyek szik rend -
sze re sen ápol ni a kap cso la tot a cso -
por tok kal, és re mény ség sze rint ered -
mény ként egy vi lág mé re tű, cse lek vő
kö zös ség for má ló dik majd. A tag egy -
há zak ban szük ség sze rint az úgy ne -
ve zett kap cso lat tar tó sze mé lyek nyúj -
ta nak anya nyel vi tá mo ga tást a részt -
ve vők nek.

A vi lág szö vet ség olyan cso por tok
je lent ke zé sét vár ja, ame lyek nek a
tag jai ti zen öt és har minc év kö zöt ti -
ek, leg alább egyi kük be szél an go lul,
és van (leg alább idő sza kos) in ter net-
hoz zá fé ré sük.

A je lent ke zé se ket áp ri lis 1-jé ig az
lvsz-egy mas sal@lu the ran.hu e-mail
cím re kell kül de ni, a ta gok ne vé nek és
a cso port ve ze tő el ér he tő sé gé nek fel -
tün te té sé vel.

g – JCsCs – 
(For rás: www.lw fyouth.org)

A Föld rá tok vár!
Fel hí vás nem zet kö zi együtt mű kö dés re

El kép zel he tő, hogy e so rok ol va sói kö -
zül so kak nak nem csak Nagy Sán dor jut
eszük be ar ról a le gen dás fe no mén ről,
ame lyet „gor di u szi cso mó” né ven is me -
rünk. Aki va la ha is meg for dult már va -
la mi lyen gyü le ke ze ti csa lá di al kal -
mon, an nak nagy eséllyel egy csa pat -
épí tő já ték is be ug rik ró la. A la zí tás nak
szánt mó ka úgy néz ki, hogy egy jó tu -
cat nyi, vál lal ko zó szel le mű já té kos
arc cal egy más fe lé for dul va kört al kot,
s be csu kott szem mel mind két ke zét a kör
kö ze pe fe lé nyújt va lá tat lan ban rá szo -
rít egy is me ret len kéz re. Az így ki ala kult
gu ban cot az tán, mind vé gig egy más
ke zét fog va, ak ro ba ti kus moz du la tok kí -
sé re té ben pró bál hat juk kör ré ala kí ta -
ni, akár csak egy le he tet len mó don
össze ku szá ló dott go mo lya got. 

A Lu the rá nus Vi lág szö vet ség
(LVSZ) gen fi köz pont já ban va la mi
eh hez ha son ló fel ada tot eszel tek ki a
Youth Desk („if jú sá gi osz tály”) ve ze -
tői a föld ke rek ség evan gé li kus fi a tal -
jai szá má ra. El gon dol kod tak ugyan -
is an nak le he tő sé gén, mi lyen len ne,
ha, te gyük fel, egy ma da gasz ká ri,
egy pe rui meg – mond juk – egy nor -
vég if jú sá gi cso port gor di u szi cso -
mót ját sza na, csak ép pen öt-tízezer
ki lo mé te res tá vol ság ból. Ter mé sze te -
sen nem ar ról van szó, hogy bár ki nek
is el ment vol na az esze, s ha pár pil -
la nat ra ké pe sek va gyunk el hagy ni a
fi zi kai va ló ság di men zi ó ját, ezt ma -
gunk is ha mar be lát hat juk.

Az LVSZ Egy más sal egy má sért –
A Föld rá tok vár (LWF To get her)
prog ram mind ez idá ig pél dát lan,
glo bá lis já ték ra in vi tál ja a tag egy há -
zak ti zen öt és har minc év kö zöt ti fi a -
tal ja it. Olyan if jú sá gi cso por tok, ba -
rá ti kö rök je lent ke zé sét vár ják a vi lág
min den pont já ról, me lyek tel je sen is -
me ret le nül is haj lan dó ak fel ven ni a
kap cso la tot egy más sal, és szí ve sen
be le men né nek egy vir tu á lis „ki gu ban -
co lós di ba”. A részt ven ni szán dé ko zó ifi -
ket úgy ren de zik hár mas csoportok ba,
hogy le he tő leg egyi kük se ugyan azon
föld rész la kó i val ke rül jön ka lá ká ba. A
fen ti pél dá ban már sze re pelt pe rui–
nor vég–ma da gasz ká ri tri ó nak nem
len ne más dol ga, mint gyü möl csö ző
test vér kap cso la tot ki épí te ni, amely re

2011. má jus 1-jé től ok tó ber 31-ig ad na
le he tő sé get a prog ram. 

Hogy hol itt a fel ad vány, a gor di -
u szi cso mó, amelyet kö zö sen meg
kell ol da ni? 

A vi lág szö vet ség ta va lyi, stutt gar ti
nagy gyű lé sén száz negy ven öt LVSZ-
tag egy ház kép vi se lő i nek kö zös ki ál tá -
sa ként het ven mil lió evan gé li kus ne vé -
ben hang zott a kö nyör gés: „Min den na -
pi ke nye rün ket add meg ne künk ma!”
Ez a na pon ta száz mil li ók ál tal ru tin -
sze rű en el ha dart vagy épp mély sé ges
át élés sel fel sza ka dó fo hász ta valy jú -
li us 20. és 27. kö zött he ves esz me cse rék
té má ja volt. Al kal mat adott meg em -
lé kez ni töb bek kö zött az élel mi szer hi -
ány ban és az élel mi szer bő ség ben szen -
ve dők ről, a fenn tart ha tat lan fej lő -
dés ről, a te rem tett ja vak szé gyen le te -
sen igaz ság ta lan el osz tá sá ról és egyéb
szo cio ló gi ai, öko ló gi ai rém sé gek ről. 

Ah hoz azon ban, hogy az olyan
di va tos szlo ge nek, hang za tos szó for -
du la tok, mint pél dá ul a „fenn tart ha -
tó fej lő dés” és „ter mé sze ti igaz sá gos -
ság”, élő és ha tó, cse lek vő va ló ság gá
vál has sa nak, nem elég csak egy hé ten
át böl csel ked nünk fe lő lük. Er re esz -
mél tek rá Genf ben is, és ezért hív nak
most min den, vi lág kö zös ség re vá gyó
fi a talt foly ta tás ra, egy fél éves on-
line kon zul tá ció ke re tén be lül: ke let-
eu ró pa i ak, kö zép-ame ri ka i ak, dél-af -
ri ka i ak és óce á ni a i ak vé le mé nyé re
egy aránt szá mít va. 

A ma gyar fi a ta lok hoz zá szó lá sát is
vár ja most nem csak az LVSZ, ha nem
az egész Föld, egy fi zi kai va ló sá gon tú -
li, kéz zel fog ha tat lan tér ben, ahol
még is egy va ló sá gos tet te ket élet re hí -
vó, iz gal mas csa pat épí tő já ték ré sze -
sei le he tünk. Az egyet len sza bály –
aho gyan a gor di u szi cso mó ese té ben
is –, hogy nem sza bad el en ged nünk
egy más ke zét.

Mer jük oda nyúj ta ni ke zün ket, és
bát ran szo rít sunk rá egy is me ret le né -
re, mert ahol Jé zus ne vé ben jön nek
össze, akár két- vagy há rom szá zan is
gor di u szi cso móz ni, nincs az a gu -
banc, amely ből va la mi lyen kör for ma
ki ne raj zo lód na!

g Hor váth-He gyi Dé nes
LVSZ-össze kö tő

Lu the rá nus Green pe ace?!

„Az ag resszi vi tás ve lünk él” – mond -
ta va la ki szkep ti ku san, ami kor elő ször
em lí tet tem ne ki az Egy há zak Vi lág -
ta ná csa ál tal meg hir de tett, az erő szak
le küz dé sé nek év ti ze de el ne ve zé sű
kam pányt, amely hez „bé ke hul lá -
mos” ren dez vény so ro za tuk kal csat -
la koz tak a Du na men tén élő egy há -
zak. Ak ci ó juk cél ja szól ni ar ról, hogy
az erő szak, bár ve le já ró ja éle tünk nek,
még sem ter mé sze tes, s így nem fo -
gad ha tó el.

Az ag resszi vi tás min den élő lény
jel lem ző je. Erő sza kos le het, meg le -
pő mó don, akár egy nö vény is. Mér -
get ter mel, tüs két nö veszt, hogy ön -
ma gát véd je, ár nyé kot vet a má sik ra,
hogy sa ját élet te rét biz to sít sa. Az
élős kö dők ről pe dig köz tu dott, mi lyen
ag resszív mó don szív ják el az anya -
nö vény táp lá lé kát. Az ál la tok kö -
zött meg nyil vá nu ló erő sza kot még
ke vés bé kell ecse tel ni. Nem ne héz be -
lát nunk, hogy az élő vi lág „erő sza kos -
sá ga” kő ke mény szük ség sze rű ség -
ből fa kad.

De va jon áll-e ez a szük ség sze rű -
ség a te rem tés ko ro ná já ra, az em -
ber re is? Bizony e de ter mi nált ság
jel lem ző az em ber re is, hi szen ne -

künk is van nak alap igé nye ink, lét -
fel té te le ink, s eze ket akár erő szak -
kal is igyek szünk ki elé gí te ni, biz to -
sí ta ni.

Ám az em ber ci vi li zált lény ként
a tár sa da lom ban él, szo ci a li zált, jo -
gok, szo kás jo gok, tör vé nyek szab -
ják meg min den nap ja it. Le írt és le
nem írt rend ha tá roz za meg, hogy
mit sza bad, mit nem sza bad ten nie,
mi lyen le he tő sé gei és mi lyen kö te -
les sé gei van nak a csa lád ban, a mun -
ka he lyen, a köz élet ben, a ki sebb-na -
gyobb em be ri kö zös sé gek ben. Az
em ber te hát még sem csu pán ösz -
tön lény. Ha in du la ta in tud ural -
kod ni, ak kor mégis mi ért kí sé ri vé -
gig éle tét az erő szak? Mi ért kény sze -
rül vé de kez ni a hu mán ag resszió
el len a tár sa da lom? 

A vá lasz ép pen eb ben van: az em -
ber nem tud ural kod ni az in du la ta -
in. A bűn be esés tör té ne tét kö ve tő en
is ér zé kel he tő, ho gyan vál to zott meg
az el ső em ber pár kap cso la ta. Az Úr -
ral szem be ni en ge det len sé gük tönk -
re tet te a köz tük lé vő har mó ni át, a te -
rem tés be li ter mé sze tes ren det. Ádám
és Éva Is ten ha rag já tól va ló fé lel mé -
ben egy más ra mu to gat, a má si kat

okol ja. A Szent írás ugyan nem szá -
mol be er ről, de sejt het jük, mit vág -
hat tak egy más fe jé hez kint, az éden
kert jén kí vül… A ver bá lis ag resszió,
a má sik em ber bűn bak ká té te le ek -
kor kez dőd he tett. 

Nem sok kal ké sőbb pe dig Ka in
for dul test vé re, Ábel el len. Szü le ik
ese té ben a fé le lem, itt az irigy ség, a
do mi nan cia vágy haj tot ta az idő -
sebb fi út az erő sza kos tett el kö ve -
té sé re. Mi lyen ke gyel mes az Is ten,
fi gyel mez tet te Ka int: a bűn az aj tód
előtt le sel ke dik, de te ural kod hatsz
raj ta. Mel lé állt az az Úr, aki nek a se -
gít sé gé vel, ere jé vel győz he tett vol -
na az in du la ta in, ám ő ezt nem
akar ta.

Az Is ten től el for dult vi lág, a bűn ál -
tal meg rom lott ter mé sze tű em ber
nyo mo rú sá ga az óta is az, hogy ön -
erő ből nem tud ural kod ni ag resszív
ér zé se in.

A böj ti idő szak ben nün ket, ke resz -
té nye ket kü lö nös kép pen is ön vizs gá -
lat ra kész tet. Bűn bá nat tal kell meg -
val la nunk, hogy az erő szak tól a hí vő
em be rek sem men te sek. A böj ti idő -
szak ban azon ban ép pen an nak a
Krisz tus nak a sze mé lyé re össz pon to -
sí tunk, aki sze líd sé gé vel pél dát ál lí -
tott elénk, és aki nek az igaz kö ve té -
sé ben át él jük a cso dát, hogy ugyan -
az az in du lat le het ben nünk, amely
őben ne volt meg.

Ugyan is nem csu pán az „erő szak
él ve lünk”, ha nem ve lünk van, sőt –
aho gyan egyik éne künk so ra vall ja –
ve lünk ván do rol utun kon az a Jé zus
Krisz tus, aki nek ere jé vel le küzd he tő
az ag resszív in du lat, meg fé kez he tő az
erő szak.

g B. Pin tér Már ta

BÉK EHULL Á M OK A DUNÁN

Ve lünk élő…
b Szlo vák test vé re ink ezen a va sár na pon Rév ko má rom ban ad ják át a

jel ké pes eve zőt ün ne pi is ten tisz te let ke re té ben Gáncs Pé ter nek, a Ma -
gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház el nök-püs pö ké nek… A Né met or -
szág ból in dí tott, Bé ke hul lá mok a Du nán el ne ve zé sű ren dez vény so -
ro zat – Auszt ria és Szlo vá kia után – tíz nap múl va ér majd el hoz -
zánk. Áp ri lis ban le he tő sé günk nyí lik ar ra, hogy gyü le ke ze ti prog -
ra mok ke re té ben be szél jünk az erő szak egy re lep le zet le nebb ter je -
dé sé ről, ugyan ak kor bi zony sá got te gyünk a bé ke fe je del mé ről, ar -
ról a Jé zus Krisz tus ról, aki nek ere jé vel győz he tünk min den ag resszív
in du lat és tett fe lett. 
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Haj lék ta lan
Van egy haj lék ta lan is me rő söm. Ré gi kap cso lat már a mi énk, ő min dig ugyan -
an nál a köz le ke dé si lám pá nál sé tál gat némi be vé te l re va dász va, én pe dig gyak -
ran já rok ar ra fe lé. Ru há za tá ból, meg je le né sé ből, de leg fő kép pen be szé dé ből
és mo do rá ból lát szik, nem oda va ló. Vél he tő en szebb na po kat is lá tott, messzi -
ről ke rül he tett eb be a sor ba. Ha vá ra koz nom kell a pi ros lám pa mi att, elő -
for dul, hogy ne ki adom a be vá sár ló ko csi ba szánt, zse bem ben tar tott pénzt.
Há lá san meg kö szö ni, s vál tunk né hány szót. Leg utol já ra ne vet ve mu ta tott
az au tó lám pá i ra. Ér tet len sé ge met lát va han go san mond ta: „Ne fe lejt se el fel -
kap csol ni a vi lá gí tást!” „Még ko rai” – mo tyog tam már fel hú zott ab lak nál, és
mert a lám pa zöld re vál tott, be le lép tem a gáz ba. So ká ig mor fon dí roz tam a
fur csa mon da ton, míg vég re le esett a tan tusz. Nem, nem köz le ke dé si szak -
em ber rel ta lál koz tam. Fi gyel mes sé gé vel az ado mányt akar ta meg szol gál ni.

Pár ke re ső
A ki fe je zet ten csi nos kol lé ga nő vel be szél ge tünk. El me sé li, úgy ala kult az éle -
te, hogy így negy ven kö rül még min dig fog lal koz nia kell a pár ke re sés sel, ami
– az egy re több fi gye lem be ve en dő szem pont mi att – már bi zony nem is olyan
egy sze rű fel adat. Köz be ve té sem re, hogy bi zo nyá ra a min den na pok ban is ne -
héz le het egye dül bol do gul nia, ha mis ká san el mo so lyo dik, és meg le pő dést
szín lel ve, de ha tá ro zot tan kér dez vissza: „Egye dül?” – majd ön ér ze te sen hoz -
zá te szi:„Fél re ért et tél va la mit! Ne kem va ló ban nincs pá rom, de szó nincs ró -
la, hogy egye dül len nék! Hi szen tu dod, hogy ke resz tény va gyok.”

Há zi hu mor
A sze me tes au tó a szo kott idő pont ban el vit te az ott ho ni hul la dé kot. Be to -
lom az üres ku kát, s szo mo rú an ál la pí tom meg, hogy az ol da lá ra ta pad va ben -
ne ma radt va la mi. Nincs más le he tő ség, az er re a cél ra rend sze re sí tett bot -
tal be le kell nyúl ni és egy-egy moz du lat tal le lök dös ni a ma sza tos pa pír fec -
ni ket. Majd a kö vet ke ző al ka lom mal el vi szik azokat is. Fe le sé gem tá vol ról
szem lé li, hogy be hoz ván az üres ku kát, egy bo tot fo gok, s be le nyúl va – mint
va la mi kon dér ba egy mé re tes fa ka nál lal –, fö lé ha jol va mun kál ko dom. Mi -
re is hal kan meg kér de zi: „Mi ért kell az üres ku kát meg ke ver ni?” 

Misszió
Es ti me sé lés ről, me se köny vek ről esik szó a kol lé gák kö zött. A kol lek tív oko -
so dás, ta pasz ta lat cse re je gyé ben min den ki be szá mol ró la, hogy ná luk mi a
rend tar tás. Nagy já ból azo no sak a ha gyo má nyok: va cso ra, für dés, ágy ba bú -
jás, me se – ha ma rad még rá idő. Ahol ügye sen szer ve zik, és te lik er re is, ott
sem hi bát lan min den, hi szen ott meg az a baj, hogy ha mar el fogy a me se -
kész let. Évi 365 me sét – éve ken ke resz tül – ne héz pro du kál ni. 

Adó dik hát az öt let: min den ki hoz za be a már ki ol va sott köny ve it, s így
cse re út ján gya ra po dik a vá lasz ték. Más nap az egyik kol lé ga nő egy szép ki -
ál lí tá sú, szí nes fe de lű, vas tag köny vet nyújt át tisz tes sé ges, jó szán dé kú, gyer -
mek sze re tő, ate is ta kol lé gá já nak a kö vet ke ző sza vak kí sé re té ben: „Tu dod, mi
egy há zi is ko lá ba já runk, ezt szok tuk ol vas ni es te, nyu god tan pró bál já tok meg,
nem olyan rá be szé lős.” A kol lé ga át ve szi a köny vet, el ol vas sa a cí mét, fel néz,
meg kö szö ni, és el mo so lyo dik. Ak kor lá tom meg a cí met: Kéz a kéz ben Jé -
zus sal. S egé szen biz tos va gyok ben ne, hogy vé gig fog ják ol vas ni.

g Gyar ma ti Gá bor

Mo soly sze le tek

Lé leg zet el ál lí tó szín pad tech ni kát al -
kal maz va mu tatt ták be már ci us 5-én
a bu da pes ti Új Szín ház ban Mi chel de
Ghel de ro de bel ga szer ző Vi rá gos kert
cí mű drá má ját, amely a fe ren ces
ren det meg ala pí tó As si si Szent Fe -
renc nek (1182–1226) ál lít em lé ket. 

A szent ha lá lá nak hét szá za dik év -
for du ló já ra írt – rend kí vül lát vá nyos
– da rab a vég le te kig fo koz za a ma kö -
zöt tünk élő kon zum idi ó ta fél is te nek
és a lé lek min den fé le bir tok vá gyá tól
men tes, Krisz tus út ját vá lasz tó szer -
ze tes szel le mi sé gé nek kont raszt ját.
Né ző ként ta núi le he tünk a meg tisz -
tult lé lek fel sza ba dult örö mé nek,
amely nek táp lá ló ja a szer ze te si lét és
a te rem tett vi lág, a gyö nyö rű ter mé -
szet har mó ni á ja. (Vö. „Az Úr pe dig a

Lé lek, és ahol az Úr lel ke, ott a sza bad -
ság.” – 2Kor 3,17.)

Az idő sí kok vál ta ko zá sa, a mo -
dern és a kö zép ko ri hely szí nek egy -
más ba „csúsz ta tá sa” ré vén a szer ző
(il let ve a dra ma turg és a ren de ző) si -
ke re sen ér zé kel te ti a „sze gé nyek
tru ba dúr já nak” örök ér vé nyű pél dá -
ját, a te rem tett vi lág – az em ber és
a ter mé szet – alá za tos tisz te lő jé nek
ak tu a li tá sát. 

As si si Szent Fe renc két ség te le nül
az egyik leg sze re tet re mél tóbb szent -
je a ka to li kus egy ház nak. Aho gyan
az elő adás aján ló ja is jel lem zi: „…ih -
le tett köl tő, ma gá val ra ga dó pré di -
ká tor, misz ti kus rend ala pí tó, aki
be bi zo nyí tot ta, hogy le het evan -
gé li u mi tisz ta ság ban él ni, hogy má -

sok szol gá la ta és sze re te te ve zet
min ket a tö ké le te se dés út ján az
üd vös ség fe lé…”

Az elő adás ra gyo gó ala kí tást nyúj -
tó fő sze rep lő je – Szá raz Dé nes fel vi -
dé ki szár ma zá sú szín mű vész – egyé -
ni mó don ad ja vissza a kon ven ci o ná -
lis tár sa da lom ból ki lé pő, Is ten cso dá -
la tos esz kö zé vé vá ló szent alak ját. A
né ző tér fe lé is meg na gyob bí tott szín -
pad ele gen dő te ret ad a lát vá nyos je -
le ne tek nek, és test kö zel be en ge di a
ma gá val ra ga dó pré di ká tort. 

A Szi ko ra Já nos ren dez te da rab ban
bá jos, hu mor ral át szőtt je le ne tek
old ják a Krisz tus evan gé li u má ért
foly ta tott harc és a go nosz erők kö -
zöt ti ma gas fe szült sé get.

g Nagy pál né Sz ke Ka ta lin

Szín ház ban a sze ret he tő szent
Ké pek As si si Szent Fe renc éle té ből

b Mint la punk múlt he ti szá má ban
hí rül ad tuk, 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
Bu da pes ten ven dé ges ke dett 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, Tho mas Dahl.
Ígé re tünk höz hí ven most a ve le
ké szí tett in ter jút ad juk köz re. 

– Ked ves Tho mas, most, ami kor
be szél ge tünk, már ötö dik nap ja tar -
tóz ko dik Ma gyar or szá gon. Részt vett
a De ák té ri kan tá ta ze nés is ten tisz te -
le ten, or go nált és éne kelt is. Es te
kon cer tet adott, hét főn pe dig egész
nap ta ní tott. Es te elő adás ke re té ben
me sélt a ham bur gi egy ház ze nei élet -
ről. Akik részt vet tek eze ken az al kal -
ma kon, kö ze lebb ről meg is mer het -
ték. Mind ab ból, amit elmondott,
mit emelne ki?

– Fon tos nak tar tom elő ször is a
sze mé lyes kap cso la to mat Bu da pest -
tel, hi szen itt él Her bert Wulf, aki egy -
kor ma ga is a St. Pet ri kán to ra volt.
De ide ér ve más kap cso la tot is ta lál -
tam, hi szen Trajt ler Gá bor is járt
Ham burg ban, temp lo munk ban is
or go nált, sőt Ernst-Ul rich von Ka me -
ke ta nít vá nya volt. De hadd kér dez -
zek én is va la mit: ezért hív tak meg,
vagy volt más oka is?

– Igen, ter mé sze te sen fon tos a sze -
mé lyes kap cso lat. Más részt ér ték -
vesz tett ko runk ban az egy ház ze nét ta -
nu ló fi a ta lok elé iga zi „sztárt” sze ret -
tünk vol na ál lí ta ni. Olyat, aki tu dá -
sá val vív ta ki ezt a he lyet… Mi vel is
fog lal ko zik te hát?

– Ham burg nak öt fő temp lo ma
van a bel vá ros ban, s mind egyik
temp lom nak kü lön ze nei éle te. Ah -
hoz, hogy mind ezt tar ta lom mal tud -
juk meg töl te ni, mind annyi unk nak
ön ál ló pro filt kel lett ki ala kí ta nunk. Én
kán tor és or go nis ta va gyok, ami szá -
mom ra azt je len ti, hogy mint or go -
nis ta és mint kó rus ve ze tő di ri gens
egyen lő arány ban igyek szem foly tat -
ni e ket tős mű vé szi mun kát.

– Az az?
– Kol lé gá im nagy ré sze negy ven -

éves ko ra kö rül már egy re ke ve seb -
bet gya ko rol, és in kább a ve zény lés -
re for dít több időt. Én a Bach kó rus
ve ze té se mel lett or go nis ta ként fo lya -
ma to san kon cer te zem. Ez évi tíz-ti -
zen öt ön ál ló hang ver senyt je lent.
Kon cert mű so ra i mat na gyon tu da to -
san ál lí tom össze. A kö zép pont ban
ná lam – Bach és Bux te hu de mel lett

– Re ger mű vei sze re pel nek, s ki -
emel ten a 20. szá zad or go na ze né je,
va la mint – szin te el hagy ha tat la nul –
sa ját imp ro vi zá ció.

– Mi ért tart ja ezt fon tos nak?
– Az imp ro vi zá ció olyan mű faj,

ami ben a ze nész a ze né ről meg szer -
zett összes tu dá sát egy ben tud ja
meg mu tat ni. A ze nei me mó ri á tól a
for ma ta non, stí lus is me re ten ke resz -
tül egé szen az ön ál ló mű vé szi ki fe je -
zé sig. Össz mű vé szet, s egy ben a leg -
töb bet árul ja el az elő adó ról.

– A kon cer te ken túl hol van még
he lye az imp ro vi zá ci ó nak?

– Az is ten tisz te le ten. Én az is ten -
tisz te let ele jén és vé gén ál ta lá ban
kom po nált mű ve ket ját szom, de az
éne kek be ve ze té se ként, a sok vers sza -
kos éne kek mind en egyes vers sza ká -
nak kü lön ki dol go zá sa ként, va la -
mint pré di ká ci ó ra reflek tál va so kat
imp ro vi zá lok.

– Kérem, mutassa be olvasóinknak
a ham bur gi Bach kó rus t!

– Ter mé sze te sen min dig éne ke -
lünk Ba chot. Az el múlt évek ben
meg szó lal tat tuk az összes nagy ora -
tó ri u mot, a h-moll mi sét, elő ad tuk a
mo tet tá kat és szá mos kan tá tát –
ezért kü lön örül tem va sár nap, lát ván,
hogy a Lu the rá nia oly pél dá san ápol -
ja a Bach-tra dí ci ót. Bach mű vei mel -
lett fo lya ma to san igyek szünk be mu -
tat ni az ora tó ri um- és kó rus iro da lom
év szá za da i nak leg je len tő sebb al ko tá -
sa it. Éne ke lünk a cap pel la, és éne ke -
lünk ze ne ka ri kí sé ret tel. Éne ke lünk
gre go ri án té te le ket, és ter mé sze te sen
rend sze re sen szol gá lunk az is ten -
tisz te le ten.

Kó ru som het ven fős, be ke rül ni
elő ének lés alap ján le het. A kor ha tár
sza bott: szop rá nok ese té ben öt ven -
öt év, míg a basszus és te nor ese té -
ben hat van kö rül. Az al tok to vább is

éne kel het nek. Ha a ta gok be töl töt ték
a fel ső kor ha tárt, ré szint be fe je zik a
mun kát, ré szint új ra elő éne kel nek.
Szá muk ra azon ban itt még nincs
ok vet le nül vé ge, hi szen a St. Pet ri ben
ön ál ló sze ni or ének kar is mű kö dik,
töb ben oda lép nek át.

– Ho gyan szer ve zik az is ten tisz te -
le ti szol gá la tot?

– A het ven fős ének kart két rész -
re – A és B kó rus ra – osz tot tuk, és
az is ten tisz te le ten va ló rész vé telt fél
év re elő re be oszt juk. Ezt a ta gok el -
fo gad ják, és ha vá rat la nul még sem
tud nak részt ven ni, sa ját ma guk gon -
dos kod nak he lyet te sí té sük ről. Ez
per sze ná lunk sem megy ab szo lút
zök ke nő men te sen, de azért alap já ban
vé ve jól mű kö dik.

– Em lí tet te, hogy so kat utaz nak
kül föld re is.

– Igen, va ló ban. Ez ki vá ló le he tő -
ség a kö zös ség épí tés re. Min den nyá -
ron el uta zunk va la ho vá. Leg ked ve -
sebb él mé nyünk Ang li á hoz kö tő -
dik, ahol már több ször vet tük át
egy-egy ka ted rá lis kó ru sá nak tel jes
he ti szol gá la tát, kö zép pont ban a na -
pi Even song gal. Ezek az uta zá sok, to -
váb bá a vi lág tól el vo nul tan – pél dá -
ul ko los tor ban – el töl tött évi egy-két
kó rus hét vé ge nagy ban fej lesz tik a ki -
vá ló kó rus hang zást, se gí tik az iga zi
egy más ra han go ló dást.

– Mit kell még tud nunk a St. Pet -
ri ze nei éle té ről?

– Az ének ka rok szol gá la tán túl al -
kal man ként ka ma ra kó rus szó lal  meg
nálunk, és van a templomunknak ön -
ál ló ze ne ka ra is, a Col le gi um Mu si -
cum. Na gyon fon tos szá munk ra az
alig pár éve mű kö dő gyer mek kó -
rus, amit a St. Ka t he ri nen-temp -
lom mal kö zö sen szer vez tünk. Ki -
vá ló ze ne pe da gó gus kol lé ga nőm már
az óvo dá ban fog lal ko zik a gye re -
kek kel, az után a mun ka – élet kor sze -
rint – több cso port ban zaj lik. Meg
kell, hogy em lít sem asszisz ten se -
met, Jo nas Kan nen ber get is, aki ki vá -
ló mu zsi kus, s aki vel az együtt mun -
kál ko dás iga zi öröm. Nél kü le most
nem le het nék itt… Is ten tisz te le te in -
ken sok szor együtt szó lal tat juk meg
temp lo munk or go ná it.

– Ön ma gá ról mit mon da na még el?
– Bol dog va gyok, hogy lu the rá nus -

nak szü let tem! Hi szem és tu dom,
öku me ni kus kör nye zet ben lá tom és
ta pasz ta lom, hogy a lu the rá nus egy -
ház iga zi ere je a teo ló gia és a mű vé -
szi ze ne egy sé gé ben van! Eh hez kí vá -
nok Önök nek is sok erőt, és ki tar tást
min den ne héz ség ben!

g Kincz ler Zsu zsan na

Bach és Ham burg
In ter jú Tho mas Dahl or go nis ta-kán tor ral
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Az aszt ro nó mia egye te mes tör té ne té -
ben több ural ko dót és ál lam fér fit is
lel kes, sőt pro fesszi o ná lis ég bolt meg -
fi gye lő ként tar ta nak szá mon. 

A hí res hó dí tó, Timur Lenk ha tal -
mas bi ro dal mát – köz pont ja a mai
Üz be gisz tán te rü le tén volt – uno ká -
ja, Ulug bég örö köl te. 1428-ban Sza -
mar kand ban mo nu men tá lis csil -
lag vizs gá lót épít te tett, ahol a táv cső
előt ti kor szak aszt ro nó mi ai mű sze -
re i nek leg ja va állt az ész le lők ren del -
ke zé sé re; 1437-ben pub li kál ta a tu -
do mány ág szem pont já ból nagy fon -
tos sá gú, év szá za dok kal ké sőbb is
hasz nált csil lag ka ta ló gu sát. 

Mi lan Ras tis lav Šte fá -
nik szlo vák nem ze ti sé gű
ál lam pol gár ként az Oszt -
rák–Ma gyar Mo nar chia
te rü le tén szü le tett. A
fran cia lé gi erő tá bor no ka,
a cseh szlo vák ál lam egyik
meg ala pí tó ja csil la gász -
nak készült, majd ci vil ben
csil la gász ként dol go zott.
1894 és 98 kö zött Szar va -
son ta nult, il let ve ott tett
érett sé gi vizs gát. En nek
em lé ké re szob ra áll a
Szlo vák Ál ta lá nos Is ko la,
Óvo da és Di ák ott hon
hom lok za tán. (Az al ko tás
kü lön ben má so lat, ere -
de ti je Prá gá ban, a Petřín-he gyi csil -
lag vizs gá ló nál lát ha tó.) 

A vé res ke zű szov jet dik tá tor, Sztá -
lin élet raj zá nak egyik ke vés sé is -
mert mo men tu ma, hogy szü lő ha zá -
já ban, Grú zi á ban, a tbi li szi Fi zi kai
Ku ta tó in té zet mun ka tár sa ként aszt -
ro nó mi á val is fog lal ko zott. Mind ez
azon ban nem aka dá lyoz ta ab ban,
hogy az ál ta la irá nyí tott ter ror gé pe -
zet az 1930-as évek má so dik fe lé ben
több tu cat nyi csil la gászt nyo mo rít son
lel ki ek ben, és lik vi dál jon fi zi ka i lag.

De még mi előtt az hin nénk, hogy
csak ne ga tív sze mé lyi sé gek ese té ben
jár együtt a po li ti ka és az aszt ro nó -
mia, idéz zük meg Kos suth La jos
em lé két.

* * *

Kossuth Lajos élet raj zá nak két is -
mert, de ke vés bé hang sú lyo zott ele -
me evan gé li kus val lá sa, va la mint az
írá sunk tár gyát ké pe ző – idős ko ri –
ter mé szet tu do má nyos ér dek lő dé se. 

Kos suth a Ma gyar Ter mé szet tu -
do má nyi Tár su lat nak (a mai Tu do -
má nyos Is me ret ter jesz tő Tár su lat
jog előd jé nek) 1876-tól 1894-es ha lá -
lá ig volt – az ak ko ri ter mi nus sze rint
– örö kí tő tag ja. Fel vé te li ké rel mét
1876. au gusz tus 12-én azt kö ve tő en
pos táz ta, hogy a tár su lat tisz te le te je -
lé ül jú ni us 27-én meg küld te szá -

má ra a meg elő ző évek ben meg je lent
ki ad vá nya it. Ahogy Kos suth ír ja:
„…me lyek kel en gem tár su la tuk vá -
laszt má nyá nak ke gyes ha tá ro za tá ból
meg aján dé koz ni mél tóz tat tak.” (Ter -
mé szet tu do má nyi Köz löny, 1894,
296. szám) A vá lasz le vél az ok tó ber
18-i vá laszt má nyi ülés szü ne té ben ér -
ke zett meg, és fre ne ti kus örö möt vál -
tott ki a részt ve vők ben, mi vel Kos -
suth „ki fe je zi el is me ré sét a Tár su lat
mű kö dé se iránt s vé gül azon óhaj tá -
sát nyil vá nít ja, hogy 100 frt ala pít -
vánnyal az örö kí tő ta gok so rá ba fel -
vé tes sék” (Ter mé szet tu do má nyi Köz -
löny, 1927, 839. szám). 

Az idős Kos suth nap ja it a To ri no
mel let ti Col leg nó ban töl töt te. A ter -
mé szet tu do má nyok irán ti – nyil ván -
va ló an már ko ráb ban is meg le vő – ér -
dek lő dé se ek kor tel je se dett ki. „Én a
ha za fi ui szem pont ból ér dek lő dés
mel lett a ter mé szet tu do má nyok iránt
sze mé lyi leg is ki vá ló elő sze re tet tel vi -
sel te tem” – ír ta a tár su lat al el nö ké nek,
Ba logh Kál mán nak és tit ká rá nak,
Szily Kál mán nak (Ter mé szet tu do -
má nyi Köz löny, 1894, 296. szám).

Több szak te rü let iránt is élénk
ér dek lő dést mu ta tott: „…ma gá nyá -
ban a ter mé szet tu do má nyok nak
majd nem va la mennyi dis cip li ná já ba
be le mé lyed.” (Ter mé szet tu do má nyi
Köz löny, 1927, 839. szám) De mind -
ez nem csak az ol va sást, a zárt aj tók
mö göt ti el mél ke dést je len tet te. Több
cik ket is jegy zett: „Ír a csil la gok
szín vál to zá sá ról, a mon sum ma nói
bar lang ról, az élet erő ről, a ter mé szet -
tu do má nyi nem- és faj ne vek ma -
gya ro sí tá sá nak kér dé sé ről és fél tő
sze re tet tel gya ra pít ja leg na gyobb
ked ven ce i nek, nö vé nye i nek gyűj te -
mé nyét, mely ma a Nem ze ti Mú ze -
um nö vény tá rá nak egyik leg be cse -
sebb erek lyé je.” (Ter mé szet tu do má -
nyi Köz löny, 1927, 839. szám) 

Va la mennyi kö zül szí ve csücs ke a
nö vény tan, a bo ta ni ka lett. „Ki rán du -
lá sai so rán, me lye ket min den év ben

meg tett, be ba ran gol ta az Al pok és az
Ap pen ni nek fes tői szép sé gű, nö -
vény zet ben és ál lat vi lág ban gaz dag
tá ja it. Gyűj tő szen ve dé lye ha tár ta -
lan volt. 70 éves ko rá ban ar ra vál lal -
ko zott, hogy meg mássza a több mint
2000 mé ter ma gas Mont-Ce nist,
csak hogy egy ér té kes, ál ta la rég óta
ke re sett ha va si vi rág faj tát lel jen” – ol -
vas ha tó egy Kos suth-élet rajz ban.

Az aszt ro nó mus Kos suth La jos a
Ter mé szet cí mű fo lyó irat 1871. má jus
15-én nap vi lá got lá tott szá má ban ta -
nul mányt je len te tett meg A csil la gok
szín vál to zá sá ról cím mel. A fo lyó -
irat szlo gen jé hez hí ven – „Nép sze rű

lap a ter mé szet tu do má -
nyi s föld ira ti is me re tek
ter jesz té sé re a mű velt
ma gyar kö zön ség szá -
má ra” –Med nyánsz ky
Sán dor a „nagy szám -
űzött” vé le mé nyét kér te
a ki ad vány ban ko ráb ban
nap vi lá got lá tott, Vál to -
zá sok a Ju pi ter fe lü le tén
cí mű cikk ről. „Tud ván,
hogy Kos suth La jos a
ter mé szet tu do mány
min den ágá val, ki vá ló lag
pe dig a csil la gá szat tal
fog lal ko zik. A hon atya
szí ves volt ké ré sem nek
ele get ten ni, mely al ka -

lom mal oly gyö nyö rű en vi lá gí tot ta
meg – az ő csu dá la tos át lát szó és
könnyen ért he tő mo do rá ban – az
égi tes tek szí ne ze té nek okát.” Az írás
ek la táns pél dá ját ad ja ki vá ló el mé le ti
fel ké szült sé gé nek. 

De ahogy a nö vény tan ese té ben
sem elé ge dett meg az ál ta lá nos in for -
má ló dás sal, Kos suth a csil la gos ég bolt
szép sé ge it is sa ját sze mé vel akar ta lát -
ni. Le gen dás sá vált az a több he lyen
kö zölt, a Va sár na pi Új ság 1902. szep -
tem ber 14-i szá má val ez rek hez el ju -
tó fény kép fel vé tel, mely col leg nói
dol go zó szo bá já ban ké szült az 1880-
as évek ben. A fo tó „fő sze rep lő je” –
Kos suth gyűj te mé nyei és mik rosz -
kóp jai mel lett – ref rak to ra, az az len -
csés táv csö ve.

„Ha nem bár mi vol tam vagy nem
vol tam is én, a ki el enyé sző sem mi va -
gyok, ké rem az Is tent, hogy az elv,
mely czélt vesz tett éle tem ve zé re
volt, ne le gyen nem ze tem éle té ben
me te or, mely el tű nik, ha nem le gyen
po lá ris csil lag, mely egé ről so ha le
nem száll. Le gyen út ve zé re a nem zet
ha jó já nak a ki kö tő fe lé, me lyet ren -
del te té sé ül je lölt ki a jog, a nem ze ti
ön ér zet, az ősök szent ha gyo má -
nya, a tör té ne lem” – ol vas ha tó Kos -
suth tol lá ból a Va sár na pi Új ság 1902.
évi 37. szá má ban.

g Re zsa bek Nán dor

Kos suth a csil la gok kö zött

Bár a sze re tet az egyik leg főbb szük -
ség le te az em be ri lé lek nek, és mind -
nyá jan vá gya ko zunk rá, mégis kö zös
ta pasz ta la tunk a ma gány, az el ha nya -
golt ság, a konflik tu sok ban őr lő dés
ke se rű ér zé se. 

Mit te he tünk azért, hogy ja vít suk
kom mu ni ká ci ón kat, és ezen ke -
resz tül új uta kat nyis sunk meg kap -
cso la ta ink előtt? Ho gyan fe jez het -

nénk ki job ban a sze re te tün ket?
Ho gyan ke rül het nénk el, hogy
fruszt rá ci ónk vagy ha ra gunk a má -
si kat rom bo ló erő szak ba csap jon át

a sza vak vagy a tet tek szint jén?
Ezek kel a mind annyi un kat érin tő
kér dé sek kel fog lal ko zik a Nyújtsd
két ke zed, érintsd meg a szí ve ket! cí -
met vi se lő DVD, Bör ön te Már ta rá -
kos szent mi hály–sas hal mi evan gé -
li kus lel kész jó vol tá ból. A ki ad vá -
nyon meg szó lal nak az ál ta la meg ál -
mo dott, az erő szak men tes kom -
mu ni ká ci ót kö zép pont ba ál lí tó
2009. már ci u si szak mai kon fe ren -
cia elő adói, ta lál koz ha tunk kép me -
di tá ci ó val, ze nei ins pi rá ci ó val, és
meg is mer ked he tünk a sze re tet nyel -
vek el mé le té vel is.

A ko rong ál tal kí nált anya gok
rö vid be te kin tést en ged nek az ag -
resszió le győ zé sé nek és a sze re tet

érez he tő ki fe je zé sé nek mó do za ta i -
ba. Hasz nát ve het jük a DVD-nek
egyé ni leg, de cso por tos meg te kin -
tés re (bib lia órán, ima kör ben) is ja -
va sol ha tó. Nem le egy sze rű sí tett
meg ol dást nyújt, ha nem elő se gí ti a
kre a tív gon dol ko dás meg in du lá sát,
az egy más ra fi gye lés és össze han go -
ló dás mód ja i nak ke re sé sét. Meg te -
kin té se után újabb kér dé sek fog nak
föl me rül ni, „szom ja sab bak le szünk”
a vál to zás ra, és ez re mény ség sze rint
az új ra kez dést fog ja je len te ni so kak
szá má ra. Sze re tet tel aján lom fi gyel -
mük be!

g Se ben Gló ria
pszi cho ló gus, az Evan gé li kus

Hittudo má nyi Egye tem hall ga tó ja

Nyújtsd két ke zed, érintsd meg a szí -
ve ket! Pár be széd szív től szí vig. Bu da -
pest, 2009. Ára 2760 fo rint. Kap ha -
tó a Lu ther Ki adó köny ves bolt já ban
(1085 Bu da pest, Ül lői út 24.) és a Hu -
szár Gál pa pír- és köny ves bolt ban
(1054 Bu da pest, De ák tér 4.).

Nyújtsd két ke zed, érintsd meg a szí ve ket!
DVD a szív től szí vig tar tó pár be széd ről 

b A ha lál 1894. már ci us 20-ának
éj sza ká ján állt be. Ma gyar or -
szá gon ad dig ra már min den ki
tud ta, hogy Kos suth La jos hal -
dok lik. Na pok óta más ról sem
cik kez tek a la pok. Az or szág fe -
szül ten les te a To ri nó ból ér ke ző
hí re ket. Min den szív Kos suth ért
dob bant. És ak kor, öt nap pal
már ci us idu sa után, de öt perc -
cel 11 óra előtt, Kos suth szí ve
vég leg meg szűnt do bog ni. 

A ha lál hír re We ker le Sán dor mi -
nisz ter el nök rög vest Bécs be si e tett.
El akar ta ér ni, hogy az ural ko dó en -
ge dé lyez ze Kos suth ál la mi te me té sét. 

Fe renc Jó zsef azon ban fe le más vá -
laszt adott: be le egye zik ab ba, hogy
ha zai föl dön te mes sék el a ma gyar
nem zet nagy ha lott ját, sőt még az el -
len sincs ki fo gá sa, hogy a tör vény ho -
zás tag jai megadják számára a vég -
tisz tes sé get. De azt már nem en ge -
dé lye zi, hogy ál la mi költ sé gen szer -
vez zék a gyász szer tar tást, a kor -
mány és a hon véd ség tag jai szá má -
ra pe dig meg til tot ta a rész vé telt. En -
nek meg fe le lő en Ru dolf von Lob ko -
witz, a bu da pes ti had test pa rancs nok
ren de le tet adott ki, hogy nemcsak a
hi va tá sos, de még a tar ta lé kos ka to -
nák sem me het nek el a te me tés re. 

Az ural ko dói gáncs azon ban nem
ér te el a cél ját, mert Kos suth ham va -
i nak a ha za szál lí tá sát és a vég tisz tes -
sé g meg adá sát a fő vá ros ma gá ra vál -
lal ta. Már a már ci us 21-ei rend kí vü li
köz gyű lé sén in téz ke dett. Ek kor ne vez -
ték át a bel vá rost át sze lő Hat va ni ut -
cát Kos suth La jos ut cá ra. A fő vá ro si
tu laj don ban lé vő köz épü le tek re pe dig
gyász lo bo gók ke rül tek. Az ál la mi tu -
laj do nú ak ra azon ban ugyan ezt nem
tűz ték ki, ami he ves ut cai tün te té sek -
hez ve ze tett. Az em be rek be do bál ták
az ál la mi in téz mé nyek ab la ka it. Vé gül
az tán Kos suth fi ai csil la pí tot ták le a ke -
dé lye ket az zal, hogy meg nyug vás ra
szó lí tot ták fel Bu da pest né pét.

A ma gyar nem zet nagy ha lott ját
Olasz hon mél tón bú csúz tat ta: az egy -
ko rú fel jegy zé sek sze rint több mint ne -
gyed mil li ó an kí sér ték a ko por sót a to -
ri nói pro tes tán sok temp lo má ba, ahol
már ci us 28-án az evan gé li kus val lá sú
Kos suth La jos el huny ta alkalmából
gyász is ten tisz te le tet tartottak. Ezen a
bu da pes ti or szág gyű lés – há rom nap -
pal ko ráb ban To ri nó ba ér ke zett –
kül dött sé ge is részt vett. 

Mi vel ad dig ra a bé csi kül ügy mi -
nisz té ri um en ge dé lyez te a ham vak
ha za ho za ta lát, az is ten tisz te let után

a ko por sót egye nest a pá lya ud var ra
vit ték, ahon nan kü lön vo nat szál lí tot -
ta Bu da pest re. Az oszt rák ha tá ron
azon ban a fi nán cok az összes ko szo -
rút és díszt le szed ték. A sze rel vény
csak éj sza ka ha lad ha tott át a bi ro da -
lom auszt ri ai fe lén. Haj nal ban ér te el
a ma gyar ha tárt. Itt vi szont új ra fel -
dí szí tet ték, hogy az tán a fő vá ros fe -
lé út ba eső na gyobb ál lo má sok nál
min de nütt meg áll jon a vo nat. 

És az út ba eső na gyobb ál lo má sok
né pe mind Kos suth elé se reg lett.
Gyá szo lók ez rei áll tak, tér del tek a
vas út mel lett, be szé dek hang zot tak
el, és Kos suth-nó tá kat sírt-éne kelt az
össze gyűlt tö meg. Dél után fél négy
fe lé járt már az idő, mi re a fo ga dás lá -
zá ban égő Bu da pest re ért a vo nat.
Négy óra kor pe dig meg in dult a me -
net a Nem ze ti Mú ze um fe lé. 

A lo vas rend őrök mö gött a Hon -
véd Men ház öreg la kói gya lo gol tak –
mind-mind idős ’48-as hon vé dek –,
majd a ko szo rús ko csik kö vet kez tek.

A Kos suth La jos föl di ma rad vá -
nya it szál lí tó gyász hin tót a fő vá ro si
és Pest me gyei haj dúk fog ták köz re,
mö göt tük pe dig a gyá szo lók vé ge lát -
ha tat lan so ra. A fel jegy zé sek sze rint
több száz ez ren kí sér ték a nem zet
nagy ha lott ját.

Kossuth holt tes tét a Nem ze ti Mú -
ze um csar no ká ban ra va ta loz ták fel. A
te me tést áp ri lis el se jén tar tot ták. A ce -
re mó nia Sár kány Sá mu el evan gé li kus
püs pök imá já val és be szé dé vel kez dő -
dött. A nem zet ne vé ben Jó kai Mór, a
fő vá ros ne vé ben pe dig Ger ló czy Ká -
roly he lyet tes pol gár mes ter bú csú zott
Kos suth tól. (Mint em lí tet tük, Fe renc
Jó zsef uta sí tá sá ra az ál la mi szer vek kép -
 vi se lői azon ban nem le het tek je len.) 

A Nem ze ti Mú ze um tól a Ke re pe si
te me tő be kö zel fél mil li ós me net kí sér -
te a ma gyar sza bad ság aty ját. Krú dy
Gyu la így számolt be erről A holt Kos -
suth Pes ten cí mű írá sá ban: „Kos suth
te me té sén min den ki ott volt, aki Ma -
gyar or szá gon egy kö röm fe ke té nyit is
szá mí tott. Az volt a rit ka em ber, aki
nem jött el. Száz ez rek és száz ez rek
száll ták meg az ut cá kat, mert hi szen
elő re ki hir det ték, mely út vo na lon vi -
szik Kos sut hot a te me tő be. A Mú ze -
um ból a fél vá ros meg ke rü lé sé vel az
And rássy úton, Te réz kör úton, Er zsé -
bet kör úton át a Ke re pe si út ra és on -
nan a te me tő be, ahol már fel ál lí tot ták
Kos suth fe ke te már vány ból va ló, de
ide ig le nes nek mon dott krip tá ját, a
De ák-mau zó le um kö ze lé ben.”

Kos suth La jos az óta is a nem ze ti
sír kert egyik mo nu men tá lis mau -
zó le u má ban nyu gossza örök ál mát. 

g Je zsó Ákos

A nem zet ha lott ja volt 
117 éve halt meg a turini remete

Egy élet szik rá ja cím mel ke rül sor már ci us 23-án, szer dán es te 6 óra kor
– a Kul túr ka szi nó prog ram so ro zat ke re té ben – Bör ön te Már ta Csil lag -
gyer tya fény cí mű köny vé nek har ma dik be mu ta tó já ra és a Pár be széd szív -
től szí vig – együtt mű kö dő kom mu ni ká ció el ne ve zé sű akk re di tált kép zés
el ső be mu tat ko zó já ra a Cor vin Mű ve lő dé si Ház – Er zsé bet li ge ti Szín -
ház ban (1165 Bu da pest, Hu nyad vár ut ca 43/b). Az al kal mat meg nyit ja
Ko vács Pé ter pol gár mes ter. A köny vet dr. Bács kai Ká roly teo ló gi ai ta nár,
a kép zést Ka to na Er zsé bet gyógy pe da gó gus, tré ner (hon lap ja: www.ori -
as ve szely.blog spot.com) mu tat ja be. Köz re mű kö dik: Fo go lyán Kris tóf fu -
vo la mű vész. Az est há zi gaz dá ja: Hor váth Sza bolcs né nyug dí jas is ko la -
igaz ga tó. Min den kit sze re tet tel vá runk.

H I R D E T É S

Díszkoporsó a Kossuth-mauzóleumban

A
 S

Z
E

R
Z

Ő
 F

E
LV

É
T

E
LE



Evangélikus Élet 2011. március 20. f 7kultúrkörök

Ol csó köny vek. Az an tik vá ri um do -
bo zá ban meg lep ve fe de zem föl Lev
Tolsz toj mű ve i nek ti ze dik kö te tét.
Ron gyos, pisz kos bo rí tó val, de ahogy
le ve szem, tisz ta a kék vá szon kö tés. A
He li kon Ki adó vá lo ga tá sa cso dá la tos
ol vas mány. Tolsz toj le ve le zé se és
nap ló ja na pok óta fog va tart, ce ru zá -
val alá hú zok so ro kat, pa pír la pok kal
je lö lök meg ol da la kat. „1890. okt. 31.
Jasz na ja Polja na. Ma ko rán kel tem,
és sé tál ni in dul tam. Az imád ság
mind job ban meg erő sít és ösz tö nöz.
Sok min den gya ra po dik ben nem, de
tisz tá zó dik is.” És még egy rö vid idé -
zet, 1910-ből: „Nem le het mil li ó kat
meg fosz ta ni at tól, ami ta lán szük sé -
ges a lel kük nek. De ha csak a leg ki sebb
va ló szí nű ség van ar ra, hogy írá sa im
szük sé ge sek az em be rek nek, ak kor
nem le het meg fosz ta ni őket a lel ki
táp lá lék tól. Vé gezd a ma gad mun ká -
ját, és ne ítélj!”

* * *

Kol dus a pá lya ud va ron. Fi a tal és
erő sza kos fér fi, s ahogy né zem, egész
jó or kán ka bát ban ké re get. Két szá zas
fém pénzt adok ne ki, meg né zi, és
csó vál ja a fe jét. Nem ér tem, mi le het
a prob lé ma. „Mi ért tart ilyen ko pott,
rossz pénzt?” – kér de zi han gos elé -
ge det len ség gel. „Pró bál na itt len ni
egész nap” – foly tat ja az os to ro zást.
Az után lök is raj tam, mert egye te mis -
ta lá nyok ér kez nek, és őket min dig
meg le het ko pasz ta ni ebéd előtt.
Bu dán az utób bi idő ben ön tu dat tal
ké re get nek, és el vár ják, hogy a já ró -
ke lők ren de sen fi zes se nek.

* * *

Bi zony ta lan ság. Min de nütt és min -
den ben. Ál lan dó an ezt ér zem ma gam
kö rül. Nem bí rom meg ol da ni az éle -
te met, mert a vi lág is pusz tul, és forr
a gyű lö let ben! Ha tá ro zat lan ság itt hon
és egész Eu ró pá ban. Ed dig nem ta -
pasz tal tam, de most egy re több ször,
hogy lé nye ges dön té sek re nincs iga -
zi le he tő ség. Szét hú zás min de nütt,
gáncs és kö zö nyös ség. Er ről pa nasz -
ko dik vi lág hí rű zon go ra mű vé szünk,
Ko csis Zol tán. Ki for dít ják a sza va it,
itt hon és kül föl dön is. „Vég re fog junk
össze! Kü lön ben szét hul lunk!” –
mond ja sze líd in du lat tal. „A mi ze -
ne ka runk ban őszin te ba rát ság van,
cso dá la tos kö zös sé gi mun ka. Le -
gyen ilyen az or szá gunk is!”

* * *

Es ti ké rés. „Min den ha tó Is ten, adj
egy kis pénzt!” Hir te len meg ál lok,
mert ilyet még so ha nem kér tem. De
az után gyor san foly ta tom, nem ma -
gam nak ké rek, bár ne kem is jó len -
ne, hogy anyám sír ján pó tol jam a ki -
dőlt fej fát. Má sok nak ké rek, gye re ke -
im nek olyan ki csi kel le ne, és bol do -
gul ná nak; az tán né hány kö ze li ba rát -
nak: az egyik me leg ka bá tot ve het ne,
a má sik jó gyógy szert a be teg szí vé -
re, a har ma dik a rég óta vá gyott kép -
ző mű vé sze ti al bu mot, a ne gye dik
Ká nyá di Sán dor ver se i nek, me sé i nek
új, tel jes gyűj te mé nyét. Haj nal ban,
fél álom ban össze szá mo lom a ké ré se -
ket. Tény leg nem sok, száz-száz öt ven
em ber, négy-öt mil lió fo rint az egész.

* * *

Öreg fes tő. Em lék szem az utol só ta -
lál ko zás ra, meg hök ken tő sza va i ra:
„Be csu kom az ab la kot. Túl gyö nyö -
rű a ta vasz!” Fél szem mel ki les tem,
ott pom pá zott a meggy fa fe hér se -
lyem vi rá ga i val, tá vo labb a man du la
li la láng ja i val. Az után töp reng tem,
mi ért mond ta ezt. Fá jó láb bal nem
me het ki? Kö zel ki lenc ve ne dik évé -
hez, annyi kép után is úgy érez te,

nem tud ja meg fes te ni a va rázs la tot.
Ta lán le he tet len is, egy em ber élet ke -
vés hoz zá.

* * *

Hár man a té ren. Öre gek, ül nek a pa -
don, a nagy pla tán fa alatt, és pa nasz -
kod nak. A két fér fi las san ki fogy a
szó ból, de a sö tét ken dős né ne új dol -
go kat ta lál. „Már a tél sem a ré gi” –
só hajt han go san. És a ma gas hó fa la -
kat idé zi, a ré gi csen gős szá no kat.
„Min den csu pa sár, víz ben a rét, a te -
me tő” – foly tat ja so pán ko dá sát. „Már
nincs ked vem meg hal ni” – ha jol az -
tán az öregurak fe lé, és bol do gan me -
sé li, ho gyan kell a töl tött tyú kot jól el -
ké szí te ni.

* * *

Su ha nó idő. Ijesz tő, mi lyen gyor san
el te lik egy nap. El re pül egy hét.
Nyom ta la nul el lob ban a hó nap. Egy
pil la nat az élet. Em lék szem, mint ha
teg nap lett vol na, hogy apám a je ges
té li éj ben be ta kart, mert megint le -
rúg tam a ta ka ró mat. Mint ha egy
órá ja tör tént vol na, pe dig már öt ven
éve. Min dig meg döb bent a fel is me -
rés, aho gyan Jó zsef At ti la írja tö re -
dék két so rában: „Én ámu lok, / hogy
el mú lok.”

* * *

Könyv ha lál. A köl té szet ha lá lát Ba -
bits több írá sá ban is föl ve tet te. Kosz -
to lá nyi az iro da lom pusz tu lá sát.
Má rai a kul tú ra vég nap ja it jó sol ta
meg, be te me ti a fe le dés, mint Ni ni -
vét a sű rű vö rös por. És most itt az
újabb ré mü let: a rég óta várt táb la szá -
mí tó gép, az iPad. A ké szü lék kel fil -
met néz he tünk, játsz ha tunk, elekt -
ro ni kus köny ve ket, új sá go kat ol vas -
ha tunk! Egy hó nap ja más ról se hal -
lok, mint er ről.

Az új év szá zad ban a mo bil le győ -
zi a szá mí tó gé pet. A ro bo tok az em -
be re ket. Van ben ne va la mi, a kis mé -
ret a fon tos, hogy zseb re le hes sen vág -
ni. Mert negy ven-öt ven éve unat ko -
zik az em be ri ség, s kü lö nö sen az
utób bi évek ben. Kell az érin tő kép er -
nyős te le fon-szá mí tó gép és a fül hall -
ga tó a han gos, vad ze né vel. Így le het
be szél ni egy más sal, sze rel münk kel,
igaz, egy más sza vát nem ért jük. De
nem is kell. Nem ér de kes a má sik em -
ber, a vi lág. Csak én va gyok a fon tos.

* * *

Ce ru za so rok. Ré gi föl jegy zés. Meg -
fa kult so rok: „Mi cso da öröm, ami kor
va la ki le ve ti az em be ri di cső ség
gond ját, s nyom ban Is ten ke zé be
ke rül, mi lyen könnyen és szi lár dan
ér zi ma gát.” Mint a sza ka dék ba esett
em ber, aho gyan kín lód va ka pasz -
ko dik föl az éles szik lá kon a hegy ol -
da lon, pe dig ele gen dő len ne ab ba -
hagy ni a kap ko dást, és már ott is len -
ne össze hor zsolt lá ba alatt a biz tos ta -
laj. És Is ten te nye ré ben érez het né
ma gát.

* * *

Hi á ba va ló fog la la tos ság. A 19. szá -
zad eu ró pai írói gyak ran pa nasz -
kod tak a cen zú ra mi att. Iro dal mi
te vé keny sé gü ket hi á ba va ló nak érez -
ték. A leg fon to sab bat, ami iga zol ja
mun ká ju kat, ki vág ták és el tá vo lí tot -
ták. Olyan ez – mond ta a nagy orosz
író –, mint ha az asz ta los nak úgy
en ged nék meg a gya lu lást, ha nem
csi nál for gá csot. Nem volt könnyű.
De ma is ne héz, csak más kép pen. Ma
a meg fo gal ma zás ra kell vi gyáz ni,
száz fe lé fi gyel ni. Az em be rek na -
gyobb ré sze szin te ke re si, hogy mi -
be tud be le köt ni, sem mi nem tet szik.

g Feny ve si Fé lix La jos

Jegy zet la pok
(Nap ló, 2011)

A he ge dű vel, cim ba lom mal, brá csá -
val, nagy bő gő vel és tá ro ga tó val kí sért
nyi tó es te fer ge te ges han gu la tá hoz
bor kós to ló is hoz zá já rult; a fel nőt tek
– Ko vács Ti bor bo rász jó vol tá ból –
Szent György-he gyi bio bo ro kat íz lel -
het tek meg. Az es tét szí ne sít ve Raf -

fai Ba lázs, a sop ro ni Ber zse nyi-lí ce -
um ta ná ra sa ját ké szí té sű ci te rá it
mu tat ta be. 

Szom ba ton reg gel – Var ga Gyön -
gyi nek, az Evan gé li kus Hit tu do má nyi
Egye tem do cen sé nek áhí ta tát kö ve -
tő en – Mar ti novsz ky Ist ván és ban -
dá ja Kos suth-nó tá kat, ma gyar ver -
bun kot és ka to na da lo kat ta ní tott.
Sza bó Ad ri en, a Gaj dos és a Tön köly
ze ne kar prí má sa (ha zánk egyik ki -
emel ke dő nép ze nész-ta ná ra) ér de kes
tör té ne ti elem zés ben mu tat ta be a
ver bunk és a ver bun kos ze ne ere de -
tét, a kö zös ének lés ál tal pe dig min -
den ki ré sze se le he tett a da lok ban rej -
lő össze tar tó erő nek. 

A Fe hér vá ri Hu szá rok Egye sü le té -
ből ér ke zett Pá li Csa ba ha gyo mány -
őr ző hu szár al ez re des is mer tet te ez -
után a hu szár élet, a hu szár vi se let és

a hu szár harc mo dor sa já tos sá ga it.
Nem csak a ki seb bek, a na gyob bak is
ámul va fi gyel ték a dí szes egyen ru hát
és a kor könnyű fegy ver ze tű lo va sa -
i nak min den nap ja it fel idé ző pre zen -
tá ci ót. 

Ebéd után dél-al föl di Kos suth-
nó ták ke rül tek te rí ték re, Sze ré nyi
Bé la és csa lád ja „szer ví ro zá sá ban”,

majd dr. Bar si Er nő ne ves nép ze ne -
ku ta tó – Kos suth zász la ja alatt cím -
mel – ka to na da lok ról és a ka to na élet -
ről tar tott elő adást.

Az es ti órák ban Bo lya Má tyás,
Szo ko lay Don gó Ba lázs és And rejszki
Ju dit adott fe lejt he tet len kon cer tet.
Az ál ta luk meg szó lal ta tott hang sze -
rek kö zött akadt dob, du da, fu ru lya,
csel ló, ko boz, ka val… 

A va cso rát és az es ti áhí ta tot kö -
ve tő en tánc ház zár ta a szom ba tot, a
Pánt li kás és a Tön köly együt tes,
majd Sze ré nyi Bé la és fia kí sé re té vel.
Aki nek ked ve tar tot ta, utá na még
hossza san be szél get he tett, együtt
da lol ha tott ré gi és új is me rő se i vel. 

Va sár nap is ve rő fé nyes nap sü tés
kö szön tött az evan gé li kus nép ze nei
ta lál ko zó részt ve vő i re, akik – ci te ra
és tá ro ga tó se gít sé gé vel – az is ten tisz -
te le ten is meg em lé kez tek már ci us
idu sá nak nem ze ti ün nep pé lett év for -
du ló já ról, il let ve az 1848–49-es for -
ra da lom ról és sza bad ság harc ról. 

A dél előt töt a Me nyeg ző Ér ték őr -
ző Egye sü let éves köz gyű lé se zár ta.
A helyszínül szolgáló intézményt
igaz gató elnök, Végh Szabolcs be je -
len tette, hogy az egyesület idén elő -
ször evangélikus népzenei, nép mű -

vé sze ti tábort szervez – ter mé sze te -
sen Szárszón. Nem maradt mu zsi ka -
szó nél kül  a kö zös va sár na pi (bú -
csú)ebéd sem – a Pánt li kás együt tes
egy iga zi ma gyar csár da han gu la tát
va rá zsol ta a Ba la ton part já ra.

„A ma gyar nép dal – ír ta Ko dály
Zol tán – az egész ma gyar lé lek tük -
re, a ma gyar nyelv vel egy idős; a ma -
gyar ság tör té nel me so rán ki ala kult és
az év szá za dos – év ez re des – hasz ná -
lat ban csi szo ló dott nép ze nei ha gyo -
mány anya nyel vünk höz ha son ló ér -
ték. Ben ne mind annyi an ma gunk ra
is mer he tünk, be lő le má sok is meg -
is mer het nek ben nün ket.” Nem két -
sé ges, hogy az ötö dik evan gé li kus
nép ze nei ta lál ko zón is ér té kek kel
gaz da god tak a részt ve vők. A ter vek
sze rint jö vő re az ér dek lő dők a be tyár-
és pász tor élet tel is mer ked het nek
meg kö ze lebb ről.

g P. M.

V. evan gé li kus nép ze nei ta lál ko zó
f Folytatás az 1. oldalról

Már ci us 15. al kal má ból a Par la -
ment ben hét főn Szé che nyi-dí jat
ve he tett át dr. Só lyom Je nő, a Ma -
gyar Tu do má nyos Aka dé mia ren -
des tag ja, ál la mi dí jas fi zi kus, az
Aka dé mia Szi lárd test fi zi kai és Op -
ti kai Ku ta tó in té ze té nek ku ta tó -
pro fesszo ra – a Bu da pest-De ák
té ri evan gé li kus gyü le ke zet fel -
ügye lő je – a szi lárd tes tek el mé le -
té ben el ért ered mé nye i ért, el ső sor -
ban a re nor má lá si cso port sok ré -
tű al kal ma zá sá ért, a több év ti ze des
ok ta tói te vé keny sé gét össze fog la -
ló, nem zet kö zi vi szony lat ban is
je len tős, há rom kö te tes A mo dern
szi lárd test fi zi ka alap jai cí mű tan -

köny vé ért. A ki tün te tést a Ma -
gyar Köz tár sa ság el nö ke ado má -
nyoz za a mi nisz ter el nök elő ter -
jesz té sé re.

* * *

Dr. Rét he lyi Mik lós nem ze ti erő for -
rás-mi nisz ter a Nép raj zi Mú ze um
au lá já ban már ci us 11-én a kö zel gő
már ci us 15-i nem ze ti ün nep al kal -
má ból Liszt Fe renc-díj jal tün tet te ki
– ki emel ke dő ze nei és elő adó mű vé -
sze ti te vé keny sé ge el is me ré se ként –
dr. Kamp Sa la mon kar na gyot, a
Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy -
ház or szá gos egy ház ze nei igaz ga tó -
ját, a Lu the rá nia ének kar ve ze tő jét,

a Pé csi Tu do mány egye tem tan -
szék ve ze tő egye te mi do cen sét, a
Liszt Fe renc Ze ne mű vé sze ti Egye -
tem óra adó ját. 

Kamp Sa la mon már ko ráb ban is
szá mos ki tün te tést ve he tett át: 1992-
ben a ma gyar ze ne mű vek be mu ta -
tá sá ért Ar tis jus, 1994-ben Bar tók Bé -
la–Pász to ry Dit ta mű vé sze ti díj -
ban, 2001-ben a fő vá ros Pro Ci vi bus
ki tün te té sé ben, 2002-ben Köl csey-
díj ban és 2004-ben a száz éves Lu -
the rá ni á val Ma gyar Örök ség Díj ban
ré sze sült. 

d For rás: Köz tár sa sá gi El nö ki
Hiva tal – Evan ge li kus.hu /
Horváth-Bol la Zsu zsan na 

Ál la mi ki tün te té sek De ák té ri ek nek

Andrejszki Judit, Szokolay Dongó Balázs és Bolya Mátyás muzsikál
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Martinovszky István (tárogató) a Tönköly zenekarral

Akcióban a bőgőcitera, a prímcitera és a tenorcitera…
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8 + 1 kérdés a Nyugati (Dunántúli)
1.

A Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy -
ház ke rü let – éve ken át hú zó dó
zsi na ti va jú dás gyü möl cse ként
– az ez red for du lón, 2000-ben
szü let he tett új já. Önök ek kor
már eb ben a ré gi ó ban, je len le -
gi szol gá la ti he lyü kön vé gez ték
lel ké szi mun ká ju kat. An nak
ide jén ho gyan fo gad ták a ke rü -
let új já szer ve zé sé ről ho zott
zsi na ti dön tést, és az el múlt bő
egy év ti zed so rán vál to zott-e
vé le mé nyük (s ha igen, mennyi -
ben) az egy ház ke rü let lét jo -
go sult sá gát il le tő en?

2.
Ha a 2001-ben le zaj lott nép -
szám lá lás ered mé nye ad ha tott
is okot né mi op ti miz mus ra,
má ra nyil ván va ló vá lett, hogy
nem si ke rült utat ta lál nunk az
egy há zunk hoz nem kö tő dő, de
ma gu kat evan gé li kus nak val -
lók több sé gé hez… Mi több, az
el múlt év ti zed ben va la me lyest
egy ház tag ja ink össz lét szá ma
is fo gyat ko zott. A Nyu ga ti (Du -
nán tú li) Egy ház ke rü let ben lát -
nak-e esélyt e szo mo rú ten den -
cia meg for dí tá sá ra, s ha igen,
püs pök ként mi lyen „esz kö zök -
kel” pró bál nák meg szó lí ta ni a
fe le ke ze tünk höz to vább ra is
csak lá ten sen tar to zó kat? 

3.
Bár leg könnyeb ben ta lán a
Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke -
rü let ha tár vo na lai raj zol ha tók
meg, so kak sze rint egy há zunk
gond jai egye tem le ge sek. Önök
sze rint me lyek még is a leg in -
kább „ke rü let spe ci fi kus” prob -
lé mák, és van nak-e ezek or vos -
lá sá ra ja vas la ta ik?

4.
Or szá gos he ti la punk ban csak
a feb ru ár 26-i ke rü le ti nap ap -
ro pó ján fog lal koz tunk ki emel -
ten a „püs pök vá lasz tá si kam -
pánnyal”, szer kesz tő sé günk
azon ban ter mé sze te sen igye ke -
zett fi gye lem mel kí sér ni az
egy ház me gyei fó ru mok tör té -
né se it. Tu do má sunk sze rint
ezek egyi kén sem sze gez ték
Önök nek a kér dést, hogy tud -
ni il lik: mi mo ti vál ta Önö ket
ab ban, hogy el fo gad ják a je lölt -
sé get? Még egy sze rűb ben: mi -
ért vál lal nák szí ve sen a püs pö -
ki tiszt sé get?

Bencze András
válaszai

1.
Az 1991–97. és az 1997–2000. évi zsi -
nat egyik leg je len tő sebb fel ada ta
volt, hogy ki ala kít sa egy há zunk új
struk tú rá ját. A ke rü le tek szá má nak
meg ha tá ro zá sa kü lö nö sen iz gal ma -
san ala kult. Eb ben az idő ben egy ház -
me gyém kül dött je ként, rész ben a
szol gá la ti bi zott ság el nö ke ként vet -
tem részt a zsi na ton.

A két ke rü le tes rend szer túl ha la -
dott volt, mert po li ti kai nyo más ra
ala kult ki. Ám még má sik két oka is
volt a vál toz ta tás nak. Az egyik a
pász to rol ha tó ság. Két püs pök nem
tud ná el lát ni a rá juk bí zott ke rü le tek
lel ki gon do zá sát. A má sik ok az arc -
ta lan ság volt. Sem a volt Észa ki,
sem a volt Dé li Egy ház ke rü let nem
al kot na egy sé get. A há rom ke rü let
eze ket az igé nye ket job ban ki elé gí -
ti: a püs pö kök kö ze lebb ke rül nek a
gyü le ke ze tek hez, a ke rü le tek lel ki
egy sé ge ket al kot nak. Leg in kább Du -
nán tú li Egy ház ke rü le tünk ben va ló -
sul ez meg ma is. 

A há zas pá rok nak azt ta ní tom,
hogy a jó nál is van jobb. Nem kar -
ba tett kéz zel él vez zük a jót, ha nem
tö rek szünk a még jobb ra. Így gon -
dol ko dom er ről a nagy sze rű egy ház -
ke rü let ről is. 

2.
Bi zony, aki ket meg ke resz tel tünk,
azo kért fe le lő sek va gyunk Jé zus
Krisz tus előtt. Ő nem csak a ke resz -
te lést, ha nem a ta ní tást is fel ada tunk -
ká tet te.

Azért óva in te nék at tól, hogy a
szá mok bű vö le té ben él jünk. Ge de -
on há rom száz em ber rel győz te le el -
len sé gét. Jé zus mér ték egy sé ge pe dig
a ket tő és há rom: ha ne vé ben van nak
együtt ennyien, ő már kö zöt tük van.

A Szent lé lek éb reszt hi tet ott és
ak kor, ahol és ami kor ő akar ja. Ám
ha hi tünk aján dék, jó vol na azt na -
gyobb öröm mel meg él ni kör nye ze -
tünk ben! A leg ki sebb gyü le ke zet ben
is su gár zó vá vál hat hi tünk örö me, az
imád ság ere je! Több ször kér dik: mi -
ért nem lép ki az egy ház a temp lom
fa la in kí vül re? Hi szen min den va sár -
nap ki lép! Sen ki nem ma rad a temp -
lom ban. Még „a hely ség ka la pá csa”
is ki má szott a ha rang kö té len. Az a
kér dés in kább: vi szi-e ma gá val a
temp lom ból ha za in du ló gyü le ke zet
Is ten kö zel sé gé nek jó hí rét?

A száz húsz éve szü le tett id. Gáncs
Ala dár hív ta élet re a Ba rá ti Moz gal -
mat, az imád ko zó, Bib li át ol va só

há zi gyü le ke ze tek kö zös sé gét. Ma is
gyü le ke ze ti és ba rá ti kis kö zös sé gek
ak ti vi zál hat nák leg in kább az evan gé -
li ku so kat, ér het nék el a ke re ső ket. Az
ilyen kö zös sé gek egy részt hi te lesek,
őszin ték, más részt leg in kább ész re -
ve szik a szo ci á lis és csa lá di gon do -
kat, s azo kat idő ben tud ják ke zel ni.
Min den kor osz tályt élet hely ze té -
ben kell meg szó lí ta ni: fi a talt a fi a tal -
sá gá ban, a há zas pá ro kat há zas sá guk -
ban, a gyer me ket ne ve lő ket szü lői
mi vol tuk ban. Eh hez fel le het hasz -
nál ni a sport, a szín ját szás, a ze ne és
a mo dern tech ni ka esz kö ze it, és ér -
tel mes fel ada tok kal le het ér zé kel tet -
ni ve lük, mi lyen ér té ke sek a gyü le -
ke zet nek. Több pró bál ko zás mu tat -
ta en nek ered mé nye it.

Szük sé ges, hogy a lel kész fel ké szít -
se a kö zös ség ve ze tő ket a szol gá lat -
ra, és a kö zös sé gek együtt ün ne pel -
jék az is ten tisz te le tet. Ez több fel adat
fe lé for dít ja fi gyel mün ket: fel ada tunk
a pres bi ter kép zés, evan gé li zá ci ók
szer ve zé se, kis kö zös sé gi mun ka -
prog ra mok ki ala kí tá sa, a lel ké szi
szol gá lat ki tel je sí té se, hogy meg -
bíz ha tó em be rek nek ad juk át a ránk
bí zott kin cse ket (2Tim 2,2). 

3.
Evan gé li ku sok va gyunk: öröm hír ből
élünk. Ha ke rü le ti „spe ci a li tást” ke -
re sünk, in kább örö mös jel leg ze tes -
sé get mu tat nék. Mond juk a Ke me -
nes al ja tu da tos lu the ra niz mu sát,
amely nem ze tünk nek is annyi ki vá -
ló em bert adott. Mi lyen fon tos vol -
na ma is ugyan az zal a szel le mi igé -
nyes ség gel for mál nunk gyü le ke ze te -
in ket! 

Az tán so rol nám is ko lá in kat és
dia kó ni ai in téz mé nye in ket. Szom bat -
hely, Kő szeg, Sop ron, Győr, Pá pa, La -
jos ko má rom – igen jól csen gő ne vek!
Pél dá ul szol gál nak a kis gyü le ke ze tek,
ame lyek bá tor hit tel mer tek új uta -
kat ke res ni: Ne mes csó, Bo ba, Za la -
ist vánd, Esz ter gom, Fe hér vár csur gó,
s még foly tat hat nánk a sort. 

Ez nem azt je len ti, hogy nem ve -
szünk tu do mást a gon dok ról, ha nem
azt, ami re Pál apos tol biz tat: Te
győzd le a rosszat a jó val! Is ten – a
Jó – ere jé vel sze ret nénk le győz ni a
rosszat. Mert evan gé li ku sok va -
gyunk!

4.
Mi ó ta Itt zés Já nos püs pök be je len tet -
te, hogy nyug díj ba vo nul, töb ben fel -
ke res tek, hogy vál lal jam el a je lölt -
sé get. A fe hér vá ri gyü le ke zet éle tét,
a Há zas Hét vé gé ben el vég zett mun -
ká mat, es pe re si szol gá la to mat hoz -
ták pél da ként, mely szá muk ra jel zés
volt ar ra, hogy ezt a hi va tást a Lé lek
ere jé vel el tu dom lát ni.

Sok imád ság és bel ső ví vó dás
után vál lal tam el a je lölt sé get. Hi -
szem, hogy Jé zus meg ad ja a szük sé -
ge set ah hoz, ami re el hív. Ezt je len ti
az ál dás a há zas sá gun kon, ez ad bi -
zal mat a gyer mek ne ve lés hez, ez zel
a hit tel in dul tam a lel ké szi szol gá lat -
ba is. Ez adott bá tor sá got el vál lal ni
a je lölt sé get. Tu dom, hogy egy há -
zunk nak szük sé ge van na gyobb bel -
ső össze tar tás ra, a hi va tal ban ál -
lók nak egy más irán ti fi gye lem re –
er re kül de tést ér zek. Hu szon öt éve
lel ké szi jel mon da tom: Jó Jé zus kö rül
kö zös ség ben len ni.

Er re a Jé zus sal va ló élő kö zös ség -
re hí vom a gyü le ke ze tek tag ja it és lel -
ké sze it. 

5.
Sze rin tem nem ez a leg mar kán sabb
kü lönb ség. Já nos test vé rem jól át lát -
ja a rend sze re ket, én pe dig in kább
lel ki ve ze tő va gyok. Ez a kü lönb ség
je le nik meg a li tur gi á ról al ko tott
vé le mé nyünk ben is.

A li tur gi á ról csak ak kor írok szí -
ve sen, ha a ked ves Ol va sók nyi tott
szív vel ol vas sák so ra i mat. Úgy lá -
tom, so kan iden ti tá su kat fél tik a li -
tur gia vál to zás tól, oly kor in du la tot és
sze re tet len sé get ta pasz ta lok. Tisz te -
let ben tar tom, ha va la ki nem fo gad -
ja el az új nak mon dott li tur gi át.
Több ször ki je len tet tem, hogy sen ki -
re nem sze ret ném azt rá eről tet ni.

Szé kes fe hér vá ron úgy él jük meg
az is ten tisz te le tet, hogy köz ben
meg őriz zük a ko rál ének lést: az
ének ver ses vál to za tot hasz nál juk. Az
is ten tisz te le tet a ke reszt ség és az úr -
va cso ra ke re te zi: az is ten tisz te let ele -
jén gyó nást tart va vissza té rünk ke -
reszt sé günk höz, a vé gén élünk az úr -
va cso rá val. Az is ten tisz te let köz -
pon ti ré sze az ige hir de tés. Az igei
részt fog lal ja egy be a hit val lás. Csu -
pa Bib li á ból vett idé zet for mál ja az
is ten tisz te le tet. Gyö nyö rű en fel épí -
tett rend ez, amely il lik temp lo ma -

ink hoz, hi szen mind ket tő hi tünk
út ját je le ní ti meg.

Azt mond ják er re a rend re, hogy
ka to li ku sos. In kább úgy mon dom:
en nek alap ján le het iga zán kü lönb -
sé get ten ni a ka to li kus és az evan -
gé li kus hit kö zött. Annyi ban tér el
a mi ren dünk a ka to li kus tól,
amennyi ben más a ta ní tá sunk egy-
egy vo nat ko zás ban. Ez leg in kább az
úr va cso rai ré szen ve he tő ész re. Így
ez a rend po zi tív iden ti tás tu da tun -
kat erő sí ti. Ezért sze re tem ezt a
ren det. Még egy szer jel zem azon -
ban: egy gyü le ke zet re sem sze ret -
ném ezt rá eről tet ni. A li tur gia vá -
lasz tás a gyü le ke zet böl cses sé gé re
van bíz va. 

6.
Sze me rei Já nos jól át lát ja az egy ház
szer ve ze tét, el iga zo dik a je len vi lág
út vesz tői kö zött, is me ri ko runk tech -
ni kai adott sá ga it és kor lá ta it is. Tö -
rek szik ar ra, hogy min den vé le -
ményt meg hall gas son, fon tos szá má -
ra az át lát ha tó ság. Tö rek szik a gaz -
da sá gos ság ra, en nek ér de ké ben haj -
lan dó hoz zá nyúl ni meg szo kott ren -
dek hez is. Tud ja, mi a lé nyeg, és mi
a lé nyeg te len: ez utób bi nem kor lá -
toz za an nak ér de ké ben, hogy a lé -
nyeg re több súlyt fek tes sen.

Hadd mond jam el e kér dés kap -
csán, hogy a gyü le ke ze tek előtt két
püs pök je lölt áll. Ké rem Test vé re i -
met, Is ten aján dé ka i nak sok fé le sé -
gét lás sák ben nük. Így tu dunk majd
a meg vá lasz tott püs pök re tisz te let -
tel te kin te ni.

7.
Az öku me né fel té te le, hogy tud juk,
mi ért va gyunk evan gé li ku sok. Hi -
szen az öku me né nem össze ol va -
dást je lent, ha nem hogy min den fe -
le ke zet sa ját kin cse it kí nál ja a töb -
bi ek nek. Ezért nem elég azt mon -
da nunk: nem va gyok re for má tus
vagy ka to li kus. Po zi tív iden ti tás tu -
dat ra van szük sé günk: hogy ne
csak hord juk a Lu ther-ró zsát, ha -
nem szí vünk jel sza va le gyen an nak
tar tal ma. 

Ezért szük sé ges meg is mer nünk a
Kis ká tét, az Ágos tai hit val lást és a
töb bi hit val lá si ira tot, egy há zunk
tör té nel mét és ze nei gaz dag sá gát.
Ezért kü lön le ges a re for má ció kez -
de té nek öt szá za dik év for du ló ja, ame -
lyet evan gé li kus ként az egész egy há -
zat meg aján dé koz va sze ret nénk
meg él ni. Óri á si le he tő ség ar ra, hogy
a re for má tus egy ház test tel a 19. szá -
zad ban kö tött meg ál la po dást meg -
erő sít sük, s ha son ló ra tö re ked jünk a
ró mai test vé rek kel is. A meg bé kélt
kü lön bö ző ség fe lé tett nagy lé pés vol -
na ez!

8.
Ha kel lő bi za lom él az egy ház ban a
püs pök iránt, ak kor a püs pö ki jog kör
ma ele gen dő. Jó, hogy a püs pök vál -
lá ról le vet ték az ad mi niszt rá ci ós és
bí rói ter he ket. Na gyobb te ret kap hat
így a lel ki pász to ro lás. Ez volt a tör -
vény al ko tó cél ja. Az egy ház hi va tá -
sá ból adó dó an lel ki ve ze tés re szo rul.

Emel lett szük ség van ar ra, hogy az
egy ház ke rü let ve ze té se vég re is tud -
ja haj ta ni azt a gyü le ke zet épí tő kon -
cep ci ót, ame lyet ma ga elé tű zött, és
hogy bölcs „mun ka erő-gaz dál ko -
dás” foly jék az egy ház ke rü let ben. Er -
re pil la nat nyi lag tör vény nem, csak
a bi za lom jo go sít.

Azt kel le ne vé gig gon dol nunk,
hogy a spi ri tu á lis ve ze tés hez kel lő fel -
ha tal ma zás sal és sza bad ság gal ren -
del ke zik-e a püs pök. 

+ 1.
Nem rég egy ba rá tom a vi lág leg ter -
mé sze te sebb hang ján kér dez te:
„Sto nó vá vá, Gászp ágyin Wag ner?”
– Mi új ság, Wag ner úr? A sok hi -
va ta los meg szó la lás kö zött jól esett
ez a köz vet len ség. Sze ret ném ezt a
köz vet len sé get so kak kal meg él ni.
Hadd mond jam el most is, hogy
vagyok!

Nagy sze rű há zas hét vé gés al kal -
mon vet tünk részt fe le sé gem mel.
Fel eme lő volt ti zen hét há zas pár
előtt kö zö sen szol gál ni s ve lük együtt
át él ni há zas sá guk meg úju lá sát! A
Szent lé lek rend kí vü li ere jét ta pasz -
tal tuk meg együtt.

Há lát adok Is ten nek, hogy je lölt -
sé get kap tam a püs pö ki tiszt ség  re.
Nagy tisz tes ség ez a fe hér vá ri gyü -
le ke zet nek is. Azt jel zi ez, hogy so -
kan lát ják, eb ben a gyü le ke zet -
ben Jé zus iga zi kö zös sé get épí tett
be lő lünk.

A be mu tat ko zá sok több fi gye -
lem re mél tó él ménnyel gaz da gí tot -
tak. Örü lök a nagy ér dek lő dés nek,
hogy a püs pök vá lasz tást a ke rü let né -
pe sa ját já nak te kin ti. A kér dé se ken
ke resz tül meg tud hat tuk, mi fog lal -
koz tat ja a gyü le ke ze te ket. Örü lök an -
nak, hogy a li tur gia és az egy ház ke -
rü let lé té nek jo go sult sá ga je len te nek
vi ta té mát. Ez azt mu tat ja, hogy
egyet ér tünk a hit val lá sa ink te kin te -
té ben, er köl csi kér dé sek ben (ho -
mo sze xu a li tás, abor tusz stb.), és
hogy nem kell be szél nünk po li ti kai
ho va tar to zás ról.

Re mé lem, hogy a fó ru mok len dü -
le tes kér dés fel ve té sei mel lett a gyü -
le ke ze tek min den va sár nap imád ság -
ban hor doz zák a püs pök vá lasz tást,
hogy a Szent lé lek ve zes sen jó dön -
tés re min den kit, és a vá lasz tás ered -
mé nyét Is ten aka ra ta ként tud juk el -
fo gad ni. 

Bő két hó nap állt ren del ke zés re
ah hoz, hogy egy há zunk nyu ga ti

(du nán tú li) ke rü le té nek evan gé li ku -
sai de di kált fó ru mo kon is meg is -
mer ked hes se nek a hi va ta lá ból nyug -
ál lo mány ba ké szü lő Itt zés Já nos püs -
pök tiszt sé gé re je löl tek kel. Mint is -
me re tes, a je lö lést Ben c ze And rás szé -
kesfehérvári lelkész, püs pök he lyet -
tes és Sze me rei Já nos kaposvári es pe -
res-lelkész vál lal ta el. Hogy ket te jük
kö zül ki lesz az egy ház ke rü let új lel -
ké szi ve ze tő je, ar ról a már ci us 17. és
27. kö zött meg tar tan dó köz gyű lé se -
ken le adott sza va za tuk kal dön te nek
az egy ház ke rü let gyü le ke ze tei. (A
püs pök vá lasz tás ered mé nyét a je lö -
lő- és sza va zat szám lá ló bi zott ság
áp ri lis má so dik he té ben ter ve zi nyil -
vá nos ság ra hoz ni.)

Jól le het gya kor la tun kat más mé di -
u mok is át vet ték, szer kesz tő sé günk
– ha gyo má nya i nak meg fe le lő en – ez -
út tal is azo nos kér dés sor meg vá la szo -
lá sá ra kér te fel a püs pök je löl te ket.

g T. Pin tér Ká roly
fő szer kesz tő
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Szemerei János
válaszai

1.
A 2000-ben ki ala kí tott egy ház szer -
ve zet egy zsi na ti komp ro misszum
ered mé nye. A komp ro misszum ar ról
szólt, hogy a ket tő he lyett ugyan
há rom ke rü let lett, de az egy ház ke -
rü le tek pro fil ja meg vál to zott. A zsi -
na ti el kép ze lés „el csúsz ta tott há -
rom szin tes egy há za” azt je len tet te,
hogy a gyü le ke ze tek fö lött két-két
szint áll. Lel ki pász to ri te kin tet ben az
egy ház me gye és az egy ház ke rü let,
köz igaz ga tá si és pénz ügyi te rü le ten
pe dig az egy ház me gye és az or szá gos
egy ház. 

Ne kem tet szett ez az el kép ze lés,
mert az egy ház ke rü le tet lel ki pász to -
ri szint nek ter vez ték, amely re sze rin -
tem is nagy szük ség lett vol na. Saj nos
a köz aka rat tal lét re ho zott mo dell
ki pró bá lás ra sem ke rült. Mi re élet be
lé pett vol na, ki sebb-na gyobb mó do -
sí tá sok kal a ke rü le tek ki vív ták ma -
guk nak, hogy a ko ráb bi gya kor lat
min tá já ra egy ház kor mány za ti (és ne
ki zá ró lag lel ki pász to ri) szint ként
mű köd hes se nek. Ezért lett pres bi té -
ri u muk és köz gyű lé sük…

Az egy ház szer ve ze ti be ren dez ke -
dést, ben ne az egy ház ke rü le tek lét jo -
go sult sá gát is a gyü le ke ze tek fe lől né -
zem. Azért, mert az Is ten né pe nem
az egy ház me gyék ben, nem az egy ház -
ke rü le tek ben és nem az or szá gos
egy ház ban, ha nem a gyü le ke ze tek ben
él! Is ten nincs hoz zá köt ve egyik mo -
dell hez sem. Ő bár me lyik ben tud
mun kál kod ni, és bár me lyi ket el is vet -
he ti. Az egy ház ke rü let nek szol gai
sze re pe van. A gyü le ke ze te ken ke resz -
tül az evan gé li um szol gá la tát, a Krisz -
tus ról szó ló bi zony ság té telt kell se gí -
te nie. Ha ezt a szol gá la tot lát ja el, ak -
kor van lét jo go sult sá ga! 

2.
A nép szám lá lás vissza je lez te, hogy
van nak olyan tag jai is a ma gyar tár -
sa da lom nak, akik nem tar toz nak hi -
va ta lo san egy há zunk hoz, de nem is
fe lej tet ték el evan gé li kus gyö ke re i ket.
Meg ke re sé sük ada tok hi á nyá ban és
az érin tet tek aka ra ta nél kül szin te le -
he tet len.

Az vi szont re mény kel tő, hogy ők
még tud ják, evan gé li kus gyö ke re ik
van nak. Ha mi nem tud juk is, hogy
ők hol van nak, ab ban biz to sak le he -
tünk, hogy ők lát nak és rész ben hal -
la nak is min ket! Hal la nak a rá di ó ban,
néz nek a té vé ben, ta lán az in ter ne -
ten is. Ta lál koz nak az egy há zunk ról
szó ló új ság cik kek kel, lát ják pla kát ja -

in kat, fa li új ság ja in kat. Ta lán részt is
vesz nek bi zo nyos al kal ma in kon.

Ér tük az zal te het jük a leg töb bet,
hogy hű ség gel vé gez zük szol gá la -
tun kat, őriz zük evan gé li kus ka rak te -
rün ket, biz to sít juk azt, hogy temp lo -
ma ink is nyit va le gye nek, és a szí vünk
is nyit va le gyen, hogy bár mi kor be -
fo gad has suk őket!

Ha al kal ma ink, meg nyi lat ko zá sa -
ink vonzók, és kö zös sé ge ink éle te
von zó, ak kor a hold ud var ban lé vő
em be rek kö ze lí te ni fog nak hoz zánk.
Lesz nek, akik az is me ret len ség ből be
fog nak lép ni a lá tó me zőnk be, és re -
mény ség sze rint kö zös sé ge ink be is.

Egy ház tag ja ink fo gyat ko zá sá nak
több oka is van. A de mog rá fi ai okok -
ból be kö vet ke ző fo gyás el len nem
iga zán tu dunk ten ni. Min den más ok
el len igen! El is kell kö vet ni min dent,
hogy a kon fir má ció előtt és után, az
egyik te le pü lés ről a má sik ba köl tö zés
alatt vagy a ve gyes há zas sá gok ré vén,
de más okok ból se kal lód ja nak el tag -
ja ink. 

3.
Az egy ház ke rü le tek nem egy for -
mák.

Du nán tú lon alap ve tő en más a te -
le pü lés szer ke zet, mint pél dá ul az
Al föl dön. Amíg ott vi szony lag nagy
tá vol sá gok ra nagy te le pü lé sek kel ta -
lál ko zunk, ad dig a Du nán tú lon egy -
más hoz kö zel fek vő és jó val ki sebb te -
le pü lé sek ta lál ha tók. Az or szág evan -
gé li ku sa i nak ép pen az egy har ma da,
har minc há rom szá za lé ka él a mi ke -
rü le tünk ben, de a gyü le ke ze tek szá -
ma te kin te té ben negy ven há rom szá -
za lék az ará nyunk. 

Ke rü le tünk spe ci á lis ne héz sé ge,
hogy ná lunk leg alább hu szon öt tel
több lel kész re van szük ség, mint a ha -
son ló lé lek szá mú, de ki sebb gyü le ke -
zet szá mú Dé li Egy ház ke rü let ben.
Ar ról nem is be szél ve, hogy a na -
gyobb gyü le ke ze tek (gyak ran ke rü -
le te ken át íve lő en) szí ve sen hív ják el
a kis gyü le ke ze tek ből a rá ter mett sé -
gü ket már bi zo nyí tott lel ké sze ket.
Egy ház ke rü le tünk „ke rü let spe ci fi -
kus” prob lé má ja a sok ki csi gyü le ke -
zet és a kö zös ség mű kö dő ké pes sé gé -
nek fenn tar tá sa és a lel ké szi szol gá -
lat fo lya ma tos biz to sí tá sa.

Jó irány ba moz dul ha tunk el ak kor,
ha a ki sebb mé re tű gyü le ke ze tek ben
rej lő le he tő sé get ki hasz nál juk. Ha egy
lel kész re ke ve sebb em ber jut, ab ból
kö vet kez het az is, hogy in ten zí vebb
egy há zi kap cso lat ala kul hat ki, Is ten
töb bek ben éb reszt het fe le lős sé get, és
töb ben in dul hat nak a lel ké szi szol gá -
lat ba. 

A lel ké szek el osz tá sá nál az or szá gos
szük ség le tek re és a te rü le tek kö zöt ti
ará nyos ság ra job ban kell fi gye li.

4.
Nem gon dol tam, hogy va la ha is fel -
ve tő dik a püs pö ki szol gá lat le he tő sé -
ge az éle tem ben. Ka pos vá ron és a So -
mogy-Za lai Egy ház me gyé ben nagy
bi za lom és sze re tet vesz kö rül. Ez ko -
moly erő for rás szá mom ra. Erőt adott
ah hoz, hogy egy ház me gyénk ben
rend be rak juk az összes ren de zet len
ügyet, és si ke rült jó lég kö rű, egy mást
se gí tő lel ké szi kö zös sé get is ki ala kí -
ta nunk. A leg kü lön bö zőbb né ze tű és
ke gyes sé gű lel ké szek bi zal mi lég -
kör ben és test vé ri sze re tet ben élünk,
és se gít jük egy mást.

Úgy gon do lom, hogy a meg szer -
zett ta pasz ta la ta i mat a na gyobb kö -
zös ség, az egy ház ke rü let ja vá ra is ka -
ma toz tat ha tom.

A je lölt ség el fo ga dá sá hoz azon ban
ar ra is szük sé gem volt, hogy a szű -
kebb kör nye ze te men kí vül ről is érez -
zem a nyi tott sá got és a fo ga dó kész -
sé get az ál ta lam kép vi selt szem lé let -
mód dal kap cso lat ban. Meg le pe tés -
ként ért, és dön té sem ben fon tos
sze re pet ját szott, hogy az egy ház me -
gyei pres bi té ri u mok túl nyo mó több -
sé gé nek aján lá sát is meg kap tam. 

5.
A li tur gi ai re form olyan prob lé má kat
ho zott fel szín re, ame lyek messze
túl mu tat nak a li tur gia kér dé sén.

Az új li tur gia ne kem sze mély sze -
rint nem tet szik, de el fo ga dom, és
tisz te let ben tar tom azt, hogy van nak
test vé re im, akik ezt a for mát szebb -
nek és ked ve sebb nek ta lál ják. Az
irán tuk va ló sze re tet ből az or szá gos
köz gyű lé sen 2005-ben én is igen nel
sza vaz tam, hogy le gyen szá muk ra vá -
laszt ha tó is ten tisz te le ti rend az új li -
tur gia is. Bíz tam ben ne, hogy az új li -
tur gia ked ve lői ha son ló meg ér tés sel
és tisz te let tel for dul nak az egy sze -
rűbb is ten tisz te le ti for má kat ked ve -
lők fe lé. Saj nos eb ben a vá ra ko zá som -
ban csa lód nom kel lett.

Az em lí tett 2005. évi or szá gos
köz gyű lés ha tá ro za ta nyo mán az új
Li tur gi kus köny vet nagy pél dány -
szám ban ki ad ták, de egy há zunk má -
sik hi va ta los is ten tisz te le ti rend jét, az
idő köz ben el fo gyott Prőh le-Agen dát
nem. Az or szá gos pres bi té ri um ban
öt évig kel lett küz de nem azért, hogy
új ra kéz be ve he tő le gyen az is! Nem
tar tom he lyes nek, hogy ke rü le tünk -
ben az újon nan szol gá lat ba ál lí tott lel -
ké szek csak az új Li tur gi kus köny vet
kap ták aján dék ba in du lá suk kor, a
Prőh le-Agen dát nem…

El kö te le zett va gyok ab ban, hogy a
li tur gi ai egy ol da lú ság nak és erő szak -
nak vé get ves sek, mert az nem épít,
ha nem meg oszt ja az egy há zat. A
köl csö nös – hang sú lyo zom: a köl csö -
nös! – tisz te let és sze re tet vi szont fel -
old hat ja a fe szült sé get. Oda fo gok fi -
gyel ni ar ra, hogy a gyü le ke ze tek li tur -
gia vá lasz tá si jo gát min de nütt biz to -
sít sák! Az egy há zunk ban el fo ga dott
li tur gi kus ren dek bő sé ges kí ná la ta le -
he tő sé get ad a vá lasz tás ra. Az vi szont
nem me het to vább, hogy lel ké szek a
rá juk bí zott gyü le ke ze te ket meg sem
kér dez ve a ne kik tet sző li tur gi át
eről tes sék. 

6.
Ben c ze And rás kol lé gá mat tisz tes sé -
ges és be csü le tes em ber nek, iga zi lel -
kész nek is me rem. Kü lö nö sen ér té -
kes nek és a püs pö ki szol gá lat ban is
hasz nos nak vé lem szo ci á lis ér zé -
keny sé gét és lel ki pász to ri al ka tát.
Ko moly ta pasz ta la to kat szer zett a
csa lá dos hét vé ge moz ga lom ban,
ame lye ket a lel ké szek és lel kész csa -
lá dok lel ki gon do zá sá ban is hasz no -
sít hat na. Fon tos nak tar tom, hogy
lel ké szi szol gá la tá ban igény be tud ta
ven ni kör nye ze te se gít sé gét, és kö zös -
ség ben gon dol ko dik.

7.
Nincs egy más sal el len tét ben az öku -
me ni kus nyi tott ság és a lu the ri iden -
ti tás tu dat. Sőt! Az evan gé li ku sok
öku me ni kus nyi tott sá ga ép pen ab ból
fa kad, hogy Lu ther nem egy új egy -
há zért küz dött, ha nem az anya szent -
egy ház bel ső meg úju lá sá ért… Lu ther
és kö ve tői fe le lős sé get érez tek az
anya szent egy há zért. Bát ran ki áll tak
hit be li fel is me ré se ik kel az em be rek,
a nyil vá nos ság elé. Sa ját ké nyel mü -
ket, biz ton sá gu kat, még az éle tü ket
is koc ká ra tet ték azért, hogy az egy -
ház meg is mer hes se a hit lé nye gét és
cent ru mát.

He lyes, ha az evan gé li ku sok az
öku me né mo tor jai. Az evan gé li ku -
sok nak az öku me né ben evan gé li -
kus ként kell részt ven ni ük, nem va -
la mi lyen szín te len vagy fa kó egy há -
zi kö zös ség ként. Az öku me né csa lád -

já ban is ki emelt fon tos sá gú kül de té -
sünk, hogy a re for má to rok tól ka pott
irány tűt hasz nál va a hit lé nye gé re, kü -
lö nös kép pen Jé zus Krisz tus ra mint
Meg vál tónk ra fi gyel jünk és mu tas -
sunk! 

8.
Elég sé ges nek tar tom a püs pö ki jog -
kö rö ket.

Az egy ház nak ar ról kell ta nús kod -
nia, hogy Is ten Jé zus Krisz tus ban el -
hoz ta vi lá gunk ba a sze re tet ha tal mát.
A sze re tet ha tal ma és a ha ta lom
sze re te te kö zött a kü lönb ség ég és
föld. Za ka ri ás pró fé ta így tesz bi -
zony sá got Is ten ha ta lom hoz va ló
vi szo nyá ról: „Nem erő vel és nem
ha ta lom mal, ha nem az én lel kem -
mel…” (Zak 4,6)

Pál apos tol a Fi lip pi le vél ben azt ír -
ja az egy ház fe jé ről, Jé zus Krisz tus -
ról is mert him nu szá ban: „Mert ő Is -
ten for má já ban lé vén nem te kin tet -
te zsák mány nak, hogy egyen lő Is -
ten nel, ha nem meg üre sí tet te ön ma -
gát, szol gai for mát vett fel, ma ga tar -
tá sá ban is em ber nek bi zo nyult; meg -
aláz ta ma gát, és en ge del mes ke dett
mind ha lá lig…” (Fil 2,5–11) Per sze le -
het ne kér ni és akár ad ni is na gyobb
jo gi, eset leg pénz ügyi moz gás te ret a
püs pö kök nek. Ezek se gít sé gé vel ta -
lán könnyeb ben in téz né nek el bi zo -
nyos ügye ket. Vi szont ez zel nem a
sze re tet ha tal ma, ha nem egy más faj -
ta ha ta lom do mi nan ci á ja erő söd ne az
egy ház ban. Ezért nem tá mo gat nám.

Egy ház me gyei szin ten azt ta pasz -
tal tam, hogy a leg több ügy ben a vi -
lá gos be széd del, a prob lé mák kor rekt
fel tá rá sá val és a sze re tet lel kü le té vel
több re le het jut ni, mint a jog fe nye -
ge té sé vel és az erő al kal ma zá sá val. 

+ 1.
Egy olyan kér dést adok köz re, ame -
lyet nem ma gam nak ír tam, ha nem
köz vet le nül és bi zal ma san tet tek fel
ne kem, de a nyil vá nos sá got is ér de -
kel he ti.

A kér dés így hang zik: „Meg vá -
lasz tá sa ese tén kö vet ke ze te sen és
meg al ku vás nél kül fog ja-e kép vi -
sel ni azt a szem lé let mó dot, amely -
ről a fó ru mo kon be szélt, és amellyel
hon lap ján és saj tó in ter jú i ban is ta -
lál koz tunk?”

Vá la szom: Igen. Ha nem ez vol na
a szán dé kom, nem vál lal tam vol na a
je lölt sé get, és nem szól tam vol na
egy szót sem. Jól ér zem ma ga mat a
he lye men, a ka pos vá ri gyü le ke zet ben
és a So mogy-Za lai Egy ház me gyé ben.
Ez sza bad dá tett ar ra, hogy a „kam -
pány ban” a bel ső meg győ ző dé se met
min den vo nat ko zás ban nyíl tan vál -
lal jam és kép vi sel jem. Püs pök ként
ugyan ezt ten ném.

5.
Úgy tud juk, hogy ket te jük kö -
zött leg mar kán sab ban a li tur -
gi ai re form meg íté lé sé ben ér -
zé kel he tő né zet el té rés. Kér -
jük, pró bál ják né hány mon -
dat ban össze fog lal ni ál lás pont -
ju kat e so kat vi ta tott kér dés ről! 

6.
Vél he tő en min den ki más nál
job ban is me rik egy más ter ve -
it, szán dé ka it – „püs pö ki prog -
ram ját” –, hi szen Önök va la -
mennyi egy ház me gyei fó ru -
mon együtt vol tak je len, és
egyéb ként is rég ről is me rik
egy mást. Vé le mé nyük sze rint
me lyek azok az eré nyek, ame -
lyek je lölt tár su kat leg in kább
al kal mas sá ten nék a püs pö ki
szol gá lat ra? 

7.
Más fe le ke ze tek hez tar to zók -
tól is gya kor ta hal lott vé le -
mény, hogy ha zánk ban az
evan gé li kus egy ház az öku me -
né mo tor ja. Elé ge det tek-e öku -
me ni kus nyi tott sá gunk kal,
avagy a lu the ri iden ti tás mar -
kán sabb kép vi se le tét tar ta nák
kí vá na tos nak?

8.
Az utób bi hó na pok ban több
egy ház ve ze tő is szó vá tet te a
püs pö kök szűk moz gás te rét.
Önök meg fe le lő nek (elég sé -
ges nek) tart ják-e az egy há zunk
je len le gi tör vé nye i ben rög zí tett
püs pö ki jog kö rö ket, s ha nem,
mi lyen vo nat ko zás ban ven né -
nek szí ve sen mó do sí tá so kat?

+ 1.
Ko ránt sem gon dol juk, hogy
nyolc-ki lenc kér dés sel, il let ve
az ezek re ka pott vá la szok kal le
tud nánk fed ni püs pö ki prog -
ram juk tel jes sé gét. Vé ge ze tül
te hát azt kér jük, hogy ön ma -
guk nak te gye nek fel egy olyan
kér dést, amely re szí ve sen vá la -
szol ná nak…
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Cin ko tai böj ti es tek
Böj ti so ro za tot tar ta nak a Cin ko tai Evan gé li kus Egy ház köz ség temp lo -
má ban (1164 Bu da pest, Bat thyá ny Ilo na u. 53.) már ci us 22. és áp ri lis 19.
kö zött ked den ként es te hat órai kez det tel. Az ige hir de té sek té má ja Evan -
gé li kus éne kes köny vünk 200. éne ké nek egy-egy vers sza ka.
• Már ci us 22.: Krisz tus ál do za ta – Ta másy Ta más né
• Már ci us 29.: Sze mé lyes bűn bá nat – Smi dé li usz Gá bor
• Áp ri lis 5.: Az ir ga lom aján dé ka – dr. Var ga Gyön gyi
• Áp ri lis 12.: A Krisz tus-hit ere je – Zsí ros And rás
• Áp ri lis 19.: Krisz tus meg halt ér tem – Ve tő Ist ván

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

Az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem (EHE) fel vé telt hir det a
2011/2012-es tan év re nap pa li ta go za ton há rom éves dok to ri (PhD-)
kép zés re egye te mi hit tu do má nyi vég zett ség gel, il let ve teo ló gi ai vagy val -
lás tu do má nyi mes ter fo ko zat tal (MA) ren del ke zők ré szé re. A je lent ke -
zé si lap az EHE rek to ri hi va ta lá ban (1141 Bu da pest, Ró zsa völ gyi köz 3.,
tel.: 1/469-1051; 20/824-9263) sze rez he tő be, vagy le tölt he tő az EHE hon -
lap já ról: http://te ol.lu the ran.hu (ETN/Irat tár/Sza bály za tok/Ta nul má nyi
és vizs ga sza bály zat). Je lent ke zé si ha tár idő: 2011. áp ri lis 30. A fel vé te li kon -
zul tá ció idő pont ja: 2011. má jus 27.

H I R D E T É S

Pá lyá za ti hír
Pá pai Evan gé li kus Egy ház köz ség
A Gyu rátz Fe renc Evan gé li kus Ál ta lá nos Is ko la in for ma ti kai inf ra struk -
tú rá já nak fej lesz té se cí mű pá lyá zat ke re té ben a Pá pai Evan gé li kus Egy -
ház köz ség 5 408 824 fo rint tá mo ga tás ban ré sze sült. A TI OP-1.1.1-07/1-
2008-1097-es azo no sí tó je lű pá lyá zat ban 8 db is ko lai PC-t, 3 db tan ter -
mi cso magot, 1 ok ta tást a tan ter mi cso mag hoz, 1 db al kal ma zás szer vert,
1 db szer ver szoft vert és 1 db WI FI-cso magot sze rez tek be. A TI OP 1.1.1/07
pá lyá za ti konst ruk ció köz vet len cél ja az élet hosszig tar tó ta nu lás kulcs -
kom pe ten ci á i nak fej lesz té sé hez szük sé ges, egyen lő hoz zá fé rést biz to -
sí tó IKT-inf ra struk tú ra meg te rem té se Ma gyar or szá gon. A pro jekt az Eu -
ró pai Unió tá mo ga tá sá val va ló sult meg.

H I R D E T É S

b Egész na pos prog ra mok kal és a
mű faj nagy ja i val vár ta az ér -
dek lő dő ket már ci us 12–13-án a
Hol nem volt fesz ti vál, Ma gyar or -
szág el ső nem zet kö zi me se mon -
dó fesz ti vál ja. A fel lé pők Nor vé -
gi á ból, Pe ru ból, Ame ri ká ból,
Auszt ri á ból, Szé kely föld ről és
Ma gyar or szág ról ér kez tek az
Evan gé li kus Egye te mi és Fő is ko -
lai Gyü le ke zet bu da pes ti szék he -
lyé re, a Ma gyar or szá gi Egy há zak
Öku me ni kus Ta ná csá nak (ME -
ÖT) lágy má nyo si köz pont já ba.

„Álom ból va ló ság lett –
mert a vi lág így mű kö dik”
Az es tig tar tó me se ára dat mind két
reg gel 9 óra kor kez dő dött, sö té te dés
után pe dig kí sér tet his tó ri ák, lám pás -
e re ge tés és gyer tya fé nyes ki ál lí tás
szí ne sí tet ték a prog ra mot. A négy na -
pos ün nep és a ko rai kez dés el le né -
re be bi zo nyo so dott, hogy szép szám -
mal van nak Ma gyar or szá gon nyi -
tott szí vű, me sé re, tör té ne tek re éhes
fel nőt tek is. 

– Va la hol ott lap pang az em be rek
tu da tá nak mé lyén, hogy nem csak
gyer mek me sék, ha nem em ber me sék
is van nak. Akik nem fe lej tet ték ezt el,
azok jöt tek el. Pe ru tól Nor vé gi á ig
min den me se mon dónk odá ig volt,
hogy mi lyen jó a ma gyar kö zön ség –
mond ja Kör mendy Pet ra evan gé li kus
egye te mi lel kész, a fesz ti vál szer ve -
ző je, aki Zal ka Csen ge Vi rág me se -
mon dó val együtt a fesz ti vál meg ál -
mo dó ja és ko or di ná to ra. – Csen ge
2009 ka rá cso nyán mon dott me sét

ná lunk, az tán itt ra gadt a gyü le ke zet
gos pel kó ru sá ban. Ő szá molt be ne -
künk a kül föl di sto ry tel l ing (fel nőt tek -
nek szó ló me se mon dó mű faj – a
szerk.) fesz ti vá lok ról és ott szer zett ta -
pasz ta la ta i ról. Be szá mo ló in ke resz -
tül olyan vi lá got is mer tem meg, ahol
az em be rek is mét hasz nál ják a fan -
tá zi á ju kat, a ké pe ket és a kép ze lő ere -
jü ket, nem csak bá mul nak va la mi lyen
nem iga zi va ló sá got egy va ló ság nél -
kü li té vé ben. Ak kor ve tő dött fel ben -
nem a gon do lat, hogy ki pró bál hat -
nánk itt hon is egy ilyet. Álom ból va -
ló ság lett, és lám, las san vé get is ér
Ma gyar or szág el ső me se mon dó fesz -
ti vál ja – óri á si si ker rel, tö ké le tes
mű sor ral.

– Ma gyar or szá gon egy elő re ke ve -
sen va gyunk hi va tá sos me se mon dók
– ve szi át a szót Zal ka Csen ge Vi rág –,
de az utób bi évek ben egy re több
em ber ér dek lő dik az iránt is, hogyan
űzhetné a mű fajt fog lal ko zás ként.
Ezért is ke rült be le a prog ram ba a
swap (a fesz ti vál azon ré sze, ami kor
bár ki mond hat me sét – a szerk.),
hogy ha va la ki nek ked ve szottyan ki -
pró bál ni a me sé lést kö zön ség előtt,
ak kor ezt meg te hes se.

A vál to zat lan va ló ság
A swap ra a má so dik es te ke rül sor,
előt te vé gig hall gat juk a pro fi kat. A
fel lé pők ma guk kal ra ga dó ak, a ren -

del ke zé sük re ál ló egy-egy óra úgy el -
re pül, mint a kép ze let. 

Min den me se egy el fe le dett, ke rek
va ló ság, egy va rázs la tos kö zös em lé -
ke zet, aho vá bár ki bár mi kor vissza -
tér het, és ame lyet az elő adó egyé ni -
sé ge tesz iga zán tö ké le tes sé. A szom -
bat reg gel Ang e la Da vis mo csá ri par -
ti já val kez dő dik: el ké pesz tő len dü let -
tel és ener gi á val me sé li a New Or -
leans-i láp vi lág ca jun, kre ol és más tá -
vo li kul tú rák ból szár ma zó le gen dá i -
val fű sze re zett tör té ne te it. Ang e la
egy ből el osz lat ja a tol má cso lás sal
kap cso la tos fenn tar tá so kat is, be bi zo -
nyít va, hogy a kö zös nyelv hi á nya nem
le het aka dá lya a meg ér tés nek, az át -
élés nek és az in ter ak ti vi tás nak, hi szen
az egyé ni ség és a gesz tu sok nem for -
dít ha tó ak le sem mi lyen nyelv re, még -
is min den nyel ven ért he tő ek. 

To ne Bol stad Fløde kö vet ke zik
Nor vé gi á ból. Ő húsz éve dol go zik
me se mon dó ként, és mint a szak ma
nagy mes te re, ta ní tott az os lói egye -
te men.

– Ré gen a me se mon dók nak
könnyű dol guk volt, hi szen az em -
be rek min dent el hit tek ne kik, azt is,
ha az mond ták, két fa lu val ar rébb
sár ká nyok él nek. Ma több az em be -
rek tu dá sa, így a tá vol ság is na -
gyobb ra nőtt em ber és me se kö zött
– idé zi Kör mendy Pet ra Flødét,
mi köz ben a fel lé pő el kez di be jár ha -

tat lan nak hitt mély sé gek be és ma -
gas sá gok ba re pí tő skan di náv tör té -
ne te it. Ragn hild her ceg nő me sé jé -
nek vé gén, akár csak a fő hős, mi sem
tud juk el dön te ni, hogy fog lyok va -
gyunk-e vagy sza ba dok a nyu godt,
csen des, álom ba rin ga tó nor vég éj -
sza ka le gen dá i ban.

A ro ma kul tú ra hosszú ide ig élt
írás be li ség nél kül, így a me se mon dás
élő, pezs gő ha gyo mány ként őr ző dött
meg mind a mai na pig. Ezt a gaz dag -
sá got hoz ta el Bir git Leh ner Auszt ri -
á ból, gyö nyö rű és szó ra koz ta tó ro ma
me sék és da lok for má já ban.

Cé sar „El Way qui” Vil leg as Pe ru -
ból szív szo rí tó és lé lek me len ge tő
sze rel mes tör té ne tei se gít sé gé vel
pottyan tott ölünk be egy-egy da rab -
ka kék eget és az ős er dő szer te ága zó
böl cses sé gét, Cser nik Szen de szé -
kely láb bá bos szok nyá já ból pe dig
min den al ka lom mal ke rek er dő és ka -
cag ta tó me se ke re ke dett. Sze rin te „az
élet Is ten me sé je”, ezért is fon tos tu -
da to sí ta ni ma gunk ban, hogy a me se
nem csak me se, ha nem élet is, ezért
mind annyi an me sé lők és hő sök, te -
hát „me se élők” va gyunk.

A me se min den kié
– A me se mon dó csa tor na, aki

nem csak a mű vé sze tet, de a böl cses -
sé get is át ad ja, és na gyon sze ren csés
az, aki ezt fog lal ko zás ként űz he ti –
mond ja Way qui –, hi szen a me sé lő
az em be rek kö zös em lé ke ze te. Az is -
ko lák, gim ná zi u mok, egye te mek
csu pán nyolc száz éve lé tez nek, de a
le gen dák, mí to szok, tör té ne tek akár
több ezer éve ter jed nek to vább száj -

ha gyo mány út ján, nem ze dék ről
nem ze dék re. Ezért na gyon fon tos
em lé kez ni ezek re a tör té ne tek re,
kü lön ben új ra el kö vet jük azo kat a hi -
bá kat, ame lye ket a sze rep lők, avagy
el fe lejt jük fel is mer ni az életben az
élvezhető moz zanatokat. A me sé lés
nem iga zán vál to zott az in ter net
vagy a te le ví zió el le né re sem, hi szen
ha itt kör be né zünk, élő szó ra éhes,
egy más sal kom mu ni ká ló és egy -
más nak me sé lő em be re ket lá tunk,
akár csak a szom széd asz tal nál. Foly -
ton tör té ne te ket adunk át egy más -
nak, le gye nek azok bár mi lyen egy -
sze rűek, hét köz na pi ak.

A má so dik nap dél után ján min -
den ki nek le he tő sé ge volt rá, hogy na -
gyobb hall ga tó ság előtt, szín pa di
me se mon dó ként is ki pró bál ja ma gát.
A részt ve vők pro duk ci ói kö zött volt
sa ját tör té net, mo dern Mi ci mac kó-
fel dol go zás, de még egy Bu da pes ten
élő, New York-i me se mon dó is hoz -
zánk sze gő dött, aki ér te sült a fesz ti -
vál ról, és el jött meg ne vet tet ni a ma -
gyar kö zön sé get.

Az ud va ron ren de zett, gyer tyá val
meg vi lá gí tott ki ál lí tás meg nyi tá sa
után – ame lyet fi a tal ha zai kép ző mű -
vé szek (Szi lá gyi Csil la, Grün fel der Ju -
dit, Ka rai Györ gyi és Lub lóy Zol tán)
ál lí tot tak össze sa ját, üveg ből és por -
ce lán ból ké szült mun ká ik ból – fel re -
pül az utol só lám pás is, majd csil lag -
gá vá lik, ka csint egyet, vé gül tel je sen
el tű nik. Az ud var el csen de se dik, de
a ma nók, kí gyók, her ceg nők, ki rá -
lyok, ősi le gen dák és egy sze rű em be -
rek to vább él nek – min de nütt. 

g La borczi Dó ra

Me seélők
Ahol a Hol nem volt fesz ti vál volt

A Z  M E E  G Y E R M E K -  É S  I FJ Ú S ÁG I  O S Z TÁ LYÁ N A K  H I R D E T É S E
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„Is ten ab ban mu tat ta meg raj tunk a
sze re te tét, hogy Krisz tus már ak kor
meg halt ér tünk, ami kor bű nö sök vol -
tunk.” (Róm 5,8)

Böjt má so dik he té ben az Út mu ta tó
reg ge li és he ti igéi az Úr Is ten Szol -
gá ját ál lít ják elénk, hogy mi is em lé kez zünk böj ti utun kon: Jé zus sze ret min -
ket, s vé re ál tal meg sza ba dí tott bű ne ink től! „Is ten Fia szol gai for mát vett fel,
és em be rek hez lett ha son ló vá, meg aláz ta ma gát, és en ge del mes volt mind -
ha lá lig, még pe dig a ke reszt ha lá lig.” (Fil 2,7.8; LK) Ezért: „Em lé kez zél meg,
Uram, a te ir gal mas sá god ról és a te jó vol tod ról, me lyek örök től fog va van -
nak!” (GyLK 686,5) Ő min ket em lé kez tet: sze re tett Fi át azért küld te hoz zánk,
hogy éle tünk sa rok kö ve le gyen a ha lál ból va ló fel tá ma dás cso dá ja ál tal; „mert
nem is ada tott az em be rek nek az ég alatt más név, amely ál tal üd vö zül het -
nénk” (Ap Csel 4,12). De mit szól nak és tesz nek a go nosz sző lő mű ve sek? „Ez
az örö kös, gyer tek, öl jük meg, és mi enk lesz az örök ség! Meg ra gad ták, meg -
öl ték, és ki dob ták a sző lőn kí vül re.” (Mk 12,7–8) El kell fo gad nunk a meg vál -
tás mű vét a ma gunk szá má ra is: „…a ren delt idő ben halt meg Krisz tus ér tünk,
is ten te le ne kért.” (Róm 5,6) „Az Úr Jé zus te hát egy részt a vi lág leg na gyobb és
egyet len »bű nö se«, mert hi szen mind nyá junk bű ne raj ta van; más részt pe -
dig az egyet len igaz s szent, mert hi szen sen ki sem le het Is ten előtt igaz s szent,
ha nem csak őál ta la.” (Lu ther) Pál így ta nít: „Mi vel te hát meg iga zul tunk hit
ál tal”, az Úr Jé zu sért ke gyel met és örök üd vös sé get nyer tünk. S e „re mény -
ség pe dig nem szé gye nít meg, mert szí vünk be áradt az Is ten sze re te te a ne künk
ada tott Szent lé lek ál tal” (Róm 5,1.5). Jé zus ószö vet sé gi elő ké pei – az Úr szol -
gái – is őreá em lé kez tet nek. Je re mi ás sza vai ál tal így: „De tud já tok meg, hogy
ha meg öl tök, ár tat lan vér ter hel ben ne te ket, mert va ló ban az Úr kül dött hoz -
zá tok…” (Jer 26,15) „A Sá tán (…) meg ver te Jó bot rossz in du la tú fe ké lyek kel te -
tő től tal pig.” De ő be teg sé gé ben is ki tar tó an fedd he tet len ma radt: „Ha a jót
el fo gad tuk Is ten től, a rosszat is el kell fo gad nunk.” (Jób 2,7.10) Iz rá el pe relt
Mó zes sel a pusz tá ban; az Urat kí sér tet ték, ám ő nem hagy ta cser ben a né -
pét: „Én majd ott ál lok előt ted a szik lán, a Hó re ben. Üss a szik lá ra! Víz fa -
kad be lő le, és ihat a nép.” (2Móz 17,6) Pál tól tud hat juk, hogy „a lel ki kő szik -
lá ból it tak, amely ve lük ment. Az a kő szik la pe dig a Krisz tus volt” (1Kor 10,4).
Já nos sze rint az Úr Jé zus a mi párt fo gónk és szó szó lónk is „az Atyá nál: mert
ő en gesz te lő ál do zat a mi bű ne in kért…” (1Jn 2,1–2) Az Úr Szol gá ja má sod -
szor is szólt ta nít vá nya i nak a ha lá lá ról és fel tá ma dá sá ról. „De ők nem ér tet -
ték ezt a ki je len tést, mi vel el volt rejt ve elő lük…” Egy kis gyer me ket ál lí tott elé -
jük pél da ként: „Mert aki a leg ki sebb mind nyá ja tok kö zött, az a nagy.” (Lk
9,45.48) Pál ma is hir de ti: meg iga zul ni csak a Krisz tus ba ve tett élő hit ál tal
le het! S ezért „töb bé te hát nem én élek, ha nem Krisz tus él ben nem” (Gal 2,20).
„Min de nem vagy, Jé zu som (…), / Bol dog, aki ben ned él! // (…) Ve led menny -
ben új ra élek. / Te vagy utam, éle tem, / Én Jé zu som, min de nem!” (EÉ 392,2.3) 

g Ga rai And rás

HE TI ÚT RA VA LÓ
„A jó em ber az ő szí vé nek jó kin cse i -
ből hoz za elő a jó kat; és a go nosz em -
ber az ő szí vé nek go nosz kin cse i ből
hoz za elő a go no szo kat.” (Mt 12,35; Ká -
ro li-for dí tás)

A fiú meg állt az aj tó ban. Kord za kó -
ját ki gom bol ta, zseb re vág ta a ke zét,
ne ki dőlt az aj tó fél fá nak. A tán co ló -
kat néz te.

Nem igen járt ilyen he lyek re, egy
ba rát ja be szél te rá, hogy jöj jön el. 

– Hogy akarsz be csa joz ni, ha nem
jársz tán col ni? – kér dez te, s ő kény -
te len volt el is mer ni, hogy iga za le het,
hi szen most is csak ar ra a lány ra gon -
dolt, akit a men zán lá tott. „Va jon tán -
col na ve lem?” – kér dez te ön ma gá tól,
de rög tön rá le gyin tett: „Hi szen nem
is tu dok tán col ni!”

Egy idő ben, ha egye dül volt ott -
hon, gyak ran be kap csolt va la mi ze -
nét, és úgy pró bált mo zog ni, ahogy
má sok tól lát ta. Gya ko rolt a tü kör
előtt, de he tek múl va is épp oly su tá -
nak érez te ma gát, mint az ele jén. „Ez
kín szen ve dés!” – gon dol ta ke se rű en.

Azért el jött ma es te. Hát ha van be -
szél ge tés sel tölt he tő szü net, mi alatt
kö ze led het a lány hoz. Ke res te, egyen -
ként pász táz ta vé gig a tán co ló kat.
Lük te tő rit mus do bolt, még is vol tak
pá rok, akik tel je sen össze ta pad va,
ero ti kus moz du la tok kal le beg tek,
mint ha egy test len né nek. „Mi cso da
ru tin! – só haj tott. – Mi cso da össze -
szo kott ság! Mi lyen jó ne kik! Ők már
túl van nak ezen az is mer ke dős hü lye -
sé gen. A moz gá su kon is lát szik a bi -
za lom.”

Más pá rok la zán, egy mást kör be -
ug rál va ráz ták ma gu kat. Eb ben in -
kább flört volt és ka cér ság. A pár juk
sze mét ke res ték, össze ne vet gél tek. A
fiú ezek nél ígé re tet és vá ra ko zást
lá tott. „A tánc min den képp a sze re -
lem ről szól” – ál la pí tot ta meg. A fér -
fi ról és a nő ről. A kap cso la tuk ról. 

Per sze van nak, akik csak lö työg -
nek. Ki sebb kör ben fi úk, lá nyok ve -
gye sen. Ne kik nincs pár juk. Te szik-
ve szik ma gu kat, lát szik, hogy el ső sor -
ban fi gye lem fel kel tés a cél juk. Leg ke -
ve sebb, aki csak mo zog ni akar. Egy
srá cot lá tott csak, aki be hunyt szem -
mel, a kül vi lá got ki zár va rin ga tó zott,
mé lyen a rit mus ba me rül ve. A kord -
za kós fiú el mo so lyo dott a lát vány ra:
bi zony sa ját ma gát nem igen tud ta
ilyen hely zet be kép zel ni. „Hogy ké -
pes így el en ged ni ma gát?”

To vább vizs lat ta a ka var gó tö me -
get, de azt a lányt, aki ért ide jött, nem
lát ta se hol. Se az asz ta lok nál, se a fo -
lyo són, se a bár pult nál. „Nincs itt –
ráz ta a fe jét csa ló dot tan. – Kü lön ben
tök hü lye va gyok! Mit ke re sek én itt?
És ha meg is ta lál nám? Tán col na ve -
lem? Úgy össze si mul va, eggyé ol vad -

va va la ha is tán col na ve lem? Frászt!
A ba rát nő i vel utá na vi hog va ki tár -
gyal nák, hogy mi lyen bé na vol tam.”

Még egy szer vé gig já rat ta pil lan tá -
sát a ter men, az tán be gom bol ta a
kord za kó ját, és ha za ment. 

* * *

A fi a tal em ber le zser moz du lat tal
len dí tet te vál lá ra a szék tám lá ról a
kord za kó ját. Az iro dá ban egy szer re
négy szem pár kö vet te a moz du la ta -
it. Úgy tett, mint ha nem ven né ész -
re, de ma gá ban elé ge det ten nyug táz -
ta, hogy be jön a csa jok nak. Bár me -
lyi ket meg kap hat ná. A szom széd
asz tal hoz for dult, oda szólt a kol lé gá -
já nak:

– Jössz ká véz ni?
Az csak bó lin tott, le tet te a te le font,

be csuk ta a ha tár idő nap ló ját.
– Me he tünk – mond ta a szem üve -

gét igaz gat va. Szé le sen vi gyor gott a
lá nyok ra, de azok nem re a gál tak.
Mi kor ki ér tek, meg kér dez te a tár sát:

– Mondd, hogy csi ná lod, hogy
mind egyik té ged fi gyel?

– Nem ér de kes! Nem szá mí ta -
nak – fe lel te az fö lé nyes mo sollyal, de
a ká vé zó pa rá nyi asz ta lá nál a ba rát -
ja nem hagy ta ennyi ben:

– Ki kell ne ked? Mi lyen csaj?
A fi a tal em ber vál lat vont, ke -

reszt be ve tet te a lá bát, hát ra dőlt, úgy
fe lelt: 

– Hát nem ilye nek! Ne kem egy nő
le gyen nő i es. Úgy ér tem, le gyen ben -
ne ki hí vás. Kell jen meg sze rez ni, más -
képp sem mit se ér.

S mi vel lát ta, hogy szem üve ges
kol lé gá ja ér tet le nül hall gat ja, si et ve
hoz zá tet te:

– Tud ni kell szé pet ha zud ni, ész -
re ven ni és ki hasz nál ni a má sik gyen -
ge pil la na ta it, ér ted? Mi nél ne he -
zebb, an nál jobb. Ha ez ne he zed re
esik, ak kor ne csi náld: ak kor ne tán -
colj! De ne kem kell a fan tá zia! Kell a
győ ze lem!

A ba rát ja er re saj nál koz va ve re get -
te meg a kord za kó vál lát, amit a fi a -
tal em ber nem is ér tett, csak a te kin -
te te bi zony ta la no dott el egy pil la nat -

ra, majd újabb váll rán dí tás kí sé re té -
ben a ká vé ja fö lé ha jolt.

* * *

A fér fi az alul já ró ban óva to san fog -
ta a há ta mö gött a hosszú szá rú vö -
rös ró zsát. Nem csak a tüs kék mi att,
in kább hogy a nő meg ne lás sa idő
előtt. Nem so kat kel lett vár nia. A nő
mo so lyog va si mult a kord za kó vál lá -
ra. Mint ha so se akar na ki búj ni a
bár so nyos öle lés ből. A fér fi elő húz -
ta a vi rá got, egy „Sze ret lek” kí sé re té -
ben ad ta át.

– Min dol goz tál ma? 
Ez út tal nem a mo tel szo bá ban, ha -

nem a ked venc kis kocs má juk ban
hang zott el a kér dés, mely min dig
elég az éj sza ká ba nyú ló be szél ge té sek
el kez dé sé hez. Vi tat koz tak, évőd tek,
és csak a zár óra kö ze led té vel vált ke -
ser édes ha zug ság gá a jó ked vük. Az
asszony meg ci ró gat ta a fér fi ar cát: 

– In dul nod kell! Még gya nút fog a
fe le sé ged.

* * *

Az öreg em ber egy pa don ül dö gélt.
Szi kár tes te épp oly há lás volt a me le -
gért, mint a park tu li pán jai, és ahogy
azok el hul laj tot ták az erő sö dő nap sü -
tés ben a szir ma i kat, ő is ma ga mel lé
ej tet te ki fé nye se dett kord za kó ját. 

Di á kok meg pá rok ta lál ko zó he lye
volt ez, min dig akadt bá mész kod ni -
va ló. Most egy kis gye rek vi sí tott ka -
cag va, az anyu ká ja épp a szö kő kút -
ról pró bál ta el te rel ni a fi gyel mét.
„Iga za van – gon dol ta az öreg em ber
–, annyi ra még nincs jó idő, hogy a
ki csi össze vi zez ze ma gát.”

Egy szer csak a vi rág ágyás mö göt ti
pá zsit ra lett fi gyel mes, ahol egy nagy -
já ból ve le egy ko rú fér fi fél mez te le nül
tán colt. Mel let te a fű ben fe hér bot fe -
küdt. Ámul va néz te, hogy a tán co ló,
vak ag gas tyán bar na fel ső tes te csu -
pa csont, fel emelt kar ja in lö työg a bőr.
Ze ne se hon nan sem szólt, az öreg
még is for gott, élet te len sze mét az ég -
nek emel ve kör be-kör be tán colt, és
mo soly gott.

Az öreg em ber a fe jét csó vál ta:
„Ne vet sé ges vén bo hóc!” De a le gyin -
tés sel va la hogy a jó ked ve is el szállt.
Még a szökőkúttal barátkozó csöpp -
ség lát vá nya sem de rí tet te fel, az
esze egy re csak a pá zsi ton ke rin gő,
haj lott fér fin járt. „Nem, nem, de -
hogy is bo hóc! Csak va la mi olyat
tesz, amit én a nyolc van évem alatt
so se pró bál tam: a ta va szi il la to kat
tán col ja, a ma dár dalt, a me leg szel -
lőt, az Éle tet!”

Ma gá ba for dul va bá mul ta egy da -
ra big, majd fel emel te a pad ról az el -
nyűtt kord za kót, és le haj tott fej jel a
vak em ber vál lá ra te rí tet te.

g Be recz Ág nes Gab ri el la

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

A kord za kó

A szo kott mó don kezd tük a hit tan -
órát. Ki ke res tük a bib lia ol va só Út mu -
ta tó az na pi igé it, és ku tat tuk a je len -
té sü ket. Egy szer csak a ti zen há rom -
éves-for ma fi úcs ka sze me fel csil lant.
Öröm mel új sá gol ta, hogy rá is mert
ab ból az egyet len mon dat ból Nóé tör -
té ne té re.

Mi vel ne ki a Bib li á val va ló el ső ta -
lál ko zá sa a tan év ele jén volt, amikor
az egy há zi is ko lá ba került, s a hit ta -
non új szö vet sé gi tör té ne te ket ta nu -
lunk, kí ván csi ság éb redt ben nem.

– Hon nan is me red te Nóé tör té ne -
tét? – kér dez tem.

– Ha unat ko zom, ak kor Bib li át
szok tam ol vas ni. El kezd tem az ele jén,
és a múlt kor ép pen ed dig ju tot tam –
fe le li.

Szí ven ütött ez a vá lasz. Nem ta -

lál koz tam még olyan fi a tal lal, aki –
hogy ne tölt se ha szon ta la nul vagy
unal ma san az időt – a Szent írást ve -
szi kéz be! S te szi ezt olyan va la ki, aki
nem hozott ma gá val ott hon ról hí vő
pél dát, aki nek ezt nem má sok ta ná -
csol ták, s aki az ele jén – őszin tén el -
mond ta – csöp pet sem lel ke se dett a
kö te le ző hit ok ta tá sért. De egy re több -
ször ad ja je lét az ige irán ti fo gé kony -
sá gá nak, ér dek lő dé sé nek s an nak,
hogy Is ten sza vá ban sze mé lyes üze -
ne tet fe dez fel.

E fi úcs ka pél dá ja el gon dol kod tat -
hat ben nün ket, hit ben já ró fel nőt te -
ket. Va jon mennyi re jel lem ző ránk,
hogy sza bad vagy unal mas per ce ink -
ben a Bib li á hoz nyú lunk, nem va la -
mi pót cse lek vést vá lasz tunk?

g Hu lej Eni k

Una lom el len?

Van nak Önök kö zött so ro zat füg -
gők, akik tű kön ül ve vár ják ked venc
szap pan ope rá juk kö vet ke ző epi zód -
ját vagy a fris sen ol va sott kö tet foly -
ta tá sát? Meg tu dom ér te ni, mit érez -
het nek, ami kor a té vé tár sas á gok né -
hány hét (rosszabb eset ben: hó nap)
szü ne tet ik tat nak be a szé ria egyes ré -
szei kö zé, vagy a ki adók csak jó val az
elő ző kö tet meg je le né se után dob ják
pi ac ra a re gény so ro zat kö vet ke ző
da rab ját. Mert bár alap ve tő en nem
va gyok ra jon gó tí pus, al kal man ként
én is „meg fer tő ző döm” – ez idő tájt
a Ta va szi tör té net tel.

Még csak most kezd éb re dez ni a
ter mé szet, és én már is a nya rat – egy -

szer s mind az őszt és a te let – vá rom.
A Har mat Ki adó ugyan is, saj nos,
min dig csak az új év szak be kö szön -
té vel je len te ti majd meg Cat he ri ne
Pal mer – Gary Chap man pár kap cso -
la ti ta nács adó köny ve it fel dol go zó –
négy rész ből ál ló re gény so ro za tá -
nak so ron kö vet ke ző kö te tét…

Az Idill ne ve ze tű kis vá ros ban ját -
szó dó re gé nyek (fő)sze rep lői akár
mi ma gunk is le het nénk: friss há za -
sok, akik most ala kít ják ki a kö zös éle -
tü ket; kis gyer me kes anyu kák, akik
már túl van nak né hány nagy csa ló -
dá son; hi va tá suk ban szép ered mé -
nye ket fel mu tat ni tu dó, de éle tük pár -
ját még ke re ső nők és fér fi ak; idő sö -

dő há zas pá rok, akik nyug díj ba vo nu -
lá suk után azon mun kál kod nak,
hogy to vább ra is a kö zös ség hasz nos
tag jai ma rad ja nak.

A so ro zat el ső, Ta va szi tör té net
cí mű kö te té nek kö zép pont já ban az
Öböl mé lye vá ros rész ben élő Bren -
da és Ste ve – a kre a tív, de gyer me -
kei ki re pü lé sét ne he zen vi se lő há -
zi asszony és a si ke res, de tú lon túl el -
fog lalt üz let em ber – vál ság ba ju tott
há zas sá ga áll. A bajt lát va ba rá tok
és szom szé dok ha da si et a se gít sé -
gük re, hogy tá ma sza ik le gye nek,
ami kor ket te jük jö vő je fo rog koc -
kán. Nem áru lok el nagy tit kot, ha
el mon dom, hogy a tör té net hap py

end del vég ző dik – de nyit va ma rad
a kér dés, ho gyan ala kul a töb bi
sze rep lő sor sa. „Folyt. köv.” a Nyá -
ri tör té net ben…

A so ro zat nagy eré nye, hogy – az
ugyan csak a Har mat Ki adó gon do zá -
sá ban meg je lent Tűz ál ló (Fi rep ro of)
cí mű könyv höz ha son ló an – a szó ra -
koz ta tó iro dal mat ke resz tény szel le -
mi ség gel öt vö zi, vagy is a könnyed
hang vé tel a té ma ige köz pon tú meg -
kö ze lí té sé vel pá ro sul. A „csa jos” bo -
rí tó el le né re fér fi ak nak is „kö te le ző ol -
vas mány”, ha meg akar ják ér te ni, egy-
egy élet hely zet ben mi min den ját szód -
hat le tár suk fe jé ben és szí vé ben.

g – vi tá lis –

Gary Chap man – Cat he ri ne Pal mer:
Ta va szi tör té net. Har mat Ki adó, Bu -
da pest, 2011. Ára 2900 fo rint.

Ta va szi tör té net
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Be kö szön tött a böj ti idő szak:
né hány hét re bú csút vet tünk
a mu lat sá gok tól, az es ték vi -
szont még hű vö sek ah hoz,
hogy órák hosszat sé tál junk a
sza bad le ve gőn. Hasz nál juk
hát ki eze ket a na po kat ar ra,
hogy egy-egy ér té kes kö te tet
le ve gyünk a köny ves polc ról!
Ha pe dig jól vá laszt juk meg az
ol vas ni va lót, a könyv vel töl tött
idő se gít he ti a böj ti el csen de -
se dé sün ket is.

Ko runk egyik leg is mer tebb
pap ja Böj te Csa ba, a dé vai ár -
vák ne ve lő ap ja. A fe ren ces
szer ze tes Ka ri kó Éva kér dé se -
i re vá la szolt. A be szél ge tés so -
ro zat el ső ré szé ben az Apos to li
hit val lás mon da ta it kom men -
tál ja, mi köz ben be pil lan tást
en ged a szer ze te si kö zös ség és

az ál ta la fenn tar tott ár va há zak
min den nap ja i ba. Amennyi re
egy sze rű en, annyi ra nagy sze -
rű en fo gal maz Csa ba test vér

az Ab lak a vég te len re cí mű kö -
tet ben. Böjt má so dik va sár na -
pi Osz to zónk ban most őt idéz -
zük: „Az ör dög nem va la mi
füs tös, kén kö ves, pa tás, szar -

vas lény, akit könnye dén fel is -
mer he tünk. Nincs ke ze, nyel -
ve, nem tud meg üt ni, nem
tud rosszat mon da ni, de meg -
tesz min dent, hogy mi mond -
junk rosszat, mi okoz zunk fáj -
dal mat, hogy egy mást bánt suk
és szo mo rú vá te gyük, el ront -
suk Is ten szép ál mát, szép
aján dé ka it el ta pos suk.” A
könyv lap ja in az el mé lyü lést
is mert és ke vés bé is mert köl -
tők ver sei se gí tik.

Ha pe dig böjt, fi gyel med be
ajánl juk a könyv pi ac egyik új -
don sá gát. Ép pen a szen ve dés -
re em lé ke ző idő szak ra je lent
meg új kön tös ben Má rai Sán -
dor Har minc ezüst pénz cí mű
re gé nye. Az író nap ló já ból
tud juk, hogy éve ken ke resz tül

ele mez te a Bib lia szö ve gét és
ol vas ta teo ló gu sok mun ká ját,
hogy mi nél job ban meg is mer -
hes se a har minc ezüs tért csó -
ko ló Jú dás sze mé lyi sé gét. Az
áru lás per sze – az emig rá ci ó -
ba kény sze rült – Má rai szá má -
ra a hu sza dik szá zad kö ze -
pén sok kal töb bet je len tett a
tör té nel mi és teo ló gi ai vo nat -
ko zá sá nál. Mást azon ban e
he lyen nem áru lunk el, in -
kább ol vasd el a re gényt, vagy
hall gasd meg CD-ről Kút völ -
gyi Er zsé bet elő adá sá ban!

Egy könyv el ol va sá sa után
nincs is jobb do log, mint meg -
vi tat ni a ve le kap cso la tos él mé -
nye ket. Eb ben le het se gít sé -
ged re a Moly.hu. Egy re töb ben
vall ják: az in ter ne tes kom mu -
ni ká ció súly pont ja a kö zös sé gi
ol da lak ra ke rül. Ezt is mer te fel
már több mint két éve a
Moly.hu meg ál mo dó ja – Nagy
Ben ce, az Evan gé li kus Élet ter -
ve ző szer kesz tő je –, öt le té ből
pe dig ki nőtt Ma gyar or szág leg -
na gyobb köny ves kö zös sé gi ol -
da la. A kö te te ket ér té kel he ted,
kri ti zál ha tod, idéz he ted, fel ve -
he ted vá ró lis tád ra, ez ál tal pe -
dig meg is mer ked hetsz mind -
azok kal, akik ugyan azt ol vas sák,
amit te. A www.moly.hu fel -
hasz ná lói ugyan ak kor nem -
csak a vir tu á lis tér ben ta lál koz -
nak. Ugyan is nem csak kö zös -
sé gi há ló, ha nem ba rát sá gok és
sze rel mek is szö vőd tek már a
mo lyok kö zött.

g – Je n – 

OSZ TOZÓ

Könyv böjt? Nem. Köny ves böjt!

Hosszú volt a tél. Tes tem nek, lel kem nek egy -
aránt. Úgy ér zem, le me rü lő ben va gyok. Va la -
ki rám néz, és sá padt ar co mat lát va azt ja va sol -
ja, szed jek va la mit. Mond juk pezs gő tab let tát.
A leg több nek még az íze is jó, és a ben ne rej -
lő vi ta mi nok kal ta lán ki húz ha tom ta va szig. A
tes tem egész ség meg őr zé se te hát ki pi pál va.

De mi lesz a lel kem mel? Mi az, ami lel kem
egész sé gé nek a meg őr zé sét szol gál ja? Mert hogy
a hosszú té li na pok azt is ki kezd ték, és úgy ér -
zem, idő köz ben a lel kem is sá padt tá vált. Az -
tán eszem be jut, hogy ta lán itt is szó ba jö het -
ne a pezs gő tab let ta. Mert ta lán lé tez nek lel ki
pezs gő tab let ták is. Olyan le he tő sé gek, pil la na -
tok, ame lyek fel pezs dí tik a lel ke met a kö dös,
nap fény nél kü li, tél vé gi idő ben. Egy ta lál ko zás,
egy be szél ge tés, egy le he tő ség.

Ilyen pezs gő tab let ta volt az ad ven ti ké szü -
lő dés, majd a ka rá csony bé kes ség il la ta. Az tán
leg utóbb a far san gi mu lat sá gunk. De ezek
már el múl tak, a to va tű nő idő má ra em lé ke ket
fa ra gott be lő lük. És az em lé kek nek va la hogy
nincs olyan erős vi ta min tar tal muk, mint az ak -
tu á lis tör té né sek nek. Va la mi új után kell néz -
nem. Va la mi után, ami új ra fel pezs dít, ami új -
ra len dü let be hoz za le me rül ni ké szü lő lel ke met.
Így hát le ülök, hogy vé gig gon dol jam, mi az, ami
szó ba jö het, mi az, ami nap ról nap ra, hét ről hét -
re fel tölt.

Azt hi szem, el ső sor ban a ta lál ko zá sok. A
hét fő es ti, amely min dig egy mély be szél ge tés -
sel ke cseg tet. A ked di, mert aki nek van kedd -
je hoz zá, az zal jót fil mez he tünk, és per sze a
csü tör tö ki, ami kor ön fe led ten tán col ha tunk.
És a ta lál ko zá sok vagy a te le fon be szél ge té sek
a ba rá ta im mal, él je nek akár a kö zel ben, akár
több száz ki lo mé ter re tő lem. Egész egy sze rű -
en fel pezs dít az, hogy meg oszt hat juk egy más -
sal él mé nye in ket, fel fe de zé se in ket, egy jó

köny vet vagy egy dalt, amely va la miért so kat
je lent szá munk ra.

És az egye dül, csend ben el töl tött per cek.
Ami kor a leg jobb Ba rá tom mal ta lál koz ha tok.
Az zal, aki min dent tud ró lam, és en nek el le né -
re sem küld el a fe né be, ha nem min dig van rám
ide je. Aki nek nem va gyok a ter hé re, még ak -
kor sem, ami kor lel kem sá pad tabb a meg szo -
kott nál, és ak kor sem, ha két ta lál ko zás kö zött
több idő te lik el. Ő min dig örül ne kem, bár mi -
kor ko pog tas sak is ná la.

Vissza ol vas va lá tom: egy más után so ra koz -
nak lel ki pezs gő tab let tá im a te le írt la pon.
Ezek va ló já ban min dig is ren del ke zé sem re
áll tak, hogy sá padt sá gom ból pi ros pozs gás sá va -
rá zsol ja nak. Csak időn ként vé gig kell gon dol -
nom mind ezt. Szám ba ven ni. Pél dá ul böjt ben.
Kí vá nom min den ki nek, hogy a hús vét vá ró
idő ben ta lál jon rá új ra el ve szett nek hitt pezs -
gő tab let tá i ra!

g Ba lázs Vik tó ria

PAL AC K P OSTA

Pezs gő tab let ták

Név jegy:
Ba lázs Vik tó ria
A Deb re ce ni Evan gé li kus
Egye te mi Gyü le ke zet lel ké -
sze va gyok. Kö zös sé günk
amo lyan lel ki pezs gő tab let -

ta le het mind azok szá má ra, akik be tér nek
hoz zánk. Meg le he tő sen pezs gő éle tet élünk:
hét főn ként na gyo kat be szél ge tünk, ked den
fil met né zünk, csü tör tö kön tán co lunk, ta -
vasszal és ősszel ki rán du lunk, és mind eköz -
ben so kat ne ve tünk. Nyi tot tak és be fo ga -
dó ak va gyunk. Ha le me rü lő ben vagy, és
Deb re cen ben jársz, nézz be hoz zánk, lel -
ked egész sé gé nek meg őr zé se ér de ké ben!

Az oldalt szerkesztette: Vitális Judit

Sze xu a li tás
és Ta káts Ta más
A 124 sza va zat tal har ma dik he -
lyre került kér dé sé volt az el ső
es te: „Me leg fiú va gyok, nor má -
lis, ki egyen sú lyo zott kap cso lat -
ban. Tény leg utál en gem a ci vi -
li zált, ke resz tény vi lág?”

A (nem fel tét le nül hí vő)
nyil vá nos ság előtt meg szó la -
ló kor társ ke resz tény em bert
ta lán ez a kér dés ál lít ja a leg -
ne he zebb fel adat elé, Dá nyi-
Nagy Má rió azon ban áll ta a
sa rat. Sze rin te „ez a fel ve tés
nem vá laszt igé nyel, ha nem
bo csá nat ké rést”, ab ban az eset -
ben, ha az érin tet tek az egy há -
zak vagy ke resz tény em be rek
ré szé ről csak nyílt ag resszió
for má já ban kap tak ed dig vá -
laszt e kér dés re. „Hogy ha azt
kom mu ni kál tuk fe léd, hogy
té ged nem le het sze ret ni, hogy
té ged még az Is ten sem sze ret,
ak kor az na gyon nagy vé tek
volt” – fo gal ma zott Má rió.

Az el ső es ti elő adás nagy ré -
sze ez után ma gá ról a sze xu a -
li tás ról szólt, olyan – köz egy -
há zi ber kek ben ta lán ta bu nak
szá mí tó, ám a fi a ta lo kat an nál
in kább érin tő – kér dé sek ről,
mint pél dá ul: „Is ten hely te le -
ní ti bár mi faj ta sze xu á lis szo ká -
sun kat?” „Szá mít ne ki, mi lyen
sze xu á lis éle tet élünk?”, va la -
mint hogy (te kint ve az er re vo -
nat ko zó bib li ai ige he lyek szá -
mát) „Mi ért ér dek li Is tent
ennyi re a szex?”

Az elő adó Freud té te lét (a
val lás el foj tott sze xu a li tás)
meg for dít va adott vá laszt: a
sze xu a li tás az el foj tott val lá sos -
ság, amely em lé kez tet az Is ten -
nel va ló kap cso la tunk ra és
Isten Fi á ra, aki tel jes va lónk ban
lát hat min ket, aki előtt nem
kell szé gyen kez nünk, és aki
ér tünk tel je sen oda ad ta ma gát.

Az elő adás után a Ta káts
Ta más Blues Band kon cert je
kö vet ke zett. A front em ber
mi ni pré di ká ci ók kal ve zet te át
a da la it, szá já ból több ször
hang zott el, hogy „az Úr ne vé -
ben”, mint a há rom na pos ren -
dez vé nyen össze sen, en nek
fé nyé ben a „Po cso lyá ba lép -
tem…” kez de tű, erő sen sze xu -
á lis tar tal mú – egyéb ként nagy
si ke rű – szer ze mény az es te
fo lya mán nem hang zott el…

A föl di kép vi se let nek
sincs meg ál lás
Na gyobb tö me get von zott és
moz ga tott meg a má so dik na -
pon a Non Stop együt tes, ame -
lyet az X-Fak tor te het ség ku ta -
tó mű sor ból is mer he tett meg
az or szág. Az es te a Ki lincs
kon cert jé vel kez dő dött, majd
is mét Dá nyi-Nagy Má ri óé volt
a szín pad, aki a má so dik leg -

nép sze rűbb kér dés sel kap cso -
lat ban – „Nem hi szek ben ned
(pon to sab ban nem hi szek
egyet len val lás nak sem, mert
min det kor rupt nak, ha ta lom -
éhes nek, ha zug nak, tol vaj nak,
di let táns nak, ki re kesz tő nek
vagy gyil kos nak lá tom, val lá -
son ként más-más jel ző a
hang sú lyos). Ha lé te zel, ak kor
mi ért nem úgy irá nyí tod a
»föl di kép vi se le te det«, hogy
hi te les le gyen, és én hin ni tud -
jak?” – fo gal maz ta meg a bűn -
ről al ko tott né ze te it.

Elő adá sát is mét bo csá nat -
ké rés sel kezd te, majd újabb
kér dé sek so ra kö vet ke zett:
„Mi ért nem kez de nek az egy -
há zak va la mit a sa ját vét ke ik -
kel?” „Egy ál ta lán mit tud kez -
de ni az em ber a sa ját bű ne i -
vel?” „Ki nem mond hat ja el
ma gá ról, hogy ne vi sel ke dett
vol na ki re kesz tő en, hogy ne
ütöt te vol na be le az or rát
olyan dol gok ba, amik hez nem
ért, ki ne ha zu dott vol na, és ki
ne vá gya koz na ha ta lom ra?”
Hogy ha te hát mind eze ket el -
mond hat juk az egy ház ról, el -
mond hat juk ma gunk ról is. Az
egy ház pe dig mind azon em -
be rek kö zös sé ge, akik nek az
adós le ve lét Is ten Fia a ha lá lá -
val össze tép te, és ahol azok az

em be rek ta lál hat nak kö zös -
ség re, akik fel is mer ték: mind -
annyi an rá szo ru lunk Is ten ke -
gyel mé re.

Az el gon dol kod ta tó be széd
után kö vet ke zett a Non Stop,
amely po pu lá ris da lo kat dol -
goz fel a cap pel la for má ban.
Az öt ta gú fiú csa pat te het sé gé -
vel, hu mo rá val és szín pa di
moz gá suk pro fiz mu sá val óri -
á si si kert ara tott – el ső sor ban
a lá nyok kö ré ben.

Kér dé sek és vá la szok
Mint utó lag meg tud tam, a
fesz ti vá lon össze sen több
mint ezer fi a tal vett részt,
har ma dik es te már ak ko ra
sor állt a be já rat előtt, hogy
alig ju tot tam be az el söp rő
győ zel met ara tó kér déssel –

„Hon nan tu dom, hogy nem a
sa ját agyam vá la szol, ami -
kor meg kér de lek Té ged?” –
fog lal ko zó, gon do lat éb resz tő
elő adá s ra.

Dá nyi-Nagy Má rió sze rint
ez a kér dés bár ki más sal kap -
cso lat ban is fel te he tő: ha a
ba rá tom vá la szol, hon nan tud -
jam, hogy ő volt, nem pe dig az
agyam? Sze rin te sok kal ré -
misz tőbb az, ha fel té te lez zük,
hogy van Is ten, de úgy vél jük,
nem akar sem mit mon da ni.
Hi szen ha Is ten hall gat, ki
mond hat ná meg, mi igaz, és
mi nem? Emel lett a Bib lia
har ma dik mon da ta bi zo nyí ték
ar ra, hogy Is ten szólt, Já nos
evan gé li u má ban pe dig ő ma -
ga vá lik élő szó vá. Ezért nem
köny vek ben vagy kép le tek -
ben ke res sük az igaz sá got, ha -
nem Jé zus sze mé lyé ben.

Az elő adás után az utol só es -
tén a Sza bó Ba lázs Band húz -
ta a talp alá va lót a kö zön ség
leg na gyobb örö mé re. Köz ben a
szín pad mö göt ti szo bá ban – ta -
buk nél kül – zaj lot tak a sze mé -
lyes be szél ge té sek. A teo ló gu -
sok hoz és lel ké szek hez a há rom
nap alatt ezen az utol só es tén
for dul tak leg töb ben, hí vők és
ké tel ke dők egy aránt, a leg kü -
lön bö zőbb kér dé sek kel.

Olyan em bert nem iga zán
ta lál ni, aki az ut cá ról esett
vol na be, vagy a hon lap alap -
ján ta lált vol na ide; a szer ve zők
leg in kább a MEKDSZ-ta gok
sze mé lyes is me ret sé gé re ala -
poz tak, hi szen aho gyan Écsi
Ani kó fő ko or di ná tor is el -
mond ta, „ma nap ság a fi a ta lo -
kat az in ter ne ten ke resz tül le -
het a leg könnyeb ben el ér ni, de
az után csak a sze mé lyes kap -
cso la tok se gít het nek, hogy el
is jöj je nek az al kal ma ink ra.
Mi jó ke resz tény szo kás sze -
rint nem csak pla ká tot akar -
tunk ki ten ni, ha nem meg is
akar tuk szó lí ta ni, sze mé lye sen

el akar tuk hív ni az em be re ket,
aho gyan Jé zus is tet te az zal,
hogy kö zöt tünk járt.”

Ha a fesz ti vál min den kér -
dés re nem nyújt ha tott is vá -
laszt, te ret adott olyan kér dé -
sek meg fo gal ma zá sá nak, ame -
lye ket ta lán a ke resz té nyek ből
egy kí vül ál ló ki sem néz ne – és
pél dát mu ta tott a te kin tet ben
is, ho gyan le het fel sza ba dul -
tan, de nem fék te le nül, ta buk
nél kül, még is egy más ra oda fi -
gyel ve szó ra koz ni.

g La borczi Dó ra

Nem tud tál részt ven ni a fesz -
ti vá lon, vagy sze ret néd új ra
meg néz ni, meg hall gat ni az
elő adá so kat? Kat tints a
www.egyker des.hu ol dal ra!

Kér dé sek Is ten hez
b Az Egy kér dés fesz ti vált rend kí vül bátor és ér tel mes in -

ter ne tes kez de mé nye zés előz te meg. A www.egyker -
des.hu ol da lon a lá to ga tó ez zel a mon dat tal ta lál koz ha -
tott elő ször: „Ha küld het nél egy kér dést Is ten nek, mi len -
ne az?” A hon lap ra össze sen 2699 kér dés ér ke zett. Az ol -
dal lá to ga tó i nak sza va za tai alap ján a Ma gyar Evan gé li -
u mi Ke resz tyén Di ák szö vet ség (MEKDSZ) már ci us 1. és
3. kö zött há rom na pos fesz ti vált szer ve zett, ame lyen a
részt ve vők a há rom leg nép sze rűbb kér dés re kap hat tak
vá laszt vagy út ba iga zí tást Dá nyi-Nagy Má rió re for -
mátus teológushallgató se gít sé gé vel. Emel lett az ese mény
hely szí né ül szol gá ló, A Grun d elnevezésű budapesti
szó ra kozóhelyen ren ge teg kon cert, ked vez mény, va la -
mint – sze mé lyes be szél ge tés re és sö rö zés re is kap ha tó –
lel kész vár ta a kér de ző ket.
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A ne gye dik rész kon zul tá ci ó val vé get
ért a vi dé ken tar tott el ső – de cem ber -
ben in dult – mun ka társ kép ző tan fo -
lyam. A kez de mé nye zés lét jo go sult -
sá gát iga zol ta a részt ve vők ma gas szá -
ma: har minc he ten vé gez ték el a kép -
zést. Igaz, nem csak Bé kés csa bá ról, de
a kör nyék be li gyü le ke ze tek ből is ér -
kez tek test vé rek. Sa ját lel ké szük
meg bí zá sá ból so kuk vé gez már rész -
fel ada tot a gyü le ke zet épí tés ben, és a
tan fo lyam jó al ka lom nak bi zo nyult az
el kö te le zett sé gük ben va ló meg erő sö -
dés re, va la mint hit be li is me re te ik
gya ra pí tá sá ra. 

A bé kés csa ba i ak a na gyobb test vér
sze re te té vel fo gad ták az Oros há zá ról,
a szar va si ó- és új temp lo mi gyü le ke -
zet ből, Med gyes egy há zá ról, Kon do -
ros ról, Pusz ta föld vár ról ér ke ző ket.

Az elő adá sok most is a hallgatók
bib lia is me re tének, egy ház tör té ne ti
jár tas sá gának elmélyítését célozták,
illetve a be szél ge tés ve ze tés mód -
szer  ta nát és gya kor la tát tár ták fel a
részt vevők előtt. Sok kér dés re kap -
hat tak vá laszt az ér dek lő dők. Az
egy há zunk ban ma idő sze rű té mák
– a stra té gia ügye, a múlt fel dol go -
zás össze tett je len sé ge, egy há zi saj -
tónk hely ze te és új li tur gi ánk gyak -
ran vi ta tott ér té kei – egy aránt elő -
ke rül tek. 

A bé kés csa bai temp lom ban már -
ci us 6-án, va sár nap a tan fo lyam ve -
ze tő je, D. Sze bik Im re nyu gal ma zott
püs pök hir det te az igét Péld 3,5–12
alap ján. Is ten ne ve lő is ko lá já ba hí vo -
gat ta a né pes hall ga tó sá got és a gyü -
le ke ze ti mun ka tár sa kat. Együtt tér -

del tek az ol tár elé a tan fo lyam vég -
zett hall ga tói, hogy igei ál dás sal és az
úr va cso ra kö zös sé gé nek ere jé vel in -
dul ja nak a szol gá lat ba, ki-ki a ma ga
gyü le ke ze té ben. Hí vo gat ni, be te ge -
ket lá to gat ni, kö zö nyö se ket fel ráz ni,
el eset te ket fel ka rol ni, egy szó val ta -
nús kod ni a Krisz tus-kö ve tés szép sé -
gé ről, a ke resz tény élet örö mé ről és
ke reszt hor do zás ide jén a fe lül ről ka -
pott erő ről. Me lyik gyü le ke zet ben
nincs szük ség er re a szol gá lat ra? 

Áll jon itt vé gül a tan fo lyam szol -
gá lat te vő i nek név so ra: dr. Bács kai
Ká roly, dr. Var ga Gyön gyi, dr. Ko rá -
nyi And rás, Ba li cza Iván, Kon dor Pé -
ter, Nagy Zol tán, Dorn Ré ka, Pé ter
At ti la, Ja kab Bé la, Lá zár né Skor ka
Ka ta lin és e so rok író ja: 

g D. Sze bik Im re

Har minc he ten vé gez tek
Be fe je ző dött a gyü le ke ze ti mun ka társ-kép zés Bé kés csa bán

b A Ma gyar Re for má tus Pres bi te -
ri Szö vet ség lap ja, a Pres bi ter
húsz éves. A most meg je le nt ez
évi el ső szám ban a fe le lős szer -
kesz tő, dr. Bé ke fy La jos be je -
len ti: a 20. év fo lyam min den
szá mát ju bi le u mi ün ne pi szám -
má nyil vá ní tot ták.

Az ün ne pi év for du ló hoz il lő kül ső és
bel ső tar ta lom mal je lent meg a Pres -
bi ter idei el ső szá ma. Krisz tu sért kö -
vet ség ben cím mel dr. Bölcs kei Gusz -
táv re for má tus püs pök, az egy ház zsi -
na tá nak lel ké szi el nö ke kö szön ti a la -
pot és ol va só it, va la mint szer kesz tő -
bi zott sá gát. A szí nes cím la pon az
imád ság fon tos sá gá ra mu tat rá az
evan gé li kus Túr me zei Er zsé bet Reg -
gel től es tig cí mű ver se. 

A ve zér cik ket dr. Er dé lyi Gé za
nyu gal ma zott fel vi dé ki püs pök jegy -
zi. A jobb ol da li fel ső ke ret ben a szö -
vet ség pe csét jét kö rül fu tó „20 év
Pres bi ter” arany be tűs fel irat for ma i -
lag is jel zi a ne ve ze tes év for du lót. Az
Ige kö rül ro vat ban dr. Vi czi án Mik lós
a szent össze gyü le ke zés ről el mél ke dik.
Az egy há zi év ak tu á lis al kal má hoz il -

lesz ked ve Kál vin böjt ről al ko tott gon -
do la ta it is meg is mer het jük. Már ci us
15-i nem ze ti ün ne pün ket Wass Al bert
esz me fut ta tá sá val kö szön ti a lap. 

A Nyi tott szem mel ro vat ban a hit és
tu do mány vi szo nyát tag lal ja Kö ves pa -
ta ki Lász ló, míg a Ma gyar pres bi ter ro -
vat ban dr. Kiss Do mo kos Dá ni el két
meg ha tá ro zó re for má tus sze mé lyi ség -
re irá nyít ja fi gyel mün ket: Bal ta zár De -
zső re és Csi kesz Sán dor ra.

Vass Jó zsef 20. szá za di „gá lya rab”-
pré di ká tor éle tét mu tat ja be dr. Papp
Vil mos ro va ta, és – A pres bi ter mun -
ka me ze je so ro zat ban – foly tat ja a
pres bi te rek is ten tisz te le ti szol gá la tá -
nak sok ol da lú át te kin té sét. A ha zai
pres bi te ri al kal mak so rá ban az észak-
pes ti, a csong rá di, az eger völ gyi, a
dél-pes ti, a du nán tú li (köm lő di, nagy -
atá di, tá ci) ta lál ko zók ról, kép zé sek -
ről, kon fe ren ci ák ról ka punk kör ké -

pet. Meg szív le len dő szem pon to kat
kí nál a lap a Ma gyar or szá gi Re for má -
tus Egy ház ban idén ese dé kes ál ta lá -
nos pres bi te ri tiszt újí tás hoz is. 

Mi u tán a fe le lős szer kesz tő – az el -
nök ség ja vas la ta alap ján – ju bi le u mi
év fo lyam má nyil vá ní tot ta az idei hat
szá mot, en nek for mai és tar tal mi
szem pont ja it is meg oszt ja az ol va sók -

kal, az zal a ki fe je zett cél lal, hogy aki
bár me lyik té má hoz hoz zá sze ret ne
já rul ni, te gye meg ezt írá sá val, hogy
így kö zö sen le hes sen há lát ad ni az
Úr nak a lap szol gá la tá ért. 

A Kár pát-me den cei re for má tus ság
éle té vel több cikk is fog lal ko zik: Szlo -
vá ki á ból tu dó sít a lap pél dá ul ar ról,
hogy a Fel vi dé ken több mint 65 ezer
re for má tus él; meg tud juk, hogy Szer -
bia mé lyén, a to ron tál vá sár he lyi gyü -
le ke zet ben járt Szász fal vi Lász ló ál lam -
tit kár, Kár pát al ján pe dig a rá ti gyü le -
ke zet ben volt pres bi te ri hét vé ge. 

Az el ső ju bi le u mi lap szám ban a fe -
le lős szer kesz tő foly tatja Kál vin ról
szó ló elő adás-so ro za tát, és hírt kap -
ha tunk a Hei del ber gi ká té meg je le né -
sének négy száz öt ve ne dik év for du ló -
já ról meg em lé ke ző ün nep elő ké szü -
le te i ről is. Ap ró ér de kes sé gek is ma -
guk ra von ják a fi gyel met: pél dá ul egy
Hol don el hang zott imád ság James Ir -
win űr ha jós tól vagy Au gus ti nus gon -
do la ta i nak ak tu a li zá lá sa Apos ta gi
Zol tán tol lá ból. 

Papp Vil mos Negy ven egy pré di ká -
tor cí mű kö te te újabb meg ren dí tő do -
ku men tum a pro tes táns fe le ke ze tek
20. szá za di már tír ja i ról. 

Több, rész ben szí nes fo tó és il luszt -
rá ció te szi va ló ban sok szí nű vé, gaz -
dag gá a ju bi le u mi év fo lyam el ső szá -
mát, ame lyet négy be tét ol dal egé szít
ki a szö vet ség 2010. évi te vé keny sé -
gé ről és az idei mun ka ter vé ről szó -
ló El nök sé gi be szá mo ló val, va la mint
a köz gyű lés elé ter jesz ten dő ha tá ro -
za ti ja vas la tok kal. 

Két fon tos ese mé nynek a meg hí -
vó ját is köz li a lap: a Du na mel lé ki
Református Egyházkerület 31. pres -
bi te ri kon fe ren ci ájáét, il let ve a pres -
bi te ri szö vet ség már ci us 26-ra össze -
hí vott évi ren des köz gyű lé séét. 

A tar tal mas és va ló ban szí nes
szám hoz il lik Au gus ti nus egy ház atya
jó ezer hat száz éve meg fo gal ma zott
mon da ta: Tolle, lege! – Vedd, ol vasd! 

g (-r -i -s)

Ju bi le u mi év fo lya mát ün nep li
a református Pres bi ter

b Öröm hír ci gá nyok nak is cím -
mel ta valy ka rá csony ra je lent
meg az Öku me ni kus Ta nul -
má nyi Fü ze tek 22. szá ma a
Ma gyar or szá gi Re for má tus
Egy ház, a Ma gyar or szá gi Evan -
gé li kus Egy ház és a Pol gá ri
Ma gyar or szá gért Ala pít vány
tá mo ga tá sá val. Ben ne ki lenc
szer ző – kö zöt tük ci gány szár -
ma zá sú ak – kü lön bö ző szem -
pont ból jár ja kör be a ci gány ság
és az evan gé li um vi szo nyát.
A fü zet im már má so dik ki -
adás ban is nap vi lá got lá tott.

A ki ad ványt szer kesz tő Tóth Ká roly
nyu gal ma zott re for má tus püs pök -
nek, az Öku me ni kus Ta nul má nyi
Köz pont el nö ké nek be ve ze tő je
sze rint há rom szem pont ból is el -
ér ke zett az „al kal mas idő” (Ef 5,16)
a kér dés új ra gon do lá sá ra és ha té -
ko nyabb meg ol dá sok al kal ma zá sá -
ra. Az el ső a hit pa ran csa, a má so -
dik a nem ze ti ér dek, a har ma dik
pe dig az eu ró pai kö zös fel lé pés le -
he tő sé ge az össze sen ti zen öt mil li -
ós, Ma gyar or szá gon egy mil li ós lé -
lek szám fe lé tar tó ki sebb ség fel -
eme lé se ér de ké ben. Ezzel a céllal
össze füg gés ben a szer kesz tő össze -
fog lal ja a Szent írás ta ní tá sát az
em ber ről: Is ten Jé zus Krisz tus ban
az egész el bu kott em be ri nem -
zet sé get meg vál tot ta, ben ne mint
új Ádám ban hely re ál lít va az em ber
mél tó sá gát.

Ol vas ha tunk a fü zet ben az Eu -
ró pai Unió ide vo nat ko zó te vé -
keny sé gé ről és ter ve i ről is. A cél a
ci gány la kos ság mi nél si ke re sebb
in teg rá ci ó ja, kü lö nös te kin tet tel
ar ra, hogy öt ven szá za lék kö zöt tük
a húsz éves nél fi a ta lab bak ará nya. 

Klaus Doug lass Az új re for má ció
cí mű köny ve alap ján szem be sít a
prob lé mák kal Csu hai Jó zsef, a Ma -
gyar or szá gi Bap tis ta Egy ház ci -
gány misszi ói ko or di ná to ra (Vác eg -
res). Az egy há zak fe lé szo ci á lis
kér dé sek ben for dul az ér dek lő dés,
spi ri tu á li sak ban sok kal ke vés bé.
Min dig nagy kér dés, hogy ha lat ad -
junk-e vagy há lót.

A ma gyar or szá gi ci gány nép -
cso por tok ról és nyel vek ről ol vas ha -
tunk Lan da u er At ti lá nak, a re for -
má tus zsi nat ci gány ügyi meg bí -
zott já nak tol lá ból. A ci gány ság
csak a kí vül ál lók szá má ra tűn het
egy sé ges nek, va ló já ban a ro mung -
rók, oláh ci gá nyok is to váb bi cso -
por tok ra osz la nak. Ér de kes sé ge a
ta nul mány nak, hogy aki nem is -
mer i bi zo nyos ci gány sza vak ere de -
tét, itt meg ta lál hat ja.

A ci gá nyok ra jel lem ző val lá si
sa já tos sá go kat vá lasz tot ta írá sa té -
má já ul Sur man Lász ló író, köl tő, az
Evan gé li u mi Pün kös di Kö zös ség ci -
gány misszi ói mun ka cso port já nak
ve ze tő je (Bé kés). Mint meg tud juk
be lő le, a val lás és a ba bo na együtt -
élé se ön vé del mi reflex nek is fel fog -
ha tó. Ugyan ak kor a ci gá nyok szí -
ve sen ve szik, ha imád koz nak ér tük,
és csak rit kán uta sít ják el az imád -
ság le he tő sé gét.

Cson ka Jó zsef misszi ós lel kész,
a Re mény ség Há za Ci gány misszi -
ós Ala pít vány ku ra tó ri u má nak el -
nö ke (Hosszú pá lyi) a ci gány ho lo -
kauszt ról ír. A leg több ku ta tó sze -
rint a ci gány ál do za tok szá mát il -

le tő en a fél mil li ós adat a leg va ló -
szí nűbb. 

A ci gá nyok tár sa dal mi gond ja i -
nak meg ol dá si le he tő sé ge it tag lal -
ja Der dák Ti bor, a sa jó ka zai Dr.
Ám béd kar Gim ná zi um igaz ga tó ja.
A gyü le ke ze ti élet, akár ön ál ló an,
akár a „ma gya rok kal” kö zö sen, na -
gyon fon tos terepe a fel zár kóz ta tás -
nak, pél dá ul a Bib lia rend sze res ol -
vas ta tá sá val. Emel lett – töb bek
kö  zött – az elő re fi ze tős mé rő óra
és a ka mat men tes ka ri ta tív hi tel is
sok szen ve dés től kí mé li meg a csa -
lá do kat. Az is ko lák ban pe dig a
csa lád, a na gyobb kö zös ség be vo -
ná sá val igen is le het jó ered mé -
nye ket el ér ni – állítja a szerző.

Had há zy An tal nyír egy há zi re -
for má tus lel kész, szo cio ló gus, fő -
is ko lai ta nár egyik ta nul má nyá -
ban az elő íté le tek kel, a má sik ban a
bű nö zés sel fog lal ko zik. Ah hoz,
hogy a ci gá nyok min tát kö ves se -
nek, em be ri jó kap cso la tok ra van
szük ség. Kér dés, hogy van-e ilyen
ci gány és nem ci gány kö zött. A ci -
gá nyok és a bű nö zés vi szo nyá ról
nincs pon tos sta tisz ti ka, hi szen
an nak sincs pon tos meg ha tá ro zá -
sa, hogy ki a ci gány. Egyéb ként pe -
dig az a dön tő, hogy a gye re kek, fi -
a ta lok mi lyen pél dá kat lát nak ma -
guk előtt – ál la pít ja meg.

Mit te het nek a ke resz tény egy há -
zak? – kér de zi Szu hánsz ky Ist ván
mis kol ci me to dis ta lel kész. A leg -
több egy ház ban már jó val a rend -
szer vál tás előtt fog lal koz tak ci -
gány misszi ó val. A ka to li ku sok nál
például 1943-tól van szer ve zett ci -
gány pasz to rá ció, a me to dis ták nál
1952-ben ala kult az al só zsol cai gyü -
le ke zet. Ma is igaz, hogy aki fog lal -
koz ni akar ve lük, an nak kü lön „meg
kell ta nul nia” őket. A ci gá nyok igen
ér zé ke nyek, a szí vük kel gon dol -
koz nak, könnyen lel ke sít he tők, de
ez zel is, mint min den nel, vissza
le het él ni. Min den kép pen ar ra kell
szá mí ta ni, hogy nagy vál to zá so kat
csak ki tar tó, több nem ze dé ken át -
íve lő mun ká val le het el ér ni.

A ta nul má nyok so rát Ba kay Pé -
ter nek, evangélikus egy há zunk ci -
gány misszi ói re fe ren sé nek (Sár -
szent lő rinc) „Ne fél je tek” cí mű írá -
sa zár ja. Az el múlt év szá za dok és
év ti ze dek nem hoz ták meg a kí vánt
ered ményt. Mi hi ány zott te hát? A
könnyebb meg ér tés ked vé ért vo -
nat koz tas suk Lk 4,18-at a ci gány -
ság ra. Jé zus min den hely zet ben és
hely zet re mond ta ta nít vá nya i nak:
„Ne fél je tek!” A ci gány misszió –
nem kér dés – ne héz ség gel, oly kor
szen ve dés sel, ál do zat tal, le mon dás -
sal, akár fel for du lás sal is jár, ezért
a szer ző az apos to lok éle té re em -
lé kez tet. Nincs re cept, de van nak
bi zo nyos szem pon tok, le he tő sé -
gek, van élő Úr, be lé ve tett hit, ne -
ki va ló en ge del mes ség. 

A ta nul má nyok nyo mán, ha
időn ként vi tá ra kész tet nek is, egy
nem le het vi tás: lép ni kell! Ak kor
is kell, ha ér de mi, ál ta lá nos ered -
mény csak hosszabb/hosszú tá -
von vár ha tó.

g Dr. Szent pé tery Pé ter

Öröm hír ci gá nyok nak is. Szerk. D.
dr. Tóth Ká roly. Öku me ni kus Ta -
nul má nyi Fü ze tek 22. szám. Öku -
me ni kus Ta nul má nyi Köz pont, Bu -
da pest, 2010. Ára 250 fo rint.

E G Y NE HÉZ K ÉR DÉ S

Örömhír cigányoknak is
Újra meg je lent az Öku me ni kus Ta nul má nyi

Fü ze tek 22. szá ma

A kör nye zet- és klí ma vé de lem hez va -
ló hoz zá já ru lás ra szó lít fel a hús vé -
tot meg elő ző nagy böjt höz kap cso ló -
dó „au tó böjt tel” a ka to li kus és az
evan gé li kus egy ház Auszt ri á ban.

Az ak ció lé nye ge, hogy a böj töt
vál la lók ham va zó szer dá tól nagy -
szom ba tig le mond ja nak az au tó hasz -

ná la tá ról – je len tet te be a két egy ház
Bécs ben, az oszt rák ál la mi vas utak -
kal kö zö sen ren de zett múlt he ti saj -
tó tá jé koz ta tón.

Ta valy össze sen öt ez ren je lez ték
rész vé te lü ket az ak ció hol nap ján
(www.au to fas ten.at).

Nem kell azon ban tel je sen le mon -

da ni az egyé ni köz le ke dés ezen for -
má já ról, az is elég, ha a részt ve vők ke -
ve seb bet au tóz nak. Az au tó böjt re
je lent ke zők me net je gye ket, egy na pos
ki rán du lá so kat és egy egy he tes nya -
ra lást is nyer het nek a köz le ke dé si tár -
sa sá gok tól.

d MTI

„Au tó böjt re” szó lí ta nak Auszt ri á ban
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Böjt 2. vasárnapja (Reminiscere). Liturgikus szín: lila. Lekció: 1Thessz 4,1–8;
Ézs 5,1–7. Alapige: Mt 20,20–28. Énekek: 81., 189.

I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Bencéné Szabó Márta; de. 10. (német) Johannes Erlbruch;
de. 11. (úrv., szuplikáció) Arató Lóránt; du. 6. (szuplikáció) Arató Lóránt; II., Hűvösvölgyi
út 193., Fébé de. 10. (úrv.) Herzog Csaba; II., Modori u. 6. de. 3/4 11. Sztojanovics András;
Pesthidegkút, II., Ördögárok u. 9. de. fél 10. (úrv.) Fodor Viktor; Csillaghegy–
Békásmegyer, III., Mező u. 12. de. 10. (úrv., összegyülekezés napja) Donáth László; du.
2. meghívott vendég: Seregi László koreográfus; Óbuda, III., Dévai Bíró M. tér de. 10.
Bálintné Varsányi Vilma; Újpest, IV., Lebstück M. u. 36–38. de. 10. (szószékcsere) Vető
István; V., Deák tér 4. de. 9. (úrv., liturgikus istentisztelet) Cselovszky Ferenc; de. 11. (úrv.)
Smidéliusz Gábor; du. 6. (úrv., ifjúsági) Solymár Péter Tamás; VII., Városligeti fasor 17.
de. 11. (úrv.) Aradi György; VIII., Üllői út 24. de. fél 11. Szabó Bertalan; VIII., Rákóczi
út 57/a de. 10. (szlovák, úrv.) Gulácsiné Fabulya Hilda; VIII., Karácsony S. u. 31–33. de.
9. Szabó Bertalan; IX., Haller u. 19–21., I. em. de. 11. (úrv., énekes liturgia) 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. Blázy
Árpád; de. fél 11. (úrv.) dr. Blázy Árpád; du. 6. (vespera) dr. Blázy Árpádné; XI., Németvölgyi
út 138. de. 9. (családbarát istentisztelet) Schulek Mátyás; Budagyöngye, XII., Szilágyi
E. fasor 24. de. 9. (úrv., szuplikáció) Arató Lóránt; Budahegyvidék, XII., Kék Golyó u.
17. de. 10. (úrv.) Keczkó Pál; XIII., Kassák Lajos u. 22. de. 10. (szuplikáció) dr. László
Virgil; Zugló, XIV., Lőcsei út 32. de. 11. (úrv.) Tamásy Tamás; du. 6. (zenés áhítat) Tamásy
Tamásné; XIV. Gyarmat u. 14. de. fél 10. Tamásy Tamás; Pestújhely, XV., Templom tér
de. 10. (úrv.) Szabó B. András; Rákospalota, XV., Juhos u. 28. (kistemplom) de. 10. (úrv.)
Ponicsán Erzsébet; Rákosszentmihály, XVI., Hősök tere 10–11. de. 10. Börönte
Márta; Cinkota, XVI., Batthyány I. u. de. fél 11. (szószékcsere) Solymár Péter Tamás;
Mátyásföld, XVI., Prodám u. 24. de. 9. (szószékcsere) Solymár Péter Tamás; Rákoshegy,
XVII., Tessedik tér de. 9. Nagyné Szeker Éva; Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út 111. de.
fél 11. Nagyné Szeker Éva; Rákoscsaba, XVII., Péceli út 146. de. 9. Zászkaliczky Pál;
Rákosliget, XVII., Gózon Gy. u. de. 11. Zászkaliczky Pál; Pestszentlőrinc, XVIII., Kossuth
tér 3. de. 10. dr. Korányi András; Pestszentimre, XVIII., Rákóczi út 83. (református
templom) de. 8. dr. Korányi András; Kispest, XIX., Templom tér 1. de. 10. Széll Bulcsú;
XIX., Hungária út 37. de. 8. Széll Bulcsú; Pesterzsébet, XX., Ady E. u. 89. de. 10. Győri
János Sámuel; Csepel, XXI., Deák tér de. fél 11. Zólyomi Mátyás; Budafok, XXII., Játék
u. 16. de. 10. (úrv., szuplikáció) Kovács Katalin; Budakeszi, Fő út 155. (gyülekezeti terem)
de. fél 10. (úrv.) dr. Lacknerné Puskás Sára; Soroksár, Otthon Közösségi Ház, Szitás u.
112. du. 4. Győri János Sámuelné; Budaörs, Szabadság út 75. de. 10. Endreffy Géza.
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Összeállította: Boda Zsuzsa

b A Du na új vá ros mel lett ta lál ha -
tó Pál hal mai Or szá gos Bün te tés-
vég re haj tá si In té zet ben idén
ötö dik al ka lom mal ren dez ték
meg a fog va tar tot tak kö zött szol -
gá ló lel ké szek és misszi ós mun -
ka tár sak, va la mint az in té zet
ve ze té sének részvételével az év -
ér té ke lő ta lál ko zót. A feb ru ár
24-én a pál hal mai in té zet pa -
rancs no ki épü le té nek tár gya ló -
já ban meg tar tott al kal mon ti -
zen nyolc an vet tek részt az evan -
gé li kus, a re for má tus és a bap tis -
ta fe le ke zet, to váb bá az Ős ke -
resz tyén Apos to li Egy ház, a
Krisz tus Sze re te te Egy ház és a
Hit Gyü le ke ze te kép vi se le té ben. 

A meg je len te ket Ba lázs Pé ter bün te -
tés-vég re haj tá si ez re des, in té zet pa -
rancs nok kö szön töt te, majd el mond -
ta: a há rom al egy ség ben ki egyen sú -
lyo zott, hasz nos szol gá la tot vé gez nek
az egy há zak és a misszi ók kép vi se lői
az in té zet fő ál lá sú bör tön lel ké szé nek,
dr. Bé ke fy La jos re for má tus lel kész nek
a ko or di ná lá sá ban. Re mény sé ge, hogy
Sán dor há za és Ber nát kút al egy sé gi
ká pol nái után a kö ze li évek ben meg -
épül het a mély kú ti kü lön ál ló ká pol -
na épü let. En nek meg va ló sí tá sá hoz
kér te a je len lé vők és kö zös sé ge ik
imád sá gát, va la mint gya kor la ti se gít -
sé gü ket is, bár mi lyen szak mun ka
vagy egyéb hoz zá já ru lás for má já ban. 

Az in té ze ti bör tön lel kész éves je -
len té sé ben a lel ké szi és misszi ói
mun ka sta tisz ti kai és spi ri tu á lis ve -
tü le te i vel fog lal ko zott. El mond ta: a

fő ál lá sú bör tön lel kész és a be já ró fe -
le ke ze ti, misszi ós mun ka tár sak ha -
von ta össze sen mint egy négy száz-
négy száz tíz fog va tar tott nő és fér fi
lel ki meg bé ké lé sé hez, re mény ség -
épí té sé hez, bel ső kon di ci o ná lá sá hoz
nyúj ta nak hoz zá ér tő, evan gé li u mi
lel kü le tű se gít sé get. Ez a szám nem -
zet kö zi össze ha son lí tás ban is ki -
emel ke dő, hi szen jel zi, hogy a lel ki
mun ka a fog va tar tot ti ál lo mány nak
jó har minc öt szá za lé kát el éri. 

Há la adás sal em lé ke zett meg a múlt
év ele jén a fog va tar tot tak ál tal kez de -
mé nye zett szo li da ri tá si ak ci ó ról, a ha -
i ti föld ren gés ká ro sult ja i nak ja vá ra
vég zett pél da mu ta tó ado mány gyűj -
tés ről, a nők vi lág ima nap já nak nagy
ér dek lő dés sel kí sért meg tar tá sá ról, a
né met evan gé li u mi kó rus, va la mint
a Krisz tus Sze re te te Egy ház gos pel -
kon cert je i nek igen po zi tív ha tá sá ról
és jó vissz hang já ról. Hasz nos volt az
ad vent má so dik va sár nap ján meg ren -
de zett or szá gos bib lia is me re ti ver seny
is, ame lyet újabb kez de mé nye zés kö -
ve tett: az al egy sé gek kö zöt ti bib lia is -
me re ti ver seny, mely nek dön tő jé re
idén már ci us 20-án ke rül sor. 

A je len lé vők a dél előt ti prog ram
ke re té ben meg te kin tet ték a Pál hal -
ma, a bör tö n óri ás cí mű rö vid fil met,
amely be te kin tést nyúj tott a há rom
al egy ség éle té be.

Agyagá si Ist ván, a Vér tes al jai Re -
for má tus Egy ház me gye es pe re se igei
kö szön tő jé ben utalt ar ra a sza ba dí -
tás ra, ame lyet Is ten – Jé zus Krisz tus
evan gé li u ma ál tal – a bör tön vi szo -
nyok kö zött, a be zárt ság ban is nyúj -
ta ni tud a meg kö tö zött lel kek nek. 

A misszi ós ta lál ko zón részt vett

Ro szík Gá bor evan gé li kus lel kész, a
Ma gyar Test vé ri Bör tön tár sa ságnak,
va la mint a Bör tön lel ké szek Ma gyar -
or szá gi Szer ve ze té nek el nö ke. Hoz -
zá szó lá sá ban is mer tet te a bör tön tár -
sa ság nak a fog va tar tot tak ja vát szol -
gá ló szer te ága zó, sok ré tű mun ká ját
a kü lön bö ző al kal mak tól, csa lá di ta -
lál ko zók tól kezd ve az An gyal fa prog -
ra mon át egé szen az APAC-kör le tek
ki ala kí tá sá nak ösz tön zé sé ig. Fon -
tos nak tar tot ta, hogy si ke rül jön
létrehozni az utó gon do zás szer ve zett
for má ját, ami hez az egy há zak és a
misszi ók úgy ne ve zett „fél úti há zak”
lé te sí té sé vel já rul hat ná nak hoz zá.

A kü lön bö ző fe le ke ze tek és misszi -
ók kép vi se lői ez után há rom-öt perc -
ben leg fon to sabb szol gá la ti ta pasz ta -
la ta i kat foglalták össze. Kö zös vé le -
mé nyen vol tak a még in ten zí vebb lel -
ki gon do zás, il let ve a lel ké szi, misszi -
ós szol gá la tot vég zők kö zöt ti gya ko -
ribb ta lál ko zás szük sé ges sé gét il le tő -
en, s el ha tá roz ták: fél éven ként más-
más du na új vá ro si temp lom ban, kö -
zös ség ben jön nek össze „lel ki gya kor -
lat ra”, a szol gá la tok test vé ri ko or di -
ná lá sa cél já ból. 

A fel me rült kér dé sek re az in té zet
pa rancs nok he lyet te se, Mol nár Ist ván
bün te tés-vég re haj tá si őr nagy adott
vá laszt. Egy be hang zó vé le mény volt:
mind két fél – a bün te tés-vég re haj tás
és a lel ké szi, misszi ói szol gá la tok
vég zői – igen po zi tív nak tart ja az
együtt mű kö dést, amely nek vár ják
to váb bi jó gyü möl cse it, s azon mun -
kál kod nak a jö vő ben is, hogy en nek
az össze fo gás nak va ló ban a fog va tar -
tot tak le hes se nek az iga zi nyer te sei.

g Dr. Bé ke fy La jos

Fe le ke ze ti és misszi ós ta lál ko zó
Pálhal mán

b Már ci us el ső he té ben, il let ve a
ha to di kai va sár na pon a ma gyar
bün te tés-vég re haj tás több in -
té ze té ben is meg tar tot ták a ha -
gyo má nyo san a nők vi lág ima -
nap já nak ne ve zett al kal mat. A
chi lei asszo nyok ál tal ki do go zott
li tur gia sza va i val, imá i val, éne -
ke i vel a fog va tar tott nők is be -
kap cso lód tak a több száz mil li -
ós ke resz tény ima moz ga lom ba.
Ez tör tént Ka lo csán és Mély kú -
ton is.

Öt év vel ez előtt az egyik nem zet kö -
zi ima na pi elő ké szí tő ülé sen fo gad -
ták el azt a ma gyar ja vas la tot, hogy
kon ti nen sünk min den bör tö né ben
csat la koz za nak a fog va tar tott nők és
fér fi ak eh hez a ne mes és lé lek épí tő,
vi lág mé re tű ima moz ga lom hoz. En -
nek az aján lás nak meg fe le lő en idén
már ötöd ször szervezték meg az ün -
ne pi al kal mat több ha zai bün te tés-
vég re haj tá si in té zet ben, így Ka lo -
csán és a Du na új vá ros-Pál hal má -
hoz tar to zó Mély kú ton is.

A ka lo csai női in té zet szép ká pol -
ná já ban va sár nap dél előtt mint egy
száz női fog va tar tott jött össze, hogy
lé lek ben be kap cso lód jon az ima -
lánc ba, s leg alább egy órá ra el fe lejt -
se, hogy bün te té sét töl ti. Az is ten tisz -
te le ten részt ve vők ke zé ben ott volt
a ti zen ki lenc ol da las ima na pi li tur gi -
ás fü ze tecs ke, majd az is ten tisz te let
vé gén szí nes könyv jel ző ket és ké pes -
la po kat kap tak, raj tuk a gyö nyö rű ter -
mé sze ti adott sá gok kal meg ál dott la -
tin-ame ri kai or szág le nyű gö ző ten -
ger par ti és ma gas hegy vi dé ki tá ja i nak
ak va rell ké pe i vel. Eze ket egy fi a tal

né met misszi ós mun ka társ, a ha -
zánk ban is több ször szol gált Gerd Be -
c ker ké szí tet te, s a la po kat a Ma gyar -
or szá gi Egy há zak Öku me ni kus Ta ná -
csa ad ta ki több ezer pél dány ban.

Az ün ne pi li tur gi át Szán tó Amb -
rus ka lo csai ró mai ka to li kus bör -
tön lel kész ve zet te. A vi lág ima nap
tör té ne té ről dr. Bé ke fy-Röh rig Kla u -
dia re for má tus lel kész, a li tur gia
for dí tó ja adott rö vid tá jé koz ta tást. Is -

ten igé jét Mk 8,11 kk. alap ján dr. Bé -
ke fy La jos pál hal mai bör tön lel kész
hir det te, aki az is ten tisz te let után ve -
tí tett ké pes elő adást tar tott Chi lé ről,
az or szág gond ja i ról, a múlt évi föld -
ren gés ről és a bá nya sze ren csét len ség -
ről. Fel csen dült spa nyo lul Vi o le ta
Par ra gyö nyö rű éne ke, a Gra ci as a la
vi da (Kö szö net az élet nek) egy in di -
án éne kes nő át élt elő adá sá ban, és a
zá ró per cek ben tü zes la tin-ame ri kai
dal la mok, az An dok né pi ze né jé nek
és tán ca i nak vi dám me ló di ái is meg -
szó lal tak.

Ugyan ilyen fel épí té sű volt a va sár -
nap dél utá ni, pál hal ma-mély kú ti ün -
ne pély is, ame lyet az tett még szí ne -
seb bé, hogy ott a női fog va tar tot tak

ének ka ra ad ta elő a li tur gi át, be le sző -
ve sa ját imád sá ga i kat is – fél száz lé -
lek ké ré sét, há lá ját, re mé nyét, csa lád -
juk ra, gyer me kük re gon do lá sát. Az
is ten tisz te le ten részt ve vő el ítél tek az
úr asz ta lá ra he lyez ték kis pa pír cé -
du lák ra írt kö nyör gé se i ket, majd
eze ket a bör tön lel kész fel ol vas ta,
kér ve Is ten től a meg hall ga tá su kat. 

Bé ke fy-Röh rig Kla u dia lel kész nő
itt Koz ma Lász ló ke nyér kö szön tő
ver sét mond ta el: „Ke resz tet vet ni ne
fe lejts el, / a ke nye ret ha meg sze ged!
/ És az egy sze rű moz du lat tal / Lel -
künk be Krisz tus ér ke zett. / És ün ne -
pi lett min den asz tal, / S a szál ló pil -
la nat örök. / Mert el jön, aki meg vi -
gasz tal, / Ha a ke nye ret meg tö röd.” 

Ka to li kus nő test vé re ink a ke reszt -
ve tés re gon dol tak, pro tes táns nő test -
vé re ink a há la imá ra meg az úr va cso -
rai ke nyér re. S ez így volt jó és „tel -
jes” a bör tön rá csok mö gött, ahol ez
az ima na pi al ka lom is ma gas ra emel -
te a sok szor na gyon mély re zu hant
lel ke ket, vi dám sá got, de rűt aján dé -
ko zott sok szív be. Így lett igaz zá és
sze mé lyes sé a li tur gia imá ja: „Ma Jé -
zus Krisz tus ba ve tett hi tünk egye sí -
tett min ket itt. Meg osz tot tuk egy -
más sal örö me in ket és gond ja in kat,
ál ma in kat és re mény sé gün ket… Is -
ten gyer me kei va gyunk, hát fog juk
meg egy más ke zét; fel emel jük ke ze -
in ket az ég fe lé, és így imád koz zuk
együtt azt az imád sá got, amit Jé zus -
tól ta nul tunk…”

Kü lö nös, még is mél tó ün nep lé se
volt ez a két al ka lom is az im má ron
jó száz éve meg ren de zett vi lág ima -
nap nak s a ha zai ötö dik „bör tö nös”
év for du ló nak, szer ve zők és fog va tar -
tot tak örö mé re egy aránt.

g Röh rig Kla u dia

Rácsok mögött tartott vi lág ima nap

A szé kely nép bal la da sze rint Kő mű -
ves Ke le men né négy pej ló ál tal haj -
tott ko csi val tet te meg vég ze tes út ját
„ma gos Dé va vá ra” fe lé. Ma nap ság
már kor sze rű esz köz zel, egy je len tős
tu risz ti kai be ru há zás ré sze ként né -
hány esz ten de je el ké szült, fém pá -
lyán fu tó sik ló val jut ha tunk fel Dé va
erő dít mé nyé be, amely a mai Ro má -
nia leg fon to sabb kö zép ko ri vá rai kö -
zé tar to zik. Stra té gia je len tő sé gét az
ad ja, hogy ma gas, ne he zen meg kö ze -
lít he tő és be ve he tő vul ká ni kú pon
épült. En nek kö vet kez té ben ala kult ki
kulcs sze re pe: Er dély egyik ka pu ja ként
az Eu ró pa szí vé be és nyu ga ti fe lé be
fu tó ke res ke del mi utak vé del me.

Tör té nel me össze fo nó dott a ma -
gyar ság sor sá val, élő szem ta nú ja
volt ki rá lyok, fe je del mek, vaj dák és
fő pa pok fel emel ke dé sé nek és bu -
ká sá nak. Az erő dít mény – mint
majd nem min den ma gyar or szá gi
kő vár – IV. Bé la ki rály ural ko dá sa
alatt, 1250–1260 kö zött épült. A ve -
gyes há zi ki rá lyok idő sza ká ban a
vár ban ra bos ko dott a Ká roly Ró -
bert tel és Ven cel lel trón har cot foly -
ta tó Ot tó ki rá lyunk. 

1385-től az er dé lyi vaj dák min -
den ko ri szék he lyé vé avan zsált, de iga -
zi ka to nai erős sé gé 1500 kör nyé ki át -
épí té se kor vált, amely nem csak ha -

dá sza ti cé lo kat szol gált, ha nem mű -
vé szi ér te lem ben is szép épí té sze ti
meg ol dá so kat ered mé nye zett. V.
Lász ló öt ven hat kör nye ző fa lu val
egye tem ben a tö rök ve rő Hu nya di Já -
nos nak ado má nyoz ta – ez zel is to -
vább nö vel ve a Hu nyad me gyei fa mí -
lia bir to ka it. 

A tö rök kor ban az Er dé lyi Fe je de -
lem ség az Osz mán Bi ro da lom hű bé -
re se volt. Ily mó don Dé va is érin tett
volt kü lön bö ző ka to nai ak ci ók ban, de
el len sé ges erők so ha sem ost ro mol ták. 

A re for má ció ha zai tör té ne té hez is
szo ro san kö tő dik. Föld alat ti bör tön-
ka za ma tá já ban halt meg 1579-ben az
uni tá ri us egy ház lét re ho zó ja, el ső
püs pö ke, a Szent há rom ság-ta ga dó
Dá vid Fe renc.

1613-tól a vár az er dé lyi fe je del mek
örö kös tu laj do ná ba ke rült. A tö rök
ki űzé se után a fe je de lem ség ön ál ló
Habs burg-tar to mány ként csak név -
leg lé te zett, de Dé va vé del mi sze re -
pe to vább ra is meg ma radt. 1817-ben
az er re uta zó I. Fe renc oszt rák csá -
szár nak, ma gyar ki rály nak meg tet -
szett a pusz tu lá sá ban is fen sé ges
erő dít mény, és meg pa ran csol ta új já -
épí té sét. Így az oszt rá kok újabb je len -
tős át ala kí tá so kat és to váb bi ha dá sza -
ti fej lesz tés éket esz kö zöl tek.

Az 1848–49-es for ra da lom és sza -
bad ság harc ban je len tős sze re pe volt
– és vég ze te is ek kor ér te el. 1849. au -
gusz tus 13-án a lő por rak tár ha tal mas
rob ba ná sa a le ve gő be re pí tet te a vá -
rat, és ma gá ban a vá ros ban is ko moly
ká ro kat oko zott.

A de to ná ció oka má ig tisz tá zat lan.
A le gen da sze rint egy ma gyar ol dal -
ra át állt csá szá ri ka to na volt a ször -
nyű tett vég re haj tó ja. Fe le sé gét el sze -
ret te egy hon véd, és bosszú ból kö vet -
te el az erő dít mény pusz tu lá sát oko -
zó, ké sőbb ta lán mé lyen meg bánt
cse le ke de tét. 

Dé va vá ra rom ja i ban is fen sé ges,
ál lag meg óvá sa és fel újí tá sa je len leg is
zaj lik. A Dél-Er dély ben já rók ne
mu lasszák el fel ke res ni!

g – re zsa bek –

ERŐS VÁ R AK

Ma gos Dé va vá ra
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El bá boz ták Is ten or szá gát
Ma gyar or szá gi „mi ni tur nén” vett részt már ci us el ső hét vé gé jén a Ko lozs vá -
ri Evan gé li kus-Lu the rá nus Egy ház köz ség báb cso port ja. 

Pa lo csay Ki só Ka ta irá nyí tá sá val a tíz gye rek – kö zöt tük kon fir man du sok
– kü lön bö ző jé zu si pél dá za to kat kel tett élet re nagy si ker rel az Is ten or szá -
ga cí met vi se lő já ték ban. Aho gyan a mag nagy fá vá nő, aho gyan a kis ko vász
ké pes sok tész tát ke nyér ré ke lesz te ni, úgy Is ten or szá ga is nagy és gyü möl -
csö ket ho zó va ló ság gá nö vek szik ben nünk – üzen ték a bá bok. Az elő adás
– Hat há zi And rás köz re mű kö dé sé vel – kre a tí van öt vö zött kü lön bö ző
tech ni ká kat, kö zöt tük az árny já ték va rázs la tos le he tő sé ge it is. 

A cso port szom ba ton Bu da pes ten a ti ze dik or szá gos evan gé li kus báb fesz -
ti vá lon mu tat ko zott be, és a – Döb ren tey Il di kó me se író ve zet te – zsű ri től
el nyer te a mű vé szi ki fe je ző e rő dí ját. Más nap, a va sár na pi is ten tisz te let után
– me lyen az ige hir de tő egyéb ként ez al ka lom mal Ador já ni De zső Zol tán, a
Ro má ni ai Evan gé li kus-Lu the rá nus Egy ház püs pö ke volt – a ko lozs vá ri ak pi -
li si test vér gyü le ke ze te gyö nyör köd he tett a gye re kek pro duk ci ó já ban. 

A há rom na pos ki rán du lás so rán nem csak a ko lozs vá ri bá bo sok aján dé -
koz ták meg né ző i ket, ha nem ők is él mé nyek kel gaz da god va tér het tek ha za.

Ka lit Esz ter (Kolozsvár)

Női misszió Dö rög dön
Ta li án dö rögd. Kis fa lu a Ba kony al ján. Ne ve ta lán a már or szá gos hí rű Mű -
vé sze tek Völ gye fesz ti vál ré vén is mert. A te le pü lés azon ban a fesz ti vál előtt
és után több nyi re csen des. Ezért is nagy sze rű, hogy né hány dö rög di asszony
el ha tá roz ta, tesz nek va la mit a fa lu ért, a la kó kért, és öku me ni kus nő szö vet -
sé get ala kí ta nak. A ten ni aka rás ön ma gá ban is pél da ér té kű, de hogy ezt egy
ke resz tény szer ve zet ke re tei kö zött kép ze lik el, az már ál dás. Igen, hi szem,
hogy a gon do la ton és a to váb bi mű kö dé sen is Is ten ál dá sa van. A hír per -
sze ter jedt szer te a fa lu ban, és az ala ku ló ülés re több ér dek lő dő el jött. 

Eb be a szer ve ző dés be csöp pen tem be le, ami kor Ve ress Ist ván evan gé li kus
lel késszel az öku me ni kus női vi lág ima nap dö rög di prog ram ján gon dol kod -
tunk. Ami kor az asszo nyok meg tud ták, hogy az öku me ni kus nő szö vet ség ala -
ku ló ülé sét a női vi lág ima na pi prog ram is gaz da gít ja, örö mük ha tár ta lan volt. 

A kö zös al ka lom ra már ci us 10-én ke rült sor. A dö rög di ima ház szék so -
rai meg tel tek, és mi, szol gá lat te vők érez tük, hogy ez nem csak egy pár órás
prog ram, ha nem itt va la mi tény leg el kez dő dött. Az öku me né je gyé ben hív -
tak min den kit, aki a ki csiny, kis sé el zárt, de ter vek kel te li fa lu ért cse le ked -
ni akar. Fel mé rik, hol mi lyen se gít ség re van szük ség. Sok idős em ber él a fa -
lu ban, ne kik is so kat je lent majd a nő szö vet ség se gít sé ge. Nem kell nagy dol -
gok ra gon dol ni, hi szen egy be szél ge tés, egy jó szó, ér dek lő dés, Is ten sze re -
te té nek to vább adá sa so kat je lent min den ki nek.

A prog ra mon a női vi lág ima nap kap csán so kat be szél get tünk Chi lé ről is,
a chi lei bá nyá szok ta nú ság té te lé ről, há la adá sá ról. Az ima nap li tur gi á já ban,
a vá lasz tott igé ben a chi lei asszo nyok üze ne tet küld tek a vi lág ba. „Hány ke -
nye re tek van?” – kér di Jé zus a ta nít vá nyo kat. Ke vés, és ta lán ma mi is el mond -
hat juk, hogy ál ta lá ban ke vés van min den ből. De ez a ke vés Is ten ál dá sá val
elég le het, sőt cso dá kat is te het, mint Ta li án dö rög dön, a Ba kony al ján. 

A nő szö vet ség mun ká já hoz Is ten ál dá sát ké rem, és kö szö nöm a lel kes, őszin -
te, oda adó sze re te tet. Ma rad ja tok min dig ilye nek!

So mo gyi Ve ro ni ka (Mo nos tor apá ti)

b Ma már szin te min den ki a sa ját
bő rén ér zi a klí ma vál to zás és a
ter mé szet be va ló em be ri be -
avat ko zás ne ga tív ha tá sa it. En -
nek kö vet kez mé nye ként egy re
töb ben tesz nek konk rét lé pé se -
ket is azért, hogy te rem tett vi -
lá gunk él he tő ma rad has son a
kö vet ke ző nem ze dé kek szá má -
ra. És egy re töb ben vár nak át -
fo gó meg ol dá si ja vas la to kat és
stra té gi á kat, ame lyek ki dol go -
zá sá ba az egy há zak is be kap cso -
lód nak vi lág szer te. A Nyu ga ti
(Du nán tú li) Egy ház ke rü let püs -
pök vá lasz tá si haj rá já ban a két
püs pök je löl tet kér tük ar ra,
hogy mu tas sák be ál lás pont ju -
kat a te rem tés vé de lem mel kap -
cso lat ban.

Hét köz na pi dol ga ink
Hí vom ol va só i mat, hogy em lé kez -
zünk meg Fa sang Ár pád zon go ra -
mű vész ről, De ák té ri pres bi ter ről. Ő
a rend szer vál tás egyik elő je le ként –
ta lán az evan gé li kus egy ház ban el -
ső ként meg nyil vá nu ló jel ként – kér -
te dr. Nagy Gyu la püs pö köt, hogy a
bős–nagy ma ro si víz lép cső ügyé ben
ne a hi va ta los utat, ha nem a jó lel -
ki is me ret út ját jár ja, mi kor az Or -
szág gyű lés eb ben az ügy ben sza vaz.
Fa sang Ár pád ak kor fel is mer te, mit
le het és mit kell ten nie, s asze rint
cse le ke dett. Le gyen em lé ke ál dott
kö zöt tünk!

A kör nye zet tu da tos élet nem min -
dig kí ván ilyen bá tor ki ál lást. Bár
szük ség sze rű en min dig szem ben ha -
lad a ké nyel mes sel. Több nyi re in kább
hét köz na pi dol ga ink ban lát szik meg
a vágy, hogy a te rem tett ség gel össz -
hang ban él jünk. Las san ter mé sze tes -
sé vá lik az új ra pa pír, a le ve le zés
drót pos tán va ló bo nyo lí tá sa, a tö -
meg köz le ke dés vagy a bi cik li igény -
be vé te le, s hogy a kö zel ben gyár tott
ter mé ket igyek szünk vá sá rol ni. Nem
a nagy ered mé nyek tu da tá ban cse lek -
szünk, ha nem be le ivó dik sze mé lyi -
sé günk be az egy sze rű ség. 

Hét köz na pi dol ga ink még is fon to -
sak, sőt a kör nye ze ti pusz tu lás ilyen
fo kán áll va már hit val lá si kér dés sé
nő nek. Szá mom ra gon dol ko dást for -
má ló volt eb ből a szem pont ból is
Róm 8 ol va sá sa: „Mert a te rem tett vi -
lág só vá rog va vár ja az Is ten fi a i nak
meg je le né sét. A te rem tett vi lág ugyan -

is a hi á ba va ló ság nak vet te tett alá,
nem ön szán tá ból, ha nem az ál tal, aki
alá ve tet te, még pe dig az zal a re mény -
ség gel, hogy a te rem tett vi lág ma ga is
meg fog sza ba dul ni a rom lan dó ság
szol ga sá gá ból Is ten gyer me ke i nek di -
cső sé ges sza bad sá gá ra.”

Krisz tus sza ba dí tá sa nem kor lá to -
zó dik az em be ri nem re, ha nem ép -
pen meg vál tott gyer me ke in ke resz -
tül akar hat ni a te rem tett ség re. Aho -
gyan a bűn be esés a te rem tett ség
rom lá sá ra ve ze tett, úgy ve zet meg vál -
tott sá gunk a te rem tett ség sza bad sá -
gá ra! Oly kor bá tor tett ként, több nyi -
re azon ban hét köz na pi dol ga ink
csen des bi zony ság té te lén ke resz tül.

g Ben c ze And rás

Teremtésvédelem –
felelős életvitel
Se géd lel ké szi szol gá la tom el ső évé ben,
há rom év vel a rend szer vál to zás előtt,
egy lel ké szi mun ka kö zös sé gi gyű lé sen
a kör nye zet vé de lem volt a té ma. A lel -
kész ala pos teo ló gi ai alap ve tés után
szám ba vet te a gya kor la ti le he tő sé ge -
ket, majd az ál mo do zás és a hu mor
ha tár mezs gyé jé re me rész ke dett. Ha -
mis kás mo sollyal a szá ja szeg le té ben
azt ja va sol ta, hogy cse rél jék le az
evan gé li kus egy ház ban a kör nye zet -
szennye ző két üte mű Tra ban to kat és
Wart bur go kat mo dern, ala csony fo -
gyasz tá sú ka ta li zá to ros au tók ra…

Ott ak kor sen ki nem gon dol ta,
hogy ez a me rész álom né hány éven
be lül va ló ra vál hat. Igaz, nem a mi
hit ből fa ka dó kör nye zet tu da tos vi sel -
ke dé sünk és nem a mi ál do zat ho za -

ta lunk ered mé nye ként, ha nem ba jor
test vé re ink jó in du la tú se gít sé gé ből. 

Az óta nem csak a Tra ban tok ide -
je múlt el, de las san túl ju tunk a Cor -
sa-kor sza kon is. Az ak ko ri gép ko csi -
cse re nem ol dott meg min den kör -
nye ze ti prob lé mát sem egy há zunk -
ban, sem ha zánk ban, sem pe dig vi -
lá gunk ban. Ma radt még te en dő…

Sze ret nék olyan pró fé ta len ni,
mint a fent em lí tett kol lé ga! Kí vá -
nom, hogy az égi for rá so kat ket tős
ér te lem ben is fe dez zék fel gyü le ke -
ze te ink és egy há zunk. Üze net ér té kű
le het ne, ha pél dá ul nap elem mel fű -
te nénk temp lo mo kat, pa ró ki á kat,
egy há zi ott ho no kat és is ko lá kat… 

Hí vő em ber ként a vi lá got Is ten
aján dé ka ként lát hat juk. Vi lá gunk az
utá nunk jö vő ké is. Vi gyáz nunk kell
rá, hogy gyer me ke ink és uno ká ink
szá má ra is ott hon le hes sen!

Na gyon ki fe je ző, ami kor hí vő em -
be rek nem csu pán kör nye zet vé de -
lem ről, ha nem te rem tés vé de lem ről
be szél nek. A te rem tés vé de lem fe le -
lős élet vi telt je lent. A pa zar lás el le -
ni küz del met. Meg döb ben tő, hogy
egy kör nye ze té re el kö te le zet ten vi -
gyáz ni aka ró, ta lán a zöld moz gal mak
ak ti vis tá ja ként is te vé keny ke dő nyu -
ga ti em ber a jó lé ti szo ká sa i val lé nye -
ge sen több ter mé sze ti erő for rást pa -
za rol el, mint a zöld moz gal mak ról
sem mit nem tu dó, af ri kai vagy ázsi -
ai sze gény em ber…

Mit is te he tünk? Az in for má ci ók
özö né ben nem könnyű el iga zod ni.
Nem min dig lát ha tó tisz tán a ha tár
a kör nye ze tért ér zett tény le ges fe le -
lős ség és a ha szon ori en tált öko biz -
nisz kö zött.

Fe le lős sé gün ket a min den na pok
ap ró sá ga i ban kell gya ko rol nunk. A
vá sár lá sa ink kor, a hul la dé kok sze lek -
tá lá sa kor, a ké nyel mi és kom fort igé -
nyünk meg élé se kor és köz le ke dé si
szo ká sa ink gya kor lá sa kor. 

g Sze me rei Já nos

Kér dé sünk: Mi kor és hon nan in -
dult a Föld órá ja moz ga lom, amely -
nek ke re té ben min den év már ci u sá -
ban (idén már ci us 26-án 20 óra 30-
kor) egy órá ra ki al szik a dísz ki vi lá gí -
tás a vi lág egy re több nagy vá ro sá ban?

Az elő ző rejt vény meg fej té se: Tes -
se dik Sá mu el ho no sí tot ta meg Ma -
gyar or szá gon az akác fát. Nyer te -
sünk: Kon dacs Mi hály né Szar vas ról.
Gra tu lá lunk!

Fe le lő sen és tu da to san
ÜZ ENET AZ AR AR ÁTRÓL

Rovatgazda: Sánta Anikó

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.

b A már ci us 10-én Ja pánt súj tó, a
Rich ter-ská la sze rint ki len ces
erős sé gű föld ren gés 1900 óta
az ötö dik leg erő sebb föld moz gás
volt a vi lá gon, eh hez ha son ló
száz negy ven éve nem pusz tí tott
a szi get or szág ban. A ka taszt ró -
fá ra a nagy egy há zi vi lág szer ve -
ze tek is azon nal re a gál tak. Né -
hány a fon to sabb meg nyi lat ko -
zá sok kö zül…

Az Egy há zak Vi lág ta ná csá nak (EVT)
fő tit ká ra, dr. Olav Fyk se Tve it lel kész
a vi lág szer ve zet min den tag egy há zát
imád ság ra hív ta fel Ja pá nért és a ka -
taszt ró fá ban vesz te sé get szen ve dett
száz ez re kért. 

A fő tit kár dél-ko re ai lá to ga tá sa ide -
jén kap ta az el ső meg döb ben tő hí re -
ket, me lyek Ko re á ban is sok kol ták a
köz vé le ményt. „Leg mé lyebb együtt ér -
zé sün ket fe jez zük ki, és imá ink ban
hor doz zuk az ál do za to kat, il let ve hoz -
zá tar to zó i kat, csa lád ju kat s mind azo -
kat, akik a sok kot kö ve tő bi zony ta lan -
ság ban, fé le lem ben él nek, hi szen ezek
né mely kor erő tel je seb ben hat nak,
mint ma ga a föld ren gés. Imád ko zunk

azo kért, akik el vesz tet ték ked ves hoz -
zá tar to zó i kat, és nem ta lál ják őket,
azo kért, akik el ve szí tet ték ott ho na i kat,
és mér he tet len rom bo lás sal kell szem -
be sül ni ük” – mond ta.

Az EVT hon lap ja köz li azt a ma -
da gasz ká ri ke resz tény imát, ame -
lyet Is ten ke zé ben cím mel a ja pán tra -
gé dia lát tán tet tek köz zé: „Úr Jé zus,
a vi har élet, s az élet vi har, de nem tu -
dunk ki me ne kül ni be lő le. Mek ko ra
ke gye lem, hogy te ve lünk tar tasz a vi -
har ban is, olyan bi zo nyo san, mint va -
la mi par ti vi lá gí tó to rony, s je len lé ted
so ha nem két sé ges. Ámen.”

A szin tén gen fi szék he lyű Lu the -
rá nus Vi lág szö vet ség (LVSZ) is gyor -
san re a gált az ese mé nyek re. A vi lág -
szer ve zet helyettes fő tit ká ra, Chand -
ran Pa ul Mar tin a hír vé te le után le -
ve let írt a Ja pán ban élő há rom evan -
gé li kus kö zös ség ve ze tő jé nek: „Gon -
do lunk rá tok és imád ko zunk ér te tek,
lel ké sze kért és gyü le ke ze ti mun ká so -

kért, hogy tud ja tok lel ki tá maszt
nyúj ta ni a rá szo ru lók nak, és hogy
gyor san meg tud já tok szer vez ni a se -
gély ak ci ó kat” – ol vas ha tó a le vél ben. 

A Né met or szá gi Pro tes táns Egy ház
(EKD) Ta ná csá nak el nö ke, Ni ko laus
Sch ne i der prézes hét főn Han no ver -
ben ki adott nyi lat ko za tá ban min -
den kit ar ra kért, ne lan kad ja nak meg
az imád ko zás ban a föld ren gés és a
cu na mi ál tal súj tott Ja pá nért. „Töb -

bet nem tu dunk ten ni, mint imád -
koz ni és ten ni, ami te he tünk – töb -
bet nem, de ez most nem ke vés!” –
hang sú lyoz ta a ha zánk ban is is mert
né met egy ház el nök. A Ke nye ret a Vi -
lág nak el ne ve zé sű szer ve zet és más
se gély szer ve ze tek tel jes oda adás sal
igye kez nek se gí te ni a baj ba ju tot ta -
kon. A gyűj tés és a tá mo ga tás szer -
ve zett fo ga dá sa cél já ból több bank -
szám lát is nyi tot tak.

A Ja pán Evan gé li u mi Ali ansz fő -
tit ká ra, Kiyo shi Gu shi ken saj tó nyi lat -
ko za tá ban ezt mond ta: „Az em be rek
fé le lem ben él nek. Ké rünk ti te ket,
imád koz za tok ér tünk!” 

A ProCh rist evan gé li zá ci ós moz -
ga lom eu ró pai ve ze tő je, a köz is mert
né met lel kész, Ul rich Par zany ar ról
szólt egy in ter jú ban: a tör té ne lem a
cél egye nes be ér ke zett. Egy re gyak -
rab ban tűn nek fel azok a je lek, ame -
lyek ről Jé zus a vi lág vé gé vel kap cso -
lat ban szólt: val lá si té vely gé sek, há -
bo rúk, for ra dal mak, éh sé gek, föld -
ren gé sek, ke resz tény ül dö zés, a jog és
az igaz sá gos ság szél ső sé ges sem mi -
be vé te le. Ezek azon ban még csak az
új vi lág lét re jöt té nek szü lé si fáj dal mai.
A je lek meg té rés re in te nek. Töb ben
rá mu tat nak az apo ka lip ti kus tör té né -
sek re, de óva in te nek at tól, hogy
bár ki is „me net ren det” ál lít son össze
Jé zus vissza jö ve te lé ről. 

d PAX News

AZ E M BE REK FÉ LE LE M BEN ÉL NEK . K É RÜNK TI TE K ET, IM ÁD KOZ Z A TOK É R TÜNK!

Ima- és se gély ak ci ók Ja pán nak
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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')

HÉTFŐ

12.40 / TV2
Tíz pa ran cso lat
(ame ri kai ka land film, 2006)
(83')
2/1. rész
13.23 / Kos suth rá dió
Apám ka ka sa
Vál to za tok klasszi kus ma gyar
gyer mek ver sek re
14.00 / Eu ró pa Rá dió
(Miskolc, Zá hony)
Ha tár ta lan
Ben ne: az Evan gé li kus Rá dió -
misszió össze ál lít sa
18.34 / M. Ka to li kus Rá dió
Pes ti me sék. Hon is me re ti sé -
ták Pes ten és Bu dán
21.00 / Du na Tv
Csem pé szek
(ma gyar já ték film, 1958) (81')
21.40 / m1
Szü lő föld
(ame ri kai drá ma, 2004) (95')

KEDD

13.45 / m2
Magyar évszázadok
(magyar dokumentumfilm-
sorozat, 23. rész)
A Lánchíd építéséről
14.35 / Kos suth rá dió
Tér-idő. A hang sze rek ki rály -
nő je – az or go na
1. rész
15.04 / Bar tók rá dió
Mu zsi ká ló dél után
19.20 / m1
Al kot mány ut ca
Be szél ge té sek az al kot mány ról
21.00 / Du na Tv
Üvöl tő sze lek
(an gol já ték film, 1999) (113')
22.20 / M. Ka to li kus Rá dió
Egy bőr dzse kis pap val lo má -
sai
1.45 / TV2
Kí sér té sek
(ma gyar film, 2002) (87')

SZERDA

12.05 / Bar tók rá dió
Hang ver seny dél idő ben
Ben ne:
Dvořák: Sta bat Ma ter Op. 58.
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
16.34 / M. Ka to li kus Rá dió
Test vér egy há za ink éle té ből
Je len té sek a pro tes táns
vi lág ból
20.05 / m1
Az élős kö dő
(fran cia film, 2009) (58')
21.00 / Du na Tv
Ká bu lat (len gyel já ték film,
2008) (106')
21.45 / m1
Katyn (len gyel tör té nel mi
drá ma, 2007) (117')
23.30 / Bar tók rá dió
Ars no va

CSÜTÖRTÖK

12.00 / PAX
Séta az aranyutcákon
(dokumentumfilm)
Kárpátaljai cigánysors
12.45 / M. Ka to li kus Rá dió
Gos pel kró ni ka
14.35 / Kos suth rá dió
Tér-idő
A hang sze rek ki rály nő je – az
or go na
14.55 / Du na Tv
Is ten ke zé ben
Jó nás út ja
17.45 / PAX
Sa rep ta
(do ku men tum film)
21.40 / m1
Mű kor cso lya-vi lág baj nok ság
(össze fog la ló)
22.30 / Kos suth rá dió
Es ti be szél ge tés – kul tú rá ról
23.30 / Du na Tv
Hi deg na pok
(ma gyar já ték film, 1966)

PÉNTEK

5.20 / m1
Haj na li gon do la tok
10.00 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó
Ben ne: Bux te hu de: d-moll
pas sa cag lia
16.35 / Du na Tv
Be ava tás
Cza kó Gá bor te le ví zi ós
esszé je
19.00 / Du na Tv
Egy pá ri zsi nő
(fran cia já ték film, 1957) (86')
19.35 / Bar tók rá dió
A Nem ze ti Fil har mo ni kus
Ze ne kar hang ver se nye
Ben ne: Ko dály Zol tán:
Bu da vá ri Te De um
21.40 / m1
Ne héz kesz tyűk
(ma gyar film, 1957) (94')
22.05 / m2
Fland ria
(fran cia film, 2006) (87')

SZOMBAT

9.30 / Rá dió 17 (Bu da pest)
Lé lek han go ló. Az Evan gé li kus
Rá dió misszió össze ál lí tá sa
(www.ra dio17.hu)
12.05 / Du na Tv
Is ten ke zé ben
A hit paj zsai
15.30 / Má ria Rá dió
Még is sze ret ni
Gyök össy End re ta ní tá sa
19.00 / Du na Tv
Ib sen: Nó ra. A Víg szín ház
elő adá sa fel vé tel ről
21.04 / Kos suth rá dió
Há rom év. Cse hov kis re gé -
nyé nek rá dió vál to za ta
1. rész
21.40 / Bar tók rá dió
Elő adá sok a ze né ről
Liszt Fe renc ne ve ze tes „ke -
reszt” mo tí vu ma
23.05 / m1
Nagy szín pad (kon cert film)
Ze ne a rassziz mus el len

VASÁRNAP

6.00 / Ten kes Rá dió (Sik lós)
Lé lek han go ló. Az Evan gé li kus
Rá dió misszió össze ál lí tá sa
(on-line adás:
www.ten kes ra dio.hu)
6.03 / M. Ka to li kus Rá dió
Or go na mu zsi ka
10.04 / Kos suth rá dió
Bap tis ta is ten tisz te let köz ve -
tí té se Bu da pest ről, a Jó zsef
ut cai ima ház ból
Igét hir det: Új vá ri Fe renc lel -
ki pász tor
10.55 / m1
Evan gé li kus if jú sá gi mű sor
12.05 / Du na Tv
Élő egy ház (val lá si hír adó)
14.00 / Film mú ze um
A Pál ut cai fi úk
(ma gyar if jú sá gi film, 1968)
(105')
15.30 / Du na Tv
Má rai-dí ja sok (ma gyar do ku -
men tum film-so ro zat)

VASÁRNAPTÓL VASÁRNAPIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból március 20-ától március 27-éig

Va sár nap
Az em be rek el cso dál koz tak, és ezt mond ták: „Ki ez, hogy a sze lek is, a ten ger
is en ge del mes ked nek ne ki?” Mt 8,27 (Zsolt 40,6a; Mk 12,1–12; Róm 5,1–5/6–
11/; Zsolt 10) Jé zus ala kít ja a kö rül mé nye ket. A vál ság ban min den ki két ség -
be esik, de ő ha tal má nak tu da tá ban még az al vás ra is ké pes. Fel éb resz tik. Az -
tán, aho gyan a Min den ha tó sza vá val meg te rem tet te a bol to zat alatt lé vő vi -
ze ket, Jé zus ha son ló han gon pa ran csol: Ti vi zek! Csen de sed je tek el! Az zal,
hogy meg mu tat ja is te ni ha tal mát, még sem ere jé nek fi tog ta tá sa a cél ja, ha -
nem hit éb resz tés. A ta nít vá nyok el ké ped nek. Hisz nek a sze mük nek. A blasz -
fé mia ki zár ha tó. Két ség kí vül Jé zus a Krisz tus, Is ten fia.

Hét fő
Pál ír ja: Vá rom és re mé lem, hogy sem mi ben sem fo gok szé gyent val la ni. Fil
1,20 (Zsolt 91,14; Jer 26,1–3.7–16.24; 1Sám 13,1–23) Hí vő ke resz tény nek len -
ni fe le lős ség. Fe le lős va gyok az ügyért, amely él tet. Pál apos tol fe le lős sé -
ge a már tí ri u mig tar tott. Ez nem ér dem, ha nem Krisz tus mun ká ja ab ban
az em ber ben, aki egy szer s min den kor ra el kö te lez te ma gát Jé zu sa iránt, az
iránt, aki már előbb Pál mel lett dön tött, és el kö te lez te ma gát. Pál még is iz -
gul és re mény ke dik, ne hogy ő is csu pán út fél, tö vi ses vagy szik lás föld le -
gyen. Éle té re te kint ve tud juk, hogy ő jó föld volt. És hogy mi tet te őt ter -
mő vé és fe le lős sé? Hát Krisz tus sze re te te. Pál Krisz tu sé volt, Krisz tus ügye
pe dig Pá lé.

Kedd
Mert szo ros az a ka pu, és kes keny az az út, amely az élet re visz, és ke ve sen
van nak, akik azt meg ta lál ják. Mt 7,14 (Ézs 65,2; Jób 2,1–10; 1Sám 15,1–35)
So kan mu tat nak rá, so kan be szél nek ró la, so kan vágy nak rá, so kan hoz nak
ál do za tot ér te, so kan ki akar ják sa já tí ta ni, so kan kép ze lik ma gu kat oda, so -
kan tud nak ró la, so kak nak tet szik, még is csak ke ve sen men nek át és jár nak
raj ta. Pe dig a szo ros ka pun túl, a kes keny út vé gén tá gas tér és vég te len sza -
bad ság van. Hát mi kell, hogy va la ki be men jen a ka pun, és vé gig jár ja a kes -
keny utat? Ta lán bá tor ság? Nem. Ta lán meg szál lott ság? Nem. Ta lán ön bi -
za lom? Nem. Ta lán el szánt ság? Nem. Ta lán egy nagy le ve gő? Nem. Ta lán hit?
Nem ta lán – egész biz to san. Hit ab ban, hogy az út vé gén új élet vár. Szo ros
is a ka pu, meg kes keny is az oda ve ze tő út, de meg ta lál ha tó!

Szer da
Ha pe dig an nak a Lel ke la kik ben ne tek, aki fel tá masz tot ta Jé zust a ha lot tak
kö zül, ak kor az, aki fel tá masz tot ta a Krisz tus Jé zust a ha lot tak kö zül, élet -
re kel ti ha lan dó tes te te ket is a ben ne tek la kó Lel ke ál tal. Róm 8,11 (Jób 33,28;
2Móz 17,1–7; 1Sám 16,1–13) A Lé lek ki ke rül he tet len. Sem az élet ből, sem a
ha lál ból nem hagy ha tó ki. A Lé lek lét szük ség let. Élet fel té tel. Ahol van, ott
min den van, ahol nincs, ott sem mi sincs. A Lé lek a leg nagy sze rűbb sze mély,
aki vel az em ber kap cso lat ba ke rül het. Nem csak meg tart, ha nem át visz a ha -
lál ból az élet be. Evan gé li ku sok! Ve gye tek Szent lel ket! Azért ve gye tek, hogy
fel tá mad ja tok. Mert mind az Atya, mind a Fiú, mind pe dig a Szent lé lek szük -
sé ges az örök élet hez.

Csü tör tök
Há lát adok az Úr nak tel jes szí vem ből, el be szé lem min den cso da tet te det.
Zsolt 9,2 (Mt 11,5; 1Jn 1,8–2,2/3–6/; 1Sám 16,14–23) A zsi dó val lás gya kor -
lat szá mos ér té ket hor do zott, töb bek kö zött azok nak az eseményeknek az
el be szé lé sét, ame lyek ben Is ten cse lek vé sét ta pasz tal ták meg. Hi tük gya -
kor lá sá nak egyik leg erő sebb meg nyil vá nu lá sa Is ten né pük éle té ben vég -
zett tet te i nek megosztása egymással. A csa lá di kö zös ség meg tar tó ere je
eb ben is ke res he tő. Egy más előtt el be szél ték atyá ik tör té ne tét. Va jon ne -
ked van „Is ten-tör té ne ted”? El me sél ted már gyer me ke id nek és uno ká id -
nak? A zsol tá ros meg tet te. Buz dít is. Pél dá ján ke resz tül su gall ja: ta nulj meg
be szél ni ró la. Mert a hit hal lás ból van. Eh hez szük ség van a te szád ra is.
Vedd szád ra Is te ned ne vét!

Pén tek
Sem mi ért se ag gód ja tok, ha nem imád ság ban és kö nyör gés ben min den kor há -
la adás sal tár já tok fel ké ré se i te ket Is ten előtt. Fil 4,6 (Jó el 4,16b; Lk 9,43b–48;
1Sám 17,1–30) Sem mi ért. Mi cso da nagy szó! Fő leg ak kor, ha sok fé le fel adat
és fe le lős ség ne he ze dik a vál lam ra. Egy or vo si ki vizs gá lás, egy vá rat lan be -
teg ség, fel ne ve len dő gyer me kek, egy gon do zás ra szo ru ló csa lád tag, mun ka -
he lyi fe le lős ség, egy uta zás meg szer ve zé se, ígé re tes jö vő. Sem mi ért. Mert mi -
re jó az ag go dal mas ko dás? Kéz tör de lés re, sí rás ra, szo ron gás ra, ál mat lan éj -
sza ká ra. Mi re nem jó? Iga zi vál to zás ra, a tisz ta sze re tet ki fe je zé sé re, az élet
meg hosszab bí tá sá ra, a jó zan dön té sek hez. Is ten ki akar ja ven ni az ag go dal -
mas ko dást a szí vünk ből. Ar ra biz tat, hogy szó lít suk meg őt, mond juk el ne -
ki és hagy juk ná la ag gó dá sunk tár gyát.

Szom bat
Krisz tus mond ja: „Én ve le tek va gyok min den na pon a vi lág vé ge ze té ig.” Mt 28,
20 (Zsolt 38,22; Gal 2,16–21; 1Sám 17,31–58) A vi lág Is ten ke gyel me ál tal lé -
te zik. Ami kor ő úgy dönt, hogy en nek a vi lág nak vé get vet, az egy új kez de -
tét fog ja je len te ni. De ad dig is Krisz tus – ígé re te sze rint – min den nap ve -
lünk van. Bár mennyi re tá vo lod junk is el tő le, ő mel let tünk, kö rü löt tünk és
amennyi re en ged jük, ben nünk ma rad. Meg ígér te. Ígé re tei pe dig iga zak. 

g Hor váth-He gyi Oli vér

Új nap – új kegyelemHÍREK, HIRDETÉSEK
A ke len föl di evan gé li kus gyü le ke zet
ta nács ter mé ben (1114 Bu da pest,
Bocs kai út 10.) már ci us 24-én, csü -
tör tö kön 17.30-kor kez dő dő iro dal -
mi es ten Ta ka ró Mi hály iro da lom tör -
té nész Tor may Céc i le-ről tart elő -
adást. Min den ked ves ér dek lő dőt
sze re tet tel hí vunk és vá runk!

A Ke resz tyén Ér tel mi sé gi Fó rum kö -
vet ke ző al kal mán, már ci us 28-án,
hét főn 18.30-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 Szé che nyi-
em lék év után… cím mel dr. Ru bovsz -
ky And rás, a Szé che nyi Tár sa ság fő -
tit ká ra tart elő adást és fó rum be szél -
ge tést. Az al ka lom ra min den ér dek -
lő dőt sze re tet tel vá runk!

evangélikus élet. éled. éled?

HA LÁ LO ZÁS
Meg pró bál tál min ket, Is te nünk,
meg tisz tí tot tál, mint az ezüs töt.
(Zsolt 66,10) Mély fáj da lom mal,
de Is ten aka ra tá ban meg nyu -
god va tu dat juk, hogy Kar dos Jó -
zsef nyu gal ma zott evan gé li kus
lel kész éle té nek 78. évé ben
vissza ad ta lel két Te rem tő jé nek.
Te me té se már ci us 16-án, dél -
után 3 óra kor lesz a té ti evan gé -
li kus te me tő ben.

Gyer me kei, uno kái
és csa lád juk

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

Fizessen elő
lapunkra!


