
„Igaz te hát ez a két mon dat: »A jó  cse -
le ke de tek nem te szik az em bert jó vá,
ha nem a jó em ber tesz jó  cse le ke de -
te ket. A rossz cse le ke de tek nem te szik
az em bert rosszá, ha nem a rossz em -
ber tesz rossz cse le ke de te ket.« Ezért
min dig ma gá nak a lé nyeg nek vagy a
sze mély nek kell jó nak len nie min -
den jó  cse le ke det előtt, és a jó  cse le -
ke de tek ma guk tól ered nek, és jön nek
elő a jó sze mély ből, aho gyan Krisz tus
mond ja: »A rossz fa nem te rem jó gyü -
möl csöt, a jó fa nem te rem rossz gyü -
möl csöt« (Mt 7,18). Az pe dig vi lá gos,

hogy nem a gyü mölcs ter mi a fát, és
fa sem te rem a gyü möl csö kön, ha nem
el len ke ző leg: a fák ter mik a gyü möl -
csö ket, és a gyü möl csök te rem nek a fá -
kon. Aho gyan te hát szük sé ges, hogy
a fák előbb le gye nek, mint a gyü möl -

cse ik, és a gyü möl csök nem te szik a fá -
kat sem jó vá, sem rosszá, ha nem el len -
ke ző leg: ilyen vagy olyan fák te rem nek
ilyen vagy olyan gyü möl csöt, úgy
szük sé ges, hogy előbb ma ga az em ber
sze mé lye jó vagy rossz le gyen, mi előtt
jó vagy rossz cse le ke de tet ten ne, és
cse le ke de tei nem te szik őt rosszá vagy
jó vá, ha nem ő ma ga te szi cse le ke de -
te it rosszá vagy jó vá.” 

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

sza bad sá gá ról
(Prőh le Ká roly for dí tá sa)
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Nyitott templomajtók f 2. oldal
Alapoktól a négy szólamig f 10. oldal
Add tovább az áldást! f 12. oldal
Magunk alatt vágjuk a fát… f 10. oldal
Nem önjelölt ítélet-végrehajtók kezében van a világ f 8. oldal
Ugye ez még belefér? f 7. oldal

„Töb bek közt ez zel is je lez te, hogy nem
kí ván a Ká dár-rend szer rel »ki egye zést«
köt ni – igaz, a Ká dár-rend szer sem
akart ve le ki egyez ni.”

Egyedül a Parlamentben f 9. oldal

„Az idén, a so ro zat ötö dik kö te te ként meg je le nő
vá lo ga tás a la i ku sok nak szó ló – te hát né me tül írt
– bib lia ma gya rá za to kat, a bib li ai elő szó kat, a vi -
gasz ta ló ira to kat és az imád ko zás ról szó ló írá so -
kat tar tal maz za.”

Luther a könyvespolcokon f 3. oldal

„Csak egy cikkanás nyi idő,
már ho zom is di a dal ma san a
gyü mölcs mo sót. Ha tá ro zot tan
ha son lít.”

Mindenem van! f 7. oldal

A csőd sza ga ben ne van a le ve gő -
ben… Az el múlt és az el kö vet ke ző
na pok egyik fő kér dé se, hogy a vi lág
el ső szá mú po li ti kai ha tal ma, az
Egye sült Ál la mok pénz ügyi ér te -
lem ben cső döt je lent-e. Mond hat juk
per sze, hogy a meg en ge dett ál lam -
adós ság össze gé nek fel eme lé se –
mint már több tu cat szor az el múlt
évek ben – mind össze a „trük kök
szá za i nak” egyi ke, amely az utol só
pil la nat ban biz to san meg tör té nik.
Ha igen, ha nem, egy biz tos: min den -
ki tud hat ja, hogy a csőd vagy a trük -
kök árát előbb-utóbb mind annyi an
meg fi zet jük majd szer te a vi lá gon,
mint aho gyan en nek az ame ri kai
po li ti kai vi tá nak a kö vet kez mé nyei is
köz vet le nül sújt ják már most is a ha -
zai hi te le se ket.

Ép pen ezért nem olyan egy sze rű
el ver ni a port a gö rö gö kön – és per -
sze az ola szo kon, por tu gá lo kon, íre -
ken – sem, hi szen nem a lég üres gaz -
da sá gi tér ben szo rult meg a nya kuk
kö rül az el adó so dás hur ka. Eu ró pa
„szor gal mas” fe le hi á ba mond ja lus -
tá nak, élős di nek és fe le lőt len nek a
töb bi e ket – a gond en nél jó val na -
gyobb: a kon ti nen sen le ta rolt ipar ral
és me ző gaz da ság gal le süllyesz tett
ál la mok leg több ször már ré gen nem
a ma guk urai, ha nem mond juk az el -
ké pesz tő mé re tű né met túl ter me lés
ki szol gál ta tott fel ve vői. Per sze amíg
hi tel ből meg tud ják fi zet ni az árát. Ha
nem, ak kor már lus ták, élős dik és fe -
le lőt le nek…

Nem könnyí ti, ha nem csak nö ve li a
bajt ez a fel is me rés. Nem elég, hogy
ha zánk ban mil li ók ful do kol nak a kör -
be tar to zás tól, az el adó so dott ság tól, az
in ga do zó tör lesz té si rész let től, még
nem zet kö zi szin ten, ál la mok és ál lam -
szö vet sé gek kö zött sem jobb a hely -
zet sem mi vel sem. Amit ki csi ben is ér -
zünk, hogy a vi lág tör vé nye kö rü löt -
tünk egy re in kább a far ka sok tör vé nye,
a ma még erő sek ha tal mas ko dá sa a
gyen géb bek és – egész sé gük, mun ka -
he lyük, va gyo ni hely ze tük mi att – ki -
szol gál ta tot tak fe lett, az a glo bá lis
vi lág rend jé ben sincs más ként.

Aho gyan az eb ből fa ka dó min den -
na pos em be ri drá mák sú lyos er köl -
csi kér dé se ket vet nek fel, úgy küzd
egy más sal fe le lős ség vál la lás és a fe -
le lős ség el há rí tá sa, a kö nyör te len
pi a ci ér dek és az em be ri szo li da ri tás,
egy csak pénz ben, pro fit ban és po li -
ti kai ideo ló gi ák ban gon dol ko dó
szem lé let és az élet re nyi tott em ber -
ség. Sok szor ben nünk is.

A pénz ügyi ful dok lás ki csi ben és
nagy ban is ko moly er köl csi, em be ri
kér dé sek kel szem be sít. Szin te be -
lát ha tat lan, hogy mennyi ke gyet len -
sé get, irigy sé get, ön zést, em ber te len -
sé get, erő sza kot és bűnt szül. És ál -
do za to kat kö ve tel. Van nak kö zöt -
tük vét ke sek, al jas em be rek és szer -
ve ze tek, de van nak ügyet le nek, sze -
ren csét le nek és ár tat la nok is tö me -

gé vel. És van nak má sok ál tal ki szol -
gál ta tot tá tett em be rek, akik nek nem
ada tott meg a le he tő ség, hogy ne le -
gye nek ál do zat tá. És van fe le lős ség –
még ha azt se ki csi ben, se nagy ban
egyet len em ber se vál lal ja ma gá ra szí -

ve sen. Per sze egy re gyak rab ban lát -
juk azt is, hogy bi zo nyos kö rök be tar -
to zók nak nem is kell, mert tör vény
fe lett áll nak: min den vi rág ne kik
nyí lik, csak azért, hogy ők le tép jék.

Le het mo ra li zál ni nyu god tan –
mond ják –, de at tól még fi zet ni kell!
Adós, fi zess! De va jon mi kor sza bad
majd ugyan ilyen kö vet ke ze tes ség -
gel vissza kér dez ni: ki is tar to zik ki -
nek? Kor rekt do log-e, ha én tar to zom
a hi tel lel, de a bank nem tar to zik a
tisz tes sé ges és szak sze rű tá jé koz ta -
tás sal? Kor rekt do log-e szo ci á lis te -
rü let ről el vont adó pénz ből se gé lyez -
ni cé ge ket, mi köz ben a kör be tar to -
zás el le ni alap ve tő tör vé nye ket sem
hoz zák meg hosszú évek óta? Vagy
kor rekt do log-e fel éget ni Eu ró pa
ter me lé sét azért a ha szo nért, amit a
ke le ti ol csó mun ka erő biz to sít, mi -
köz ben itt vi szont le áll és össze om -
lik a gaz da ság? 

A sort a vég te len sé gig le het ne
foly tat ni, hogy egy re vi lá go sab ban
lás suk: nem  csak az adó sok tar toz -
nak, mert ir dat lan az ab ból fel hal mo -
zott er köl csi tar to zás egy más nak,
amit nem mond tunk el, amit nem
tet tünk meg, amit nem előz tünk
meg. Rég óta tar to zunk az igaz ság nak,
a szem be né zés nek, a fe le lős ség vál la -
lás nak, a tisz tes ség nek, az egy más
irán ti meg be csü lés nek, sok szor a
jó zan ész nek is…

De sok min dent kel le ne el ren -
dez nünk, hogy el jus sunk Pál apos tol
pa ran csá ig: „Sen ki nek se tar toz za tok
sem mi vel, csak az zal, hogy egy mást
sze res sé tek…” (Róm 13,8) Hi szen amíg
„csak” a sze re tet tel tar toz nánk egy -
más nak, ad dig is ren ge teg te en dőnk
len ne! És mi min den kö vet ke zik még
ab ból, hogy a sze re tet tel ad dig is, és
az után is adó sok ma ra dunk!

Ha ennyi re ko mo lyan vesszük en -
nek a bib li ai mon dat nak a kö vet kez -
mé nye it és az ah hoz tar to zó fel ada -
ta in kat, a ke resz tény ség könnyen
ke rül het még az alá a vád alá is, hogy
fel akar ja for gat ni a vi lág rend jét és
be vett szo ká sa it. Va ló szí nű leg jócs -
kán ránk fér ne, hogy gyak rab ban
ke rül jünk eb be a gya nú ba – mert
nem tesszük má so dik és so ka dik
hely re a hi deg fe jű sza bá lyok mel lett
a szo li da ri tást, a be csü le tet, az em -
be ri össze tar to zást és a sze re te tet…
Bár csak meg lát ná raj tunk a vi lág,
hogy ez zel is tar to zunk – egy más nak
és Is ten nek!

A szer ző egy há zunk zsi na tá nak lel ké -
szi el nö ke

Ki tar to zik ki nek?
g Dr. Ko rá nyi And rás

„Le het mo ra li zál ni nyu god -
tan – mond ják –, de at tól
még fi zet ni kell!

Man dák Má ria ha gya té ka ként ke rült
az evan gé li kus egy ház bir to ká ba az
a nagy pol gá ri vil la, amely 1947 óta ad
ott hont a kán tor kép zés nek. A negy -
ve nes évek ben meg szün te tett kán -
torta ní tói ál lá sok mi att a gyü le ke ze -
tek je len tős ré sze or go nis ta nél kül
ma radt.

Tan fo lyam zá rás ve ze tői bú csú val
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Mint is me re tes, egy nor vég fi a tal em -
ber elő ször a fő vá ros köz pont já ban
le vő mi nisz ter el nö ki hi va tal nál rob -
ban tott, ké sőbb pedig több mint egy
órán át lö völ dö zött ár tat lan fi a ta lok -

ra az Os lo kö ze lé ben ta lál ha tó szi ge -
ten. A het ven hat ál do za tot kö ve te lő
ter ror tá ma dás az egész vi lá got meg -
döb ben tet te. 

A bu da vá ri is ten tisz te le ten töb ben

is idéz ték egy nor vég fi a tal nak a
Twit ter re írt be jegy zé sét, amely így
szin te az al ka lom mot tó ja is lett:
„Ha egyet len em ber gyű lö le te ek ko -
ra pusz tí tást tud okoz ni, ak kor mi re
le het ké pes so kak sze re te te?”

Az em lé ke ző al ka lom Ba li cza
Ivánnak, az egy ház köz ség igaz ga tó
lel ké szének kö szön tésével vette kez de -
tét. Ezen az is ten tisz te le ten em be ri és
ke resz tény össze tar to zá sun kat fe jez zük
ki nor vég test vé re ink kel – mond ta. Pál
apos tol sza va it idéz te: „Ne győz zön le
té ged a rossz, ha nem te győzd le a
rosszat a jó val” (Róm 12,21), vagy is a
ször nyű tra gé di á ra ne gyű lö let és ne is
az el ke se re dés le gyen a vá la szunk.

Sze re tet tel a gyű lö let el len
Is ten tisz te let a nor vég tra gé dia ál do za ta i nak em lé ké re

b Nem  csak a szo ká sos va sár na pi is ten tisz te let re ké szül tek jú li us 31-én
a bu da vá ri evan gé li kus temp lom ban: az ol tár mel let ti asz tal kán el he -
lyezett nor vég zász ló és a vi rá gok ál do za tok ra és gyá szo lók ra, egy nem -
zet gyá szá ra em lé kez tet tek. A Nor vé gi á ban jú li us 22-én történt tra -
gédiá ra, amely nek kö vet kez té ben het ven ha tan vesz tet ték éle tü ket a
fő vá ros ban, il let ve egy Os lo kö ze lé ben le vő szi ge ten. A Ma gyar or szá -
gi Evan gé li kus Egy ház dr. Fa bi ny Ta más püs pök kez de mé nye zé sé re
em lé ke ző is ten tisz te le tet tar tott. A li tur gi á ban – amely ma gyar és an -
gol nyel ven folyt – részt vett Jan Erik Sy vertsen nor vég lel kész, aki Bol -
søy ből ér ke zett Ma gyar or szág ra.

b Több év ti ze des ha gyo mány egy há zunk ban, hogy a nyá ri hó na pok alatt
há rom tan fo lyam is vár ja a kán tor je löl te ket Fó ton, a kán tor kép ző in -
té zet ben. Az idei má so dik, köz ked velt ne vén „jú li u si” tur nus az el múlt
szom ba ton úr va cso rai is ten tisz te let tel zá rult, ame lyen Kecz kó Pál bu -
da hegy vi dé ki lel kész hir det te Is ten igé jét. A tan fo lyam vé gén nem csak
a negy ven há rom fi a tal részt ve vő és a ta ná rok bú csúz tak egy más tól,
ha nem Aba ffy Nó ra is megvált az im már négy éve betöltött tan fo lyam -
ve ze tői posztjától.

SE MPE R REFOR M ANDA

f Folytatás a 3. oldalon

f Folytatás a 8. oldalon
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El ső ol va sás ra vagy hal lás ra úgy érez -
zük, na gyon el mé le ti az, amit Jé zus
meg fo gal maz. Ho gyan le het és ho -
gyan kell ezt úgy le for dí ta nunk a ma -
gunk szá má ra, majd a szí vünk be zár -
ni, hogy az után má sok nak is el mond -
has suk vagy éle tünk kel meg mu tat has -
suk, mit je lent en nek az evan gé li u mi
sza kasz nak a mon da ni va ló ja?

Mi előtt igénk mé lyé re néz nénk, áll -
junk meg egy pil la nat ra az el ső mon -
dat nál! Eze ken a be ve ze tő meg jegy -
zé se ken könnyen át sik lunk, pe dig
Já nos – aki na gyon tu da tos szer -
kesz tő – nem vé let le nül kez di így ezt
a sza kaszt. Jé zus fel emel te hang ját –
mond ja az evan gé lis ta. Ami te hát itt
kö vet ke zik, nem súly ta lan, lé nyeg te -
len és ér dek te len. Va la mi na gyon lé -
nye ge set, sőt élet be  vá gó an fon to sat
mon dott Urunk, s ez a nagy sú lyú
mon dat ele ve ne dik meg a mai va sár -
na pon szá munk ra. Nem sű rűn ol vas -
suk azt, hogy Jé zus fel ki ál tott vagy
emelt han gon be szélt. Lel ki kép ze lő -
erőnk – az evan gé li u mi tu dó sí tá sok
alap ján – in kább sze líd han gú Jé zus -
ra gon dol. Sza vá nak ere je nem a
hang erő ben volt, ha nem a mon da ni -
va ló já ban, mert sza va nem em be ri be -
széd volt. Még el len sé gei is el cso dál -
koz tak raj ta; sza va te rem tő, él te tő,
élet fenn tar tó és cél ba jut ta tó ige.

Mit he lyez a szí vünk re ez a „fel -
emelt han gú”, jé zu si szó? Mos ta ni, na -
gyon gaz dag igénk ből négy gon do la -
tot eme lek ki, ezek különösen fon to -
sak ma szá munk ra.

Úgy le het meg is mer ni Is tent, ha Jé -
zus ra né zünk. Em be ri lé tünk nagy
gond ja, hogy sok min dent nem lát ha -
tunk, amit lát ni sze ret nénk. S ami nek
lá tá sá ra vá gyunk, az a hit vi lá gá ba ke -
rült át. Hin ni pe dig nem könnyű, a

ma gunk ere jé ből nem is va gyunk
ké pe sek rá. S mint ha be zá rult vol na
a kör. Jé zus cso dá la tos lel ki pász to ri at -
ti tűd del se gí ti át ta nít vá nya it az élet
e visszás va ló sá gán. Ő, az em ber ré lett
Is ten, aki test vé rünk – és így hoz zánk
ha son ló, még is Urunk, mert ben ne Is -
ten jött el; ő meg ta nít ar ra, hogy ha
rá bíz zuk ma gun kat, ak kor Is ten nel
ke rü lünk bi zal mi kap cso lat ba. Az az:
éled a hit, az éle tet je len tő is ten hit.
„Aki én ben nem hisz, az hisz ab ban,
aki el kül dött en gem.” S ugyan ez igaz
a lá tás ra: ott és ak kor a ta nít vá nyok
fi zi kai lá tá sá ra, itt és most a mai ta -
nít vá nyok lel ki lá tá sá ra.

Aki Jé zust lát ja, lát ja az Atyát. Az
evan gé li u mok ban be mu ta tott jé zu si
vo ná sok az Atya egyéb ként rej tőz kö -
dő ar cát mu tat ják meg ne künk. A
Krisz tus tes té ben, az egy ház ban és
an nak tör té ne té ben meg lát hat juk,
hogy ki cso da az Is ten, hisz ahol Jé zus
je len van, cse lek szik, ott ki raj zo ló dik
előt tünk az Is ten. Az éle tünk ese mé -
nye i ben – ha azo kat Jé zus Krisz tus -
sal él jük meg – meg lát hat juk Jé zus -
ban az Atyát. Mi így is ért jük és ér té -
kel jük a Krisz tus-ese mé nye ket múlt -
ban, je len ben, s így fi gyel jük a jö vő -
ben is. Hit és lá tás így nyer sa já tos ér -
tel met – Jé zus sal.

Rá le het cso dál koz ni a vi lá gos -
ság ra. A vi lág te le van sö tét ség gel.
Néz zük a hír adót, hall gat juk a hí re -
ket, s már nem is cso dál ko zunk a sö -
tét ügye ken. Igénk ar ról be szél, hogy
a ta nít vá nyok rá cso dál koz hat nak a vi -
lá gos ság ra. Igen hosszú lis ta ké szül -
het ne, ha az éle tünk, gon do la ta ink,
cse le ke de te ink, kör nye ze tünk, vi lá -
gunk sö tét dol ga it, ese mé nye it, hely -
ze te it fel akar nánk vá zol ni. Az em ber
a sö tét hely ze tet kül ső és bel ső fé -

nyek kel, vi lá gos ság pót lé kok kal pró -
bál ta eny hí te ni. A tör té ne lem sok-sok
pél dá ja er ről be szél. Aki azon ban az
em be ri ség tör té ne té be be le pil lant, azt
is lát hat ja, hogy min den igye ke zet el -
le né re sö tét gon do la tok, sö tét in du -
la tok, sö tét fo lya ma tok jel le mez ték
vi lá gun kat. Jé zus sal nem va la mi pis -
lo gó mé csest ka pott a vi lág, ha nem
meg je lent az iga zi vi lá gos ság.

Tu dom, hogy a sö tét hez szo kott
em be ri sze met bánt ja a vi lá gos ság,
de ér de mes ki jön nünk és meg me rít -
kez nünk a jé zu si vi lá gos ság ban, hi -
szen min den át ér té ke lő dik, min den
más hogy lát szik, min den, ami fon -
tos, ki de rül. A sö tét ség ben pusz tul
az élet – Jé zus, a Vi lá gos ság kö ze lé -
ben vi rul, meg ele ve ne dik. A be sö té -
tí tett szo bá ban tönk re men nek a nö -
vé nyek, de ha fényt kap nak, élet re
kel nek. A sö tét vi lág nak Jé zus ra van
szük sé ge. Ő itt van, kí nál ja, ad ja
ma gát, hogy ne künk éle tünk le gyen.
Nem kell a sö tét ben meg va kul nunk.
Él he tünk – is mét csak Já nos ki fe je -
zé sé vel – a Vi lá gos ság fi a i ként. Jé zus
min ket az iga zi vi lá gos sá got to vább -
tük rö ző élet re hí vott.

Tisz tá ban kell len ni az íté let mai és
vég ső kö vet kez mé nye i vel. Van még is
va la mi, ami meg za var ja éle tünk ben
ezt a „nap fel kel tét”, sőt be ár nyé kol ja.
Ez pe dig az íté let. Lel ki is me re tünk
mé lyén sejt jük, s az em be ri tra dí ci ó -
ból, még in kább pe dig a Bib lia ta nú -
sá gá ból tud juk, hogy élet utunk vé gén
vár ránk a nagy szám adás. El kell szá -
mol nunk az zal, amit Te rem tőnk ránk
bí zott. S bár „köz tör vé nyes” szem -
pont ból ta lán fedd he tet le nek va -
gyunk, Is ten tör vé nyé nek szem pont -
já ból nincs igaz em ber. Nincs egyet -
len egy sem. A jé zu si fény a leg rej tet -

tebb zug ba is be vi lá gít, min den ki de -
rül, sem mit nem le het el tit kol ni. Fé -
lel me tes.

A vi lág Vi lá gos sá ga, Jé zus azon ban
nem azért jött, hogy ítél jen, s kö zel -
sé ge ma sem az íté let fe nye ge tő vol -
tát je len ti. Ő men te ni akar. Ezért
szól, ezért hív, bá to rít, vi gasz tal, te -
remt hi tet. Őt el fo gad va, ve le él ve
meg me ne kül he tünk az íté let vég ze -
tes kö vet kez mé nye i től. Hi szen ő ma -
gá ra vet te bű ne ink bün te té sét. „Ő
bűn hő dött, hogy ne künk bé kes sé günk
le gyen, az ő se bei árán gyó gyul tunk
meg” – ol vas suk Ézsa i ás pró fé ta köny -
vé nek 53. fe je ze té ben. Ő azért jött,
hogy meg ment sen min ket, az egész
vi lá got. Aki el ve ti őt, azt a hir de tett
jé zu si szó íté li meg. Aki őrá bíz za az
éle tét, an nak az ige az élet, aki el for -
dul tő le, an nak a ha lá los íté let.

Meg le het és meg kell is mer ni Is ten
iga zi szán dé kát. Év ez re dek tel tek az
em be ri ség tör té nel mé ből, míg az
em ber ke res te, ku tat ta a „vég ső va ló -
ság” szán dé kát, szí ve in du la tát. S
ha úgy vél te, már is me ri, meg pró bál -
ta be fo lyá sol ni, sa ját ja vá ra for dí ta -
ni. S ak kor az idők tel jes sé gé ben el -
jött Jé zus, és csak ennyit mon dott: Is -
ten pa ran cso la ta az örök élet. Min -
den ezért van. S ez ál tal min den ér te -
tek van – te szi hoz zá Pál apos tol. A
mi iz gal mas nagy fel ada tunk, hogy el
ne játsszuk ezt a pá rat lan le he tő sé get.
g Dr. Ha fen scher Ká roly (ifj.)

Imád koz zunk! Úr Jé zus, hozd el vi lá -
gos sá go dat az éle tem be, hogy meg is -
mer je lek té ged, ben ned az Atyát, s az
így ka pott hit ben örök éle tem le gyen.
Ámen.
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„…az ő pa ran cso la ta örök élet…”
A VA SÁRNAP IG ÉJE

Min den ha tó Is ten, sze re tő mennyei
Atyánk! Ál dunk és ma gasz ta lunk té -
ged, és gyer me ki bi za lom mal hoz zuk
eléd imád sá gun kat. Hall gasd meg
há la adá sun kat és kö nyör gé sün ket!

Kö szön jük, Urunk, drá ga igé det,
mely ma is hang zik, és a sö tét ség ből
vi lá gos ság ra, a hit ál tal örök élet re hív.
Add, hogy ne fe lü le tes ige hall ga tók
le gyünk, ha nem oda szánt éle tű ke -
resz té nyek. For málj min ket tet szé sed
sze rint! Sza ba díts meg a bűn től és
min den tisz tá ta lan ság tól! Szen teld
meg és tedd gyü mölcs ter mő vé éle -
tün ket!

Kö szön jük, Urunk, aján dé ka i dat,
ál dá sa idat, amelyek kel az el múlt na -
pok ban hal moz tál el: az örö möt, a
sze re te tet és a tö rő dést, amelyet má -
so kon ke resz tül mu tat tál fe lénk. Há -
lá sak va gyunk azért, hogy erőt len sé -
günk ben te ad tál erőt, küz del me ink -
ben te se gí tet tél, és a két sé gek kö zött
te ad tál bi zo nyos sá got.

Kö szön jük, Urunk, azo kat a test -
vé re ket, akik hez oda for dul hat tunk,
és sze re te te det vi het tük kö zel hoz zá -
juk. Nem va gyunk mél tók szol gá la -
tod ra, te még is fel tudsz hasz nál ni
ben nün ket ál dott mun kád ban – há -
lá sak va gyunk ezért.

Kö szön jük, Urunk, az időt, mely
ren del ke zé sünk re áll: az új hó na -
pot, az új le he tő sé ge ket, a nyá ri szü -
net még hát ra lé vő he te it. Add, hogy
meg be csül jük és böl csen osszuk be
a na po kat, és hogy ta lál junk le he tő -
sé get a pi he nés re, fel üdü lés re!

Eléd hoz zuk, Urunk, fáj dal mun kat
is: azo kat a test vé re ket, akik vesz te -
sé get, tra gé di át él tek át szű kebb és tá -
gabb kör nye ze tünk ben. Imád ko zunk
az erő szak és a ter ror ál do za ta i ért és
az ő sze ret te i kért, a tes ti leg-lel ki leg
meg nyo mo rí tott em ber tár sa in kért
s a ki lá tás ta lan hely zet ben élő kért.
Ké rünk, mun káld a bé kes sé get, gyó -
gyítsd a se be ket, adj út mu ta tást!

Kö nyör günk, Urunk, azo kért, akik
nem lát ják éle tük ér tel mét, ezért a ha -
lált óhajt ják. Be szélj a szí vük re, aka -
dá lyozd meg, hogy el dob ják ma guk -
tól az éle tet, és mu tasd meg ne kik az
Élet út ját!

Ké rünk, Urunk, te légy azok kal,
akik há zas ság kö tés re ké szül nek, és
kö zös éle tük re a te ál dá so dat ké rik
temp lo ma ink ban. Add, hogy egy más
irán ti el kö te le zett sé gük szi lárd le -
gyen, és hoz zád for dul ja nak majd
öröm ben és bá nat ban egy aránt.
Imád ko zunk a csa lá do kért, hogy a
gyer me kek és a fi a ta lok sze re tő ott -
hon ban nö ve ked hes se nek. Kö nyör -
günk az idő se kért és a ma guk ra ma -
rad ta kért, akik a hosszú és tar tal mas
évek után ki szol gál ta tot tá vál nak,
és mél tat lan hely zet be kény sze rül -
nek. Add, hogy job ban oda fi gyel jünk
rá juk csa lá dunk ban és a gyü le ke ze -
tünk ben is!

Imád ko zunk, Urunk, az előt tünk
ál ló hé tért, an nak min den ter ve zett
és most még nem sej tett dol gá ért.
Add, hogy meg te gyük azt, ami tő lünk
te lik, és el fo gad juk azt, ami nem áll
be fo lyá sunk alatt. 

Min den kor jó aka ra tod ra bíz zuk
ma gun kat, Urunk! Ámen.

Oratio
œcumenica

b A té ma nem új, időről időre na -
pi rend re ke rül. Meg ol dás még
nem szü le tett, most sem hi szem,
hogy nagy elő re lé pés vár ha tó. Fi -
gye lem fel hí vás ra azon ban fo -
lya ma to san szük ség van. Mert
hi szem, hogy nem egye dül va -
gyok, aki sze ret ne – bár hol jár az
or szág ban – be nyit ni az evan gé -
li kus temp lo mok ba. S olyan jó
len ne nem hi á ba nyo mo gat ni a
ki lin cset.

Négy köz is mert ál lí tás:
A temp lom hasz ná la ton kí vül nem

szent hely.
A temp lom szent hely, ahol meg -

ta pasz tal juk és át él jük a hely szel le -
mét, a múlt idők lel ki örök sé gét, a bi -
zony ság te vők fel le gé nek üze ne tét,
az Is ten meg fog ha tat lan, de érez he -
tő je len lé tét.

A temp lom Is ten há za, és nem tu -
ris talát vá nyos ság.

A temp lom a kul tú ra és a kul tu rá -
lis örök ség ré sze – köz kincs.

Ez a négy – egy másnak bi zo nyos
fo kig – el lent mon dó ál lí tás gon dol -
kod tat el, ami kor ar ról el mél ke dem,
va jon mi ért van a leg több evan gé li -
kus temp lom va sár nap tól va sár na pig
zár va. Más fél, ta lán két óra jut a száz -
hatvannyolc ból, hogy meg néz hes sük,
hogy imád koz zunk ben ne, hogy
csönd ben le gyünk, gon dol kod junk,
igét ol vas sunk, igét hall has sunk, a
szent sé gek kel él jünk.

Nyár van, s ha vissza is esett a tu -

riz mus ha zánk ban, még is so kan út -
ra kel nek. Ter mé sze tes, hogy egy-egy
te le pü lés re ér ve az el sők kö zött a
temp lo mo kat ke re sik fel. Mi lyen
szán dék kal? El ső sor ban bi zo nyá ra
azért, hogy va la mi szé pet lás sa nak.
A temp lom – akár dí szes, akár egy -
sze rű – több nyi re szép, de leg alább -
is ér de kes. Lát vá nyos ság.

Bi zo nyá ra so kan a csön det ke re sik
a vi lág za já ban. Egy sze rű en le akar -
nak ül ni, csend ben akar nak ma rad -
ni, meg akar nak pi hen ni, nyu gal mat
sze ret né nek ta lál ni.

És bi zo nyá ra akad nak olya nok is,
akik imád koz ni sze ret né nek: ta lál koz -
ni, be szél get ni Is ten nel. Sőt le het,
hogy ez a szán dék ta lán nem is fo gal -
ma zó dik meg ben nük a be lé pés kor,
de az épü let, a tér, a be ren de zé sek, a
hely lég kö re ar ra in dít ja őket, hogy Is -
ten fe lé for dul ja nak, hogy össze kul -
csol ják ke zü ket, és sza va ik kal vagy
egy sze rű en a lel kük rez dü lé sé vel
imád koz za nak.

De va jon a vi lág vá ros ban vagy el -
du gott fa lu ban, az üdü lő te le pe ken és
a na gyobb lát vá nyos sá got nél kü lö ző
te le pü lé se ken ta lál nak-e nyi tott aj tót?
Vagy az ér dek lő dés, a vágy, a szán dék
már a zárt aj tó nál meg tor pan?

A Bib li á ban sok szor hasz nált, fon -
tos kép az aj tó, a ka pu. Kü lö nös je -
len tő sé ge van. A zsol tá rok sok fé le
mó don be szél nek ka puk ról, ame -
lyek meg nyíl nak vagy be csu kód nak.
A tíz szűz pél dá za tá ban Jé zus ar ról
be szél, mit je lent idejé ben ér kez ni s
nyi tott aj tót ta lál ni, il let ve mit je lent,
ami kor a ké sőn ér ke zők már zárt aj -

tók ra ta lál nak. Az imád ság gal kap -
cso lat ban is hasz nál ja Urunk a ké pet:
„zör ges se tek, és meg nyit ta tik…” Sőt –
s ez szá munk ra a leg fon to sabb in for -
má ció – Jé zus ön ma gá ról mond ja az
egyik be mu tat ko zó mon da tá ban:
„…én va gyok a ju hok aj ta ja.” Mind -
ezek ter mé sze te sen nem köz vet le nül
kap csol ha tók a nyi tott vagy zárt
temp lom aj tók té má já hoz, de so kat
se gí te nek, hogy a do log lé nye gét
meg ra gad juk.

Tu dom, nem is olyan egy sze rű
gon dos kod ni ar ról, hogy a temp lo -
mot is ten tisz te le ti időn kí vül is nyis -
sák, zár ják, köz ben pe dig őriz zék. Eh -
hez anya gi for rás, eset leg ön kén tes
em be ri mun ka, fel aján lás szük sé ges
– min de nekelőtt azon ban szán dék és
el ha tá ro zás. Fon tos, hogy mér le gel -
jük: meg őriz zük a temp lo mot az
egy re fo gyó gyü le ke zet nek, majd a
kul tu rá lis örök ség tár gyá nak, vagy
meg nyit juk, és he lyet kí ná lunk az Is -
ten nel va ló ta lál ko zás nak? Von zó
vagy ta szí tó a temp lom?

Sok jó pél dá val is ta lál koz tam.
Egyik vi dé ki vá ro sunk ban nyug dí jas
gyü le ke ze ti ta gok vál lal ták, hogy
min den nap ki nyit ják a temp lo mot,
hi szen tud ják, hogy a vá ros ba ér ke -
zők ja va ré sze a busz- és vo nat pá lya -
ud var ról a temp lom előtt megy el…
Egy má sik fő vá ro si gyü le ke zet ben
meg szer vez ték, hogy le gyen, aki a tu -
ris ták nak be mu tat ja a temp lo mot, az
imád ko zók nak pe dig biz to sít ja a
csen det. Van, ahol tu risz ti kai alap ból
pá lyáz tak, de van olyan is, ahol sa ját
erő ket cso por to sí ta nak eb be a szol -

gá lat ba. Hal lot tam olyan példáról,
hogy nyá ri idő ben – s ez üdü lő he lyen
kü lö nö sen is jó meg ol dás le het – fi -
a ta lok, di á kok lát ják el a temp lom nyi -
to ga tó és -őr ző szol gá la tot. Ez ugyan -
is nem a tu risz ti kai igé nyek ki szol gá -
lá sa, ha nem az igény éb resz té se ar -
ra, hogy em be rek be tér je nek az Is ten
há zá ba, ott ott hon érez zék ma gu kat,
és a ter mé sze tes sé vá ló kö zeg ben
meg nyíl ja nak az ég fe lé…

Ma, ami kor az egy ház fo gyó ban
van, és annyit be szé lünk a misszi ó -
ról, nem le het ne ép pen a misszió
egyik nagy sze rű esz kö ze az, hogy a
temp lo mot a nyi tott aj tók kal von zó -
vá te gyük?

A temp lo mot ma ga Jé zus ne ve zi az
imád ság há zá nak. Mi, pro tes tán sok
könnyen esünk az egy ol da lú ság hi bá -
já ba, és azt gon dol juk, hogy a temp -
lom az ige hir de tés és ige hall ga tás he -
lye csu pán. Holott az egyé ni el csen -
de se dés nek, imád ság nak a há za is. S
ne künk az a fel ada tunk, hogy ezt le -
he tő vé te gyük, és se gít sük.

Nem biz tos, hogy az em be rek
szok tak le a temp lom ba já rás tól.
Le het, hogy sok eset ben a temp lo -
mot zár tuk el az em be rek elől. Le het,
hogy pró bál koz nak, de át vitt ér te -
lem ben és a szó szo ros ér tel mé ben
is „le pat tan nak”. Olyan jó len ne, ha
a misszió itt is, így is foly na. Mert az
Úr is ten vég te len esz köz tá rá ban a
nyi tott temp lom aj tó is hí vo gat, sőt
pré di kál.
g Dr. Ha fen scher Ká roly (ifj.)

Nyi tott temp lom aj tók
Nyá ri gon do la tok egy vissza té rő té máról
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b Amint ko ráb ban már hí rül ad -
tuk, a re for má ció meg in du lá sá -
nak öt szá za dik év for du ló ja al kal -
má ból egy há zunk Lu ther Ki adó -
já nál könyv so ro zat ké szül Lu ther
vá lo ga tott mű vei cím mel. Az el -
ső kö tet be mu ta tó ja ok tó ber 28-
án 11 óra kor lesz a Ma gyar Tu do -
má nyos Aka dé mia szék há zá ban.
A so ro zat ról a re for má ci ói em -
lék bi zott ság ki adói mun ka cso -
port já nak egyik tag ját, dr. Csep -
re gi Zol tán pro fesszort, az Evan -
gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem
Egy ház tör té ne ti Tan szé ké nek
ve ze tő jét kér dez tük.

– Ha zánk ban már lé te zik olyan
könyv so ro zat – az úgy ne ve zett „Masz -
nyik-fé le” –, amely a nagy re for má tor
élet mű vé ből kí nál ma gyar nyel vű
vá lo ga tást. Mi tet te in do kolt tá, hogy
egy há zunk a re for má ció kez de té nek
öt szá za dik év for du ló já ra ké szül ve
új ra na pi rend re tűz ze ezt a kér dést?

– Az elő ző szá zad for du lón a pro -
tes táns, így az evan gé li kus iden ti tást
is a ka to li ciz mus sal va ló ri va li zá lás
ha tá roz ta meg. Ezért az tán a Masz -
nyik End re po zso nyi teo ló gia pro -
fesszor ál tal szer kesz tett ki adás ba is
zöm mel azok a vi ta ira tok ke rül tek,
me lyek ben Lu ther a ró mai egy há zat
bí rál ta. Akad nak ezek kö zött ma is
so kat for ga tott alap mű vek, mint az
egy ház ba bi lo ni fog sá gá ról szó ló,
mely a szent sé gek ről val lott ta ní -
tást fej ti ki, azon ban tel je sen ki ma -
rad tak be lő le a bib lia ma gya rá za tok és
pré di ká ci ók, vagy is ép pen azok a
mű vek, ame lye ket a mai teo ló gia a
leg több re be csül a re for má tor élet -
mű vé ben, s ame lyek a mai ol va só íz -
lé sé hez is a leg kö ze lebb áll nak.

– A mos ta ni vá lo ga tást mi ért ép -
pen ti zen két kö te tes re ter ve zik?

– Ha tré fá san sze ret nék vá la szol -
ni er re a kér dés re, ak kor ar ra utal nék,
hogy a száz éve, az 1917-es ju bi le um -
ra meg je len te tett Lu ther-so ro zat
hat kö te tes volt, s ezt a szá mot sze ret -
nénk meg dup láz ni. Az biz tos, hogy
nagy szé gyen vol na akár igény ben,
akár mi nő ség ben el ma rad ni ezek től
a nagy elő dök től, akik rá adá sul há bo -
rús kö rül mé nyek kö zött fe jez ték be
mű vü ket! Azt su gall hat ná, hogy az
az óta el telt év szá zad vissza lé pést je -
lent Lu ther ol va sá sá ban, meg ér té sé -
ben és tol má cso lá sá ban. A ti zen -
ket tes szám ma gya rá za ta azon ban
en nél pró za ibb – a re for má ci ói em -
lék bi zott ság nak a kon cep ció há rom
vál to za tát nyúj tot tuk be: négy, nyolc
és ti zen két kö tet re szó lót, s a bi zott -
ság a leg bő vebb ter vet fo gad ta el.

– Mi ha tá roz za meg, hogy mi ke -
rül egy-egy kö tet be?

– Az egyes köny vek te ma ti kus-
mű fa ji egy sé ge ket ké pez nek, így kü -
lön kö te tek be ke rül nek a vi ta ira tok,
a le ve lek, a pré di ká ci ók, a bib lia ma -
gya rá za tok. 

– A so ro zat ban meg je len te ten dő
mű vek kö zül mennyi van meg ko rább -
ról, mennyi áll ké szen a ki adás ra, és
mennyit kell új ra for dí ta ni? Lesz-e
kö zöt tük ed dig ma gya rul meg nem je -
lent mű?

– A szö ve gek nek mint egy a fe le lé -
te zik már ma gya rul – akár a „Masz -
nyik ban”, akár az óta meg je lent kü lön
ki adás ban –, a má sik fe le lesz új for -
dí tás, az az olyan Lu ther-mű, mely elő -
ször itt je le nik meg ma gyar nyel ven.

– A teo ló gi ai szö ve gek for dí tá sa
nagy kö rül te kin tést igé nyel. Ha már
ko ráb ban dol goz tak raj ta szak em be -
rek, ak kor most mi ért kell új ra for dí -
ta ni eze ket a ira to kat?

– Ki fe je zett új ra for dí tás ra csak
egé szen rit kán van szük ség. A száz -
éves szö ve ge ket ter mé sze te sen fel kell
fris sí te ni nyel vi leg. Min den meg lé vő
for dí tást egy be ve tünk az ere de ti vel,
hi szen az eset le ges fél re ér té sek mel -
lett oly kor több ol dal nyi hi á nyok is
akad nak ben nük, eze ket pó tol ni kell.
A ré gi for dí tók ab ból az alap szö veg -
ből dol goz tak, amely ak kor kéz nél
volt, és sok hi bá juk ép pen a hi á nyos,
meg bíz ha tat lan alap szö veg re ve zet -
he tő vissza.

A mos ta ni mun ka so rán a teo ló gi -
ai ira to kat teo ló gu sok for dít ják, de a
ki fe je zet ten a la i ku sok nak szó ló vagy
tör té ne ti, szép iro dal mi tár gyú szö ve -
ge ken böl csész kép zett sé gű for dí tók
is dol goz nak.

– Októberben el ső ként a so ro zat
ötö dik kö te tét mu tat ják majd be. Mi
ha tá roz za meg a ki adá si sor ren det?

– Ter mé sze te sen az je le nik meg el -
ső nek, ami a leg kö ze lebb áll a be fe -
je zés hez. Ugyan ak kor az is fon tos
szem pont, hogy a leg fá jóbb hi á nyo -
kat igye kez zünk mi előbb pó tol ni.
Itt azok ra a fon tos mű vek re, mű fa jok -
ra – pél dá ul a pré di ká ci ók ra – gon -
do lok, me lyek re a száz év vel ez előtti
ki adás nem volt te kin tet tel.

– Egy kis kedv csi ná ló nak össze fog -
lal ná rö vi den, hogy mit ol vas ha -
tunk majd az el ső ként kéz be ve he tő
kö tet ben?

– Az idén, a so ro zat ötö dik kö te -
te ként meg je le nő vá lo ga tás a la i ku -
sok nak szó ló – te hát né me tül írt –
bib lia ma gya rá za to kat, a bib li ai elő -
szó kat, a vi gasz ta ló ira to kat és az
imád ko zás ról szó ló írá so kat tar tal -
maz za. Va la mi kor ezek a köny vek
hoz ták meg Lu ther szá má ra a pub -
li ká ci ós si kert, még szer ző jük éle té -
ben száz ez res pél dány szám ban je len -
tek meg, szin te min den né met ol va -
só hoz el ju tot tak. Sze rin tem ezek Lu -
ther leg könnyeb ben ol vas ha tó, meg -
ért he tő mű vei, me lyek a ke resz tény
élet ma is ak tu á lis, min den na pi kér -
dé se it fej tik ki.

– Ha már az ol va sott ság nál tar -
tunk: nem ter vez nek olyan kö te tet is,
amely Lu ther nép sze rű sí té sét cél ba vé -
ve a re for má tor élet raj zát, il let ve a re -
for má ció tör té ne tét és az evan gé li kus
teo ló gia jel lem ző it – akár a töb bi tör -
té nel mi egy há zé val össze vet ve – mu -
tat ja be?

– Ez zel a fel adat tal nem va gyunk
meg bíz va, de mi vel ide gen nyel ven
több ki fe je zet ten jó, ol vas má nyos, az
új ku ta tá si ered mé nye ken ala pu ló Lu -
ther-élet rajz ol vas ha tó, biz tos va -
gyok ben ne, hogy 2017-ig ezek ből
leg alább egy vagy akár több ma gya -
rul is meg fog je len ni. Ad dig pe dig ott
van Gritsch 2006-ban ki adott Lu ther-
köny ve.

– Kül le mü ket te kint ve ho gyan kép -
zel jük el a so ro zat kö te te it: ele gáns,
nagy mé re tű, „le xi kon sze rű” köny vek
lesz nek, vagy in kább zseb könyv for -
má tu mú ak, ame lyek bár mi kor elő -
kap ha tó ak?

– Zseb könyv ről nem be szél nék,
mert a már el ké szült kö tet kéz ira ta
kö rül be lül hat száz nyom ta tott ol dal
ter je del mű, ami in kább a le xi kon for -
má tum ra em lé kez tet. A le xi ko nok -

nak nem csak az az elő nyük, hogy jól
mu tat nak a pol con, ha nem el iga -
zod ni is könnyű ben nük. Eb ben a mi
ki ad vány so ro za tunk is ha son lí ta ni fog
rá juk.

– A re for má ci ói em lék bi zott ság
ta va lyi el ső ülé sén a so ro zat tal kap -
cso lat ban Önök be nyúj tot tak egy
ütem ter vet. Elő re lát ha tó lag mennyi -
re le het ezt tar ta ni?

– Az ál munk az, hogy éven te je -
len jen meg egy kö tet, így az utol só,
mely a mu ta tó kat is tar tal maz za,
2022-re len ne vár ha tó. Fe szí tett
mun ká val ez a terv tart ha tó is vol na.
De mi vel meg ta pasz tal tam már, hogy
min den ilyen vál lal ko zás pro du kál
meg le pe té se ket, és sem a ki adó, sem
az em lék bi zott ság nem ke ze li presz -
tízs kér dés ként az éven kén ti meg je -
len te tést, fel va gyok ké szül ve eset le -
ges csú szá sok ra. 

A ma mérv adó Lu ther-ki adás, az
úgy ne ve zett we ima ri el ső kö te té nek
1883. no vem ber 10-re, a re for má tor
négy szá za dik szü le tés nap já ra kel -
lett meg je len nie. Ez ak kor II. Vil mos
po rosz ki rály pa ran csa volt, így min -
den kép pen tel je sí te ni kel lett. Azon a
kö te ten ér ző dik is a nagy si et ség –
sok kal könnyebb len ne most ne -
künk, ha ak kor pár hó nap pal töb bet
szán tak vol na rá… Úgy ér zem, mi
sem a je len nek, ha nem a jö vő nek dol -
go zunk, nem éri meg kap kod ni a
szín vo nal ro vá sá ra.

– Mit vár nak et től a so ro zat tól a
teo ló gu sok, lel ké szek, il let ve az át la -
gos gyü le ke ze ti ta gok szem pont já -
ból? Ak tu á lis-e ma Lu ther, lesz-e
ezek re a köny vek re ke res let?

– Vissza té rek a zseb köny ves kér -
dés re. A Lu ther vá lo ga tott mű vei cí -
mű so ro zat el jut a könyv tá rak ba,
re mény ség sze rint min den evan gé li -
kus egy ház köz ség és in téz mény pol -
ca i ra, de biz to san nem lesz ott min -
den éj je li szek ré nyen az Út mu ta tó
mel lett.

A vi zso lyi Bib lia meg je le né sé nek
négy szá za dik év for du ló ja tá ján folyt
egy vi ta a mű ma gyar or szá gi ha tá sá -
ról. Tud va le vő, hogy ere de ti for má -
tu má ban ez olyan mé re tes könyv,
hogy a lel ké szek még a szó szék re sem
ci pel ték ma guk kal, ott ma radt ki nyit -
va az ol tá ron. Föl sem me rült, hogy
va la ki uta zás köz ben vagy akár ott -
hon ölé be vé ve ol vas gas sa. A vi zso -
lyi Bib lia nél kül még sem ké szül het -
tek vol na el a ké sőb bi ké zi Bib li ák,
zseb be va ló Bib li ák vagy azok, ame -
lye ket ma is árul nak a köny ves bolt -
ban. Ká ro lyi Gás pár mű ve meg ke rül -
he tet len ál lo más a ma gyar bib lia ol -
va sás tör té ne té ben. 

Ah hoz, hogy egy szer Lu ther-zseb -
köny vek, na pon kén ti be osz tá sú idé -
zet gyűj te mé nyek ké szül hes se nek, a
vas kos kö te te ket is ren de sen meg kell
szer kesz te ni. A szak em be rek től pe -
dig, akik ta lán a le xi kon mé re tű ki ad -
ványt is kéz be ve szik, azt vá rom, hogy
döb ben je nek rá ar ra, ami re én is
nap mint nap rá döb be nek: mennyi -
re té ves kép ze te ink van nak Lu ther
gon dol ko dá sá ról.

– Ezek után még is mi ért ajánl juk
min den ki nek a ké szü lő könyv so ro za tot?
Mi Lu ther üze ne te a mai ol va sók nak?

– Er re egy Lu ther-idé zet tel vá la -
szo lok: „Ami kor a Bib li át for dí ta ni
kezd tük, ab ban is re mény ked tünk,
hogy majd ke ve seb bet ír nak ez után,
s töb bet ol vas sák és tu da koz zák az
Írást. Mert mi más cél ja len ne a
töb bi írás nak, mint hogy a Szent írás -
hoz ve zes sen, és ben ne el iga zít son,
ahogy Já nos mu ta tott Krisz tus ra:
Ne ki nö ve ked nie kell, ne kem pe dig
ki seb bé len nem. (Jn 3,30)”

g Bo da Zsu zsa

Lu ther a köny ves pol co kon
In ter jú dr. Csep re gi Zol tán nal

b A ba la ton bog lá ri stran don az
esős idő mi att egy nap ké sés sel,
jú li us 26-án in dult az evan gé li -
kus strand misszió. A Czön dör
Ist ván lel kész ve zet te csa pat -
ban Bar tos Mó ni ka, Kár nyácz -
ki Esz ter, Né meth Gá bor és Sző -
lő si Ist ván Sán dor teo ló gu sok se -
gí tet ték a mun kát.

– Idén egy hé tig tar tott ez a faj ta
misszi ói szol gá la tunk, de a ter vek sze -
rint jö vő re foly tat juk – mond ta
Czön dör Ist ván lel kész. – A he lyi ön -
kor mány zat is je lez te, hogy tá mo gat -
nak ben nün ket, így ve lük kö zö sen el -
kép zel he tő, hogy egy év múl va
hosszabb ide ig tud juk majd foly tat -
ni a mun kán kat.

Az egy hét alatt vol tak kéz mű ves-
fog lal ko zá sok és mély, so kak ban él -
ményt ha gyó be szél ge té sek is. Ki ala -

kí tot tak egy csend szo bát, aho vá az el -
vo nul ni, imád koz ni, me di tál ni vá gyók
hú zód hat tak be. Volt han gos könyv -
tár is, ahon nan anya go kat köl csö nöz -
het tek az ér dek lő dők, de az élő
könyv tár ré szei is ki ve he tő ek vol tak:
az evan gé li kus lel kész mel lett a teo -

ló gu so kat is le he tett fag gat ni, így
is mer ve meg őket, éle tü ket.

– El mond hat juk, hogy az esős,
bo ron gós idő el le né re na pon ta több -
tu cat nyi an vol tak ránk kí ván csi ak.
Összes sé gé ben vé ve az egész hét alatt
mint egy száz öt venen jöt tek el hoz zánk
– ma gya ráz ta Czön dör Ist ván. – De
nem csak szám be li ho za dé ka van a
hét nek: ren ge teg ér de kes és ér té kes
em ber rel is mer ked het tünk meg.

Találkoztunk egy csa láddal, amely -
nek a tag jai bár ka to li ku sok, most
sze ret né nek kon fir mál ni és az evan -
gé li kus egy ház tag jai len ni. Még zsi -
dó val lá sú ér dek lő dőnk is volt: egy
nagy apa az uno ká i val min den nap
el jött kéz mű ves ked ni hoz zánk. Sok
be szél ge tő part ne rünk jött el a va sár -
na pi csa lá di is ten tisz te le tünk re a
temp lom ba, és hoz ták ma guk kal
csa lád tag ja i kat, gye re ke i ket is.

Azt hi szem, rend kí vül fon tos ez a
szol gá lat. A mély be szél ge té sek nek

he lyük van az em be rek éle té ben,
ke re sik az egy há zak kal va ló ta lál ko -
zást, fő leg, ha lát ják, hogy mi, evan -
gé li ku sok nyi tott és be fo ga dó kö zös -
ség va gyunk.
g Hor váth-Bol la Zsu zsan na

For rás: Evan ge li kus.hu

RE ND K Í VÜ LI  VOLT AZ É R DE K LŐ DÉ S

Egy hé tig tar tott az evan gé li kus
misszió a ba la ton bog lá ri stran don

A hi ány meg ol dá sa ként igye kez tek –
mi nél gyor sab ban – el kö te le zett egy -
ház ta go kat ki ké pez ni az egy ház ze nei
szol gá lat el lá tá sá ra. Az in té zet be já -
ra ti aj ta ja mel lett már vány táb la ál lít
em lé ket Kiss Já nos misszi ói mun kás -
nak, az evan gé li kus kán tor kép zés
aty já nak, aki „fi a ta lok nem ze dé ke it
ne vel te Krisz tus szol gá la tá ra”.

Az in té zet tör té ne té nek leg na -
gyobb ha tá sú ta ná ra és a ze nei ügye -
kért fe le lős igaz ga tó ja Trajt ler Gá bor
or go na mű vész-lel kész volt, aki 1998-
ig ta ní tott a kán tor kép ző ben. Ma az
in té zet igaz ga tó ja Ben ce Gá bor egy -
ház ze nész.

A fó ti intézménynek, amely egy há -
zunk egyet len or szá gos ha tás kö rű
kán tor kép ző je, több, egy mást ki egé szí -
tő mun ka te rü le te van. A nyá ri két és fél
he tes tan fo lya mok mel lett az év kö zi
kép zé sek is igen nép sze rű ek; ok tó ber -
től áp ri li sig min den szom ba ton le he -
tő ség nyí lik a kán tor kép zés te rü le tén
a fo lya ma tos, el mé lyült mun ká ra.

Ti zen egy éve to vább kép ző tan fo -
lyam is in dult Ecse di Zsu zsan na ve -
ze té sé vel. Erre az öt-hat na pos, elő -
adá sok kal gaz da gí tott szak mai ta lál -
ko zóra gyakorló kántorokat várnak.
A má sik mun ka ág – a Man dák kó rus

– a nyá ri tan fo lya mok lel ke sí tő kó rus -
mun ká já nak ha tá sá ra ala kult 1990-
ben. A ta gok ha von ta egy hét vé ge ke -
re té ben ta lál koz nak nem csak Fó ton,
ha nem meg hí vás ra szí ve sen szol -
gál nak gyü le ke ze tek ben is.

A nyá ri tan fo lya mok ve ze tői – Ben -
ce Gá bor, Aba ffy Nó ra és Ker tész Bo -
tond – már évek óta vár ják se gí tő ta -
ná ra ik kal együtt a kán tor je löl te ket és
kán to ro kat. A jú li us 14. és 30. kö zött
tar tott kur zus zá rónap ján, az is ten tisz -
te let előtt ke rült sor a tan fo lyam-ér té -
ke lő al ka lom ra. En nek ke re té ben a tan -
tár gyak fe le lő sei be szá mol tak a két és
fél hét alatt vég zett mun ká ról, il let ve
át ad ták a kü lön fé le ver se nyek dí ja it is.
Az al ka lom vé gén je len tet te be Aba -
ffy Nó ra, hogy a tan fo lyam ve ze té sétől
ki lenc év ta ní tás és azon be lül is négy -
év nyi tan fo lyam ve ze tés után, ma gán -
éle ti vál to zá sok mi att megválik. (A ve -
le ké szí tett in ter jú la punk 10. ol da lán
ol vas ha tó – a szerk.)

Az úr va cso rai zá ró is ten tisz te let -
re a fó ti evan gé li kus temp lom ban ke -
rült sor. Ezen Né meth Sán dor ta nár
ve ze té sé vel a Pro tes táns Fi a ta lok
Ka ma ra ze ne ka ra (Pro fik) szol gált,
va la mint a hall ga tók ból ál ló kó rus –
Aba ffy Nó ra ve zény le té vel – több da -
ra bot is éne kelt.

g bzs

Tan fo lyam zá rás ve ze tői
bú csú val

f Folytatás az 1. oldalról
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Az össz kép azon ban en nél jó val bo -
nyo lul tabb, amint ezt a ked ves Ol va -
sók más hír for rá sok ból is tud hat ják.
Ami kor a ma gyar kor mány fő nek
egy uni ós párt el ső szá mú kép vi se -
lő je azt kö szö ni meg, hogy a ma gyar
el nök ség be bi zo nyí tot ta az Eu ró pai
Unió élet kép te len sé gét, ak kor a jó -
zan gon dol ko dá sú em ber azt kér dez -
he ti, ho gyan ke rül be egy párt ez zel
a szem lé let tel az Eu ró pai Par la -
ment be; csak azért, hogy a meg annyi
ne héz ség gel küz dő kon ti nens össze -
tar to zá sá nak ere jét gyen gít se, bom -
lassza bel ső egy sé gét? Hi szen egy ko -
ri osz tály fő nö köm a győ ri Ré vai-
gim ná zi um ban már 1957-ben azt
mond ta az érett sé gi utá ni bú csú be -
szé dé ben: „Fi úk, ne fe lejt sé tek el,
csak az egye sült Eu ró pa biz to sít hat -
ja a kon ti nens jö vő jét, kul tu rá lis
kin cse i nek to vább adá sát és gaz da sá -
gi ere jét.”

Eu ró pa-szkep ti kus gon do la tok
per sze ép pen nap ja ink ban bő ven ol -
vas ha tók új sá gok ban és az elekt ro -
ni kus mé di á ban. A szer ző ik azt fe -
lej tik el, hogy a szét hú zás és az ér -
de kek rossz in du la tú üt köz te té se
nem vi szi elő re a leg öre gebb föld -
részt. Csak a kö zös gon dol ko dá -
son ala pu ló egyet ér tés re tö rek vés –
amely nek so rán nem le het nek
egyen lőb bek, ki vált sá go sak, csak
azo nos ren dű, ran gú tár sak – ad
élet ké pes sé get egy sa já tos egy ség be
tö mö rült szer ve zet nek.

Az azon ban már nap ja ink ra ki de -
rült, hogy a ké sőbb tag gá vált nem -
ze tek, ál la mok szá má ra nem ele gen -
dő ki zá ró lag az uni ós part ne rek
pi a cán je len len ni. Nem há zas ság -
ra lép tünk az unió ál la ma i val, in -
kább ér dek szö vet ség re – mond ta
Prőh le Ger gely, egy há zunk or szá gos
fel ügye lő je, he lyet tes kül ügyi ál -
lam tit ká ri mi nő sé gé ben, ép pen Var -
só ban. Ezért le het más kon ti nen sek
ve lünk szim pa ti zá ló né pe i vel is ke -

res ked ni. Nem csak le het, de szük -
sé ges is. 

Ha pe dig azt kér de zi a ked ves Ol -
va só, mi ért me di tá lok e kér dé sek
tu cat ja fö lött, er re könnyű vá laszt ad -
ni. Azért, mert mind annyi unk éle té -
ről, ha zánk jö vő jé ről, ben ne evan gé -
li kus egy há zunk hol nap já ról van szó.
Nem kö zöm bös, hogy mek ko ra a
mun ka nél kü li sé gi arány szám, nem
kö zöm bös ne künk, ke resz té nyek -
nek, ho gyan ala kul a ro ma kér dés
itt hon és a kör nye ző ál la mok ban. Vé -
le mé nyem sze rint ha zánk egyik leg -
na gyobb fegy ver té nye az el múlt fél -
év ben az volt, hogy az Eu ró pai Uni -
ót szé les kör ben rá döb ben tet te en nek
a kér dés nek a több or szá got érin tő
fon tos sá gá ra.

Az EU-ban kö zel tíz mil li ós ci -
gány ság él. Sor suk a mi sor sunk is. Ha
pe dig egy há zak ként ke resz tény fe le -
lős ség gel szem lél jük kül de té sün ket,
ak kor az Eu ró pai Unió il le té ke se i nek
ész re kell ven ni ök ten ni aka rá sun kat.

Eu ró pá ban nem csak gaz da sá gi
krí zis van, ha nem ál ta lá nos, egye te -
mes vál ság. Ha egy kon ti nens nem
tud ja né pes sé gé nek után pót lá sát ál -
lan dó szám ban biz to sí ta ni – im -
már há rom év ti ze de –, ak kor be lő -
lük hi ány zik az él ni aka rás ter mé sze -
tes ere je. Ha egy kon ti nens nem
tud örül ni fi a i nak és le á nya i nak,
uno ká i nak, ak kor ott az ön zés, az élet
he do nis ta él ve ze te töl ti be a lel ke ket.
Ez az ego is ta élet stí lus csak a mély -
be ve zet. 

Va jon nem kel le ne leg alább a hit-
és er kölcs tant ta nul ni nem kí vá -
nók ré szé re ál ta lá nos fi lo zó fi ai-eti -
kai is me re te ket to vább ad ni? Tény -
leg olyan ma gas ha zánk ban az egy -
há zi is ko lák szám ará nya? Ha más
EU-ál la mok ne ve lé si rend sze rét
össze ha son lít juk a ma gun ké val,
nincs le ma ra dá sunk? Va jon nem az
egy há zak nak kel le ne na gyobb le he -
tő sé get biz to sí ta ni a gon dol ko dás, az

élet ér té kek to vább adá sa ér de ké ben?
Ne he zen tud juk szám űz ni kor tár sa -
ink né me lyi ké nek azt a ha mis lá tá -
sát, amely sze rint a val lás ma gán ügy.
Nem ma gán ügy, ha nem sze mé lyes
ügy, amely nek kö zös sé gi ki ha tá sai jól
is mer tek.

Az egy há zak itt hon sa já tos prog -
ra mok kal vet tek részt az uni ós cé lok
re mélt meg va ló sí tá sá ban. Ilyen al ka -
lom volt a ro ma kér dés sel fog lal ko zók
ré szé re egy be hí vott kon fe ren cia, a
kö zép-eu ró pai öku me ni kus ta ná -
csok kö zös kon zul tá ci ó ja Bu da pes -
ten, kon fe ren cia a meg bé ké lés ről a
kör nye ző ál la mok egy há za i nak rész -
vé te lé vel, két sze ri ta lál ko zás a
brüssze li stáb szol gá lat te vő i vel. Szak -
mai fó ru mot tar tot tunk a vál ság ban
le vő csa lád ról és Há ló-kon fe ren ci át
az ön kén tes ség ről, hogy csak né há -
nyat em lít sek.

Saj nál tuk vi szont, hogy a Bel gi um -
tól át vett el nök ség nyi tó al kal mán
sem fla mand, sem val lon egy há zi
sze mély nem biz ta tott min ket, ma -
gyar egy há zi kép vi se lő ket sa ját sze -
re pünk és szol gá la tunk meg ta lá lá sá -
ra. A vir tu á lis sta fé ta bot át adá sa el -
len ben már lát vá nyos volt: Var só ban
öku me ni kus is ten tisz te le tet, míg
Krak kó ban ma gyar nyel vű mi sét tar -
tot tak.

A ma gyar kor mány mind az eu ró -
pai uni ós el nök ség kez de te kor, mind
a be fe je zé se után ér té kel te az el vég -
zett fel ada tok so ka sá gát az egy há zi
ve ze tők kel. A mér leg min den kép pen
po zi tív. Ám fáj da lom mal ál la pít ha tó
meg, hogy ma gyar a ma gyar nak mi -
ként vált el len sé gé vé Brüsszel ben
egy olyan tör té nel mi fel adat vég re haj -
tá sa so rán, ami kor mél tán lett vol na
el vár ha tó az egyé ni, kö zös sé gi – vélt
vagy jo gos – sé rel me ken va ló fe lül -
emel ke dés.

A fél év gyor san, szin te a ra ké ta se -
bes sé gé vel szá gul dott el. Most már a
min ket min dig nagy ra be csü lő len -
gyel kor má nyon s an nak hold ud va -
rán a sor. Vagy ta lán egész Eu ró pán,
hogy rá éb red jen a gaz da sá gi ba jo kon
és po li ti kai ér de ke ken tú li mo rá lis fe -
le lős sé gé re, spi ri tu á lis ér té ke i nek
meg be csü lé sé re? 

Igen, raj tunk a sor, mind annyi un -
kon, hogy a ma gunk he lyén el vé gez -
zük, ami ránk bí za tott, szü lő ként és
nagy szü lő ként, egy ház ként és nem -
zet ként gyer me ke ink és uno ká ink
tar tal ma sabb s bol do gabb éle té ért.
Tő lünk is függ a jö vő!

g D. Sze bik Im re

Az Eu ró pai Unió ma gyar el nök sé ge –
egy há zi szem mel

– A ma gyar ta nár nőm, Őze Sán -
dor né buk kant rá az in ter ne ten a pá -
lyá za ti ki írás ra, ő biz ta tott, hogy ve -
gyek részt raj ta. Ami kor elő ször
meg hal lot tam a té mát, ki csit meg -
ijed tem, mert nem igen va gyok jár tas
a szen tek éle té ben. A ta nár nő meg -
nyug ta tott, hogy nem kö te le ző kö zü -
lük vá lasz ta nom, és öt le te ket is mon -
dott, kik ről szól hat na a dol go za tom.

Szteh lo Gá bor ne vét is ő em lí tet te, én
pe dig öröm mel fo gad tam a tip pet.

Apu kám, Har ma ti Bé la Lász ló,
az Evan gé li kus Or szá gos Mú ze um
igaz ga tó ja se gí tett meg sze rez ni a ró -
la szó ló köny ve ket, és az Is ten ke zé -
ben cí mű nap ló ját is el ol vas tam.
Azért fo gott meg a sze mé lye, mert
ön zet le nül men tet te a gye re ke ket,
füg get le nül at tól, hogy mi lyen val lá -

sú ak vagy nem ze ti sé gű ek vol tak. Az
em bert lát ta ben nük.

Én úgy tud tam, hogy csak kö zép -
is ko lá sok ve het nek részt a pá lyá za -
ton, ezért ki csit meg döb ben tem,
ami kor ki de rült, hogy a nyer te sek kö -
zött fel nőt tek is van nak. Ha tá ron tú li
ma gya ro kat is dí jaz tak.

A ju tal munk egy rö vid brüssze li út
volt. Jú ni us 14-én dél után a Szent Mi -
hály-ka ted rá lis ba vit tek el ben nün ket,
ahol a ma gyar eu ró pai uni ós el nök -
ség zá rá sa al kal má ból ren dez tek há -
la adó szent mi sét. Más nap az Eu ró pai
Par la ment be men tünk, ahol ugyan -
csak Hi dak Eu ró pai né pei kö zött
cím mel nyílt ki ál lí tás. A ha za fe lé ve -
ze tő utat aache ni ki té rő vel gaz da gí -
tot tuk, ahol meg te kin tet tük Nagy
Ká roly temp lo mát és an nak ma gyar
ká pol ná ját.

g V. J.

Szteh lo Gá bor ral Brüsszel be
b Szteh lo Gá bor ról szó ló esszé jé vel nyert brüssze li ju ta lom utat Har -

ma ti Dó ra. A De ák Té ri Evan gé li kus Gim ná zi um ta nu ló já nak Egy em -
ber min den ki ért cí mű dol go za tát száz ti zen há rom pá lya mű kö zül vá -
lasz tot ták be a leg jobb ti zen há rom ba. A Hi dak Eu ró pa né pei kö zött
– Szen tek, bol do gok, pél da ké pek, akik ka pocs ként szol gál tak ma gya -
rok és más eu ró pai nem ze tek kö zött cí mű pá lyá za tot még ta vasszal
hir det te meg dr. Sur ján Lász ló eu ró pai par la men ti kép vi se lő. A té -
ma vá lasz tás és a nye re mény út rész le te i ről a ti zen hat esz ten dős di -
ák lányt kér dez tük.

b Eu fo ri kus vá ra ko zás előz te meg ha zánk ban 2011. ja nu ár el se jét; e nap -
tól fél éven át Ma gyar or szág töl töt te be az Eu ró pai Unió el nö ki tisz -
tét. Hosszas elő ké szü le tek re a je len le gi kor mány nak nem volt ide je,
mint hogy az elő ző évi par la men ti vá lasz tá sok ered mé nye ként vet te
ke zé be a kor mány ru dat. Az aláb bi me di ta tív írás ban jog gal ál la pít -
hat juk meg, hogy a kor mánynak és szak ér tő ta ná cso sa i nak mun ká -
ja el is me rést vál tott ki más nem ze tek hoz zá ér tő, jó in du la tú és el fo -
gu lat lan kép vi se lő i ből. A ma gyar öku me ni kus egy há zi de le gá ció tag -
ja i val va ló ta lál ko zás so rán az EU-kül döt tek kö zül töb ben mél tán ar -
ti ku lál ták azt a vé le ményt, hogy az el nök ség má so dik fe lé ben „jó volt
ma gyar nak len ni” Brüsszel ben.

Ked ves Vá sár ló ink!
Azok kö zött, akik au gusz tus ban (1-
jé től 31-éig) vá sá rol nak a Lu ther Ki -
adó köny ves bolt já ban, vagy eb -
ben az idő szak ban kül dik el meg -
ren de lé sü ket ki adónk hoz, ki sor sol -
juk az aláb bi két köny vet:

Sza bó La jos: Élet a gyü le ke -
zet ben – Alap ve tő és ak tu á lis
kér dé sek a gyü le ke zet épí tés
tárgy kö ré ben
E gyü le ke zet épí té si ké zi könyv ar -
ra tö rek szik, hogy több fé le im pul -
zust ad jon, tá gít sa a ké pet, ár nyal -
ja a gon dol ko dás mó dot, és meg -

újul ni kész lel -
kü le tet ala kít son
ki azok ban, akik
ta nul ni sze ret -
nék ezt a gya -
kor la ti teo ló gi ai
disz cip lí nát, akik
hi va tás ként vagy
ér dek lő dő gyü -
le ke ze ti tag ként

in for má lód ni sze ret né nek eb ben a
rend kí vül ak tu á lis té má ban. Jó ezt
a te rü le tet ta nul má nyoz ni teo ló -
gus hall ga tók nak, lel ké szek nek,
pres bi te rek nek és gyü le ke ze ti ta -
gok nak egy aránt. Ak kor lesz élet a
gyü le ke zet ben, ha lel ké szek és
mun ka tár sa ik, a na gyon ak tív bel -
ső mag hoz tar to zó gyü le ke ze ti ta -
gok és a ki csit tá vo labb ál ló ér dek -
lő dők egy aránt kez de mé nye zőb bé
vál nak nap ja ink gyü le ke ze ti éle té -
nek meg úju lá sá ban. So ha sem sza -
bad sze münk elől té vesz te ni azt,
hogy el ső ren den nem em be ri tel -
je sít mény egy gyü le ke ze ti kö zös ség
si ke re és lét szám be li nö ve ke dé se
vagy a ben ne fo lyó mi nő sé gi szol -
gá lat. Is ten Szent lel ké nek aján dé -
ka ez el ső sor ban. Ak kor élünk he -
lye sen ez zel az aján dék kal, ha ta nu -
lás sal, oda fi gye lés sel és lel kes kez -
de mé nye ző kész ség gel ké szü lünk
az el fo ga dá sá ra.

A gyü le ke zet össze té te lé nek leg -
alap ve tőbb meg ha tá ro zó ja min -
den idő ben a sok szí nű ség. Nem
mind egy, ho gyan vi szo nyu lunk eh -
hez. Ak kor van élet a gyü le ke zet -
ben, ha ben ne ez a sok szí nű ség
meg él he tő va ló ság. Di et rich Bon -
hoef fer így ír er ről: „Na gyon fon tos,
hogy a ke resz tyén kö zös ség min den
egyes tag ja nél kü löz he tet len lánc -
sze me le gyen a kö zös ség nek. Egy
lánc csak ak kor nem sza kad el, ha
a leg ki sebb sze me is meg ka pasz ko -
dik a töb bi ben… A gyön gék fél re -
ál lí tá sa a kö zös ség ha lá la.”

Er re a ma ga tar tás ra ak kor lesz
ké pes a ma élő gyü le ke zet, ha egy -
re ke vés bé van el fog lal va ön ma gá -
val, és egy re nyi tot tabb és fi gyel me -
sebb a kö rü löt te élők éle té re és küz -
del me i re. Csak a meg szó lí tó erő vel
ren del ke ző kö zös ség ké pes nö ve -
ke dés re és fej lő dés re. Eh hez pe dig
nem elég egy-két ün ne pi óra ön -
ma gá ban. A gyü le ke ze ti élet ün ne -
pi órá it is a hét köz na pi te vé keny -
ség ala poz za meg.

256 ol dal, 165×227 mm, kar to -
nált, ISBN 978-963-9979-39-0, 2011

A te rem tés ün ne pe – Ta nul -
má nyok, ké pek, li tur gi kus
szö ve gek
Szerk.: Bé res Ta más, Orosz Gá bor
Vik tor, Sza bó né Mát rai Ma ri an na,
Pet ri Gá bor

A ke zünk ben tar tott könyv cí -
mé ben ün nep lés re hív, még pe dig
te rem tés ün nep lés re. De va jon tu -
dunk-e még iga zán ün ne pel ni?
Van-e egy ál ta lá ban okunk és jo -
gunk az ün nep lés re? Egy re in kább
fe nye ge tett, vész ter hes vi lág ban
élünk: a nagy vá ro sok ban alig ka -

punk le ve gőt, né ha már csak pa lac -
kos vi zet me rünk in ni, las san fé -
lünk ki fe küd ni a nap ra… A föld
min den tá já ról na pon ta zú dul nak
ránk ag gasz tó hí rek a ter mé szet
pusz tu lá sá ról, az egyen súly fel -
bom lá sá ról, a te rem tett vi lág szen -
ve dé se i ről.

Az öko ló gi ai krí zis nem csu -
pán sür ge tő gaz da sá gi, po li ti kai
ki hí vás, ha nem ége tő mo rá lis és
teo ló gi ai kér dés is. Va jon fel tud -
juk-e új ra fe dez ni, hogy te remt mé -
nyek va gyunk? A te rem tés ko ro nái,
aki ket az al ko tó és gond vi se lő Úr
jó gaz da ként küld a te rem tett vi lág -
ba, „hogy azt mű vel je és őriz ze”?!
(1Móz 2,15)

Bi zo nyá ra érez zük a té ma – a te -
rem tett vi lág meg őr zé se – szo rí tó
ak tu a li tá sát. Azt is érez zük, hogy
ez a ke resz tény kö zös ség té má ja.
He lye van if jú sá gi tá bo rok ban és
hit tan órá kon, bib lia órán és a gyü -
le ke ze ti élet min den nap ja i nak
konk rét gya kor la tá ban. Ma nap -
ság le he tet len ke resz tény em ber -
ként él ni úgy, hogy ne ér de kel jen a
te rem tett vi lág jö vő je, s hogy a te -
rem tő Is ten be ve tett hit ne ha tá roz -
za meg fo gyasz tói szo ká sa in kat, fe -
le lős vagy fe le lőt len élet mó dun kat.

A kö tet teo ló gi ai ta nul má nyai, a
hoz zá juk kap cso ló dó fo tók kal
együtt, meg nyit hat ják sze mün ket,
hogy új ra rá ta lál junk he lyünk re, fe -
le lős kül de té sünk re a te remt mény -
tár sak kö zött. A ki dol go zott is ten -
tisz te le ti rend, a Lu the rá nus Vi lág -
szö vet ség 2008-ra aján lott LVSZ-
va sár na pi li tur gi á ja se gít het, hogy
gyü le ke ze te ink ben az ügy höz mél -
tó tar ta lom mal,
il lő for má ban
ün ne pel jük a Te -
rem tőt és aján -
dé ka it, be kap -
cso lód va a vi lág -
ke resz tény ség
sok szí nű, gaz da -
gí tó csa lád já nak
él te tő vér ke rin -
gé sé be. Hi szem, hogy az ilyen ün -
nep lés iga zi erő for rás le het a hét -
köz na pok fel ada ta i hoz, hi szen ma
kü lö nö sen is ak tu á lis az apos to li fi -
gyel mez te tés: „…a te rem tett vi lág
só vá rog va vár ja az Is ten fi a i nak
meg je le né sét.” (Róm 8,19)

E vá lo ga tás se gít sé gé vel köz -
kinccsé tesszük a Dé li Evan gé li kus
Egy ház ke rü let teo ló gi ai és fo tó pá lyá -
za tá ra be ér ke zett ér té kes mun kák
szí ne-ja vát. A pá lyá zat si ke re bá to -
rít ar ra, hogy csat la koz zunk a Lu the -
rá nus Vi lág szö vet ség kez de mé nye -
zé sé hez, és él jünk meg egy há zunk -
ban egy szep tem be ri he tet a te -
rem tés ün ne pe ként. Ad junk há lát a
Te rem tő nek a Föl dért és a vi lá gért,
él jük meg em ber sé gün ket a te rem -
tett vi lág ré sze ként, és mer jünk
olyan élet stí lust fel vál lal ni, amely há -
lá san és a te remt mény alá za tá val őr -
zi és mű ve li azt a kör nye ze tet,
amely ben a Te rem tő él ni en ge di.

167 ol dal, 160x235 mm, kar to nált,
ISBN 978-963-9571-85-3, 2008

A sze ren csés nyer tes ne vét az
Evan gé li kus Élet szep tem ber 11-ei
szá má ban kö zöl jük.

A jú li us hó nap könyv nye re mé -
nyé nek sor so lá sán Wag ner Szi lárd
har kai vá sár lónk ne vét húz tuk ki.
Gra tu lá lunk a nye re mény hez!

g Lu ther Ki adó 

Cím: 1085 Bu da pest, Ül lői út 24.
Tel.: 1/317-5478, 20/824-5518. Köny -
ves bolt: 1/411-0385. Fax: 1/486-
1229. E-mail: ki ado@lu the ran.hu.
Hon lap: www.lu ther ki ado.hu.

A hó nap könyv nye re mé nye
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b Hasz no sak a nagy, ke rek év for -
du lók. Könnyít az em ber lel ki is -
me re tén, elő ve szi a köl tőt vagy
írót, be le la poz fe le dett köny vé -
be. Ol vas sa, és ámu lat tal fe de zi
föl: mennyi szép ség, örök gon do -
lat van ben ne! A két száz esz ten -
de je szü le tett Kri za Já nos szé -
kely nép köl té si gyűj te mé nye
igaz meg le pe tés. Ki fogy ha tat -
lan kin cses bá nya. 

A Vad ró zsák cí mű gyűj te mény el -
ső ré szé ben da lo kat, bal la dá kat ol -
vas ha tunk, a má so dik ban tánc szó -
kat, a har ma dik ban ta lá lós me sé ket.
A ne gye dik na gyobb egy ség ben a
nép sa ját sá go kat ta lál juk (szó lá so -
kat, köz mon dá so kat, neveket), az
ötö dik ben a nép me sé ket, míg a
be fe je ző, ha to dik rész táj szó tárat
közöl. 

Meg ál lok egy pil la nat ra, s lá tom,
eze ken a szó sze de te ken csak Arany
Já nos iga zod na el, annyi a ré gi, ízes
és fe le dett ma gyar szó!

Né zem a meg ko pott bo rí tót: Ko -
lozs várt je lent meg, „Ste in Já nos
Erd. Muz. egy le ti könyv árus bi zo má -
nya, 1863”. Az elő szó ban ha tal mas
mun ká ját ajánl ja Kri za: „Nem min -
den re me gés nél kül lé pek e sze rény
Gyűj te ménnyel a ha zai kö zön ség
elé, meg gon dol va a fel adat ne héz
vol tát, mit meg ol dá sul ma gam elé be
tűz tem, s át érez ve fő leg a fe le lős ség

nagy ter hét, mely gyön ge vál la im ra
sú lyo so dott.” 

Vé get nem érő kál vá ria volt Kriza
szá mára, mi re gyűj te mé nyének első

kö te te végre nap  vi lá got lá tott. Már
1842 előtt elő fi ze té si fel hí vást adott
ki ab ban a re mény ben, hogy se gí ti fá -
rad sá gos mun ká val összeállított
műve meg je le né sét. De hi á ba. Jól lát -
ta ba rát ja: a nép köl té szet irán ti ér zék
és ér dek lő dés ak kor még nem éb redt
föl. Pe tő fi csak ab ban az év ben lé pett

föl, Arany ho mály ban lap pan gott,
Tom pa és Er dé lyi Já nos ké szü lő dött
ter ve meg va ló sí tá sá hoz.

És egy „ap ró ság”: a Bach-kor szak
a folk lór gyűj tés nek na gyon szűk ha -
tárt sza bott. Kos suth nak még a ne -
vét is ti los volt a Vad ró zsák ban em -

lí te ni; a sza bad ság har cos da lok szö -
ve gét a cen zú ra ir gal mat la nul össze -
ka var ta… Ak kor is las san őröl tek Is -
ten mal mai, Kri za Já nos köny ve új és
új aka dá lyo kat le győz ve, húsz évi ké -
sés sel je len he tett meg. Az övé volt az
el ső rend sze res, át gon dolt, kö tet tel

zá ru ló népköltési gyűj te mény! Fel hí -
vá sa va ló ban új, tu do má nyos kor sza -
kot nyi tott a ma gyar nép köl té si gyűj -
tés tör té ne té ben.

A Vad ró zsák ér té ke nem csak
mód szer ta ni újí tá sa i ban van, ha -
nem együt te sen kü lö nös anya gá -
ban. Györ ffy György sze rint: „Kri za
köny ve éb resz tet te rá ol va só it a bal -
la dák sö tét pom pá já val, a da lok
friss ked ves sé gé vel, és a me sék bű -
bá já val a pa rasz ti al ko tá sok szép sé -
gé re.” 

Vé gül szól ni kell a köl tő ről, küz -
del mes éle té ről. Kri za Já nos 1811-
ben szü le tett Nagy aj tán, az Er dő vi -
dék dé li ré szén, amely a je les er dé -
lyi ek egész so rát ad ta: Apá czai Cse -
re Já nost, Ba ró ti Sza bó Dá vi dot, Bö -
lö ni Far kas Sán dort, Be ne dek Ele -
ket… 1825-ben ta nul má nya it a szé -
kely ke reszt úri uni tá ri us kol lé gi um -
ban foly tat ta, 1829-től teo ló gi át ta -
nult. 1838-ban fog lal ta el ko lozs vá -
ri ál lá sát, s mint pap és ta nár, majd
püs pök egész éle té re ott ál la po -
dott meg.

Éle tét vé gig kí sér te a Vad ró zsák
ki adá sá nak nem szű nő gond ja. Cso -
dá la tos si ke rét nem ér het te meg. Le -
he tet len meg szá mol ni, a gyűj te mény
hány nem ze dé ket gaz da gí tott, hány
köl tő nek, fes tő nek és ze ne szer ző nek
volt ih le tő for rá sa. Több mint száz éve
mint fogy ha tat lan ke nyér táp lál ben -
nün ket, és fog is, amíg ma gya rul be -
szél nek a nagy vi lág ban.

g –i –x –s

Da lok, bal la dák, me sék
Két száz éve szü le tett Kri za Já nos (1811–1875)

Ha lál év for du ló ján leg e lőbb
utol só fény ké pe vil lan elém.
A gé ge rák ször nyű kín ja so -
vány ar cán, ag go dal ma a há -
bo rú ba sod ró dott or szá gért.
„Csak csont és bőr és fáj da -
lom” – ír ta Rad nó ti a bú csú -
ver sé ben. S aho gyan ma ga
Ba bits ve tet te pa pír ra fá jó-
szép köl te mé nyé ben: „Szá -
radt tő ke, unt ta va lyi ven dég:
/ ne kem már a ta vasz is el len -

ség! / Csak te bo rulsz rám,
asszo nyi jó ság, / mint a le tört
karóra a ró zsák, / ré mült sze -
mem csók kal el ta kar ni… /
Óh jaj, meg kell hal ni, meg
kell hal ni!”

Ba bits Mi hály 1883-ban
szü le tett Szek szár don. 1901-
től ma gyar–la tin sza kos egye -
te mi hall ga tó. 1905–06 kö -
zött ta nár a ba jai cisz ter ci ta,
1908-tól a fog ara si ál la mi gim -
ná zi um ban. 1921-ben fe le sé -
gül ve szi Tan ner Ilo na köl tő -
nőt, aki ké sőbb a Tö rök Sophie
írói ne vet vet te föl. Két év

múl va há zat vá sá rol az esz ter -
go mi Elő he gyen. A Baum -
gar ten Ala pít vány ku rá to ra; a
Nyu gat  szer kesz tő je ha lá lá ig.
1937 ta va szán ki de rül, hogy
rossz in du la tú da ga na ta van.
1940-ben Dan te-for dí tá sá ért
az olasz ál lam a San Re mo-díj -
jal tün te ti ki, meg vá laszt ják az
MTA tag já vá. 1941. au gusz tus
4-én a bu da pes ti Si es ta sza na -
tó ri um ban halt meg.

Ba bits nagy ne ve lő volt,
örök ta nár. Kor tár sai és az
utá na al ko tók mind ta nul tak
tő le. Pusz ta je len lé te is lel ki is -
me re tet kö ve telt. Fe le lős sé -
get, íz lést és mű gon dot. A
leg fon to sab bat: hogy a gyö -
nyö rű ma gyar nyelv a leg na -
gyobb tisz te le tet ér dem li! És a
vi lág iro da lom: meg kö ve tel te
ta nít vá nya i tól, hogy a mű for -
dí tás ra is sza kít sa nak időt.

Ké sei le ve lé ből azt is tud juk,
hogy a fi a ta lok nak nem csak a
ver sei ér de kel ték, de a meg -
szü le tő ar cuk is. A nö ve ke dés,

a meg ta lált sa ját hang. He ves
vi ták ka va rog tak kö röt te, lo bo -
gó in du la tok. Gon do la ta it
nagy eu ró pai szel le mek hez
iga zí tot ta, mint egy meg erő sí -
tést kér ve tő lük: Proust, Ro ma -
in Rolland, Va léry… Tho mas
Mann… Bar tók. So kan meg -
fo gal maz ták: Ba bits kon zer va -
tív vi lág né ze tű pol gár volt. 

Ami ma ra dan dó vá te szi
élet mű vét, az hu ma ni tá sa.
Min de nen át su gár zó em be ri
tar tá sa. Ba bits lí ri ku si nagy sá -
gát ab ban az alap ér zés ben ta -
lál juk meg, mellyel a ma ga
ko rá nak nyug ta lan sá gát át él -
te. Kez det ben lí rá ja tet szett,
ké sőbb pró zá ja, kü lö nö sen a
Ha lál fi ai, a re gény szé les kor -
ké pe. Az után esszéi, élü kön a
Vö rös mar ty- és Ady-írá sok kal,
majd mű for dí tá sa: Dan te epo -
szá nak po kol já rá sa és meg di -
cső ü lé se.

Is ten ke re ső évei után az
iga zi út jel ző a Zsol tár fér fi -
hang ra cí mű ver se. Ez va ló ban
a hit éne ke, s ez az ér zés mind -
vé gig ma gá ban hord ja sa ját
mély sé gét és a ma ga el len té té -
nek a le he tő sé gét is. 

Vé ge ze tül az egyik leg szebb
em lé ke zés ből idé zek. Pi linsz -
ky Ba bits esz ter go mi há za
kap csán vall a köl tő ről: „A fa -
lak ról a hal ha tat lan kéz ira tok
néz nek ránk. S még is, épp ez
a szen ve dé sek árán re mek -
mű ve ket szü lő gyen géd ség
hat ránk a leg kény sze rí tőbb
erő vel. Ba bits Mi hály va ló -
ban nem ze te köl tő je volt, Is -
ten em be re, Il lés pró fé ta ké sei
utó da, va ló di ál do zat.”

g F. F. L.

Il lés pró fé ta ké sei utó da
Ba bits Mi hály ha lá lá nak het ve ne dik év for du ló já ra

Kö szö nöm, ga lam bom, hogy ed dig sze ret tél,
Ar ról sem te he tek, hogy már meg ve tet tél,
Ná lam nál szeb bet is, job bat is ke res tél,
Élj az zal ví gab ban, mint én ve lem él tél.

De ez jól van ne kem, sze gény ár va fe jem,
Mert a sze re te tet nem is mér sé kel tem,
A szí vem s a lel kem nem is egyez tet tem,
Pró bá ra sem tet tem, egye zik-e vagy sem.

Jót kí vá nok, szí vem, szí ved ví gan él jen,
Sem mi szo mo rú ság szí ved hez ne fér jen,
Cit rus és tu li pánt ker ted be te rem jen,
Zen gő fü le mi le ab la ko don peng jen,
Bá nat nak fel le ge té ged el ke rül jen,
Hogy an nak zá po ra so ha meg ne ver jen.

Sze re lem gyer tyá ja asz ta lo don ég jen,
Szép sé ged, jó sá god az égig fel ér jen,
Két fej ér ka rod ban két szép arany pe rec,
Él tes sen az Is ten az zal, akit sze retsz.

Vad ró zsák – Kri za Já nos szé kely nép köl té si gyűj te mé nye (Bal la dák, da -
lok és ro kon ne mű ek)
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Vár tam má jus 14-ei szü le tés -
nap ját. Fi gyel tem a gyér em lé -
ke zé se ket, s nem akar tam el -
hin ni: ennyi re el fe led ték? Bi -
zo nyá ra za var ná a mai kö -
zép szert ez a zse ni á lis, fi nom
ké pek kel üze nő fér fi, Hu szá rik
Zol tán. A film szem lén sen ki
nem em lé ke zett meg ró la,
ked ves mo zi jának, a Szind bád -
nak a név táb lá ja is el tűnt. Szü -
lő há za, ma gam is szo mo rú an
lát tam, pusz tul az idő szo rí tá -
sá ban.

So ká ig fe ke te vi rág ként
mu tat ta az utat Hu szár ik né -
ni, a film ren de ző örök gyász -
ban élő édes any ja. Friss me -
zei csok rot tett a te me tő ben
az egy sze rű sír ra, és me sélt,
me sélt az ar ra ve tő dő lá to ga -
tók nak.

E zse ni á lis film mű vész és
gra fi kus Do mony ban szü le -
tett 1931-ben, hat ki lo mé ter re
Aszód tól, a Gal ga men tén.
Vé let le nül sod ró dott a Szín -
ház- és Film mű vé sze ti Fő is ko -
lá ra, el küld ték, majd új ra kezd -
te a ta nul má nya it Vár ko nyi
Zol tán se gít sé gé vel. Sok szor
el mond ta: szí ve seb ben lett
vol na köl tő, kép ző mű vész, ze -
nész. Eb ből ket tőt be is tel je -
sí tett, a har ma dik ra nem ma -
radt idő. 

Cso da dol go kat te rem tett.
A tel jes vi lág ma ra dan dó áb -
rá zo lá sa kí sér te egész pá lyá ja
so rán, eb be rok kant be le, eb -
ben égett el oly ko rán, hogy fel
sem ocsúd hat tunk vá rat lan
tá vo zá sa kor. Né hány hó nap pal
a ha lá la előtt meg kér dez ték tő -
le: nem csá bít ja a hal ha tat lan -
ság? Így fe lelt: „Az em ber leg -

alább egy láb nyo -
mot akar hagy ni
ma ga után, nem
töb bet.”

El ső kis film je,
az Elé gia rög tön
nem zet kö zi fel -
tű nést kel tett.
„Az el ső ma gyar
al ko tás, amely
va ló ban a film
nyel vén gon dol -
ko dott” – nyi lat -
koz ta ró la Bódy
Gá bor film ren -
de ző. Az után hat
év telt el, mi re le he tő sé get
ka pott nagy já ték film jé hez.
(Köz ben újabb „mi ni a tű rök”:
Cap ric cio, Tisz te let az öreg -
asszo nyok nak.)

A Szind bád 1970-ben ké -
szült el, s rög tön sej tet tük,
re mek mű szü le tett. Olyan
összeg zés, amely ben Hu szár -
ik min den fon to sabb mo tí -
vu ma ben ne van. A Krú dy vi -
lá gá ból ki tel je se dett film ope -
ra tő re Sá ra Sán dor, ze né jét Je -
ney Zol tán sze rez te. A főbb
sze re pek ben La ti no vits Zol -
tán, Day ka Mar git, Nagy An -
na, Rutt kai Éva, Sze ge di Eri ka,
Bán sá gi Il di kó. A Szind bád vi -
tat ha tat la nul az egyik leg -
szebb ma gyar film. Kép és ze -
ne gyö nyö rű har mó ni á ja,
több ré te gű em be ri üze net ez
az alkotás. Él ni és lo bog ni.
Min de nütt ott len ni. A négy
év szak tá ja i ban, nők ben, tár -
gyak ban, éte lek jó ízé ben,
csor ba szé lű po ha rak ban,
ódon-szép há zak ab la ka i ban,
mo hos te me tők ben.

Hét év telt el, mi re Hu szár -

ik be le vá gott a Csont váry ba.
Köz ben meg halt La ti no vits,
min dent át kel lett hang sze rel -
ni. Így ke rült sor a bol gár
Ichak Fin ci ki vá lasz tá sá ra. Ki -
ről is szól a film? Azt hi szem,
ön val lo más Hu szár ik kép- és
hang je lek kel ké szült mű ve. A
mű vész po kol já rá sát hang sú -
lyoz za, a te rem tés gyöt rő és
bol dog lá zát. Per sze itt is szí -
vet szag ga tó an, aho gyan zak -
la tott éle te is ki lob bant.

Élt öt ven évet.
Fá jó, de ki kell mon da ni:

film terve i nek több sé ge nem
va ló sult meg. Volt ré sze gán -
csok ban és ki csi nyes ség ben.
De tűr te, amíg bír ta. Szót la nul,
aho gyan szót la nok a film jei is,
de úgy, ahogy té li fá i ról a hó
hull ezüst né ma ság gal. 

Hu szár ik Zol tán nem kezd
pár be szé det a né ző vel, még is
meg hall juk ön mar can go ló
gon do la ta it. Szó lí tó csönd ez,
amely ki bont ja kép ze le tün -
ket, s meg szü le tik a vé gén a
kö zös igaz ság és szép ség.

g Feny ve si 

Be szél ni a szép ség ről
Hu szár ik Zol tán nyolc van éves len ne
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…a sza bad ság meg tes te sí tő je, a szép -
ség és könnyed ség egyik szim bó lu ma.
Nem ott len ne a he lye. A föl di és égi
szfé rák kö zött kel le ne szár nyal nia és
örö möt fa kasz ta nia a lát vá nyá val a
föld höz kö tött, csak lel kük ben szár -
nyal ni tu dó em be rek ben. Va la mi ha -
tal mas té ve dés, vég ze tes út irány té -
vesz tés ered mé nye le he tett, hogy
még is ott ver de sett a Rá kó czi úti Lib -
ri könyv pa lo ta fel for ró so dott ki ra kat -
üve ge mö gött, a nyá ri hő ség ben a mi -

nap egy szép, fe ke te pil lan gó. Ki tárt
szár nyai alatt a ma gyar és a vi lág iro -
da lom re me kei. Köz tük a Kun dera-
klasszi kus, A lét el vi sel he tet len
könnyű sé ge ró zsa szín bo rí tó ja.

Nem tu dom, há nyan vet ték ész re
– en gem min den eset re meg fo gott a
lát vány. Csak egy szimp la ab lak üveg
vá lasz tot ta el az élet től, a le ve gő től, a
szél től, amely ben fel emel ked ve ma -
ga mö gött hagy hat ja a po ros, pisz kos,
za jos vá rost. A sor sa még is meg pe csé -
te lő dött. Fe ke te szár nyai hi á ba ver des -
tek az ab la kon át be tű ző fény fe lé, az
üveg ma kacs, nem en ged. Bi zo nyá ra
ott lel te ha lá lát, és egy ké sőb bi ki ra -
kat ren de zés al kal má val a köny ves bol ti
dol go zók cso dál koz va eme lik majd fel
a kis fe ke te pil lan gó tes tet.

Pe dig len ne ki út ja, csak vissza fe -
lé, a hű vös, kli ma ti zált bolt irá nyá ba
kel le ne száll nia, ahol ugyan sö té -
tebb van, de kis sze ren csé vel el ér né

a fo to cel lás aj tót, s ha épp be jön egy
ve vő – már ki is sza ba dul na bör tö né -
ből. De ösz tö ne csak a fény fe lé en -
ge di tö re ked ni, és ar ra fe lé most csak
ver gő dés vár rá.

Sze gény, né zem, de köz ben már
me gyek is to vább, és ci pe lem a sa ját
ter he i met. Nem tud a lel kem fel emel -
ked ni, mi köz ben a fáj da lom a föld re
nyom ja, amíg rá nem jö vök, hogy hol
a ki já rat a fáj da lom út vesz tő jé ből. Az
üveg mö gül a le ve gő re, ahol új ra

sza bad le he tek, és ha re pül ni nem is,
de mé lye ket lé le gez ni ta lán tu dok.
Hogy gon do lat ban el hagy jam a po -
ros, pisz kos, za jos, for ró vá rost, és
örül jek a lét nek, ami könnyű – né ha
vi szont el vi sel he tet le nül ne héz.

Ott hon ki nyi tom a köny vet, ha
már a fe ke te pil lan gó rá ve zet te a te -
kin te te met. Hát ha va la mi üze net
van ben ne szá mom ra… Rög tön az el -
ső la pon ezt ol va som:

„…va jon a ne héz va ló ban ször -
nyű, a könnyű pe dig va ló ban cso dá -
la tos?

A leg sú lyo sabb te her ránk ne he ze -
dik, le ros ka dunk alat ta, föld höz la -
pít ben nün ket. (…) Mi nél ne he zebb a
te her, an nál kö ze lebb ke rül éle tünk a
föld höz, an nál va ló sá go sabb és iga -
zabb.

Ez zel szem ben a te her tel jes hi á nya
azt okoz za, hogy az em ber könnyeb -
bé vá lik a le ve gő nél, im már csak fé -

lig va ló sá gos, s bár moz du la tai sza -
ba dok, sem mi je len tő sé gük sincs.

Ak kor hát mit vá lasszunk? A ne he -
zet vagy a könnyűt?”

Még küz dök a meg fej té sért. Azt
már tu dom, ha a sor som nem len ne
meg ter hel ve sok szor el vi sel he tet len -
nek ér zett ke resz tek kel, vé gül nem
jut hat nék kö ze lebb a fény hez. Ha
fáj da lom ér, ösz tö nö sen a könnyebb
utat ke re sem én is: ro han nék bár mi -
lyen, eny hü lést ígé rő fény fe lé, ám egy

lát ha tat lan üveg fal meg ál lít. És csak
a ver gő dés döb bent rá: vissza kell for -
dul ni, és be le kell me rül ni az is me ret -
len sö tét ség be, és vál lal ni kell a szen -
ve dést, mert csak ar ra van út. És ha
tá vo labb is, de a fény is fel sej lik.
Nem ma gam ban bí zom, mert ez
csak pil lan gó lét, ma van, hol nap
nincs – egy ha tal mas erő visz, se gít,
húz elő re, fel fe lé. S eb be a fel is me rés -
be már be le le het ka pasz kod ni.

De ad dig is: fi gye lem a vá rost.
Hát ha még is meg lá tom azt a fe ke te
pil lan gót – sza ba don. Mert az ő lé -
te – aho gyan az enyém is – egy ha -
tal mas, lát ha tat lan, de lé te ző kéz ben
van el rejt ve. Mi ó ta ezt a meg tar tó ke -
zet egy szer „meg érez tem”, tu dom: a
ne héz lét is el vi sel he tő, sőt szin te
könnyű, és a sza bad ság vé gül min dig
meg ada tik. Fa lak, üve gek, aj tók mö -
gött is. 

g K. D.

Sze gény, gro teszk lát vány…

Egy neb ras kai pro tes táns lel kész fia,
Col ton Bur po mű tét je után meg -
döb ben tő ha lál kö ze li él mé nyek ről
szá molt be, töb bek kö zött ar ról,
hogy van a menny or szág ban egy
nő vé re – aki nek lé te zé sé ről nem
tud ha tott.

A most ti zen egy éves fi ún 2003-
ban egy ké sőn fel is mert vak bél gyul -
la dást kö ve tő en élet men tő mű té tet
kel lett vég re haj ta ni. Vál sá gos ál la pot -
ban ti zen hét na pot töl tött kór ház ban.
Négy hó nap pal ké sőbb, ami kor egy
al ka lom mal a kór ház mel lett haj tot -

tak el, ap ja tré fá san meg kér dez te,
van-e ked ve vissza men ni. A gye rek
így fe lelt: „Itt volt az, hogy éne kel tek
ne kem az an gya lok.”

„Be le néz tem a tü kör be: ha lá lo san
ko mo lyan be szélt” – em lé ke zett
vissza az apa. Col ton ez után el mond -
ta, hogy a túl vi lá gon járt, ahol ta lál -
ko zott Sám son nal, Ke resz te lő Já nos -
sal és Jé zus sal, aki „ha tal mas nagy
volt, ra gyo gó, ten ger kék sze mek kel”.

A szü lők hi tet len ked ve hall gat -
ták; úgy vél ték, ezek a kép ze tek a gye -
rek ál tal is mert bib li ai tör té ne tek ből
szár maz hat tak. Ám ami kor Col ton
el mond ta, lát ta, hogy hol vol tak a
szü lei, mi köz ben ő a mű tő asz ta lon fe -
küdt, meg döb ben tek. Any ja – mint
mond ta – egy má sik szo bá ban te le -
fo nált, ap ja pe dig egy kis szo bá ban
imád ko zott, mi köz ben ő vé gig Jé zus

ölé ben ült. „Meg döb ben tett, hogy
tud ja, hol vol tam a mű tét alatt –
mond ta az apa. – Mert ezt sem az or -
vos, sem a nő vé rek, sem a fe le sé gem
nem tud ta. De a gye rek igen.”

Ugyan csak meg lep te őket, ami kor
Col ton el mond ta, hogy apai déd -
nagy ap já val is ta lál ko zott, akit rész -
le te sen le is írt, no ha nem is mer te.

Az iga zi meg döb be nés azon ban az
volt, ami kor az zal állt any ja elé, hogy
ne ki két nő vé re van. Any ja azt fe lel -
te, hogy bi zo nyá ra a nő vé ré re és az
uno ka nő vé ré re gon dol, de Col ton így

vá la szolt: „Nem. Két nő vé rem
van. Volt egy kis ba ba, aki
meg halt a ha sad ban, nem?”
Az anya egy in ter jú ban el -
mond ta: a csa lád so ha egyet -
len szó val sem em lí tet te a
ve té lést Col ton nak, sőt ők
ma guk sem tud ták, hogy az
el ve télt mag zat kis lány volt.
„Olyan bel ső fáj da lom volt
ez, ami ről még a ba rá ta ink nak
sem be szél tünk. Amit Col ton -
tól hal lot tunk, elő ször na -
gyon mell be vá gott, de utá na
meg könnyeb bül tünk, hogy a
kis lá nyunk – aki ről nem is
tud tuk, hogy lány – jól van.
Col ton el mond ta, mi lyen, és
hogy úgy ölel get te, mint ha
so ha sem akar ná el en ged ni.”

„A menny or szág ban le vő
nő vé rét, aki ről nem tud ha tott,
nem ta lál hat ta ki; sem mi fé le
em lé ke nem le he tett ve le kap -

cso lat ban. De mi cso da bé ke töl tött el
ben nün ket, mi cso da gyó gyu lás! Olyas -
mi, hogy hur rá, van egy kis lá nyom, aki
a menny ben vár rám – azt hi szem, sok
em ber nek van szük sé ge er re a re -
mény re és gyó gyu lás ra” – mond ta az
apa.

Col ton el be szé lé se sze rint a
menny or szág ban ren ge teg a szín.
Na gyon sok em ber és an gyal van,
min den ki hu szon éves nek lát szik,
nin cse nek öre gek, sen ki sem vi sel
szem üve get, és min den ki nek szár nyai
van nak.

Todd Bur po nem rég köz re is ad ta
fia ta nú ság té te lét. Tény leg van
menny or szág! cí mű köny ve no vem -
be ri meg je le né se óta más fél mil lió
pél dány ban kelt el az Egye sült Ál la -
mok ban – ír ja az msnbc.com.

d For rás: Ma gyar Ku rír

E G Y NÉ G Y É VE S G YER MEK H A L ÁL KÖ Z E LI  ÉL MÉ N YE

„Tény leg van
menny or szág!”

„Meg is mer en gem?” „Nem tu dom.”
„Hogy ér zi ma gát?” „Nem tu dom.”
„Be szél ges sünk?” „Nem tu dom” – így
zaj lot tak szo ká sos pár be szé de ink a
né ni vel. A né ni vel, aki ről tud tam,
hogy ko ráb ban na gyon sze ret te az Is -
tent, mé lyen és őszin tén hitt ben ne,
és kö vet te őt. 

De ma már nem em lék szik er re.
Er re sem… Ked ves sé ge, egész lé nye
„még is” su gár zó. Ahány szor csak
meg lát tam, min dig mo solyt csalt az
ar com ra. Jó volt le ül ni mel lé. Rá néz -
ni, meg fog ni a ke zét, meg si mo gat ni
a kar ját.

A szak iro da lom ból tud tam ugyan,
hogy az olya nok nak, mint ő, van nak
tisz ta pil la na ta ik, és tud tam azt is,
hogy a leg mé lyebb gyer mek ko ri em -
lé kek to vább él nek min den ki szí vé -
ben. De ha ma ro san meg ta pasz tal hat -
tam azt is, hogy mi lyen más, ha
mind ezt csak tud ja, vagy ha át is éli
az em ber.

Ak kor tör tént, ami kor a né ni meg
én egy ha lál eset mi att be men tünk a
temp lom ba, hogy imád koz zunk az el -
huny tért. Már az meg rá zó volt, hogy
ami kor elő ször el éne kel tük az el tá vo -
zott ked venc éne két – ame lyet a
né ni is jól is mert az is ten tisz te le tek -
ről és az áhí ta tok ról –, azt ő is ve lem
éne kel te, hi bát la nul. Majd mond -
tam egy rö vid imát, és el hall gat tam.
Tán csak egy má sod perc re; ne kem
leg alább is annyi nak tűnt. 

És ekkor… a né ni erős, tisz ta han -
gon imád koz ni kez dett. Sza ba tos, ke -
rek mon da tok ban kér te Is tent, hogy
hall gas sa meg fo há szát, ve gyen kö rül
min ket sze re te té vel, ir gal má val, és
árassza ránk ál dá sa it. 

Én ott és ak kor, ab ban a pil la nat -
ban nem csak érez tem, de tud tam is,
hogy már meg is tet te; és a sze mem
könny be lá badt, szí ve met há la ön töt -
te el…

g Gaz dag Zsu zsan na

Ap ró cso da

A sá tán össze hív ta a dé mo no kat a
vi lág min den tá já ról, és ezt mond -
ta ne kik:

– Nem tart hat juk vissza a ke resz -
té nye ket at tól, hogy el jár ja nak az is -
ten tisz te le tek re, hogy ol vas sák a Bib -
li át, hogy így meg is mer jék az igaz sá -
got, hogy ben ső sé ges kap cso la tot
ala kít sa nak ki a Meg vál tó juk kal.
Ezért en ged jé tek, hogy el men je nek az
is ten tisz te le tek re, hogy ma guk hoz ve -
gyék az úr va cso rát… De lop já tok el
az ide jü ket, hogy ne ta lál ja nak időt a
Jé zus sal va ló iga zi, ben ső sé ges, lel ki-
szel le mi, él te tő kap cso lat meg te -
rem té sé re és fenn tar tá sá ra! Kös sé tek
le őket az élet mel lé kes dol ga i val!

– Ho gyan te gyük ezt? – kér dez ték
ki a bál va a dé mo nok.

– Ja va so lok né hány le he tő sé get.
Sar kall já tok őket arra, hogy köl te kez -
ze nek, vá sá rol ja nak, ha kell, ha nem,
hogy foly vást köl csön ből él je nek.
Ezért min dig több pénz re lesz szük -
sé gük. Ha több pénz re van szük sé -
gük, ak kor túl óráz ni uk kell, és ke vés
sza bad ide jük ma rad.

Tart sá tok vissza őket at tól, hogy a
gyer me ke ik kel fog lal koz za nak. Így a
csa lá dok ha ma ro san szét zi lá lód nak,
ott ho nuk töb bé nem lesz biz ton sá gos
me ne dék a túl haj szolt mun ka után.

Nyug ta la nít sá tok a lel kü ket hi á ba -
va ló gon do la tok kal, hogy ne le gye nek

ké pe sek meg hal la ni azt a „halk, sze -
líd han got”. 

In dít sá tok őket ar ra, hogy kap csol -
ják be a rá di ót vagy a mag nót még
au tó ve ze tés köz ben is, hogy ott ho -
nuk ban hagy ják be kap csol va a té vét,
a vi de ót és a szá mí tó gé pet. Gon dos -
kod ja tok ar ról, hogy szer te e vi lá gon
ál lan dó an min den üz let ben és ét te -
rem ben tes tet-lel ket fel kor bá cso ló ze -
nét játssza nak. Ez majd meg sza kít -
ja a Krisz tus sal va ló kap cso la tu kat.

Hal moz zá tok el őket ké pes ma ga -
zi nok kal és új sá gok kal. Töm jé tek te -
le a fe jü ket hí rek kel, iz ga tó rek lá mok -
kal bom báz zá tok még sza bad per ce -
i ket is. Árasszá tok el az e-mail pos ta -
fi ók ja i kat rek lám anyagokkal, elő nyös -
nek lát szó aján la tok kal és min den fé -
le hiú re ményt táp lá ló sze mét tel.

Te tes se tek gyö nyö rű női ala ko kat
a ma ga zi nok ba és a rek lá mok ba,
hogy a fér jek azt higgyék, a kül ső a
leg fon to sabb, így az tán elé ge det le nek
lesz nek majd a fe le sé gük kel.

Tart sá tok fá rad tan a fe le sé ge ket,
hogy ne tud ják fér jü ket oda adó an
sze ret ni, így azok más nál ke res nek ki -
elé gü lést. Ez gyor san szét sza kít ja a
csa lá do kat!

Ad ja tok ne kik csil lo gó ka rá csony -
fát min den fé le fe les le ges aján dék kal,
hogy el té rít sé tek őket at tól, hogy
meg ta nít sák a gyer me ke ik nek a ka -

rá csony iga zi ér tel mét és je len tő sé -
gét. Ad ja tok ne kik hús vé ti nyu szit,
így nem fog nak be szél ni Krisz tus
fel tá ma dá sá ról és az ő bűn és ha lál fe -
let ti ha tal má ról, a ha lá lon tú li örök
élet ről, az üd vös ség ről.

Ha üdül nek, gon dos kod ja tok ar -
ról, hogy ott is túl haj szol ják ma gu -
kat, hogy szó ra koz za nak, és ki me rül -
ten tér je nek ha za. Kös sé tek le őket,
hogy ne men je nek ki a ter mé szet be,
ahol Is ten te rem tett vi lá gát meg cso -
dál hat nák.

Zsú fol já tok te le az éle tü ket jó nak
lát szó cé lok kal, hogy ne le gyen ide -
jük ke res ni és ku tat ni Jé zus aka ra tát.
Így egy idő után fel fog ják ál doz ni az
egész sé gü ket és a csa lád ju kat egy
úgy ne ve zett „jó” cél ér de ké ben.

– Mű köd ni fog! Mű köd ni fog! –
üvöl töt ték a dé mo nok.

Mi lyen szen zá ci ós terv! In dul tak is
buz gón tel je sí te ni a meg bí za tá su -
kat, hogy a ke resz té nyek ne szán ja -
nak időt Is ten re, a Bib lia ta nul má nyo -
zá sá ra és a csa lád juk ra, hogy mi nél
ke ve sebb ide jük ma rad jon má sok nak
is be szél ni ar ról, hogy az Úr Jé zus ha -
tal ma mi ként vál toz tat ta meg az éle -
tü ket.

Vé le mé nyed sze rint si ke rült a sá -
tán nak ez a cse le? Gon dol kozz el eze -
ken, ha nem vagy túl el fog lalt!

d For rás: in ter net

Túl ter helt ség



Evangélikus Élet 2011. augusztus 7. f 7él víz

A há rom éves Bor si meg áll az aj tó ban.
Me rő en néz rám, a te kin te te csu pa
ko moly ság. Lát szik, hogy kér dez ni
akar, csak ar ra vár, hogy rá fi gyel jek.
Nem csak úgy fé lig-med dig, ha nem
egé szen és na gyon.

– Anya, ne kem min de nem meg -
van? 

Meg le pő döm. Va jon hon nan ered
a kér dés? Va la mit hal lott va la ki től,
amit nem ért, vagy csak egy sze rű en
most jött rá, hogy ne ki öccse van, aki -
nek ugye…

– Igen, min de ned meg van – mon -
dom ha tá ro zot tan. Ne hogy már hi -
bás nak él je meg ma gát a gye re kem. 

Meg könnyeb bül ten mo so lyo dik el. 
– Huh, ak kor jó. Mert a ját szó té -

ren azt mond ta a Ba bó ca anyu ká ja,
hogy el megy dol goz ni, és nem jár nak
már ját szó tér re, mert na gyon ne héz
az, hogy egy gye rek nek min de ne
meg le gyen. 

– Nyu godj meg – mon dom –, én
még nem me gyek. Mi su ka is pi ci,
meg amúgy is. Ma ra dok, jó?

– Jó, ak kor rend ben – bó lo gat, az -
tán el in dul ki fe lé, de lá tom, hogy
még is ma radt ben ne va la mi kis bi -
zony ta lan ság. 

– Anya, ööö, va salsz? 
– Lá tod, va sa lok. 
– Én is va sal ha tok?

Hol van az én va sa -
lóm? Azt mond tad,
ne kem min de nem
meg van. 

Hop pá! Most
meg fo gott. Non csi -
nak, az el ső gye re künk -
nek még volt – vagy jó tíz
éve – egy csi lin ge lő, vil lo gó va -
sa ló cso dá ja, de ér de kes, ő so se akart
va sal ni, az tán nem is tu dom, ho va
tűnt az a já ték. Hir te len jó öt le tem
tá mad.

– Várj csak, ide nézz! – ki sza la dok
ér te, ho zom és nyúj tom fe lé a pi ros
kö röm ke fét, amely nek olyan va sa ló -
for ma fo gó ja van. – Va sal hatsz!

– Á, kö szö nöm! – ra gyog fel. 
Most már meg győz tem. Pil la na tok

alatt szét oszt juk a mun kát. Ő va sal -
ja a zok ni kat, én a ma ra dé kot. Egész
so ká ig el ját szik ve le. Ez az! 

Köz ben le jár a mo só gé pem, sze de -
ge tem a ko sár ba a ned ves ru hát. De
alig kez dem el, meg je le nik az aj tó ban
Bor si. 

– Az én te re ge tő ko sa ram hol van? 
Csak egy cikkanás nyi idő, már

ho zom is di a dal ma san a gyü mölcs -
mo sót. Ha tá ro zot tan ha son lít. Bor -
si elé ge det ten bó lint, né hány da ra bot
a ko sa rá ba tesz, és in dul na is, de ész -
re ve szi, hogy én még pa ko lok a mo -
só gép be. 

– Az én mo só gé pem hol van? – te -
szi csí pő re a ke zét. 

Ha jaj, ez sem lesz va la mi „ham vá -
ba hótt” gye rek. De per sze a já ték az
já ték, ko mo lyan kell ven ni. Meg már
ru ti nos is va gyok. 

– Pa ran csolj – te szem elé könnye -
dén az egyik fe de les tá ro ló do bozt, és
gyö nyör köd ve né zem, ahogy be le -
gyö mö szöl egy sá lat. Más nem is fér
be le. Sze ren csé re mo só szert nem
akar, jól is van ez így. Te re ge tünk,
mo sunk, va sal ga tunk elé ge det ten.
Es te imád ság ban meg kö szö ni, hogy
ne ki min de ne meg van. 

Pár hé tig még el tart ez a hó bort.
A ná lunk meg for du lók na gyo kat ka -
cag nak, ami kor apa va la mi ker ti
mun ka után köl csön ké ri Bor si „va sa -
ló ját” kör möt ke fél ni,
vagy va la me lyik

nagy lá nyunk té ve dés ből a kony ha -
szek rény be te szi Bor si „te re ge tő ko -
sa rát”, és hely re i ga zít ják. Az tán hoz -
zá szo kunk a hely zet hez, és úgy tű nik,
mint ha nem is fog lal koz tat ná már ez
az egész. 

De jaj, jön az óvo da, ott is az
aján dé kok ról va ló be szél ge tés a gye -
re kek kö zött. Ki mit kér, és hogy mi -
cso da já té kok van nak! Bor si csak

kap kod ja a fe jét, és egy pil la nat ra gya -
nús lesz ne ki va la mi. Lá tom raj ta,
aho gyan el me sé li a töb bi ek vá gya it.
Kü lö nö sen a ba ba lap top szó nál ra -
gyog fel az ar ca. Ajaj! 

Ott hon pont egy já ték ka ta ló gus
vár a pos ta lá dá ban. Ez és ez az áru -
ház lánc csak et től ed dig csak ennyi -
ért kí nál ba ba lap to pot. Elég hú zós.
Meg elég csi csás is. Nem az ese tem,
de azért csak né zem, tö röm a fe je met,
mit te gyek, hogy Bor si nak min de ne
meg le gyen. Egy részt be kel le ne jut -
ni oda. Más részt ugye, ára is van.
Meg per sze utá na ki bír ni. Elég ne he -
zen vi se lem eze ket az elekt ro mos zaj -
ze nét on tó já té ko kat. Még is, még is el -
gon dol ko dom raj ta. El ha tá ro zom,
hogy fel ve tem a té mát a fér jem nek
vagy a ma mák nak. 

Már-már si ke rül tel je sen be le csa -
va rod nom a ba ba lap top té má ba. Ép -
pen csak fél fül lel hal lom, ahogy tíz -
éves An na lá nyom be jön a kony há -
ba, meg kér de zi, hogy meg ehe ti-e
uzson na után ezt a kis sze let cso kit,
és hogy övé le het-e a do boz, ami ben

volt. Szó ra ko zot tan bó lin tok.
Kit ér de kel egy cso ki,

egy do boz?! Vi gye
csak! Ne kem sok -

kal na gyobb gon -
dom van most. 

N é  h á n y
perc tip ró dás
után azért
csak fel ál lok,
hogy foly tas -
sam a mun kát,

de nem te he -
tem. El so dor a

bol dog, ra gyo gó
ar cú há rom éve sem.

– Anya, vég re ne -
kem is van lap to -
pom! – mu tat ja. A
cso kis do boz al ján
gir be gur ba bil len -
tyű zet raj za kacs -

ka rin gó zik, a fel haj tott fe de lét Bor -
si al kot ta: a csi ga bi ga és a na pocs -
ka ké pe. 

– Ne kem min de nem van! – tár ja
szét a két kar ját. Fü lig ér a szá ja. Ott
áll mö göt te büsz kén és elé ge det ten
An na, a má sik al ko tó is. Né zem
őket öröm mel, és ki csit szé gyel lem
ma gam…

g Fül ler Tí mea

Min de nem van!

Az apa szor go san ko pog tat ta a bil len -
tyű ze tet. Egy kö ze li, ám tá vol élő ba -
rát já nak írt elekt ro ni kus le ve let, aho -
gyan ezt már évek óta rend sze re sen
meg tet te. Ha az or szág ha tár már
nem is, de a ro ha nó tem pó, a szo ros
idő be osz tás el vá lasz tot ta őket, így
csak rit kán tud tak ta lál koz ni. Ma radt
te hát a két ség kí vül gyors és ké nyel -
mes meg ol dás, az elekt ro ni kus le ve -
le zés.

„Éle se dik né mi leg a hely zet! Az
asszony ott hon van, nem sza bad(na)
még mo zog nia sem, de mu száj el lát -
nia a gye re ket, ha más nem, leg -
alább el vin ni na pon ta a tá bor ba. A
do ki azt mond ta, a nap nagy ré szét
fek ve, fel hú zott láb bal kell töl te nie,
kü lön ben tény leg mű tét lesz a do log -
ból. Utá la tos ál la pot ez az ideg be csí -
pő dés. Nem be teg ség, még is fáj, iga -
zá ból nincs gyógy sze re sem, vi szont ha
nem jön rend be ma gá tól, meg kell
mű te ni. A do ki sze rint rosszabb ál la -
pot ban van, mint teg nap, ami kor
be vit tem, pe dig az óta ka pott már né -
hány in jek ci ót.

Én per sze meg ér tem. Ki tud egész
nap fe küd ni egy fél ho má lyos há ló szo -

bá ban? Pe dig ha tény leg mű tét lesz
be lő le, az hat hét ilyen ál la po tot je -
lent. Nem jó ez se hogy. A hé ten még
sza bin van, de mi lesz a jö vő hé ten?
Alig ha va ló szí nű, hogy pár nap alatt
ro ha mo san fel ja vul, s hét fő re tipp-
topp lesz. Már pe dig hét fő től egy má -
sik tá bor ba kell vin ni reg ge len ként a
lány kát. Zö työ gős, hosszú bu szo zás -
sal. OK, per sze vi he tem én is ko csi val,
csak ez zel meg az a baj, hogy ha én vi -
szem, nem tu dom meg ol da ni, hogy én
men jek ér te. Most ugyan is azért tu -
dok vi szony lag ko rán le lép ni, mert na -
gyon ko rán bent va gyok, így sen ki nem
szól, ha a töb bi ek nél ko ráb ban el jö -
vök. Vi szont ha ké sőbb érek be, és már
csak a dél utá ni csúcs for ga lom ban tu -
dok el in dul ni, s a fél órás út he lyett egy
óra alatt tu dom csak át ve re ked ni
ma gam a vá ro son, ak kor egé szen
biz to san nem érek oda ér te tá bor zá -
rás előtt. 

Fa ra mu ci egy hely zet, az biz tos.
Ezért rossz, ha az em ber nek nincs se -
gít sé ge. Per sze amed dig min den a szo -
kott rend ben megy, ad dig még hagy -
ján, de a leg ki sebb gik szer nél is dől-
bo rul min den. Ál mat lan éj sza kád

azért ne le gyen emi att, ki fo gom én ta -
lál ni, hogy mi ként le gyen. Pon to sab -
ban: biz tos va gyok ben ne, hogy ide -
jé ben meg ér ke zik fö lül ről a se gít ség.”

Itt tar tott a le vél írás ban, ami kor
meg csör rent a te le fon. Ab ba hagy ta
a ko pog ta tást, és fel vet te a mo bilt. Fe -
le sé ge ke res te egy jó hír rel: „Kép zeld,
most de rült ki, hogy a nagy lá nyunk
a jö vő hé ten sza bin lesz, s bol do gan
el vál lal ta, hogy reg ge len te el vi szi a hú -
gát a tá bor ba.”

Mi u tán le tet te a ké szü lé ket, meg -
állt, és moz du lat la nul ma ga elé me -
redt. Majd foly tat ta az írást: „Az
előbb ab ba hagy tam az írást, mert
fel vet tem a te le font. Már fo gal mam
sincs, mit akar tam még el mon da ni,
de most fon to sabb, hogy meg ol dó -
dott a jö vő he ti gye rek szál lí tá si
prob lé ma. A nő vé re sza bi ra megy, és
be vál lal ta, hogy reg ge len ként el vi szi
a hú gát.”

Majd kis gon dol ko dás után oda -
biggyesz tett még egy mon da tot: „Tu -
dod, a hit nem nagy dol gok ból áll
össze, a min den na pi éle tünk ap ró
rész le te i ben van (vagy nincs) je len.”

g Gyar ma ti Gá bor

Hit és gond – egy fel fe dett le vél ti tok
A jen gát va ló szí nű leg nem kell be mu -
tat ni azok nak, akik sze ret nek ját sza -
ni. Iz gal mas, nép sze rű ügyes sé gi já -
ték. A cél az, hogy nö vel jük a to rony
ere de ti mé re tét, de úgy kell el moz dí -
ta ni egy-egy tég lát, hogy az épít mény
ne dől jön össze. Ele in te mind ez
könnyen megy, de aho gyan egy re
több elem ke rül az ere de ti he lyé ről
pár szint tel fel jebb, úgy vá lik egy re in -
ga ta gab bá a to rony, míg egy szer csak
han gos ro baj jal össze om lik. Amit
az össze om lás előt ti per cek ben ér -
zünk, ti pi kus: csak még ezt az egyet
ki hú zom, eb ből még nem lesz baj…

Az ifi tá bor ban ju tott eszem be pél -
da ként ez a já ték, ami kor Dá vid és

Bet sa bé tör té ne te (2Sám 11–12) kap -
csán a bű nök be sod ró dás ról be szél get -
tünk a fi a ta lok kal. Dá vid, az is ten fé -
lő, nagy ki rály nem akart vét kez ni, de
egyik bűnös cse le ke de te ész re vét le nül
vit te a má sik ba, és egy szer csak össze -
om lott mind az, amit épít ge tett.

Kezd te az zal, hogy nem ment el a
csa tá ba, pe dig az em be rei mel lett lett
vol na a he lye. Egy kis lus ta ság még
be le fér, nem? Az tán unal má ban né -
ze lőd ve meg kí ván ta és meg sze rez te
a gyö nyö rű Bet sa bét, ka to ná ja fe le -
sé gét. Egy szen ve dé lyes éj sza ka, ha ti -
tok ban ma rad, ugyan ki nek árt? Jön
a ba ba? Nem baj; ha a férj gyor san ha -
za tér, fel se tű nik majd, hogy má sé a
gye rek. Az épít mény ek kor azon ban
már erő sen inog: az öt let jó nak tű nik,
de nem mű kö dik, más meg ol dás
kell. Dá vid úgy ér zi, nincs vá lasz tá -

sa (pe dig len ne!), de meg van az esz -
kö ze, hogy „le gá li san” el tün tes se az
út ból Úri ást. A fér fi harc ban hal
meg, sen ki se gya nak szik gyil kos ság -
ra. Az öz vegy így sza ba don az övé, s
vég re fel lé leg zik, de csak egy pil la nat -
ra, mert hir te len össze om lik ez a bű -
nök kel ter helt épít mény, és ma ga
alá te me ti őt és sze ret te it. Mert Is ten -
nek nyil ván va ló an nem tet szik, amit
Dá vid mű vel, és en nek az el bu kott –
bár ké sőbb bűn bo csá na tot nyert – ki -
rály nak szem be sül nie kell bű nei kö -
vet kez mé nyé vel.

Ta nul ság? Légy ré sen a kí sér té sek
kö zött! Ha ké szülsz meg ten ni va la -
mit, és az zal nyug ta tod a lel ki is me -

re ted, hogy ez ugyan nem he lyes, de
még be le fér, ak kor jobb, ha azon nal
há tat for dí tasz an nak a hely zet nek.
Le het, hogy az még tény leg „el -
megy”, de fé lő, hogy jön egy kö vet ke -
ző lé pés, az tán még egy… Ne ál tasd
ma gad az zal, hogy van vá lasz tá si le -
he tő sé ged, mert egy pon ton túl már
nem tudsz meg áll ni. A bűn, akár hogy
szé pí te néd, ak kor is bűn; ha nem küz -
desz el le ne, egy re in kább el bo rít, és
előbb-utóbb rád om lik az, amit vá -
gya id nak en ged ve épít getsz.

Az élet nem já ték. A jen gát gyor -
san fel épít he ted új ra, és kezd he ted
elöl ről vi dá man a tég lák ra kos ga tá -
sát, de ha az élet ben oko zol se be ket
– ma gad nak és má sok nak –, azo kat
ta lán sok könny kí sé ri, és ne he zen
gyó gyul nak majd be…

g Hu lej Eni k

Ugye ez még be le fér?

Ma, Uram, egy új nap ka pu ja nyí lik szá mom ra,
én pe dig itt ál lok, hogy be lép hes sek raj ta.
És még is ben nem van a bi zony ta lan ság ér zé se, 
sőt még fé le lem is at tól, ami vár rám.
Uram, fel va gyok én ké szül ve, hogy ta lál koz zam ez zel a nap pal?
Be lép he tek öröm mel, ter mé sze te sen és meg elé ge dett ség gel?

Gyer me kem, 
ez az a nap, ame lyet ké szí tet tem ne ked.
Fo gadd el öröm mel!
Tán colj be raj ta,
és vidd ma gad dal a fel tá ma dás örö mét,
az ön át adás bé kes sé gét,
a meg bo csá tás és adás sze re te tét.
Érezd jól ma gad ezen a na pon,
mind ab ban, ami új lesz ben ne.
Fü rödj meg ben ne,
me rülj el ben ne,
mert ez a ma új,
és ez az a nap, ame lyet ké szí tet tem ne ked.

g Myrt le Hall
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Dr. Fa bi ny Ta más, az Észa ki Egy ház ke rü let püs -
pö ke ige hir de tésében kiemelte a jól is mert ézsa -
i á si igét: „Ne félj, mert meg vál tot ta lak, ne ve den
szó lí tot ta lak, enyém vagy!” (Ige hir de té sé nek
szö ve ge a szomszédos hasábokon ol vas ha tó. –
A szerk.)

Az úr va cso rás is ten tisz te le ten La i la Kind
Rönn holm, a Nor vég Ki rály ság bu da pes ti nagy -
kö vet sé gé nek el ső tit ká ra is meg em lé ke zett az
ál do za tok ról (felvételünkön balra). Be szé dé ben
a tra gé dia kap csán meg fo gal ma zott gon do la to -
kat idé zett föl: „A go nosz meg öl het né hány em -
bert, de nem győ ze del mes ked het egy nem zet
fö lött. Ki csi, de erős nem zet va gyunk” – je len -
tet te ki Jens Stol ten berg nor vég mi nisz ter el nök.
Ha rald ki rály pe dig ezt mond ta: „Ren dít he tet -
le nül hi szem, hogy a sza bad ság erő sebb a fé le -
lem nél, ren dít he tet le nül hi szem, hogy sza ba don
és biz ton sá go san él he tünk a sa ját ha zánk ban.”

Az em lé ke zés gyer tyá it a szol gá lat te vők és
a nagy kö vet ség el ső tit kár asszo nya együtt gyúj -
tot ták meg. 

g Sán ta Ani kó

Sze re tet tel
a gyű lö let el len
f Folytatás az 1. oldalról

Múlt va sár nap az os lói szé kes egy ház ban sor -
ra han goz tak el az ál do za tok ne vei: több sé gé -
ben fi a tal fi ú ké és lá nyo ké; ál ta lá ban a jel leg -
ze tes észa ki hang zá sú ne vek, de tá vo li vi dé kek -
ről szár ma zó ne vek is, je lez ve azt, hogy mi lyen
be fo ga dó is egy sok szí nű tár sa da lom; ne vek,
ame lyek a mi szá munk ra itt, Ma gyar or szá gon
ta lán is me ret le nül csen ge nek, ám ame lyek
egy csa lá di as kis or szág kö zös sé gé ben oly sok
em ber nek kü lön le ge sen so kat je len tet tek; ne -
vek, ame lye ket ed dig be céz get ve ej tet tek ki szü -
lők és sut tog va a sze rel me sek, ne vek, ame lyek
ko ráb ban meg je len tek egye te mi ér te sí tők ben,
út le ve lek ben és a Fa ce boo kon; ne vek, ame lyek
je lez ték, hogy a tra gé dia és a gyász nem szá -
mok ban, tö me gé ben mér he tő, ha nem egyen -
ként, név sze rint és sze mé lye sen.

Mai igénk ben is ne vek ről, né ven szó lí tás -
ról van szó. Itt nem egyik em ber ej ti ki a má -
sik ne vét, ha nem az élő Is ten sza va hang zik:
„…ne ve den szó lí tot ta lak, enyém vagy”, ezt
meg elő ző en pe dig így biz tat: „Ne félj, mert
meg vál tot ta lak…” A ko runk ban is meg ta -
pasz tal ha tó bűn nel szem be te hát a meg vál tás
bi zo nyos sá gát he lyez het jük. Ez zel a „Ne félj!”-
jel össz hang ban mond ta egy he te Os ló ban Hel -
ga püs pök, a nor vég egy ház ve ze tő je: „Nem
hagy hat juk, hogy meg bé nít son min ket a fé le -
lem!” Hi he tünk to váb bá ab ban, hogy nem a
pusz tí tó di a bo li kus ha tal mak ural ma alatt
élünk, ha nem Is te néi va gyunk. Őhoz zá tar to -
zunk, ő fog ja ke zün ket.

De ott van ben nünk a lá za dás: iga zat mond
ez az ige? A szép pró fé cia ugyan is ez zel az ígé -
ret tel foly ta tó dik: „Ha tűz ben jársz, nem per zse -
lődsz meg, a láng nem éget meg” – de ak kor mi -
ért le het tek ál do za tok a kor mány za ti ne gyed -
ben oko zott rob ban tás kö vet kez té ben? To -
váb bá ilyen szép meg fo gal ma zás sal ta lál ko zunk:
„Ha ví zen kelsz át, én ve led va gyok, ha fo lyó kon,
azok nem so dor nak el” – de ak kor mi ért kel lett
a víz ből élet te len te te me ket is fel szín re hoz ni,
olyan em be rek tes tét, aki ket ér tel met le nül
gyil kolt le egy őrült me rény lő?

Va lós kér dé sek ezek. Olyan he lyen va gyunk
együtt – Is ten há zá ban –, ahol jo gunk van kér -
dé se ket fel ten ni, akár eget ost rom ló, lá za dó
mód já ra. Ma ga Jé zus adott er re pél dát, aki a
szen ve dé se mély pont ján nem ren del ke zett
kész vá lasszal, ha nem kér dez ni tu dott, kér dez -
ni mert. Nem ke ve seb bet, mint azt, hogy „én
Is te nem, én Is te nem, mi ért hagy tál el en gem?”.

Aho gyan Jé zus sem tud ta rög tön a vá laszt,
ne künk sem aján la tos azon nal túl könnyű, akár
val lá sos vá la szok kal min dent le ke re kí te ni.
Mert a dol gok fáj dal ma san ér de sek. Ke resz te -
lő Já nos nak, en nek az ugyan csak ér des han gú,
íté le tet hir de tő zord pró fé tá nak len ne iga za –
az ő sza vát is hal lot tuk a mai evan gé li um ban
–, ami kor ar ra hív fel, hogy „me ne kül je tek az
el jö ven dő ha rag elől”?! Ami kor az zal fe nye get,
hogy „a fej sze pe dig ott van már a fák gyö ke rén”?

Igen, bi zo nyos, hogy íté let előtt, sőt még in -

kább íté let alatt ál lunk. Meg ítél te tik ter mé -
ket len sé günk, ke mény szí vű sé günk és hi tet -
len sé günk.

Meg ítél te tik az egyes em ber, aki nem tud
elég gé sze ret ni. Gyü mölcs ter més he lyett ter -
mé ket len ség jel lem zi őt, ezért a kö zel gő íté let
ré me fe nye ge ti, amit el ke rül ni nem le het.
Mint ahogy Ámósz pró fé tá nál ol vas suk: „Olyan
lesz, mint mi kor va la ki orosz lán elől fut, és
med ve tá mad rá, vagy be megy a ház ba, ke zé -
vel a fal hoz tá masz ko dik, és kí gyó mar ja meg.”
(Ám 5,19)

Egy-egy ilyen tra gé dia ese tén szem be sü lünk
az zal, mi lyen vé ges is az em be ri élet. Azt
mond ják, hogy egy csa lá di as kis or szág ban,
mint ami lyen Nor vé gia, szin te min den ki nek az
is me ret sé gi kö ré ben van va la ki, aki érin tett a
tra gé di á ban. Fő leg a fi a ta lok szá má ra meg ren -
dí tő, hogy ilyen hir te len vé ge sza kad hat
minden nek. Ti né dzser fi am tól tu dom, hogy ná -
lunk is mi lyen sok fi a tal – ő ma ga is – dön tött
úgy, hogy a Fa ce book pro fil ké pén az együtt ér -
zés je le ként el he lye zi a nor vég zász lót. Sze ret -
ném, ha tud ná tok, na gyon so kan sze ret nek ti -
te ket, érez nek együtt ve le tek, és imád koz nak
ér te tek eb ben az or szág ban is.

Az új szö vet sé gi igék és a mö göt tünk le vő tra -
gé dia össze füg gé sé ben azt kell mon da nunk,
hogy meg ítél te tik az egy ház is. Akik Ke resz te -
lő Já nos hoz oda men tek, azok azt gon dol ták,
hogy ők a ki vá lasz tot tak, akik nek nincs szük -
sé gük meg té rés re. Rossz úton jár az az egy ház,
ame lyik nem az Is ten nel va ló sze mé lyes kö zös -
sé get hir de ti meg, ha nem csak a lát vá nyos szer -
tar tá sok kal és a kül ső sé gek kel tö rő dik. Ön vizs -
gá la tot kell tar ta nunk, hogy nem adunk-e he -
lyet szél ső sé ge sek nek, akár csak össze ka csint -
va ve lük. Bor zal mas in ter ne tes fel jegy zé se i ben
az os lói me rény lő is egy olyan egy ház ról ír, amely
csu pán kul tu rá lis és szo ci á lis kö zös ség, nem pe -
dig a Jé zus Krisz tus ban hí vők kö zös sé ge. 

Egy ház ként fe lel nünk kell ar ra a kér dés re,
hogy nem te szünk-e túl sok en ged ményt a kor -
szel lem ja vá ra, okot ad va ar ra, hogy csu pán egy
im ma nens, tör té nel mi kép ződ ményt lás sa nak
ben nünk. Ha va la mi kor, ak kor ép pen egy-
egy ilyen tra gé dia ese tén mu tat hat juk meg,
hogy mi va la mi mást is tu dunk mon da ni,
mint a po li ti ku sok, szo cio ló gu sok vagy új ság -
írók. Nem hi val kod va, ha nem sze ré nyen, de
egy ér tel mű en szól nunk kell ar ról a Jé zus ról, aki
bé két és ki en gesz te lő dést hoz, aki komp ro -
misszum nél kül el ítél te a bűnt, de kész volt éle -
tét is ad ni a bű nö sö kért. Aki a bű nös meg té -
ré sét akar ta, és így imád ko zott el len sé ge i ért:
„Atyám, bo csáss meg ne kik, mert nem tud ják,
mit cse lek sze nek.”

Meg ítél te tik a tár sa da lom. Na gyon vé kony
lett a ha tár vo nal a vir tu á lis és a va ló sá gos vi -
lág kö zött, és ta lán emi att is van, hogy va la ki
úgy gyil kol le em be re ket, mint ha egy szá mí tó -
gé pes já ték ban ten né. Az is döb be ne tes, hogy
a sza bad pi a con könnyen be le het sze rez ni nagy

mennyi sé gű rob ba nó anya got, majd ab ból az -
tán a pusz tí tó bom ba há zi lag össze sze rel he tő,
akár egy ele mes bú tor. 

A szün te len fe nye ge tett ség nek eb ben a hely -
ze té ben még in kább ér vé nyes Ke resz te lő Já nos
sza va: „Tér je tek meg…” Ott, a Jor dán fo lyó
part ján az tán vissza kér dez nek az em be rek: „Mit
te gyünk hát?” Meg le pő vá laszt ad Ke resz te lő Já -
nos. Akik ta lán rí tust, kül ső sé ge ket, ün ne pet
ke res tek, azo kat vissza kül di a hét köz na pok ba,
de az zal, hogy ki-ki ossza meg a ja va it má sok -
kal. „Aki nek két ru há ja van, ad jon an nak,
aki nek nincs…” Vagy is a fe le ba rá ti sze re tet
cse le ke de te it vár ja el. 

Ez te hát a meg té rés kö vet kez mé nye: az ir gal -
mas ság gya kor lá sa, egy ir gal mat lan vi lág ban is.
Egy mást hor do zó, az ide gent to vább ra is be fo -
gad ni ké pes, a meg bé kélt sok fé le sé get kép vi -
se lő tár sa da lom kell, hogy ma rad junk, amely
a tü re lem, az össze fo gás és a sze re tet ere jé vel
tud ja vissza szo rí ta ni a rosszat. 

Né hány éve mo ti vá ci ó ját te kint ve ha son ló
tra gé di ák so ra tör tént ná lunk is: alat to mos tá -
ma dók – ugyan csak egy őrült ideo ló gia je gyé -
ben – véd te len em be re ket, ro má kat gyil kol tak
le so ro zat ban. Egy há zunk ak kor is fel emel te a
sza vát, és az egyik bu da pes ti temp lom ban ak -
kor is em lé ke ző is ten tisz te le tet tar tot tunk.

Sze re tett test vé re im! Az új szö vet sé gi ige
ar ról szól te hát, hogy íté let alatt van az egyes
em ber, az egy ház és a tár sa da lom. De sem mi -
kép pen sem egy el me há bo ro dott ke zé ben van
az íté let. Aki azt ma gá hoz pró bál ja ra gad ni, az
nem ke ve seb bet tesz, mint hogy le ta szí ta ná Is -
tent a trón já ról. Nem ön je lölt íté let-vég re haj -
tók ke zé ben van a vi lág.

Mi vel pe dig Is ten ke zé ben van az íté let, bíz -
ha tunk ab ban is, hogy ő azt – Jé zus Krisz tus ér -
de mé ért – ke gye lem re is tud ja for dí ta ni.

Ezért mai is ten tisz te le tünk a bé kes ség nek és
a sze re tet nek er ről a re mé nyé ről kell, hogy szól -
jon. Ahogy egy hét tel ez előtt fo gal ma zott
Twit ter-be jegy zé sé ben egy fi a tal: „Ha egyet len
em ber gyű lö le te ek ko ra pusz tí tást tud okoz ni,
ak kor mi re le het ké pes so kak sze re te te?”

Az el ve szí tett éle te ket sem mi sem pó tol ja.
Őket az ir gal mas Is ten sze re te té be kell át en ged -
nünk, aki ezt mond ja: „Ne félj, mert meg vál tot -
ta lak, ne ve den szó lí tot ta lak, enyém vagy!” És az
ézsa i á si ige foly ta tá sá ban mond olyat is, ami eb -
ben az órá ban az örök ké va ló ság táv la tai kö zött
je lent het vi gasz ta lást: „Nap ke let ről vissza ho zom
gyer me ke i det, és nap nyu gat ról össze gyűj te lek.”
„Hozd ide fi a i mat a messze ség ből, le á nya i mat
a föld vé gé ről…” Ámen.

g Dr. Fa bi ny Ta más

Az írás az Észa ki Egy ház ke rü let püs pö ké nek ige -
hir de té se, amely a nor vé gi ai ter ror tá ma dás ál -
do za tai nak emlékére tartott istentiszteleten
hang zott el a bu da vá ri evan gé li kus temp lom -
ban jú li us 31-én.

Nem ön je lölt íté let-vég re haj tók
ke zé ben van a vi lág!

Alap ige: Ézs 43,1–7 és Lk 3,7–14
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El ső ként a hí res pil la na tot idéz tük:
1956. no vem ber 4-én a Par la ment ben
egye dül ő ma radt a he lyén.

– Apám el be szé lé sé ből is me rem a
tör té ne tet – kez di az em lé ke zést. –
1956. no vem ber 2-án őt is je löl te a
Nem ze ti Pa raszt párt az új, ko a lí ci ós
ka bi net be, amely nek el ső ülé sét –
Nagy Im ré nek, a Mi nisz ter ta nács el -
nö ké nek rend kí vü li tár gya lá sos el fog -
lalt sá ga mi att – csak no vem ber 4-re
ter vez ték. Apám 3-án pró bált – hi -
á ba – be jut ni Nagy Im ré hez, mert
egy kül po li ti kai kor mány nyi lat ko -
za tot, amely hez ter ve ze tet is ké szí tett,
na gyon sür gős nek tar tott. 

Ne gye di kén haj nal ban ágyú dör -
gés re éb red tünk. Te le fo non hí vat ták
apá mat a Par la ment be, de mi re hat
óra kö rül be ért, a kor mány ta gok kö -
zül csak Tildy Zol tánt és B. Sza bó Ist -
vánt ta lál ta ott. Nagy Im re már el -
ment, úgy tud ták, hogy a szov jet kö -
vet ség re tár gyal ni, és le tar tóz tat ták.
Apám a ná la lé vő nyi lat ko zat ter ve ze -
tet né mi leg át fo gal maz va hét óra
kö rül le ad ta a kö ze li ame ri kai nagy -
kö vet sé gen, majd vissza ment a Par -
la ment be, ame lyet a nem sok kal ez -
után ér ke ző oro szok harc nél kül el -
fog lal tak, és a fegy ver te len ci vi le ket
ha za en ged ték. Tildy és B. Sza bó el is
men tek, de apám úgy dön tött, hogy
kor mány tag ként kö te les sé ge a le -
tar tóz ta tott kor mány fő he lyett meg -
fe lel ni – leg alább is szim bo li ku san –
an nak a nyi lat ko zat nak, hogy „a kor -
mány a he lyén van”.

Az oro szok a né hány szo bás iro da -
egy ség be já ra tá hoz őr sé get ál lí tot tak,
de ezen be lül bé kén hagy ták ír ni és
te le fo nál ni. Ek kor ír ta meg a no vem -
ber 4-i, „Ma gya rok” kez de tű, ki ált -
vány sze rű nyi lat ko za tát, ame lyet
több pél dány ban le is gé pelt, és egy
te le fo non rög tön zött „saj tó ér te kez -
le ten” a kül po li ti kai nyi lat ko zat tal
együtt több nyu gat-eu ró pai kö vet ség -
nek is be ol va sott. Töb bet, mást nem
te he tett. Két vagy há rom nap múl va
az ér ke ző Ká dár-kor mány egyik hi -
va tal no ka, aki vel ko rább ról is mer ték
egy mást, el in téz te, hogy az oro szok
ki en ged jék – ak kor ha za jött.

– 1958-ban élet fogy tig la ni bör tön -
re ítél ték…

– 1957. má jus 23-án tar tóz tat ták le.
Nyi lat ko za tai, az in di ai kö vet tel va -
ló tár gya lá sa és a for ra da lom ta nul -
sá ga it össze fog la ló, 1957 ta va szán
írt és kül föld re jut ta tott em lék ira ta
mi att szer vez ke dés és ha za áru lás
vád já val ítél ték el. Mi, a csa lád azon -
ban er ről ér te sí tést nem kap tunk, és
az ő pe ré ről és íté le té ről a szo ká sos
rö vid új ság hír sem je lent meg. Per -
sze tud ni le he tett, hogy meg volt a per,
és ő élet ben ma radt, ab ból, hogy 1958
au gusz tu sá ban meg kap ta az el ső be -
szé lőt (ad dig csak le ve let ír ha tott
egy- vagy két ha von ta, nagy li la pe -
csét tel: „EL LEN ŐRIZ VE”). 

Fél hi va ta lo san is csak fél év múl -
va tud tuk meg: jött egy jó in du la tú
vég re haj tó, aki a mel lék bün te tés hez

– tel jes va gyon el kob zás – tar to zó ira -
tok ból meg mu tat ta anyám nak az
élet fogy tig lant is. „Sze ren csé re”
apám nak nem volt va gyo na: a dol go -
zó szo bá ja bú to ra it vit ték el, ame lye -
ket Sár kö zi Már ta az el já rás vé gén
azon nal vissza vá sá rolt ne künk a Bi -
zo má nyi tól. 

A bör tön ben apá mat – és nem -
csak őt – vé gig köz el len ség ként ke -
zel ték. Ami kor 59-ben vagy 60-ban
egy csa ló dást oko zó ki sebb am nesz -
tia mi att va gá nyabb ra bok éh ség -
sztráj kot szer vez tek, a pes ti nyo -
mo zók ele ve az zal mentek ki a vá ci
bör tön be, hogy ezért „a Bi bót, a
Gön czöt és a Rácz Sán dort” kell
újabb per be von ni. Er ről az tán le tet -
tek, de a bör tön fe gyel mi bün te tés
nem ma radt el: egy évig nem ír hat -
tak le ve let, nem kap hat tak cso ma got.
A le vél egyéb ként har minc sor nyi
le he tett, s ha va la ki a har minc öt
so ros vo na las pa pírt te le ír ta, elő for -
dult, hogy a vé gét egy sze rű en le vág -
ták. Ezért volt nagy do log, hogy az
egy éves bün te tés alatt rab tár sa, Lő -
csei Pál a sa ját le ve le i ből rend sze re -
sen adott ne ki négy-öt sort. Az el len -
őr zők nek nem fel tű nő, ügyes meg -
fo gal ma zá sok ból Lő cse i né rög tön
rá jött, me lyik az a né hány sor, ami
nem ne ki, ha nem az én anyám nak

szól, pél dá ul „Bor is kát csó kol ta tom”
kez det tel, s eze ket már ő vág ta ki és
küld te el ne künk.

– Mi kor sza ba dult? Mer re vitt az
élet út ja?

– 1963-ban a ne ve ze tes – de ko -
ránt sem tel jes kö rű – am nesz ti á val
sza ba dult. Sze rény ál lást ka pott a
Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal könyv -
tá rá ban. A meg él he tés kény sze ré ből
mel lék mun ká kat kel lett vál lal nia – fő -
leg for dí tást –, és sa ját té má i hoz
alig ju tott hoz zá. Egy ta nul mányt
mag nó ra mon dott az eu ró pai tár sa -
da lom fej lő dés ér tel mé ről – ta lán a
leg ér de ke sebb eb ben, ahogy Jé zus ról
be szél –, és bő váz lat ban hát ra ha -
gyott egy szel le mes tör té nel mi „Mi
vol na, ha” gon do lat já té kot ar ról,
hogy ál l na ma a vi lág, ha a ka to li kus
egy ház an nak ide jén el fo gad ja és

be fo gad ja sa ját szer ve ze té be a re for -
má ci ót. Ezt a mű vet ma ga és apó sa,
Ra vasz Lász ló be szél ge té se ként kép -
zel te el; vég leg ki dol goz ni nem tud -
ta, de a váz lat ból ér de kes ada lé kok
szűr he tők ki ket tő jük vi szo nyá ra vo -
nat ko zó lag is. 

Írt egy nagy ter je del mű köny vet az

el in té zet len nem zet kö zi – fő leg te rü -
le ti-et ni kai – kér dé sek nek nem zet kö -
zi dön tő bí ró ság fel ál lí tá sá val tör té nő
meg old ha tó sá gá ról. Itt hon er re nem
ta lált ki adót, s vé gül Ang li á ban je len -
tet te meg an go lul, 1976-ban. Töb bek
közt ez zel is je lez te, hogy nem kí ván
a Ká dár-rend szer rel „ki egye zést”
köt ni – igaz, a Ká dár-rend szer sem
akart ve le ki egyez ni. Je le volt en nek,
hogy ami kor 1974-ben ki lenc ven -
éves egy ko ri gen fi pro fesszo ra meg -
hív ta Genf be ku ta tó mun ká ra, út le vél -
ké rel mét két szer is na gyon dur va in -
dok lás sal uta sí tot ták el – „ki uta zá sa
köz ér de ket sért”. Itt ho ni pub li ká ci ó -
ra éle té ben gya kor la ti lag nem volt le -
he tő sé ge.

– Önt mi kor le het – érett fej jel –
hoz zá kap csol ni?

– Az én kap cso ló dá so mat a bör -
tön nek sem té nye, sem hossza nem
fé kez te és nem sza kí tot ta meg, s tő -

lem akár az egész bé ke tá bor min den
la kó ja ne vez het te el len for ra dal már -
nak vagy bu kott po li ti kus nak, kis ka -
masz ból fel nőt té vál va egy pil la na -
tig sem volt két sé ges, hogy ki nek van
iga za. Már gim na zis ta ként is meg -
le pe tés sel hal lot tam – nem az iga -
zi ba rá ta i tól, mert azok csu dá la to -
san áll tak mel let tünk, ha nem má -
sok tól – az ilyen faj ta kom men tá ro -

kat: „Hogy te he tett ilyet a csa lád já -
val?” Ilyen szem re há nyást anyám
sem tett ne ki so ha. A be szé lő kön
meg is mert bör tön vi szo nyok – rács,
kor lát és kü lön smasszer min den
egyes rab és hoz zá tar to zói kö zött,
zsú folt ság, hang za var – csak a sze -
mé lyi sé gé nek a nagy sá gát emel ték

ki; s no ha én ezt ma gam nak ak kor
nem fo gal maz tam meg, ott hon, tá -
vol lé té ben is ha tá sa alatt vol tam, s
ez so ha sem volt nyo masz tó, min dig
csak fel eme lő…

– Ho gyan le het ne meg ha tá roz ni: ki
volt Bi bó Ist ván?

– Több nyi re így em lí tik: jog tu dós,
po li to ló gus és szo cio ló gus. Mind
igaz, de va la hogy ke vés, mert min dig
azo no san ma gas szin ten, a vizs gált je -
len ség ter mé sze te sze rint hasz nál ta
a po li ti kai, szo cio ló gi ai, tör té ne ti,
ál lam el mé le ti és tár sa da lom-lé lek ta -
ni meg kö ze lí té se ket. Job ban, sőt na -
gyon sze re tem a nem szak mai vá la -
szo kat: Sza bó Zol tán sze rint ő „a leg -
tü rel me sebb ma gyar”, má sok sze -
rint „a nem zet lel ki is me re te” (Ken de
Pé ter), „a szel le mi el len ál lás jel ké pe”
(Szi lá gyi Sán dor).

– Ha vissza per get nénk az időt, s
mind ket ten fi a ta lab bak len né nek,
vi táz na va la mi ben édes ap já val?

– Nem, és „a leg tü rel me sebb ma -
gyar” el len a ka ma szos lá za dás nak
sem vol na ér tel me. Ha a mai eszem -
mel fi a ta labb len nék, és ő él ne, hall -
gat ni és fi gyel ni sze ret nék rá.

– Mi lyen meg em lé ke zé sek lesz nek
a szá za dik szü le tés na pon?

– Már volt is: a II. Ke rü le ti Ön kor -
mány zat szép ün nep ség ke re té ben
posz tu musz dísz pol gár rá fo gad ta.
Au gusz tus 6-án Le ány fa lun szü le tés -
na pi meg em lé ke zés lesz elő adá sok -
kal, kép ző mű vé szek tisz tel gő ki ál lí -
tá sá val, film ve tí tés sel. Au gusz tus 7-
én Ga lam bos Ádám evan gé li kus
teo ló gus az Asz ta li Be szél ge té sek
Kul tu rá lis Ala pít vány ne vé ben szer -
vez Bi bó-dél utánt a Kos suth Klub -
ban. Szep tem ber ben az Aka dé mi án
lesz egy kon fe ren cia a Bi bó Ist ván
Szel le mi Mű hely ren de zé sé ben, no -
vem ber ben az EL TE jo gi ka rán, ezt
az ál lam- és jog el mé let tan szék szer -
ve zi. 

De a leg szebb az vol na, ha mi nél
töb ben le ven nénk a polc ról va la -
me lyik köny vét, és ol vas ni kez de -
nénk. Meg éri a fá rad ságot: gaz dag
aján dé kot ka punk.

g Feny ve si Fé lix La jos

Egye dül a Par la ment ben
A száz éve szü le tett Bi bó Ist ván ra em lé ke zik fia, if jabb Bi bó Ist ván

Nagy Im re mi nisz ter el nök a haj na li
szov jet tá ma dás kor a szov jet kö -
vet ség re ment a tár gya lá sok foly ta -
tá sá ra, és on nan vissza tér ni nem
tu dott. A reg gel össze hí vott mi nisz -
ter ta ná cson a Par la ment épü le té ben
tar tóz ko dó Tildy Zol tá non kí vül
már csak B. Sza bó Ist ván és Bi bó Ist -
ván ál lam mi nisz ter tu dott meg je len -
ni. Mi kor a Par la men tet a szov jet
csa pa tok kö rül fog ták, Tildy ál lam mi -
nisz ter a vér on tás el ke rü lé se vé gett
meg ál la po dást kö tött ve lük, mely
sze rint ők meg száll ják az épü le tet, a
ben ne le vő pol gá ri sze mé lyek pe dig
sza ba don tá voz hat nak. Ő, a meg ál -
la po dás hoz tart va ma gát, el tá vo -
zott. Az Or szág gyű lés épü le té ben
egye dül alul írott Bi bó Ist ván ál lam -
mi nisz ter ma rad tam mint az egye -
dül tör vé nyes ma gyar kor mány
egyet len kép vi se lő je.

Eb ben a hely zet ben a kö vet ke ző -
ket nyi lat ko zom:

Ma gyar or szág nak nincs szán dé ká -
ban szov jet el le nes po li ti kát foly tat ni,
sőt tel jes mér ték ben benn akar él ni
a ke let-eu ró pai né pek ama kö zös sé -
gé ben, kik éle tü ket a sza bad ság, igaz -
sá gos ság és ki zsák má nyo lás men tes
tár sa da lom je gyé ben akar ják be ren -
dez ni. A vi lág szí ne előtt vissza uta -
sí tom azt a rá gal mat is, mi sze rint a
di cső sé ges ma gyar for ra dal mat fa -
sisz ta vagy an ti sze mi ta ki len gé sek
szennyez ték vol na be. A harc ban
osz tály- és fe le ke ze ti kü lönb ség nél -
kül részt vett az egész ma gyar nép, s
meg ren dí tő és cso dá la tos volt a fel -
kelt nép em ber sé ges, bölcs és meg -
kü lön böz tet ni kész ma ga tar tá sa,
mellyel csu pán a le igá zó ide gen ha -
ta lom és a ho ni hó hér kü lö nít mé nye -
sek el len for dult. A né hány na pi ren -
den volt ut cai igaz ság té telt, va la -
mint ókon zer va tív erők nek min den
fegy ve res erő szak nél kül va ló je lent -
ke zé sét a kor mány rö vid úton meg -
szün tet het te vol na. Az az ál lí tás,
hogy evég ből óri á si ide gen had se re -
get kell az or szág ba be hív ni, il le tő leg
vissza hív ni: ko moly ta lan és ci ni kus.
Ép pen el len ke ző leg, e had se reg je len -
lé te a nyug ta lan ság és a za var gá sok
leg főbb for rá sa.

A ma gyar né pet fel szó lí tom, hogy
a meg szál ló had se re get vagy az ál ta -
la eset leg fel ál lí tott báb kor mányt
tör vé nyes fel ső ség nek ne te kint se, s
ve le szem ben a passzív el len ál lás
összes fegy ve ré vel él jen – ki vé ve
azo kat, me lyek Bu da pest kö zel lá tá -
sát és köz mű ve it érin te nék. Fegy ve -
res el len ál lás ra pa ran csot ad ni nincs
mó dom ban: egy nap ja kap cso lód tam
be a kor mány mun ká já ba, a ka to nai
hely zet ről tá jé koz tat va nem va gyok,
fe le lőt len ség vol na te hát tő lem a
ma gyar if jú ság drá ga vé ré vel ren del -
kez ni. Ma gyar or szág né pe elég vér -
rel adó zott, hogy meg mu tas sa a vi -
lág nak a sza bad ság hoz és igaz ság hoz
va ló ra gasz ko dá sát. Most a vi lág
ha tal ma in van a sor, hogy meg mu -
tas sák az ENSZ alap ok má nyá ban
fog lalt el vek ere jét és a vi lág sza bad -
ság sze re tő né pe i nek ere jét. Ké rem a
nagy ha tal mak és az ENSZ bölcs és
bá tor dön té sét le igá zott nem ze tem
ér de ké ben.

Meg ál la pí tom egy út tal, hogy Ma -
gyar or szág egyet len tör vé nyes kül föl -
di kép vi se lő je és kül kép vi se le te i nek
tör vé nyes fe je Kéthly An na ál lam mi -
nisz ter.

Is ten óv ja Ma gyar or szá got!
Bu da pest, 1956. no vem ber 4.

Bi bó Ist ván
ál lam mi nisz ter

MA GYA ROK!b Mint ha meg állt vol na az 1956-os for ra da lom örök ide jé ben. Fi a tal ar -
ca nem öre ge dett. Ész re vét le nül pél da lett a de mok ra ti kus el len zék
kö ré ben. Bi bó Ist ván Genf ben jár ta ki leg fel ső is ko lá it. Nagy mű velt -
sé gű csa lád gyer me ke ként ke rült oda – a sze ge di egye tem fő könyv -
tá ro sá nak nagy te het sé gű fi a ként –, hogy jo got ta nul jon. A po li ti ka -
tu do mány egye te mi ta ná ra lett. 1945–48 kö zött fo lya ma to san je len -
tet te meg po li ti kai, tör té nel mi és tár sa da lom-lé lek ta ni esszé it vagy –
aho gyan Illyés ír ta – meg szen ve dett gon do la ta it, és elő adá sa i val so -
kat se gí tett a jár ha tó utat ke re ső, pa raszt- és mun kás gyö ke rű ér tel -
mi ség nek… Az utób bi két év ti zed min dent át írt, más ér ték ren de ket
ál lí tott föl. Hol van most a he lye? Kell-e ve le vi táz ni? Szá za dik szü -
le tés nap ja jó al ka lom a szám ve tés re. Fi át, if jabb Bi bó Ist vánt kér dez -
tük. Nagy tisz te let tel és kí ván csi ság gal be szél get tünk a haj lít ha tat lan
fér fi ról és a ha tal mas élet mű ről. 

Bi bó 100
Bi bó Ist ván au gusz tus 7-én len ne száz éves. En nek al kal má ból az Asz ta li
Be szél ge té sek Kul tu rá lis Ala pít vány au gusz tus 6-án Le ány fa lun, míg au -
gusz tus 7-én Bu da pes ten, a Kos suth Klub ban szer vez ren dez vé nye ket.
Az ün ne pi hét vé ge Bi bó Ist ván bu da pes ti szob rá nál gyer tya gyúj tás sal ér
vé get. A ren dez vény mind két na pon in gye nes. A rész le tes prog ram a
http://asz ta li.lu the ran.hu ol da lon te kint he tő meg.
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Bibó István híres nyilatkozata, ame -
lyet a harmadik Nagy Imre-kor mány
államminisztereként 1956. november
4-én írt a Parlamentben.
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Kon fe ren ci ák, csen des na pok, csen -
des he tek, ta lál ko zók. Zeng az ének.
Ve tít ve, fény má sol va, fü ze tek ből
ének lik. If jú sá gi éne kek, éb re dé si
éne kek, más ke resz tény kö zös sé gek
da lai. Fül be má szó, bár nem túl igé -
nyes dal la mok (fő leg az an gol szász vi -
lág ból), egy ki csit „slá ger gya nú sak”.
Olya nok, ami ket könnyen meg je -
gyez az em ber, bár tar tós sá guk nem
sza va tolt.

A szö ve gek igen ve gye sek, igen -
csak szub jek tív ke gyes sé get tük röz -
nek, iro dal mi ér té kük nem egy szer
meg kér dő je lez he tő. Dal la mok és
szö ve gek, amelyek nek meg van a ma -
guk he lye, ma guk sze re pe, ma guk
funk ci ó ja a gyü le ke zet ben, az egy ház -
ban, de ér de mes vi gyáz ni. Ész re sem
vesszük, és fur csa sze rep cse rék kel fe -
je te te jé re áll a rend: az ide ig le nes, az
át me ne ti el fog lal ja az ál lan dó, a sta -
bil, az ér ték ál ló he lyét.

Én ma gam is szí ve sen vet tem
kéz be gi tá ro mat, hogy if jú sá gi órán,
egyéb al kal ma kon egy-egy ilyen
éne ket kí sér jek, éne kel jek. De nem
fe led tem, hogy mel let te ott van nak
az iga zi, igét hor do zó, evan gé li kus
hi tün ket tar tal ma zó éne kek, ame -
lyek nem a szub jek tív hit ér zé se ket
vissz han goz zák csu pán, ha nem hi -
tünk tit ka it fo gal maz zák meg, ad ják
szánk ba, vé sik ér tel münk be, és rej -
tik a szí vünk be. Sú lyuk, hor de re jük,
gaz dag sá guk nem mér he tő a ti sza -
vi rág-éle tű if jú sá gi és moz gal mi
éne ke ké hez.

Az utób bi idő ben azon ban azt
ta pasz ta lom: fel bo rult az egyen súly.
He tes kon fe ren ci ák, ko moly egy -
há zi ren dez vé nyek zaj la nak le úgy,
hogy egyet len éne kes köny vi ének
sem ke rül elő. Még csak nem is
gon dol nak rá. Ez már-már ter mé sze -
tes a részt ve vők ré szé ről, hi szen a
mai vi lág ban min den a könnyebb el -
len ál lás fe lé megy, s ez alól nem ki -
vé tel az éne kelt lel ki táp lá lék sem. 

Ugyan ak kor hi he tet len nagy a
lel ké szek, a kán to rok, az ének vá -
lasz tók fe le lős sé ge. Va jon tud ják-e,
hogy rá juk vár a fel adat: meg is mer -
tet ni, meg ta ní ta ni, meg sze ret tet ni az
evan gé li kus ének kin cset? Tu dom,
ez fá rad ság gal jár. Tu dom azt is,
hogy ezek az éne kek „nem ad ják
olyan könnyen” ma gu kat, mint a
könnyed, slá ge rek hez ha son ló,
könnyen emészt he tő éne kek. Meg
kell ér tük küz de ni. Ami azon ban
könnyen jön, könnyen is megy. Ami -
ért meg küz dünk, amit „el sa já tí tunk”,
az a mi énk ma rad. Ér té ke kért pe dig
ér de mes ál do za tot hoz ni. Rá adá sul
ott van előt tünk, tál cán kí nál ják az
iga zi, a ma ra dan dó ér té ke ket.

Ugyan ez a hely zet a hit ok ta tás sal,
kon fir má ci ói elő ké szü let tel is. Hó na -
pok tel nek el úgy, hogy csak if jú sá -
gi éne kek ke rül nek na pi rend re. S a
hit ok ta tó könnyed vá lasszal el in té -
zi: a gye re kek nem sze re tik az éne -
kes köny vi éne ke ket. Hát per sze,
hogy nem sze re tik. Mert nem is me -
rik. Mert nem csi nál tak nekik hoz -
zá ked vet. Mert nem mu tat ták meg
a ben ne rej lő kin cse ket. Is me rek
olyan kö zös sé ge ket, ahol kis gye re kek
és fi a ta lok ra jon ga nak az evan gé li kus
ko rá lo kért. A ti tok nyit ja egy sze rű:
er re ne vel ték őket, kö zel hoz ták
hoz zá juk. Meg ta ní tot ták ne kik, ter -
mé sze tes sé vált szá muk ra a gya kor -
lat ál tal.

Fél re ér tés ne es sék: én nem az if -
jú sá gi és moz gal mi éne kek el len be -
szé lek. Én az ér ték vesz tés től fél tem
az egy há za mat! Ami kor új ra meg új -
ra az evan gé li kus iden ti tás ról és an -
nak hi á nyá ról be szé lünk, nem élünk
az evan gé li kus ke gyes sé get, evan gé -
li kus hit tant, evan gé li kus bib li ci tást
hor do zó éne ke ink kel. Szá mos al ka -
lom és szá mos mű faj kí nál ko zik ar -
ra, hogy kö zel vi gyük az em be rek hez
az evan gé li kus éne ke ket. S ha eze ket
meg is me rik, mel let tük meg fér az után
a könnye debb mű faj is.

Ma már vá ro son sen ki sem éne kel
egy-egy te me té sen. Fa lun is egy re in -
kább szo kás sá vá lik, hogy né hány
asszony test vér kö rül áll ja a fun genst,
de a gyü le ke zet már nem éne kel. Es -
kü vőn el vét ve hal la ni gyü le ke ze ti
éne ket. (A gyü le ke ze ti éne ket ki -
cse rél ték a di vat tá vált Ave Ma ri á ra
– köz ben nem vet ték ész re, hogy ez
a je len ség is a fo gyasz tói tár sa da lom
jel lem ző je.) A ne ga tív irány egy ér tel -
mű, és so kat el árul…

Ha nem fo gunk evan gé li kus éne -
ket ta ní ta ni, ha ki en ged jük ke zünk -
ből az éne kes köny vünk ben meg ta lál -
ha tó lu the rá nus ének kin cset, ak kor
ki fog itt éne kel ni tíz év múl va az is -
ten tisz te le ten? Itt (is) ma gunk alatt
vág juk a fát!?

A szerző evangélikus lelkész, a rév -
fülöpi Ordass Lajos Evangélikus Ok -
ta tási Központ igazgatója

Ma gunk alatt vág juk
a fát – avagy ki fog itt
éne kel ni tíz év múl va

az is ten tisz te le ten?
b Amint e lap szá munk el ső és har -

ma dik ol da lán ol vas ha tó, a fóti
Evan gé li kus Kán tor kép ző In té -
zet ez évi nyá ri tan fo lya mai kö -
zül a má so dik jú li us 30-án ért vé -
get. Aba ffy Nó ra tan fo lyam ve ze -
tő vel a zá ró na pon, szom ba ton
be szél get tem az itt zaj ló in ten zív
mun ká ról és a jö vő ben vár ha tó
sze mé lyi vál to zás ról.

– Kö rül néz ve csu pa fi a talt lá tok,
akik a nyá ri szü ne tük ből ad tak föl két
és fél he tet, hogy Fó ton ze ne el mé le tet,
szol fézst és ko rá lo kat ta nul ja nak.

– A tan fo lyam hall ga tó i ra – negy -
ven hár man vol tak – va ló ban a ti né -
dzser szó il lik leg in kább: leg töb ben
ti zen öt és ti zen nyolc év kö zött van -
nak. So kan vissza jár nak kö zü lük,
rá adá sul nem is min den ki evan gé li -
kus; re for má tus és ka to li kus test vé -
re ink is öröm mel jön nek kö zénk.

– Pe dig mind két test vér egy ház -
ban van kán tor kép zés. Mi az, ami
eze ket a fi a ta lo kat Fót ra vonz za?

– Egy részt a for ma: a bent la ká sos,
in ten zív mun ka ke vés bé ha son lít az
is ko lai kép zés re, más részt pe dig igen
meg ha tá ro zó az a test vé ri lég kör,
amely ben élet re szó ló ba rát sá gok
szü let nek.

– A hét ből hat nap reg gel től es tig
tar tó ta nu lás sal és gya kor lás sal te lik.
Ho gyan néz ki pon to san a hall ga tók
egy mun ka nap ja?

– A reg ge li áhí tat után 9 órá tól 11-
ig egyé ni óra rend sze rint van szol -
fézs-, hang sze res óra, il let ve egyé ni
ének óra. A gya kor lás reg gel 7 órá tól
es te 10-ig, egyé ni be osz tás sze rint, fél -
órás blok kok ban tör té nik. Az or go -
nis ták nak több kö te le zett sé gük van,
mint azok nak, akik még csak har mó -
ni u mon ját sza nak, ugyan is ők ebéd
után kar ve ze tés órá ra is jár nak, il let -
ve kö zö sen ta nul nak or go na is me re -
tet. Ez utób bi nak fő leg prak ti kus
okai van nak: nem árt, ha egy kán tor
tud ja, ho gyan kell pél dá ul egy sí pot
fel han gol ni. 

A dél után el ső fe lé ben a hall ga tók
a him no ló gia te rü le tén is bő ví tik is -
me re te i ket, va la mint az Evan gé li -
kus éne kes könyv és a Gyü le ke ze ti li -
tur gi kus könyv fel épí té sé vel, il let ve
éne ke i vel is mer ked nek. Fél 5-től két
órán át a dél előt ti egyé ni óra rend sze -
rint foly ta tó dik az ok ta tás. A mi
tan fo lya mun kon ha gyo mány, hogy a
va cso ra utá ni áhí tat min dig ve spe rás
al ka lom, il let ve es te 10 órá tól a hall -
ban kö zös ének lés sel és ige ol va sás sal,
imád ság gal bú csúz tat juk a na pot.

– Egy há zunk ban vi szony lag ke -
vés fi a tal mond hat ja el ma gá ról,
hogy kö zel két száz öt ven gyü le ke ze ti
éne ket is mer. Ho gyan osz tot ták be a
részt ve vő ket, hogy min den ki a sa ját
szint jé nek meg fe le lő ok ta tást kap ja?

– Hall ga tó ink kö zül az idén hu -
szon ki len cen har mó ni u mon, ti zen -
öten or go nán ját szot tak. A har mó ni -
u mo so kat négy, az or go nis tá kat két
ta nár se gí tet te. A tel je sen kez dők ese -
té ben a cél az volt, hogy az egy há zi
éne kek dal la ma in ke resz tül is mer -
ked je nek a bil len tyűs hang szer rel; a
ki csit ha la dób bak szá má ra az, hogy
a tan fo lyam vé gé re már el tud ja nak
ját sza ni egy-egy négy szó la mú ko rált,
az or go nis ták pe dig ezek pe dá los
kí sé re te mel lett az is ten tisz te let egyéb
he lye in is meg szó lal tat ha tó da ra -
bok kal bő ví tet ték re per to ár ju kat.
Kö zü lük töb ben kí sér het ték az éne -
ke ket a reg ge li és es ti áhí ta to kon.

Két ta nár ve zet te a szol fézs órá kat.
A tan fo lyam ele jén, a szint fel mé rő
vizs ga után a hall ga tó kat a kez dők -

től a már össz hang zat tant ta nu ló kig
tíz cso port ba osz tot ták.

A kán tor kép ző tan fo lya ma in min -
den ki nek van egyé ni ének órá ja is. Itt
nem csak evan gé li kus éne ke ink meg -
ta nu lá sa a cél, ha nem a he lyes hang -

kép zés el sa já tí tá sá ra is le he tő ség
nyí lik. Az utol só előt ti nap ének ver -
seny ke re té ben mér he tik össze tu dá -
su kat a részt ve vők.

A ne gye dik nagy te rü let a kó rus -
mun ka. Idén a tan fo lyam ele jén a
Kar éne kes könyv má so dik kö te tét
hasz nál tuk, majd Men dels sohn Te
De u mát és J. S. Bach 21. kan tá tá já nak
egy kó rus té te lét gya ko rol tuk, pró bál -
tuk. És hogy ne csak a ma gunk örö -
mé re ta nul junk meg kó rus mű ve ket,
a tan fo lyam köz be eső va sár nap ja in
gyü le ke ze tek ben ké rünk szol gá lati le -
he tő sé get. Idén a fó ti, a má so dik
va sár nap pe dig a csö mö ri is ten tisz -
te le ten éne kel tünk.

– Ne fe led kez zünk meg a „Pro fik”-
ról sem!

– Min den ki, aki ját szik va la mi lyen
hang sze ren, ma gá val hoz hat ja azt a
tan fo lyam ra. Ezek ből a ze né szek ből
szok tuk meg ala pí ta ni a pro tes táns fi -
a ta lok ka ma ra ze ne ka rát, vagy ahogy
vic ce sen hív juk, a „Pro fik”-at. Ve lük
ba rokk mű ve ket ta nu lunk és adunk
elő a tan fo lyam so rán – a zá ró is ten -
tisz te le tün kön pél dá ul pre lú di um -
ként Bach 21. kan tá tá já nak nyi tóté -
te lét ját szot ták.

– Hány ta nár se géd ke zett az ok ta -
tás ban?

– Tí zen vol tunk, és az ének ta ní tás -
ban már egy hall ga tó is  se gí tett. A ta -
ná rok mind annyi an kép zett mu zsi -
ku sok. So kan kö zü lük – mint ahogy
én is – itt, Fó ton „nőt tek fel”, ma gya -
rul be le ne ve lőd tek a kán tor kép zős ta -
nár ság ba. Töb ben a Ze ne aka dé mia
egy ház ze ne, ze ne el mé let vagy or -
go na sza kán ta nul nak, vagy már vé -
gez tek.

– Em lí tet te, hogy ön is ezt az utat
jár ta vé gig.

– Én 1992-ben jár tam Fó ton elő -
ször hall ga tó ként. A ke reszt ma mám,
Ász tai Csa bá né (Aba ffy Ka ta lin) is itt
ta ní tott ak ko ri ban, ne ki kö szön he tem
ezt a faj ta egy há zi in dít ta tást. A deb -

re ce ni ze ne mű vé sze ti fő is ko lán szol -
fézs–ze ne el mé let–kar ve ze tés sza -
kon sze rez tem ta ná ri dip lo mát, majd
a Ze ne aka dé mi a egy ház ze nész sza -
kán kéz hez ka pott egye te mi dip lo -
mám után a dok to ri is ko la hall ga tó -
ja vol tam. Je len leg a disszer tá ci ó mat
írom, a té mám a 16–17. szá za di pro -
tes táns gra du á lok ma gyar nyel vű
him nusz anya ga.

2002-től már ma gam is ta ní tok a
kán tor kép ző ben, 2003-tól ve ze tem a
jú li u si tan fo lyam kó ru sát, s Ecse di
Zsu zsa, Ecse di Klá ra, majd Ör dög
End re után 2008-tól ma gam ve het -
tem át a tan fo lyam ve ze té sét is. 

– A zá ró is ten tisz te let előt ti tan fo -
lya mi be szá mo ló ban hi va ta lo san is el -
kö szönt a részt ve vők től, és em lí tet te,
hogy utód já ul Né meth Sán dor szol -
fézs ta nárt fog ja a kán tor kép ző igaz -
ga tó já nak, il let ve igaz ga tó ta ná csá nak
a fi gyel mé be aján la ni. Meg tud hat -
nánk, mi áll en nek a hát te ré ben?

– A bú csú zá som nak sze mé lyes
okai van nak – né hány nap múl va
hosszabb idő re Svéd or szág ba köl tö -
zöm, mi vel a ked ve sem svéd. Ala pos
mér le ge lés után be kel lett lát nom,
hogy ilyen nagy tá vol ság ból nem
tu dom fe le lő sen el vál lal ni a jö vő évi
tan fo lyam meg szer ve zé sét és ve ze té -
sét. Idén áp ri lis tól – a ko ráb bi gya -
kor lat tól el té rő en – ilyen eset ben
nem a tan fo lyam ve ze tő vá laszt ja ki a
sa ját utód ját, és ad ja át ne ki a sta fé -
ta bo tot, ha nem az igaz ga tó ta nács
ne ve zi ki hi va ta lo san a tan fo lyam ve -
ze tőt. 

Én a jú li u si tan fo lyam ve ze té sét il -
le tő en a foly ta tást – lel ki és szak mai
te kin tet ben egy aránt – Né meth Sán -
dor sze mé lyé ben lá tom biz to sí tott -
nak, hi szen ő is ezen a tan fo lya mon
nőtt fel, így pon to san is me ri azt a lel -
kü le tet, amely az évek hosszú so rán
itt ki ala kult. Emel lett gyü le ke ze ti
hát te re is van – a ke me nes hő gyé szi
evan gé li kus gyü le ke zet tag ja –, va la -
mint a kel lő szak tu dás sal is ren del -
ke zik, mi vel a Ze ne aka dé mi án vég -
zett szol fézs–ze ne el mé let–kar ve ze -
tés sza kon. Évek óta se gít ne kem a
kó rus ve ze tés ben, idén pe dig tel je sen
át vet te tő lem a Pro fik irá nyí tá sát. Sőt
ezen a nyá ron egy nap ra Bu da pest -
re kel lett men nem, így ő volt a tan -
fo lyam „há zi gaz dá ja”. Tel je sen jól
mű kö dött a do log a ve ze té sé vel.

– Be szél ge té sünk köz ben is fény de -
rült rá: ha hang sze res já ték ról van szó,
a szor ga lom és a kel lő mennyi sé gű
gya kor lás el en ged he tet len a fej lő dés -
hez. Re á li san mennyi idő be te lik,
míg va la ki kéz be ve he ti a kán to ri ok -
le ve lét?

– Az sok min den től függ. Itt a két
és fél hét alatt az in ten zív ta nu lás so -
rán el le het sa já tí ta ni egy ala pot, de
ez nem elég ah hoz, hogy az il le tő a
kö vet ke ző va sár nap már át ve gye az
ott ho ni kán tor he lyét. Ha a la kó he -
lyén le he tő sé ge van ze ne is ko lá ba
jár ni vagy a gyü le ke ze ti kán tor se gít -
sé gét kér ni, az na gyon so kat je lent.
Töb ben vál lal ják a té li tan fo lya mun -
kat is. En nek so rán ok tó ber től áp ri -
li sig min den szom ba ton itt, Fó ton ké -
pez he tik to vább ma gu kat. En nek a
tan fo lyam nak a mű kö dé sét szin tén
jól is me rem, hi szen 2003-tól ta ní tot -
tam ott éne ket.

Ha bár min dent egy be vet ve szor -
gal mas gya kor lás sal több év be is te -
lik, mi re a kán tor je lölt ma ga biz to san
kí sér he ti a gyü le ke ze ti éne ke ket, én
en nek el le né re min den kit bá to rí tok,
aki in dít ta tást érez er re a szol gá lat -
ra, hi szen egy há zunk ban nagy szük -
ség van a jól kép zett, el hi va tott kán -
to rok ra.

g – bo dazs – 
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Ala pok tól a négy szó la mig

g Dr. Ha fen scher Ká roly (ifj.)

Németh Sándor vezényli a Profikat
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„Nem vagy tok töb bé ide ge nek és jö ve -
vé nyek, ha nem pol gár tár sai a szen -
tek nek és há za né pe Is ten nek.” (Ef 2,19)

Szent há rom ság ün ne pe után a 7.
hé ten az Út mu ta tó reg ge li és he ti igé -
i nek kö zös kulcs sza va: a va cso ra s a
hoz zá kap cso ló dó ke nyér. Jé zus az élet ke nye re, s Is ten a be lé ve tett hit aján -
dé ká val örök élet re hív, mely nek gyö nyö rű ké pe az asz tal kö zös ség: a ki rá -
lyi me nyeg ző, amit né pé nek ké szí tett. Ezért már most: „Ör ven dez ze tek az
Is ten nek vi gas ság nak sza vá val!” (GyLK 708) Ő az egész föld Ki rá lya, ti is „íz -
lel jé tek meg, és lás sá tok, hogy jó az Úr: bol dog az az em ber, aki ben ne bí -
zik”. (Zsolt 34,9; LK) A zsi dók ból és a po gá nyok ból lett ke resz té nyek egy aránt
Is ten hí vő gyer me kei, „mert rá épül te tek az apos to lok és a pró fé ták alap já -
ra, a sa rok kő pe dig ma ga Krisz tus Jé zus…” (Ef 2,20) Ám ő nem ke nyér ki rály,
ha nem Üd vö zí tő, Mes si ás! S en nek je le az öt ezer fér fi és csa lád tag ja ik sa ját
ke zű meg ven dé ge lé se: „Jé zus pe dig vet te a ke nye re ket, há lát adott, és ki osz -
tot ta az ott ülők nek; ugyan úgy osz tott a ha lak ból is, amennyit kí ván tak.” (Jn
6,11) Az el ső gyü le ke zet ben az úr va cso rá val sze re tet ven dég ség ke re té ben él -
tek. Akik pe dig hit tek Pé ter pün kös di be szé dé nek, meg ke resz tel ked tek, és
„ki tar tó an részt vet tek (…) a ke nyér meg tö ré sé ben”, „és ami kor há zan ként meg -
tör ték a ke nye ret, öröm mel és tisz ta szív vel ré sze sül tek az étel ben…” (Ap Csel
2,42.46) Ezé ki ás ki rály meg hir det te a pás ka ün ne pet: „Az után le vág ták a pás -
ka bá rányt…” – „Az után meg tar tot ták a Je ru zsá lem ben tar tóz ko dó iz rá e li ek
a ko vász ta lan ke nye rek ün ne pét hét na pon át nagy öröm mel.” (2Krón
30,15.21) S mi vel a vá lasz tott nép ből meg hí vot tak mél tat lan ná let tek a me -
nyeg ző re, ezért a ki rály pa ran csá ra: „Ki men tek a szol gák az utak ra, össze szed -
tek min den kit, akit csak ta lál tak, go no szo kat és jó kat egy aránt, és meg telt a
la ko dal mas ház ven dé gek kel.” Csak a me nyeg zői ru há ba öl tö zöt tek ma rad -
hat nak a mennyek or szá gá ban: „Mert so kan van nak az el hí vot tak, de ke ve -
sen a vá lasz tot tak.” (Mt 22,10.14) Már pró fé tá ja ál tal bol dog jö ven dőt ígért
a Se re gek Ura vá lasz tott né pe szá má ra: „…úgy ha tá roz tam, hogy jót te szek
Je ru zsá lem mel és Jú da há zá val. Ne fél je tek!” (Zak 8,15) Új szö vet sé gi né pét
az úr va cso rá val erő sí ti, amely kö zös ség az élő ke nyér rel (lásd Jn 6,51) és egy -
más sal: „Mert egy a ke nyér, egy test va gyunk mind annyi an, akik az egy ke -
nyér ből ré sze se dünk.” (1Kor 10,17) Az Úr Jé zus utol só va cso rá ja pás ka va cso -
ra ként kez dő dött, és úr va cso ra ként fe je ző dött be: „Ez az én tes tem, (…) ezt
cse le ked jé tek”! „E po hár az új szö vet ség az én vé rem ál tal…” (Lk 22,19–20) –
„A ke nyér és bor szent sé gé ben a Krisz tus sal és min den szen tek kel va ló kö -
zös ség és az egy test té le vés bi zo nyos je gyét vesszük. Oh, mi cso da ha tal mas
szent ség ez, mely ben Krisz tus és az egy ház egy test té-vér ré egye sül.” (Lu ther)
Is ten örök lét re hív: „Bol do gok, akik hi va ta lo sak a Bá rány me nyeg ző jé nek va -
cso rá já ra!” (Jel 19,9) „Örülj, szí vem, / Vi gadj, lel kem, / Ékes sé ged lett a hit!
/ Va cso rá hoz / Mégy Jé zus hoz, / Hi va ta los vagy te itt.” (EÉ 309,1)

g Ga rai And rás

HE TI ÚT RA VA LÓ

Azért nem akár mit kér he tünk. Az ige
foly ta tá sá ból vi lá gos, hogy ja vunk ra
és má sok ja vá ra va ló dol gok ról van
szó, és olya nok ról, ame lyek Is ten
di cső sé gét tár ják az em be rek elé.
Nem kér hetsz ötös lot tó ered ményt,
a má sik em ber ká rát je len tő bajt, és
nem kér hetsz is ten te len dol go kat.

Nem sok kal előbb ol vas suk a He -
gyi be széd ben, hogy „ke res sé tek elő -
ször az ő [Is ten] or szá gát és igaz sá gát,
és ezek is mind rá adá sul meg adat nak
nek tek”. (Mt 6,33) Tud nunk kell, hogy
mit kér jünk. Ha egy nem ön ki szol gá -
ló bolt ban a pult nál állsz, az el adó há -
ta mö gött lá tod az árut. Azok ból kell
kér ned, hogy kapj. – Hogy hogy kér -
nem kell, ha ott van? – Azért, hogy
ami kor meg ka pod, tudd, hogy Is ten
ad ta.

Sok em ber nem ér zé ke li az Úr ha -
tal mát és sze re te tét. Egy szer egy vi -
tat ko zó nak azt mond tam: „Ha nem

is ér ted eze ket, ha nem is hi szel Is ten -
ben, majd ha nagy baj ban le szel,
jus son eszed be az Úr, kérd őt, imád -
koz zál hoz zá, és meg fo god ta pasz -
tal ni, hogy ő él. Mert meg se gít. Hi -
szen ő a sze re tet Is te ne, és nem
mond ja, hogy bez zeg most jössz. Ő
szem re há nyás nél kül meg ad ja, ami -
re szük sé ged van. És ak kor majd
tud ni fo god, hogy ő él.”

Ha vi igénk az imád sá got meg -
hall ga tó Is ten ről be szél. Aki szól
hoz zánk igé jé ben, és aki nek vá la szol -
ha tunk imád ság ban. Imánk le het
egy re sür ge tőbb: ké rünk, ke re sünk,
zör ge tünk. Van, hogy egy sze rű en ké -
rünk – és meg kap juk. Van, hogy
szor go san kell ke res nünk a he lyes
utat, ku tat ni Is ten sza vát és aka ra tát.
Más kor pe dig zör ge tünk. Nem dö -
röm bö lünk, zú go ló dunk, hogy „ha
vagy, mi ért nem adod meg, amit ké -
rek?”, ha nem áll ha ta to san, nap ról

nap ra, ta lán órá ról órá ra az Úr elé ál -
lunk ké ré sünk kel. Ta lán ki tar tás ra is
akar ne vel ni. Ezt mond ta egy szer az
Úr Jé zus: „Min dig imád koz ni kell, és
meg nem res tül ni.” (Lk 18,1; Ká ro li-
for dí tás) Va la ki ért hű sé ge sen imád -
koz tál éve kig, és ami kor föl adod, ta -
lán a kö vet ke ző na pon már meg hall -
gat ta tást ta lál nál. Légy ki tar tó az
imád ság ban és a hű sé ges Krisz tus-
kö ve tés ben is.

Sok fé le imád ság van. Pél dá ul há -
la adó, bűn val ló, ké rő, köz ben já ró és
di cső í tő imád ság. Mi lyen jó, ha ké -
ré se in ket há la adás elő zi meg. „…há -
la adás sal tár já tok fel kí ván sá ga i to -
kat az Is ten előtt.” (Fil 4,6; Ká ro li-for -
dí tás) Ha vi igénk biz tat, hogy for dulj
bi za lom mal az Úr hoz, és biz tos,
hogy meg hall gat ta tást ta lálsz. Pró -
báld ki még ma, a mos ta ni leg na -
gyobb ké ré sed del.

g Széll Bul csú

A HÓ NAP IG É JE  AU GUSZ TUS

„Kér je tek, és ada tik nek tek, ke res se tek, és ta lál tok,
zör ges se tek, és meg nyit ta tik nek tek”

(Mt 7,7)
Uram,
adj bé két lel kem nek,
mert lel ki is me re tem bel ső
pa rancs, íté lő szék.
El in dít va la mit, és bűn
fo gan ben ne, át hul lok
ros tád lyu ka in.
Mo csár ban fet ren gő lel kem nek
csak Te tudsz ott hont ad ni.
Tér dig az au gusz tus ban já rok,
és a ki jó za ní tó an nyers pil la nat
lé te zé sed del és hi á nyod dal
meg ha tá roz. Kösd össze
éle tem ki je lö lő ér zel mi,
ér zé ki kö te lé ké vel.
Ben ned le beg hes sek, és Te
ben nem élj, Uram.
Ár nya kat uszí tó szél ben,
öl sza gú me leg ben, úgy,
mint akik ezer szer ki pró bált
lé pést iga zí ta nak egy más hoz.

Si mek Va lé ria

Át szű rő dő sza vad

„Ho gyan tart hat ja tisz tán élet út ját az
if jú? Úgy, hogy meg tart ja igé det”
(Zsolt 119,9)

– Hol nap után, va sár nap dél után
két óra kor itt az is ko lá ban va sár na -
pi is ko la lesz. Sze ret ném, ha sen ki
sem hi á nyoz na! – kö zöl te a gyer me -
kek kel az igaz ga tó nő.

– Nem öl ég hét köz ben ide jár ni?
– Mér, hogy ép pen még va sár nap is?
– Még azt se tud juk, mi az. Mit

köll ta nul ni? – dör mög ték a na gyob -
bak egy más sza vá ba vág va.

– Meg fog já tok tud ni, és va ló szí -
nű, tet sze ni is fog. Be szél jé tek meg a
szü le i tek kel, és gyer tek el!

Ha nem volt is ott min den ki, de
szép szám ban je len tek meg a gye re -
kek. Több csa lá di ott hon ban ki de rült,
hogy a nagy szü lők vissza em lé kez tek
gyer mek ko ruk va sár nap ja i ra és az ak -
ko ri va sár na pi is ko lai ese mé nyek re.
A fi a tal szü lők szá má ra azon ban –
mint hogy őket az is ko la az ál la mi el -
vá rá sok nak meg fe le lő en gyö ke re sen
más szem lé let ben ok tat ta-ne vel te –

nem kí vá na tos volt az ilyen fog lal ko -
zás. Egy fi a tal anyu ka még is ké rés sel
állt elém:

– Tes sék meg en ged ni, hogy a még
óvo dás ko rú lá nyom részt ve hes sen az
al kal mon!

Bol do gan egyez tem be le. A na -
gyob bak szin te dé del get ték a csöpp -
sé get, aki vi szont job ban fi gyelt a töb -
bi ek nél is. Pon to san meg jegy zett
min dent, amit hal lott, és el ső nek
mond ta el az arany mon dá so kat.

Egy év múl va el köl tö zött az elő ző
lel kész, és meg kap hat tuk a pa ró ki át.
A hét köz na pi, is ko lai hit tan órák
mel lett egy ki csit kö tet le nebb mó don
zaj lot tak a va sár na pi is ko lai fog lal ko -
zá sok, eze ket több nyi re asz ta li vagy
ud va ri já té kok kal fe jez tük be.

Egyik va sár nap már fél ket tő re
meg ér ke zett az egyik gyer mek. Szá -
mom ra ez egy ki csit ko rai volt,
ugyan is ál ta lá ban dé li fél egy, egy órá -
ig ott ma rad tak a pres bi te rek az iro -
dá ban, én meg a kony há ban ebéd hez
ké szü lőd tem.

Az ér ke ző gyer mek hez si et tem, és
kö szö nés után meg kér dez tem:

– Nem ebé del tél, ked ve sem, hogy
már itt vagy?

– Ó, de hogy nem! Csak si et ni akar -
tam, hogy ma gam nak ol vas has sak!

– És mit ol va sol?
– Hát azt, amit Ve ra né ni ma

mon da ni fog. Elő re tud ni aka rom!
Ez zel buz gó ol va sás ba me rült. Át -

él ve a tör té ne tet egy szer csak hir te -
len az asz tal ra csa pott, és fel ki ál tott:

– Na hát! Ez a Hám án… mi cso da
go nosz! Hát ez? Ez tény leg al jas ság!

A köz ben ér ke zők tud ni akar ták,
mit ol vas a kis lány. 

– El mon dom, csak hadd ér kez ze -
nek meg a töb bi ek is! – nyug tat gat -
tam őket.

Ak kor ugyan is Esz ter köny vé nek
tör té ne te i vel fog lal koz tunk, de úgy,
hogy a gyer me kek szá má ra is könnyen
fel fog ha tó le gyen.

Az tán ott hon töb ben is el mond -
ták… és ész re vét le nül meg for dult a
trend. Nem a szü lők, nagy szü lők
mond ták már fi a ik nak és azok fi a i nak
Is ten nagy sá gos tet te it (vö. 5Móz
4,9–10, Ká ro li-for dí tás), ha nem a
gyer me kek az ő fel me nő ik nek.

A tan évek vé gén so ha nem tar tot -
tunk hit tan vizs gát, he lyet te ve tél -
ke dő, Ki mit tud? já ték zaj lott több -
fé le mó don, de a ta nult hit tan-,
ének- és bib lia is me re ti anyag ból.

A szü lők, nagy szü lők kö zül né há -
nyan a ve tél ke dők utá ni sze re tet ven -
dég sé gen meg súg ták, hogy egyik-
má sik kér dés re ők is tud tak vol na vá -
la szol ni, mert ezt ők is meg ta nul ták!

Egy dél után meg lá to ga tott ben -
nün ket egy nagy ma ma. El mond ta,
hogy va la mi kor mit és mi lyen jól tu -
dott ő a Bib li á ból, de… az élet… a sok
baj, a ren ge teg mun ka csak el fe lej tet -
te ve le. Sze re tet tel hív tuk kö zénk és
ve le má so kat is. Be is kap cso lód tak
a gyü le ke ze ti élet be.

Az em lí tett nagy ma má nak még élt
az édes any ja, ked ves, jó lel kű dé di ke.
Fér jem, Já nos egy al ka lom mal el ment
hoz zá úgy öt óra kö rül, hogy lel kész -
ként ki csit be szél get hes sen ve le. Nem
nyi tott aj tót. Nem hal lot ta a zör ge tést.
Já nos be kuk kan tott az ab la kon, és
nem zör ge tett to vább. Meg ha tód va
lát ta, hogy a déd ma ma egy jó nagy be -
tűs Bib li át ol vas. „A jobb részt vá lasz -
tot ta!” – mond ta fér jem mo so lyog va. 

g Klu csik Ve ro ni ka

PÁ SZ TOR NAP LÓ

Va sár nap dél utá ni ta lál ko zá sok
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b Ro va tunk ban most ki vé te -
le sen nem köny vet, hang -
le mezt, szín da ra bot vagy
egyéb prog ra mot aján -
lunk a fi gyel me tek be, ha -
nem az osz to zás nak, a
meg osz tás nak egy kü lön -
le ges mód ját, még pe dig
az ál dást. A „leg ősibb
szent ség ről” dr. Var ga
Gyön gyit, az Evan gé li kus
Hit tu do má nyi Egye tem
do cen sét, a nép sze rű Ál -
dás könyv szer ző jét, a ta tai
Csil lag pont re for má tus if -
jú sá gi ta lál ko zó egyik elő -
adó ját kér dez tük.

– Az ál dás Is ten érin té se,
mind an nak a jó nak, igaz nak és
ér té kes nek az össze fog la ló ne -
ve, amely az éle tet tel jes sé te -
szi, lét té eme li. Olyan ta pasz -
ta lat, ami kor azt érez zük, hogy
meg nyí lik az ég, és át ra gyog
raj ta a ke gye lem.

– Ho gyan vál ha tunk mél tó -
vá rá?

– Sze rin tem az ál dás olyan,
mint a le ve gő: itt van kö rü löt -
tünk, és tőlünk függ, hogy
be lé le gez zük-e. Ez egy olyan
te rü le te az élet nek – Is ten or -
szá gá nak –, amely nem kö tő -
dik fel té te lek hez.

– Ho gyan fo gad juk jól az ál -
dást?

– Nyi tott szív vel és nyi tott
lé lek kel. Az ál dás aján dék,
amit nem il lik vissza uta sí ta ni.
Egy óri á si adag cso da, és csak
a „ki bon tá sa” so rán ért het jük
meg, mi min dent rejt ma gá -
ban: vé dett sé get, bé kes sé get,
a kö zös ség, a tár sak kal va ló
össze kap cso ló dás örö mét.

– Elő adá sá ban azt mond -
ta, nem csak a lel ké szek ki -
vált sá ga az ál dás köz ve tí té se,
ha nem mi ma gunk is te he tünk
azért, hogy mi nél töb ben lé le -
gez ze nek eb ből a „friss, él te tő
le ve gő ből”.

– Azt gon do lom, el kel le ne
sza kad nunk at tól az ál sá gos
meg kö ze lí tés től, hogy az ál dás
to vább adá sa va la mi fé le li tur -
gi kus, fenn költ, egy há zi as cse -

le ke det. Azért küz dök, hogy
ne csak is ten tisz te leti ke re tek
kö zött tud juk el kép zel ni, ha -
nem vál jon sok kal ter mé sze -
te sebb, min den na pibb él -
ménnyé, „gya kor lat tá”.

És itt jön be a kép be a bolti
el adó és a pos tás kis asszony! A
hét köz na pok egy sze rű tör té -
né se i ben – a sem mi be nem
ke rü lő ap ró gesz tu sok kal, egy
mo soly, egy ked ves szó ré vén
– is ré sze sül he tünk ál dás ban,
il let ve kí ván ha tunk ál dást má -
sok ra. Sőt akár fog mo sás köz -
ben is le het ál dást mon da ni
azok ra, aki ket sze re tünk.
Ugyan így a busz meg ál ló ban
áll va a vá ra ko zás per ce it ar ra
is szán hat juk, hogy vé gig gon -
dol juk, kik azok, aki kért ma
kü lön is imád ko zunk, és kik -
nek kül dünk gondolatban egy
„lel ki SMS-t”.

Hi szek ab ban, hogy ezek a
gon do la tok – mi vel az ál dás
te rem tő szó – to vább lük tet nek
a min den ség ben, és meg ér kez -
nek a cím zet tek hez.

g Ju dit

OSZ TOZÓ

Add to vább az ál dást!

Az oldalt szerkesztette: Vitális Judit

Több mint há rom és fél  ezer –
köz tük sok evan gé li kus – fi a -
tal hagy ta ma gát meg érin tőd -
ni az Észak nyu gat-ma gyar or -
szá gi Ál ta lá nos Olim pi ai Köz -
pont te rü le tén meg ren de zett
ta lál ko zón. Az idei Csil lag -
pont igei al kal ma i nak, fő elő -
adá sa i nak és kis cso por tos be -
szél ge té se i nek té mái ugyan is
a lé nyünk re ta pin tó érin té -
sek vol tak.

Mi előtt azon ban a fő üze -
net re te rel nénk a szót, lás suk,
mi min den volt még a Csil lag -
pon ton! A gaz dag kí ná lat ból
ez út tal sem hi á nyoz tak az es ti
nagy kon cer tek, il let ve a ki -

sebb ko moly- és könnyű ze nei
pro duk ci ók. (A ki tar tó an sza -
ka dó eső mi att a nagy szín -
pad ra vagy más sza bad té ri
hely szín re ter ve zett prog ra -
mok je len tős ré szét fe dett
hely re kel lett „me ne kí te ni -
ük” az össze sen hat száz hat -
van két ön kén tes se gít sé gé re
tá masz ko dó szer ve zők nek.)
Szín pad ra lé pett a Non Stop
együt tes, a Pan no nia All stars
Ska Or chest ra, a Boly ki Bro -
thers és a Csík ze ne kar, és a
már két éve Fadd-Dom bo ri -
ban is ven dég sze rep lő Szél ró -
zsa Band is meg hí vást ka pott
a fesz ti vál ra.

A dél utá ni és es ti elő adá so -
kon, ke rek asz tal- és fó rum be -
szél ge té se ken a leg kü lön fé -
lébb té mák ke rül tek te rí ték re.
Így pél dá ul a re for má tus egy -
ség és a re for má tus iden ti tás
kér dé sét is na pi rend re tűz ték
a szer ve zők, és a fi a ta lok kal
„edző tá bo ro zott” – leg alább -
is né hány óra ere jé ig – má sok

mel lett Erőss Zsolt hegy má -
szó és Gun del Ta kács Gá bor
te le ví zi ós mű sor ve ze tő is.

Volt lel kész stand up és lát ha -
tat lan szín ház, me se mon dás
és tánc ház, KIE-, SDG- (So li
Deo Glo ria) és El Mon do-ká -
vé ház…

(In ter)ak ti vi tás ra nem csu -
pán a fo ci és a(z éj sza kai)
gyors tol las lab da űzé se ré vén
volt mód. Az em mau si ta nít -
vá nyok tör té ne tét ala pul ve vő
„négy asz tal ál dá sa” al kal mon

a ta pasz ta lás, a vi gasz ta lás, a
ma rasz ta lás és a ma gasz ta lás
meg élé se állt a kö zép pont -
ban, az él mény kert ben, avagy
az érin té sek kert jé ben pe dig
kü lön fé le csa pat épí tő – nyi -
tott sá got, oda adást, egy más -
ra ha gyat ko zást igény lő – já -
té kok ban ve het tek részt a je -
lent ke zők.

Dél előt tönként dr. Bagdy
Emő ke pszi cho ló gus szug gesz -
tív, ma gá val ra ga dó stí lusú
főelő adá sait hallgathatták meg
a csil lag pontozók. A Ká ro li

Gás pár Re for má tus Egye tem
ta ná ra be szélt az élet adó (az -
az élet bá tor ság ra ta ní tó, sze -
re tet re, kö tő dés re és bá tor ság -
ra ké pes sé te vő), a kö zös ség -
te rem tő (vagy is in ter ak ci ót és
em pá ti át fel té te le ző), va la -
mint az egész ség meg őr ző (a
sze mé lyi ség nö ve ke dé sét és a
spi ri tu a li tás ki tel je se dé sét jel -
ző, egy út tal a bol dog ság ér ze -
tet nö ve lő) érin té sek ről.

Reg ge len te ti zen há rom kü -
lön bö ző tí pu sú al kal mon le -
het tek kö zös ség ben egy más sal
és az Úr ral a részt ve vők, az es ti
áhí ta to kon pe dig Ste in bach
Jó zsef szol gált rö vid ige hir de -
té sek kel. Pré di ká ci ó i ban –
2Kor 11–13 alap ján – arra
mutatott rá a Du nán tú li Egy -
ház ke rü let püs pö ke, hogy a
Krisz tus ál tal meg érin tett em -
ber ön ma gá ra, tár sak ra és
öröm re ta lál.

A Csil lag pon tot ke ret be
fog la ló nyi tó és zá ró is ten tisz -
te le te ken a lep rás (Mk 1,40–
42), il let ve a vér fo lyá sos
asszony (Mk 5,25–34) tör té -
ne te i ből in dul tak ki az ige hir -
de tők. Soós Szi lárd mo csai és
Száz vai Lász ló kis vár dai lel -
ki pász to r ar ra irá nyí tot ta a fi -
gyel met, hogy Jé zus Krisz tus
egyet len szó val és moz du -
lat tal ké pes alap ve tő en meg -
vál toz tat ni, gaz da gab bá és
tel je seb bé ten ni az éle tün -
ket – fel té ve, ha hagy juk ne -
ki, hogy meg érint sen ben -
nün ket.

g Vi tá lis Ju dit

Érin té sek

Ta ta a vi zek vá ro sa. Most már
tud juk, meg ta pasz tal tuk. Bár
sok csil la got nem lát tunk az
égen tor nyo su ló fel hők mi -
att, de egyet biz to san ész re vet -
tünk. Egy csil la got. Pont. Ta -
tán ren dez ték meg, az olim pi -
ai edző tá bor las san mo csár rá
vál to zó fö ve nyén, az idei Csil -
lag pont re for má tus if jú sá gi
ta lál ko zót.

Nem csak lel kün ket ön töz -
te Is ten igé jé nek ál dott eső -
je, ha nem tes tün ket is, sát ra -
in kat, ru há in kat is a meg -
nyí ló égi csa tor nák meg annyi
könnye. Még is: a sok-sok eső
nem a ked vün ket szeg te, ha -
nem mint ha meg annyi igaz -
gyönggyel ál dot ta vol na meg
ott lé tün ket.

Már a nyi tó is ten tisz te le ten
– el mond hat juk – szem nem
ma radt szá ra zon. Na meg em -

ber sem. Hul lott az égi ál dás.
Érez tük, hogy az eső össze -
mos sa szí vün ket. Eggyé. Egy
pont tá. Egy pil la nat tá zsu go -
rít va a hosszú, fá rasz tó utat,
ame lyet meg tet tünk Ta tá ig.

Egy pont ban gyü le kez tünk,
csil lag pont ban; s a rossz idő
okoz ta ké nyel met len sé ge ket a
mo dern tech ni ka se gí tett le -
küz de ni. Az egyik te rem ben
zaj ló ese mé nye ket ki ve tí tet ték
a má sik ba, így min den ki ré sze -
se le he tett az igei al kal mak nak,
a kon cer tek nek, elő adá sok nak.

Jó volt. Jó volt új ra egy pont -
ban lát ni több ezer fi a talt, akik
egy szív vel és egy lé lek kel gyűl -
tek össze az imád ság ra, a ke -
nyér meg tö ré sé re. Fi a ta lok,
akik annyi ra kü lön böz nek,
még is Krisz tus ban annyi ra egy -
for mák, hi szen ugyan an nak a
test nek tag jai. Jó volt össze gyü -

le kez ni a Csil lag pon ton, hogy
az után a szél ró zsa min den irá -
nyá ba vi gyük, el vi gyük a jó
hírt, az öröm hírt: Is ten él, és
meg érint ben nün ket. Most is.
Ma is. A 21. szá zad ban itt, Ta -
tán, a vi zek vá ro sá ban. És nem
csak tó vi zek, eső vi zek for má -
já ban, ha nem az Élő Víz sze re -
te té nek bel ső cso bo gá sá ban.

Kö szö net és há la. Is ten nek
és meg annyi em ber nek, akik
jöt tek, se gí tet tek, hoz tak, vit -
tek, ze nél tek, éne kel tek, elő ad -
tak, imád koz tak, ke nye ret és
bort osz tot tak.

Gyúl jon fel két év múl va is
ez a re for má tus csil lag em ber -
ez rek szí vé ben. Akik akár a
szél ró zsa min den irá nyá ból
is jön nek, hogy egy pont ban
ta lál koz za nak igaz hi tük tisz -
ta fé nyé vel. Így le gyen. Ámen.

g Már kus Dá ni el

PAL AC K P OSTA

Eze ken a ha sá bo kon két he ten te evan gé li kus is ko la lel ké szek, egye te mi lel ké szek írá sa i val ta lál koz -
hat tok. Ez út tal – rend ha gyó mó don, de az ol dal té má já hoz il lő en – egy re for má tus lel ki pász tort
kér tünk meg ar ra, hogy „lel ki út ra va lót” ad jon nek tek. Fo gad já tok sze re tet tel Már kus Dá ni el ta -
tai lel kész gon do la ta it!

Eső víz és Élő Víz
b Égi ál dás ban nem volt hi ány az ötö dik Csil lag pont re for -

má tus if jú sá gi ta lál ko zón – és ez zel a szó for du lat tal nem
csak a vi ha ros idő já rás mi att a tá bo ro zók nya ká ba (és sát -
rá ba…) zú du ló sok-sok csa pa dék ra gon do lunk! A jú li us
19. és 23. kö zött a vi zek vá ro sá nak (!) is ne ve zett Ta tán meg -
ren de zett al ka lom részt ve vői szám ta lan más mó don is kö -
rül jár ták és meg ta pasz tal ták, mi min dent je lent het a ta -
lál ko zó mot tó já ul vá lasz tott „Min den ol dal ról kö rül fog -
tál, ke ze det raj tam tar tod” (Zsolt 139,5) ige sza kasz.
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Dr. Bagdy Emőke

Séta a levegőben – bizalompróba az érintések kertjében

Bolyki Brothers – Csillagpont blueszal is készültek a fiúk

Záró istentisztelet – Százvai László igehirdetése alatt újra előkerültek az esernyők
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b Az el múlt év ben je lent meg gyü -
le ke ze ti ki adás ban Det re Já nos
nyu gal ma zott es pe res száz ol da -
las köny ve az aszó di evan gé li kus
gyü le ke zet temp lo má nak tör té -
ne té ről. A könyv szer ző je – aki
több mint négy év ti ze den át volt
aszó di lel kész – ki vá ló hely is me -
ret tel és szív ből jö vő, egész sé ges
el fo gó dott ság gal kel ti fel az ol va -
só ér dek lő dé sét a té ma iránt. A
kötet nem is egy temp lom szű -
ken vett tör té ne tét is mer te ti,
ha nem sa já tos le nyo ma tát ad ja a
gyü le ke zet és a ha zai evan gé li -
kus ság vál to za tos éle té nek is –
aszó di pers pek tí ván ke resz tül.

Ami az el ső ol da lak tól vé gig kí sé ri az
ol va sót, az a Det re Já nos sze mé lyé -
re jel lem ző el be szé lő stí lus – szin te
ott érez het jük ma gun kat a temp -
lom pa dok ban ül ve, amint fel tá rul
előt tünk egy-egy lel kész ha bi tu sa, a
vál to zó kor sza kok anya gi vi szon tag -
sá gai, a gyü le ke ze te ink éle tét jel -
lem ző, egy ko ri föl des úri-pat ró nu si
rend szer vi lá ga.

Óha tat lan, hogy ne te gyünk köz -
ben tör té nel mi ki rán du lást a tö rö kök,
III. Ká roly, Má ria Te ré zia vagy II. Jó -
zsef ko rá ban, az 1848 utá ni idők so -
ka kat egy más sal szem be for dí tó nem -
ze ti sé gi konflik tu sa i hoz vagy ép pen
a múlt szá zad vi lág há bo rús vi ha ra i -
ba. Az el be szé lő elő adás mód így
egy aránt al kal mas a kö zép ko ri le gen -
dák fel idé zé sé re, az 1727-es temp lom -
épí tés és az az óta tar tó re no vá lá sok
és gya ra po dá sok mun ká la ta i nak
tény sze rű, szin te kö rü löt tünk zaj ló le -
írá sá hoz, a nyu gal ma zott lel kész
vissza fo gott, még is sze mé lyes és át -
fo gó vissza te kin té sé re a sa ját szol gá -
la ti ide jé ben tör tén tek re. A könyv így
va ló já ban nem is annyi ra szá raz is -
mer te tés, ha nem sok kal in kább egy
szak ér tő elő adás írás ban meg for -
mált vál to za ta.

A ta nul mány mel lék le te szí nes és
fe ke te-fe hér ké pek kel il luszt rál va
mu tat ja be a temp lom je len le gi be -
ren de zé sét, il let ve a je len tő sebb tár -
gyak ról rész le tes, szak sze rű le írást
is tar tal maz. Aki Aszód ra lá to gat, e
könyv se gít sé gé vel meg kap ja a le he -
tő sé get, hogy az evan gé li ku sok

temp lo má nak meg lá to ga tá sa ne me -
rül jön ki fe lü le tes né ze lő dés ben,
ha nem a ré gi kö vek, fest mé nyek, be -
ren de zé sek „hit val lá sa” új ra meg szó -
lal hat Det re Já nos sza va in ke resz tül. 

Fi gye lem re mél tó, hogy a gyü le ke -
zet sa ját for rás ból oda állt e mun ka
meg je len te té se mel lé, fel is mer ve, hogy
aki sze mé lye sen kö tő dik a gyü le ke zet -
hez és an nak temp lo má hoz, an nak
nem csu pán is me re tei bő vül het nek ál -
ta la, ha nem iden ti tá sá ban, evan gé li -
kus ho va tar to zá sá ban is meg erő sí tést
nyer het. Tölt se be ez a könyv is hit épí -
tő szol gá la tát az ol va sók éle té ben!

g – ko rá nyi –

Det re Já nos: Az aszó di evan gé li ku sok
temp lo ma. Ala pít vány az Aszó di
Evan gé li kus Fi a ta lo kért, Aszód, 2010.
Megrendelhető az Aszódi Evangélikus
Egyházközség címén: 2170 Aszód,
Szontágh lépcső 1.

Temp lom és gyü le ke zet 
– a lel kész sze mé vel

Meg je lent az Or dass La jos Ala pít -
vány füg get len evan gé li kus teo ló gi -
ai és kri ti kai lap já nak, a Ke resz tyén
Igaz ság cí mű ne gyed évi fo lyó irat nak
az idei má so dik szá ma. Rö vid aján -
ló a tar ta lom ból.

Bár a go nosz kon kolyt hint a bú -
za kö zé, az Úr nyu gal ma tö ret len. Va -
jon mi ért ez a nyu ga lom, mi ért ez a

hig gadt ság? A fo lyó irat ige hir de té se
e gon do lat kö ré épí ti az evan gé li u mi
mon da ni va lót, mely a bú za és a kon -
koly pél dá za ta alap ján szó lal meg.

Új ro vat tal gaz da go dik a szám:
Vég he lyi An tal tol lá ból mos tan tól
kezd ve a lu the ri teo ló gia súly pont ja -
i ról ol vas hat nak az ol va sók. Az a cél

ezek kel a rö vid írá sok kal, hogy ál ta -
luk Lu ther bib li kus lá tás mód ja min -
den ki hez kö zel ke rül hes sen, és ez
egy há zunk és egy ház tag ja ink teo ló -
gi ai gon dol ko dá sá nak el mé lyü lé sét
mun kál ja.

Bi zo nyá ra so kan vár nak Fa bi ny Ti -
bor ta nul má nyá nak második részére,
mely az egy ház leg fon to sabb is mer -
te tő je gyé nek, az ige tisz ta ta ní tá sá nak
kér dé sé vel fog lal ko zik. A ta nul mány -
hoz a szer ző és a szer kesz tők hoz zá -
szó lá so kat is vár nak.

Száz öt ven éve szü le tett Payr Sán -
dor egy ház tör té nész, aki sok más ér -
té kes mun ká ja mel lett a 20. szá zad
ele jén meg ír ta a Du nán tú li Evan gé -
li kus Egy ház ke rü let tör té ne tét. Éle -
té re, mun kás sá gá ra em lé ke zik az ezt
kö ve tő ta nul mány, tisz te let tel adóz -
va te vé keny sé gé nek, egy há zunk ja vá -
ra vált ér té kes éle té nek.

A könyv is mer te té sek kö zött e
szám ban Gé mes Ist ván ige hir de tés-
kö te tét, va la mint Itt zés Gá bor Lu ther
bib lia ér tel me zé sé ről írt köny vét ajánl -
juk ol va só ink fi gyel mé be.

A fo lyó irat szám ára 400 fo rint. Kap -
ha tó a Hu szár Gál pa pír- és köny ves -
bolt ban (1054 Bu da pest, De ák tér 4.,
tel.: 1/266-6329), vagy meg ren del he -
tő az Or dass La jos Ala pít vány nál
(1171 Bu da pest, Len ke ház u. 7.).

Fo lyó irat-aján ló

A ta valy el kez dett és sok ál dást ho -
zó pres bi ter kép zés foly ta tó dik. Az
előt tünk ál ló tan év re ter vez zük a
má so dik kur zust – be épít ve az el ső
tan fo lyam ta pasz ta la ta it.

Kü lö nö sen is hang sú lyos ez a kép -
zés most, ami kor egy há zunk ál ta lá -
nos vá lasz tás előtt áll. Ez a vá lasz tás
érin ti az egy ház egé szé ben – min den
ön kor mány za ti szin ten – a pres bi té -
ri u mo kat is. Sok test vé rünk te le van
kér dé sek kel, mi is va ló já ban a pres -
bi ter fel ada ta. Van nak ha gyo má nyos
min ták, amelyeket sze ku la ri zá ló dó
egy há zi hely ze tünk ben meg kell is -
mer ni, meg kell ta nul ni. Van nak bi -
zo nyos pon tok, ahol nem le het már
úgy vé gez ni a pres bi te ri szol gá la tot,
ahogy apá ink, nagy apá ink tet ték. És
van nak egé szen új ki hí vá sok, ame -
lyek  re fel kell ké szül ni. Mind ezek
mel lett szük sé ges a lel ki, hit be li, hit -
ta ni, egy ház is me re ti ala pok meg -
erő sí té se, hi szen nem ele gen dő az, ha
egy gyü le ke ze tet ve ze tő fel nőtt em -
ber tu dás ában, is me re teiben meg re -
ked a kon fir man dusszin ten.

Az el ső or szá gos tan fo lya mon vol -
tak olya nok, akik most is mer ked tek
a pres bi te ri szol gá lat alap ja i val és rej -
tel me i vel, s vol tak olya nok, akik
évek, év ti ze dek óta vég zik ezt a
mun kát, de sze ret né nek még igé nye -
seb ben szol gál ni.

Ép pen ezért sze re tet tel hí vunk
min den ér dek lő dőt, pres bi tert és
pres bi ter je löl tet a fon tos is me re te ket
és gya kor la ti se gít sé get je len tő tan -
fo lya munk ra, ame lyet most is Rév fü -
lö pön, az Or dass La jos Evan gé li kus
Ok ta tá si Köz pont ban tar tunk.

A kur zus két rész ből áll. Az el ső -
re ter ve ink sze rint 2011. no vem ber
18–20. kö zött ke rül sor. A má so dik

rész idő pont ja 2012. feb ru ár 17–19.
Kez dés mind ként eset ben pén te ken
17 óra kor, be fe je zés va sár nap 14 óra -
kor. A dup la ta lál ko zás ba hu szon négy
ta ní tá si óra fér be le, ezek hez jön nek
min den al ka lom mal a nyi tó és zá ró
is ten tisz te le tek, il let ve a reg ge li és es ti
áhí ta tok. Le he tő ség nyí lik sok be szél -
ge tés re, ta pasz ta lat cse ré re, fó rum ra
és öt let bör zé re. Teo ló gi á ban jár tas,
egy há zi élet ben gya kor lott ta ná rok és
lel ké szek tart ják az elő adá so kat, de
meg szó lal nak pres bi te rek és fel ügye -
lők is.

Tan tár gyak: bib lia is me ret, gyü le -
ke zet épí tés, misszió, egy há zunk ta -
ní tá sa, egy ház tör té net, egy ház is me -

ret, is ten tisz te let-is me ret, a pres bi -
te ri szol gá lat tar tal ma, egy há zunk
rend je.

A kép zés feb ru á ri al kal mán fel mé -
rést (egy sze rű írás be li vizs gát) tar -
tunk, amely nek cél ja nem a szá -
mon ké rés, ha nem a ta nu lás se gí té se.

A má so dik kép zés idő pont ja it úgy
ter vez tük meg, hogy a me ző gaz da -

ság ban dol go zók is – az őszi mun kák
be fe jez té vel, il let ve a ta va szi na -
gyobb mun kák meg kez dé se előtt –
részt tud ja nak rajta ven ni.

Je lent kez ni le het a pres bi ter ke p -
zes@lu the ran.hu e-mail cí men (il let -
ve le vél ben: 8253 Rév fü löp, Fü re di út
1). A rész vé tel költ sé ge it egy há zunk
áll ja, az úti költ sé get a je lent ke ző nek
vagy le he tő ség sze rint a kül dő gyü -
le ke zet nek kell fi zet nie.

Kér jük mind azo kat, akik egy há -
zun kért, an nak jö vő jé ért fe le lő sen
gon dol kod nak, hogy jöj je nek, hív ja -
nak, küld je nek test vé re ket a pres bi -
ter kép zés re. Vall juk, hogy csak a
kép zett, kül de té sét tu da to san vál la -

ló, egy há zun kat és ta ní tá sát jól is me -
rő test vé rek tud nak meg fe le lő en
részt ven ni a gyü le ke zet, az egy ház -
me gye és más egy há zi szint ve ze té -
si mun ká já ban. Nem csak a jó pap ta -
nul hol tig…

A je lent ke zé se ket vár ja a pres bi ter -
kép zés stáb ja ne vé ben: 
g Dr. Ha fen scher Ká roly (ifj.)

„Szak mun ká sok” az Úr sző lő jé ben
Ősszel in dul a pres bi ter kép zés má so dik kur zu sa

Dísz pol gá ri cí met ado má nyo zott
Cső vár köz ség ön kor mány za ta dr.
Fischl Vil mos evan gé li kus lel kész -
nek (képünkön középen). Az in -
dok lás ban ki eme lik a dí ja zott nak a
te le pü lé sen tíz éven át vég zett kö -
zös ség épí tő lel ki pász to ri és Cső vár
egé szét gaz da gí tó, fej lesz tő ve ze tő
mun ká ját. A dísz pol gá ri cí met Dian
Jó zsef pol gár mes ter – aki egy ben az
evan gé li kus gyü le ke zet fel ügye lő je
is (jobbra) – ad ta át a jú li us 30-ai fa -
lu nap ke re té ben. Az ese mé nyen
je len volt a tér ség or szág gyű lé si
kép vi se lő je, a KDNP frak ció ve ze tő -
je, Har rach Pé ter is (balra).

Ered mé nye sen zá rult a Sa rep ta Bu -
dai Evan gé li kus Sze re tet ott hon új
gon do zá si épü le té re ki írt épí té sze ti
terv pá lyá zat.

A fogyatékosok új otthona ter vei -
nek elké szí té sé re hat épí tészt kér tünk

fel. Öt pá lyá za ti terv ér ke zett be;
mind az öt meg fe lelt – a Ma gyar Épí -
tész ka ma ra ál tal is el fo ga dott – ki írá -
si kö ve tel mé nye ink nek.

A bí rá lóbi zott ság mun ká já ban
Ittzés Já nos püs pök, Ben czúr Lász ló

ke rü le ti fel ügye lő, Be szé des Ri ta ke -
rü le ti fő épí tész, Bu da An na má ria, a
dia kó ni ai osz tály ve ze tő je, Fi cze re Ilo -
na, az épí té si osz tály ve ze tő je, Hal -
mos György ka ma rai kül dött, Szto -
jano vics And rás in téz mény igaz ga tó
és Vin c ze Csa ba, az épí té si bi zott ság
el nö ke vet tek részt. A bi zott ság a
dön té sét sza va za ti több ség gel hoz ta
meg az aláb bi ak sze rint:

Az el ső dí jat nyert terv (képünkön)
ké szí tő je Kri zsán And rás, a má so dik
dí jat Pottz ner Fe renc terve kapta,
míg a har ma dik dí jban Ko vács Csa -
ba pályázata részesült.

A terv pá lyá zat cél ja a vég le ges
ter vek ké szí tő jé nek ki je lö lé se volt.
En nek meg fe le lő en a ter ve zé si meg -
bí zást az el ső dí jas terv ké szí tő je
kap ja meg.

g A bí rá lóbi zott ság ne vé ben
Ben czúr Lász ló

Eredményes Sa rep ta-tervpályázat

F
O

TÓ
: 

Z
S

O
LC

Z
A

I 
B

A
LÁ

Z
S



14 e 2011. augusztus 7. Evangélikus Életkrónika

Szentháromság ünnepe után 7. vasárnap. Liturgikus szín: zöld.
Lekció: Róm 6,19–23; 2Móz 16,2–3.11–18. Alapige: Jn 12,44–50. Énekek: 327., 459.

I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Balicza Iván; de. 10. (német) Andreas Wellmer; de. 11. (úrv.)
Bence Imre; du. 6. Bence Imre; II., Hűvösvölgyi út 193., Fébé de. 10. (úrv.) Veperdi Zoltán;
II., Modori u. 6. de. 3/4 11. Sztojanovics András; Pesthidegkút, II., Ördögárok u. 9. de.
fél 10. (úrv.) Gazsóné Verasztó Teodóra; Csillaghegy–Békásmegyer, III., Mező u. 12.
de. 10. (úrv.) Vári Krisztina; Óbuda, III., Dévai Bíró M. tér de. 10. (úrv.) Véghelyi Antal;
Újpest, IV., Lebstück M. u. 36–38. de. 10. (úrv.) Solymár Péter Tamás; Káposztásmegyer,
IV. Tóth Aladár út 2–4. de. 9. (úrv.) Solymár Péter Tamás; V., Deák tér 4. de. 9. (úrv.)
Smidéliusz Gábor; de. 11. (úrv.) Gáncs Tamás; du. 6. (úrv.) Smidéliusz Gábor; VII.,
Városligeti fasor 17. de. 11. (úrv.) Aradi György; VIII., Üllői út 24. de. fél 11. Szabó
Bertalan; VIII., Rákóczi út 57/a de. 10. (szlovák) Gulácsiné Fabulya Hilda; VIII., Karácsony
S. u. 31–33. de. 9. Szabó Bertalan; IX., Gát u. 2. (katolikus templom) de. fél 10. (családi)
Bolba Márta; de. 11. (úrv., énekes liturgia) Koczor Tamás; Kőbánya, X., Kápolna u. 14.
de. 10. (úrv.) Benkóczy Péter; Kelenföld, XI., Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) Kulcsár Zsuzsanna;
de. fél 11. (úrv.) Kulcsár Zsuzsanna; du. 6. Missura Tibor; XI., Németvölgyi út 138. de.
9. Missura Tibor; Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor 24. de. 9. (úrv.) Bence Imre;
Budahegyvidék, XII., Kék Golyó u. 17. de. 10. (úrv.) Keczkó Pál; XIII., Kassák Lajos
u. 22. de. 10. (úrv.) Grendorf Péter; Zugló, XIV., Lőcsei út 32. de. 11. (úrv.) dr. Bácskai
Károly; XIV. Gyarmat u. 14. de. fél 10. dr. Bácskai Károly; Pestújhely, XV., Templom
tér de. 10. (úrv.); Rákospalota, XV., Régi Fóti út 73. (nagytemplom) de. 10. (úrv.) Ponicsán
Erzsébet; Rákosszentmihály, XVI., Hősök tere 10–11. de. 10. (úrv.) Börönte Márta;
Cinkota, XVI., Batthyány I. u. de. fél 11. (úrv.) Kendeh György; Mátyásföld, XVI., Prodám
u. 24. de. 9. (úrv.) Kendeh György; Rákoshegy, XVII., Tessedik tér de. 9. (úrv.) Nagyné
Szeker Éva; Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út 111. de. fél 11. (úrv.) Nagyné Szeker Éva;
Rákoscsaba, XVII., Péceli út 146. de. 9. (úrv.) Kovács Áron; Rákosliget, XVII.,
Gózon Gy. u. de. 11. (úrv.) Kovács Áron; Pestszentlőrinc, XVIII., Kossuth tér 3. de. 10.
(úrv.) dr. Korányi András; Pestszentimre, XVIII., Rákóczi út 83. (református templom)
de. 8. (úrv.) dr. Korányi András; Kispest, XIX., Templom tér 1. de. 10. (úrv.) Széll Bulcsú;
XIX., Hungária út 37. de. 8. (úrv.) Széll Bulcsú; Pesterzsébet, XX., Ady E. u. 89. de. 10.
(úrv.) Győri János Sámuel; Csepel, XXI., Deák tér de. fél 11. Zólyomi Mátyás; Budafok,
XXII., Játék u. 16. de. 10. (úrv.) Solymár Gábor; Budaörs, Szabadság út 75. de. 10. (úrv.)
Endreffy Géza; Budakeszi, Fő út 155. (gyülekezeti terem) de. fél 10. dr. Lacknerné Puskás
Sára; Názáret-templom, Mátraszentimre-Bagolyirtás (Jókai u. 7–9.) de. fél 12.

Istentiszteletek a Balatonnál
Badacsonytomaj, Római út 3. de. 9.; Balatonalmádi, Bajcsy-Zs. u. 25. du. 4.;
Balatonboglár, Hétház u. 17. de. 11.; Balatonfenyves, református imaház, Bem u. 9.
du. fél 4.; Balatonfüred, Bajcsy-Zs. u. 15. de. 9.; Balatonfűzfő, református templom,
József A. u. du. fél 3.; Balatonkenese, református templom, Táncsics M. u. 13. du. 6.;
Felsődörgicse, Fő u. de. 11.; Fonyód, József A. u. 21. de. fél 10.; Hévíz, Helikon u. 6.
du. fél 5.; Kapolcs, Kossuth u. 26. du. fél 4.; Keszthely, Deák F. u. 18. de. fél 11.; Kőröshegy,
református templom, Petőfi u. 89. du. fél 3.; Kötcse, Templom u. 7. de. 10.; Kővágóörs,
Arany J. tér 2. de. fél 12.; Mencshely, Kossuth L. u. de. 11.; Nemesleányfalu,
Nemesleányfalui u. du. 2.; Révfülöp, Villa Filip tér 2. de. 10.; Siófok, Oulu park de. 10.;
Sümeg, Széchenyi tér 1. du. fél 3.; Szentantalfa, Fő u. de. háromnegyed 10.;
Taliándörögd, Petőfi u. 1. du. 2.; Veszprém, Kossuth u. 4. de. 10.; Zamárdi, Aradi u.
du. 4.; Zánka, Rákóczi u. de. fél 9.

Istentiszteleti rend • 2011. augusztus 7.

Összeállította: Boda Zsuzsa

Ha egy szer meg ren dez nék a vá rak
szép ség ver se nyét, Fü zér nem csak a
do bo gó ra, ha nem az arany érem re is
jog gal pá lyáz hat na. Szép sé ge azon -
ban csak rész ben em be ri, sok kal in -
kább ter mé sze ti. Pa zar lát vá nyát a
biz tos alap ját adó vul ká ni kú pon
emel ke dő me re dek szik la szirt nek
kö szön he ti.

Azon ke vés kö zép ko ri kő vá runk
egyi ke, amely már a mon gol hor dák
pusz tí tá sa előtt állt. El ső ura az Aba
nem be li And ro ni cus mes ter volt. Ne -
vét elő ször egy 1264-ben kelt ok le vél -
ben örö kí tet ték meg. Ké sőbb ki rá lyi
bir tok, így – több más hely szín mel -
lett – itt vív ta ádáz har cát IV. Bé la és
her ce gi ran gú fia, a ké sőb bi V. Ist ván
ki rály. Aki az tán hű bé re sé nek, End -
re fia Mi hály nak ado má nyoz ta. Utá -
na is mét az Abák, a 14. szá zad ele jén
a fran cia ere de tű Dru get hek, 1389-től
a be fo lyá sos Pe ré nyi ek bír ták egé szen

1567-ig, ami kor a Bá tho ry, az tán a Ná -
dasdy fa mí li á ra szállt. A bal vég ze tű
Wes se lé nyi-össze es kü vés ben va ló
rész vé tel okán ko boz ták el tő lük.

1676-ban a vá rat ve szé lyez te tő kör -
nyék be li rab ló hor dák el le ni fel lé pés
ne vé ben a sze pe si ka ma ra ál tal ki ren -
delt Stra sol do fő ka pi tány fel gyúj tat -
ta. Ek kor pusz tult el.

A zemp léni-hegy ség be li erő dít -
mény a sza bály ta lan alap raj zú, bel ső -
tor nyos vá rak csa lád já ba tar to zik. Egy
iz zasz tó er dei sé ta után szik la lép csőn
kö ze lít het jük meg. Leg szebb épí té -
sze ti ele me ké ső gó ti kus stí lus ban fo -
gant vár ká pol ná ja. Sü tő há zá ban ké -
szül tek urai és ka to nái szá má ra a friss
ci pók. Ér de kes sé ge a meg le pő ép ség -
ben ránk ma radt ket tős kö zép ko ri ár -
nyék szé ke. Óra tor nyá nak ki vi te le -
zé se rész ben re konst ruk ció, ere deti
for má já ról pon tos in for má ció nem áll
ren del ke zés re.

Ér de mes meg em lí te ni azt a tör té -
nel mi tényt, hogy Fü zér fa lai kö zött
őriz te 1527-ben Pe ré nyi Pé ter ko ro na -
őr a Szent Ko ro nát. Er re em lék táb la
hív ja fel a fi gyel met. 1977-ben in dult
– és elő ke rült hasz ná la ti tár gyak ban
gaz dag – ré gé sze ti fel tá rá sa, va la mint
kor hű res ta u rá lá sa fo lya ma tos.

g Re zsa bek Nán dor

ERŐS VÁR AK

Fü zér vá ra a szik la me re dé lyen

Val tinyi Gá bor 1945. au gusz tus 8-án
szü le tett Bu da pes ten. Édes ap ja Val -
tinyi Lász ló mér nök, édes any ja Ré vész
Mar git, az egy ko ri Ré vész Im re deb -
re ce ni re for má tus püs pök le á nya
volt. Édes ap ját nem is mer het te, szü -
le té se után né hány hó nap pal el hunyt.
Az, hogy apa nél kül nőtt fel, ta lán
egész éle té re rá nyom ta bé lye gét.

Két test vér báty ja kö zül idő seb -
bik, Lász ló már elő re ment a mennyei
Atya örök ho ná ba, Dá ni el má ig is ak -
tív ve gyész.

A kon zer va tó ri um el vég zé se után
si ke re sen fel vé te li zett a Ze ne aka dé -
mia or go na tan sza ká ra. Egy ak ko ri ta -
ná ra mond ta nem ré gi ben ró la: „Ezt
az em bert sok szo ro sí ta ni kel le ne!”
Mi u tán ki tu dó dott, hogy a fa so ri
evan gé li kus temp lom ban kán to ri -
zál, nem foly tat hat ta ta nul má nya it.

Az Evan gé li kus Teo ló gi ai Aka -
dé mia el vég zé se után Sop ron ban
ka pott se géd lel ké szi-kán to ri fel ada -
tot 1970-ben. Ek kor már fe le sé ge,
Tóth Il di kó Er zsé bet is el kí sér te, aki -
vel szin tén ez év ben fo gad tak örök
hű sé get egy más nak. Há rom gyer me -
kük szü le tett: Ani kó, Lász ló és Edi -
na. Lel kész ként és or go nis ta ként
min den szol gá la tá ra ha tal mas oda -
adás sal ké szült, emi att a csa lád egy
ki csit hát tér be is szo rult.

Nem tel je sen tisz tá zott okok mi -
att 1978-ban el kel lett hagy nia az
egy há zat. Ez után volt de vi za pénz tá -
ros, ide gen for gal mi elő adó, új ság -

író, -szer kesz tő, kor rek tor, rá di ós
mű sor ve ze tő-szer kesz tő és sors -
jegy árus is. Még egy szer ke be lé re fo -
gad ta az egy ház Mó ric hi da–Ár pás
köz sé gek lel ki pász to ra ként, de ez
sem tar tott so ká ig.

Or go na kon cer te ket is adott ha tal -
mas si ker rel. Ha a hang sze rek ki rály -
nő jén ját szott, meg szűnt szá má ra a
kül vi lág, együtt lé leg zett a mű vel és
a hang szer rel. A mai na pig em le ge -
tik or go na já té kát.

Per sze nem volt bűn te len em ber.
Bot lá sai, bű nei nagy részt a csa lá di
éle tét nem hagy ták bé ké ben ki tel je -
sed ni. Meg annyi mun ka hely-vál toz -
ta tá sa pe dig mu tat ja, hogy vélt vagy
va lós iga zát bi zony nem tud ta vé ka
alá rej te ni. Ő fo gal ma zott így ön ma -
gá ról mo so lyog va, iró ni á val: „Ké -
sőn érő tí pus va gyok…”

Az Úr sok szor a fe jé re kop pin tott,
de ő ma kacs volt, és min de nek fe lett

bí zott Aty ja ke gyel mé ben. Szen ve -
dély be teg sé ge fi a tal fel nőtt ko rá tól vé -
gig kí sér te éle tét, hol mar kán san, hol
fi no mab ban tört elő be lő le.

So kan is mer ték ezt vagy azt az ol -
da lát. Ami biz tos: éle te vé gé ig hi va -
tá sá nak te kin tet te má sok sor sá nak
job bá té te lét, és te rel get te az em be -
re ket az Atya meg bo csá tó kö zel sé gé -
be. A tel jes Val tinyi Gá bor örök rej -
tély ma rad. Meg ér te ni bár nem le he -
tett tel jes egé szé ben, de az utol só
évek ben so kat meg mu ta tott ma gá ból
an nak, aki nyi tott volt rá.

Már évek kel ez előtt ér zett, tu dott
va la mit. Ezt egy 2002-ben írt le ve le,
szin te vég aka ra ta bi zo nyít ja. Pe dig
csak két éve is mer ték fel a kórt szer -
ve ze té ben, amely vé gül le győz te a
korábban könnyen regenerálódó tes -
tet. Le he tett az ap ró vá gás vagy nagy
mű tét, min dig könnyen fel épült.

De ez volt a ha tár. Tud ta, bár
nem mond ták ne ki, hogy kö zel a vég.
Ké szült-fel ké szült rá. Na pi kap cso -
lat ban a Jó is ten nel, vissza tér ve tes ti
va ló já ban is egy há za ke be lé re – fel -
ké szült. Nem félt, nem ágált, mert az
élő hit az utol só pil la na tig vé gig kí sér -
te őt. Ne gyá szol juk, ne ölt sünk fe -
ke te ru hát – ezt kér te. Hisz nincs mi -
ért szo mor kod nunk. Már fent ről
hall gat juk cso dá la tos mu zsi ká ját, s
sze ret te it on nan si mo gat ja sze re tő
ke zé vel.

Temetése szűk családi körben volt.
g Kaposiné Valtinyi Edina

Val tinyi Gá bor
(1945–2011)
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Fé bé-kon fe ren cia Pi lis csa bán
Az Apos to lok cse le ke de tei

Au gusz tus 18., csü tör tök
15.30: Sze re tet ven dég ség, be mu tat ko zás, a ka pott igék fel ol va sá sa • 17.00:
Nyi tó áhí tat (Ef 5,10) – Veper di Zol tán • 18.00: Va cso ra • 19.00: Aján lott
prog ram: film ve tí tés (Ap Csel 1,1–9,43)

Au gusz tus 19., pén tek
7.30: Reg ge li áhí tat – Ma gassy Ka ta lin • 8.00: Reg ge li • 9.00: Ige hir de -
tés: Az el ső pün kösd (Ap Csel 2,1–36) – dr. Bács kai Ká roly • 10.00: Ige -
hir de tés: Az apos to lok fog sá ga, sza ba du lá sa (Ap Csel 5,17–42) Kő há ti Dó -
ra • 11.00: Bib lia kö rök • 12.30: Ebéd • 15.00: Ige hir de tés: Saul meg té ré -
se (Ap Csel 9,1–22) – Győ ri Já nos Sá mu el • 16.00: Ige hir de tés: Pé ter Kor -
né li usz há zá ban (Ap Csel 10,34–48) – Jo hann Gyu la • 18.00: Va cso ra •
19.00: Aján lott prog ram: film ve tí tés (Ap Csel 10,1–19,40)

Au gusz tus 20., szom bat
7.30: Reg ge li áhí tat – Veper di Zol tán • 8.00: Reg ge li • 9.00: Ige hir -
de tés: Pál el ső misszi ói út ja (Ap Csel 13,1–32) – Má tyás At ti la • 10.00:
Ige hir de tés: Pál má so dik misszi ói út ja (Ap Csel 16,11–31) – Gert rud
He ub le in • 11.00: Bib lia kö rök • 12.30: Ebéd • 15.00: Ige hir de tés: Pál
har ma dik misszi ói út ja (Ap Csel 18,23–19,17) – Veper di Zol tán • 16.00:
Ige hir de tés: Az evan gé li um cél ba ért (Ap Csel 28,11–31) – Ma do csai
Mik lós • 18.00: Va cso ra • 19.00: Aján lott prog ram: film ve tí tés (Ap -
Csel 20,1–28,31)

Au gusz tus 21., va sár nap
7.30: Reg ge li áhí tat – Ma gassy Vil ma • 8.00: Reg ge li • 9.00: Mor zsa sze -
dés, úr va cso rai elő ké szí tő – Veper di Zol tán • 10.00: Is ten tisz te let úr va -
cso ra osz tás sal (Jn 15,1–5) – Veper di Zol tán • 11.30: Ebéd, ha za u ta zás

* * *

Rész vé te li díj: 3200 Ft/nap. Ágy ne mű: 500 Ft.

Je lent kez ni írás ban a Fé bé cí mén le het:
1021 Bu da pest, Hű vös völ gyi út 193.; fax: 1/391-6829;
e-mail: fe be.egye su let@lu the ran.hu.

H I R D E T É S
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Ni ko dé mu sok órá ja Keszt he lyen
Jú li us 22-én 22 óra kor ki nyílt a keszt he lyi evan gé li kus temp lom aj ta ja, és mint
Ni ko dé mus, mi is az éj sza ka csönd jé ben ke res tük a vá la szo kat éle tünk kér -
dé se i re.

A kí ván csi éji lá to ga tó ba rát sá gos fél ho mály ban, gyer tya lán gok vi lá gá nál
ver se ket, no vel lá kat hall gat ha tott, él vez het te a keszt he lyi ifi gi tár ral kí sért
éne ke it, sőt aki nek ked ve volt, be is kap cso lód ha tott. A ba rát ság ta lan, esős
idő és a ké sői óra el le né re meg le pő en so kan jöt tek vi gaszt, el mé lyü lést ke -
res ni vagy ter he ket csend ben le ten ni.

„Nyug ta lan ság ha fá raszt, ké rünk, te adj erőt! Szólj lel ked szent sza vá val,
éleszd a csüg ge dőt!” – zeng tük az if jú sá gi ének so ra it. A gyer tya sze rény fé -
nye ön vizs gá lat ra kész te tett, az el hang zó ver sek, da lok szem be sí tet tek ön -
ma gunk kal, s a temp lom csend jé ben Krisz tus sal ta lál koz hat tunk.

A vá ros ban ez volt az el ső ilyen al ka lom, de az ér dek lő dést lát va és a biz -
ta tá so kat meg fo gad va bíz vást mond hat juk: nem az utol só. Már is ter vez zük
a ko moly ze nei pár ját: or go ná val, pres bi te rek szol gá la tá val.

Hont he gyi Zsolt lel kész (Keszt hely)

Ked ves Hú gom!
Ér dek lődsz, mi új ság itt hon a kert -
ben. Gon do lom, nek tek fur csa az,
hogy itt tom bol a nyár, ne künk pe dig
az, hogy ti Auszt rá li á ban ép pen a té li
szü ne tet tart já tok. Ép pen ta valy
ilyen kor vol ta tok itt hon, ami kor
meg ér kez tek a kis csir kék, és az utol -
só mál na sze me ket még le tud tá tok
szed ni a bok rok ról.

Az utób bi na pok eső zé sei na gyon
hi á nyoz tak már, hi szen ko ráb ban ír -
tam, hogy ta vasz óta egyet len csepp
eső sem esett, a hi ány zó csa pa dé kot a
min den na pi lo cso lás sal sem le he tett
pó tol ni. A nö vé nye ink csak seny ved -
tek a per zse lő nap tól. En nek el le né re
vi szony lag sok ep ret és mál nát le tud -
tunk szed ni, fi nom lek vá ro kat főz tem
be – ha jöt tök, meg kós tol hat já tok.

A har ma dik évük be lé pett gyü -
mölcs fá ink egy ré sze szé pen el kez dett
te rem ni, a gön ci sár ga ba rac kot szin -
te a fá ról et tük le, a szil vá kat pe dig
nap ról nap ra né ze get jük: mi kor le het
már meg kós tol ni őket.

A zöld sé ge ink nek is na gyon jót
tett az égi ál dás, ki húz ták ma gu kat,
szin te vi rul nak. A pa ra di cso mot is el -
kezd tük szed ni – és ter mé sze te sen en -
ni. Eb ben az év ben szin tén több faj -
tá val pró bál koz tunk, mind egyik nek
más a szí ne, for má ja, za ma ta. Úgy tű -
nik, idén az ökör szív lesz a ked venc.
Nem olyan har sány pi ros a szí ne, de
az íze fen sé ges. So kat em le ge tik mos -
ta ná ban mint táj faj tát, amelynek gaz -
da gabbak a bel tar tal mi ér té kei és az íz -
vi lág a, és amely el len ál lóbb is a kü lön -
fé le meg be te ge dé sek kel szem ben.

Eb ben a mai GMO-s (gén mó do -
sí tott) vi lág ban bi zony új ra fel kell fe -
dez nünk a ré gi faj ta ha szon nö vé nye -
in ket. Ta lán vég re so kan fel ri ad nak

mély ál muk ból, és na gyobb fi gyel met
for dí ta nak a táj faj ták ra, ame lyek se -
gít het nek a bio ló gi ai sok fé le ség meg -
őr zé sé ben – vagy in kább új ra meg -
te rem té sé ben. A táj faj ta zöld sé gek és
gyü möl csök év szá za do kon ke resz tül
al kal maz kod tak a kör nye ze tük höz,
így vegy szer men te sen le het ter mesz -
te ni a kis ker tek ben. Tu dod, hogy
mi lyen fon tos nak tar tom a vegy sze -
rek hasz ná la tá nak mel lő zé sét! Ma ezt
di va to san és na gyon tren din biónak
mond juk, de ez a faj ta zöld ség ter -
mesz tés sem mi ben sem kü lön bö -
zik at tól, amit nagy anyánk tól lát tunk
gye rek ko runk ban.

És per sze ta nul tunk is! Sok szor
eszem be jut nak mos ta ná ban a moz -
du la tai, ahogy szét nyom kod ta a
krump li bo ga ra kat – na, én is ugyan -
így te szek, mert el ha tá roz tam, hogy
nem en ge dek ro var ir tót hasz nál ni
el le nük. Nem ta ga dom, hogy ezen el -
ha tá ro zá som ban több ször ke mé nyen
meg inog tam, ami kor nap ról nap ra tö -
me ge sen száll ták meg az un dok csí -
kos bo ga rak a nö vé nye in ket. De nem
es tem el, ki tar tot tam! A bo ga ra kat és
fa lánk utó da i kat pusz ta kéz zel, ren -
dü let le nül sem mi sí tem meg. Né ha a
köly kök is se gí te nek – an nak ide jén
én a vi lá gért sem nyúl tam vol na hoz -
zá juk, annyi ra fél tem tő lük…

Saj nos a gu mó kat is szor gal ma san
rág ja va la mi, az a gya núm, hogy a ló -
bo gár a lu das eb ben. Min dig eszem -
be jut, ami kor Wales ben ma gad is ter -
mesz tet tél né hány tő krump lit, a fér -
jed pe dig, aki Lon don ban nőtt fel,
őszin te lel ke se dés sel és ámu lat tal
szem lél te e te vé keny sé ge det. Ma már
ar ra fe lé is di vat – akár a bal ko non is
– zöld sé ge ket ter mesz te ni. A kü lön -
fé le ka ta ló gu so kat ol vas gat va csak

ámu lok azon a le le mé nyes sé gen, mit
ki nem ta lál nak pél dá ul egy vi lág vá ros -
ban, hogy akár a har min ca dik eme le -
ten is meg kós tol has sák a sa ját ma guk
ter mesz tet te pa ra di cso mot, pap ri kát,
de még a krump lit is, ame lyek he lyes
kis kon té ne rek ben nö ve ked nek a leg -
ki sebb te ra szo kon is. En nek a moz ga -
lom nak az ang li ai út tö rő je Ja mie Oli -
ver, aki ki vá ló so ro za tá ban és köny ve -
i ben ösz tö nöz a zöld ség ker tész ke dés -
re és az ízek új ra fel fe de zé sé re.

Saj nos mi, ma gya rok eb ben is a di -
vat után kul lo gunk – és itt a di va tot po -
zi tív ér te lem ben hasz ná lom. Mert itt -
hon mi a va ló ság? A fal vak por tá i nak
egy re na gyobb ré szén jobb eset ben
gyep vi rít, rosszabb eset ben a ker tet
fel ve ri a gaz. Az em be rek a bolt ban ve -
szik meg a sok száz vagy ezer ki lo mé -
ter ről ide szál lí tott, ízet len pri mőr
zöld sé ge ket és a fű rész por ra em lé kez -
te tő, a „csir ke gyár ban” elő ál lí tott csir -
ke mel let, a nyár kö ze pén a nagy ma ma
ba nánt vesz a kis uno ká já nak, mert a
kin csem nem eszi meg a ba rac kot, de
a szil vát és a sző lőt sem…

A szil vá ról jut eszem be: már alig
vár juk, hogy a Szat már ban élő ro ko -
nok tól ősszel kap junk ab ból a fi nom
szil va lek vár ból! Tu dod, amit olyan
sű rű re főz nek, hogy meg áll ben ne a
ka nál, édes és kré mes, pe dig egy csepp
cu kor, íz fo ko zó vagy ál lo mány ja ví tó,
de még tar tó sí tó szer sincs ben ne!

No, egy elő re ennyit itt hon ról! Nő -
vé red:

g Ani kó

Le vél a ker tünk ből
ÜZ ENET AZ AR AR ÁTRÓL

Rovatgazda: Sánta Anikó
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A De ák Té ri Evan gé li kus Gim ná zi um ba por tá si mun ka kör be meg bíz ha tó, ön ál ló, tü rel mes
mun ka tár sat ke re sünk. 

A pá lyá za to kat a gim ná zi um cí mé re (1052 Bu da pest, Sü tő u. 1.), Bol gár Lász ló né gaz da -
sá gi ve ze tő nek cí mez ve vagy a gaz da sa gi@deg.su li net.hu e-mail cím re vár juk au gusz tus 7-
ig. El várt vég zett ség: érett sé gi bi zo nyít vány. Egyéb csa to lan dó ok ira tok: fény ké pes ön élet -
rajz, lel ké szi aján lás, er köl csi bi zo nyít vány (pót ló lag is meg fe le lő). 

Az ál lás el fog la lá sá nak ide je vár ha tó an 2011. szep tem ber 1.

H I R D E T É S

A Deb re ce ni Evan gé li kus Egy ház köz ség gyü le ke ze ti há zá ban lak ha tá si le he tő sé get kí nál Deb -
re cen ben fel ső ok ta tá si in téz mény ben, nap pa li ta go za ton ta nul má nyo kat foly ta tó hall ga tók ré -
szé re a 2011/2012-es tan év re. A gyü le ke ze ti ház Deb re cen bel vá ro sá ban ta lál ha tó (Mik lós ut -
ca 3.), díj: 15 000 Ft/hó. A je lent ke zés hez csa tol ni kell lel ké szi aján ló le ve let, va la mint kéz zel
írott ön élet raj zot. A je lent ke zés ha tár ide je: 2011. au gusz tus 22. Ér dek lőd ni le het Ba lázs Vik -
tó ria lel kész nél a 20/824-7865-ös vagy Réz-Nagy Zol tán lel kész nél a 20/824-4077-es szá mon.

H I R D E T É S

Ba la ton-net
Ahogy a Híd ma ga zin pün kös di szá má ban ol vas hat ták, au gusz tus 17–21-ig im má ron ötö -
dik al ka lom mal ren de zik meg a ma ga ne mé ben egye dül ál ló, Ba la ton-net el ne ve zé sű fe le -
ke zet kö zi ta lál ko zót. A csa lád ba rát össze jö ve te len min den kor osz tályt szín vo na las prog ra -
mok kal vár nak. Au gusz tus 21-én dr. Fa bi ny Ta más püs pök szol gá la tá val zá rul majd a szer -
dá tól va sár na pig tar tó ren dez vény, amely re akár egy nap ra is ér de mes lesz el lá to gat ni.

Rész le tek: www.ba la ton-net.eu

H I R D E T É S

A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Or szá gos Pres bi té ri u ma át érez ve
ha zánk ne héz gaz da sá gi hely ze tét csat la ko zik azok hoz az egyé ni és kö -
zös sé gi kez de mé nye zé sek hez, ame lyek cél ja a nyo masz tó ál lam adó ssá -
gi te her csök ken té se. Eh hez a ma ga ré szé ről úgy kí ván hoz zá já rul ni, hogy
a hí vei ado má nya i ból és sa ját for rá sa i ból két men tő au tót vá sá rol az Or szá gos Men tő -
szol gá lat ré szé re, össze sen mint egy 50 mil lió forint ér ték ben. Erre a cél ra vár ja a fel aján -
lá so kat az MEE 1707024-20478070 szá mú szám lá já ra, „Men tő au tó” jel zés sel.

Re for má tus egye te mi lány kol lé gi um szál lás le he tő sé get kí nál Bu da pes ten. 30/319-0559.

H I R D E T É S

Válogasson a Digitalstand.hu kínálatából, 
ahol számos napilap, hetilap és magazin digitalizált változata 
megtalálható a nyomtatott lap áránál jelentősen olcsóbban!

Az első magyar fejlesztésű platform független digitális újságos stand 
bármilyen számítógépen és táblagépen elérhető, 

így a nap 24 órájában bárhol megvásárolhatja, elolvashatja, vagy újra előveheti újságjait.

Az Evangélikus Élet mostantól már 
digitálisan is olvasható, előfi zethető!

www.digitalstand.hu

H I R D E T É S

Is ten irán ti há lá val és öröm mel tu dat juk, hogy el ké szült to ka ji gyü le ke ze ti há zunk, me lyet
au gusz tus 6-án 11 óra kor dr. Fa bi ny Ta más, az Észa ki Egy ház ke rü let püs pö ke fel szen tel.

A to ka ji evan gé li kus gyü le ke zet

H I R D E T É S

Is ten irán ti há lá val tu dat juk, hogy el ké szült fancsali gyü le ke ze ti ter münk és meg újult temp -
lo munk, me lyet au gusz tus 7-én 13 óra kor dr. Fa bi ny Ta más, az Észa ki Evan gé li kus Egy ház -
ke rü let püs pö ke fel szen tel. Az ün ne pi is ten tisz te let re és az azt kö ve tő sze re te tet ven dég ség -
re sze re tet tel meg hív juk önt és ked ves csa lád ját.

A fan csa li evan gé li kus gyü le ke zet

H I R D E T É S

A za la ist ván di evan gé li kus gyü le ke zet sze re tet tel hív ja és vár ja önt és csa lád ját az au gusz -
tus 7-én dél után 5 óra kor tar tan dó, temp lom fel újí tás utá ni há la adó is ten tisz te let re. Igét
hir det Sze me rei Já nos, a Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke rü let püs pö ke. Cím: Za la ist vánd,
Arany Já nos tér 2.

H I R D E T É S
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VASÁRNAP

6.00 / Bar tók rá dió
Mu zsi ká ló reg gel
Ben ne: va sár na pi or go na -
muzsi ka
8.05 / MR6 – A ré gió rá di ó ja
Ka pocs (va sár na pi öku me ni -
kus mű sor)
9.00 / Ci vil Rá dió (Bu da -
pest)
Bach-ta lál ka
10.05 / m1
Re for má tus ma ga zin
10.30 / m1
Evan gé li kus if jú sá gi mű sor
12.05 / Du na Tv
Élő egy ház
(val lá si hír adó)
15.05 / Bar tók rá dió
Össz ki adás. Liszt Fe renc
orato ri kus mű vei
19.30 / PAX
Szár nyas ol tá rok
(is me ret ter jesz tő film)

HÉTFŐ

10.00 / To rony Rá dió (Bé kés)
Lé lek han go ló
Az Evan gé li kus Rá dió misszió
össze ál lí tá sa
13.55 / RTL Klub
Ki rá lyok ki rá lya
(ame ri kai film, 1961) (153')
15.50 / Du na Tv
A vö rös cá rok (orosz do ku -
men tum film-so ro zat) III/1.
Gor ba csov – Gon do la tok a
bi ro da lom után
19.30 / Kos suth rá dió
Vac ka rá dió
(foly ta tá sos me se)
20.10 / m1
So se ha lunk meg
(ma gyar film, 1992) (86')
22.40 / m1
Írók szö vet ség ben
Cson tos Já nos so ro za ta
23.00 / Bar tók rá dió
Jazzle gen dák. Sid ney Be chet

KEDD

12.05 / Bar tók rá dió
Bra vis si mo! Bach: Dór toc ca -
ta és fú ga BWV 538
14.05 / Kos suth rá dió
Arc vo ná sok
Mik ló sa Eri ka ope ra éne kes
16.25 / Du na Tv
„A ma gok ol tal má ra…” – Er -
dé lyi erőd temp lo mok
Szé kely derzs
19.35 / Bar tók rá dió
Szo ko lay Sán dor: Sám son
(két fel vo ná sos ope ra)
21.00 / Du na Tv
Pe tő fi ’73
(ma gyar já ték film, 1972) (70')
21.05 / m1
A nagy ék sze rész
(ma gyar té vé já ték, 1978) (68')
23.04 / Kos suth rá dió
Hang al bum. Ér té kek, do ku -
men tu mok, rit ka sá gok az
MR hang ar chí vu má ból

SZERDA

6.35 / Du na Tv
Is ten ke zé ben
Sze me rei Já nos
10.00 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó. Ben ne:
Ja náček: Gla go li ta mi se
13.30 / Kos suth rá dió
„Te ben ned bíz tunk ele i től
fogva…”
A re for má tus egy ház fél órá ja
15.30 / Du na Tv
Be ava tás
Cza kó Gá bor te le ví zi ós
esszé je
18.00 / Bar tók rá dió
Liszt-rap szó dia
Liszt és Wag ner
23.10 / m1
Szi get Fesz ti vál 2011
Élő ben a fesz ti vál ról
24.00 / Du na Tv
Kon cer tek az A38 ha jón
Am ster dam Klez mer Band

CSÜTÖRTÖK

5.26 / m1
Haj na li gon do la tok
12.00 / Kos suth rá dió
Dé li ha rang szó a be le di
evangé li kus temp lom ból
14.35 / Kos suth rá dió
Tér-idő
A nap su ga rak ká ros
ha tá sai
16.55 / m1
Ba la to ni nyár
(ma ga zin mű sor)
17.00 / Vi a sat His to ry
A kö zép ko ri gon dol ko dás
Ha ta lom
21.05 / Bar tók rá dió
Sar ka di Im re: Pár baj
az igaz sá gért
Rá di ó ra al kal maz ta:
Sik lós Ol ga
23.05 / Film mú ze um
Me cha ni kus na rancs
(an gol–ame ri kai film drá ma,
1971) (132')

PÉNTEK

12.55 / m1
Át já ró
Em be rek és tör té ne tek
a Kár pát-me den cé ből
13.24 / Bar tók rá dió
XI II. bu da pes ti nem zet kö zi
kó rus ver seny 2010
Ben ne: Gyön gyö si Le ven te:
Glo ria ka jo ni en sis
14.30 / PAX
Csa lá di ün nep
(csa lá di ma ga zin)
14.35 / m1
Ta lál ko zás az af ri kai
kultúrá val (fran cia do ku -
men tum film, 2000)
15.00 / Du na Tv
Sze rel mes föld rajz
Be recz And rás ének- és
mese mon dó
20.10 / m1
Hyp po lit, a la káj
Köz ve tí tés a Já ték szín ből,
felvé tel ről

SZOMBAT

8.10 / Du na Tv
Ótes ta men tum
(olasz so ro zat)
Ti zen két törzs, egy nép
12.05 / Du na Tv
Is ten ke zé ben
12.29 / Du na Tv
Et no Klub. Ke re kes Band
16.00 / m1
Ma gyar or szág tör té ne te
Ki egye zés és fel len dü lés
21.15 / Bar tók rá dió
Mo zart: Così fan tut te
(két fel vo ná sos ope ra)
Köz ve tí tés a Sze ge di Nem ze ti
Szín ház ból
23.00 / Rá dió 17 (Bu da pest)
Lé lek han go ló. Az Evan gé li kus
Rá dió misszió össze ál lí tá sa
(on-line adás:
www.radio17.hu)
24.00 / Bar tók rá dió
Ars no va. Sop ro ni Jó zsef:
Te De um – be mu ta tó

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)
9.00 / Mez zo
Hän del: A fel tá ma dás
(ora tó ri um)
10.04 / Kos suth rá dió
Re for má tus is ten tisz te let köz -
ve tí té se Ko má rom ból
Igét hir det: Fa ze kas Lász ló
püs pök
10.30 / m1
Evan gé li kus if jú sá gi mű sor
12.05 / Du na Tv
Élő egy ház
(val lá si hír adó)
15.05 / Bar tók rá dió
Ju bi la te Deo. Év szá za dok
egy há zi mu zsi ká ja
21.15 / Du na Tv
Lé lek Boule vard
Eper jes Ká roly

VASÁRNAPTÓL VASÁRNAPIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból augusztus 7-étől augusztus 14-éig

HÍREK, HIRDETÉSEK
Va sár nap
Mél tó vagy, Urunk és Is te nünk, hogy ti ed le gyen a di cső ség, a tisz tes ség és a
ha ta lom, mert te te rem tet tél min dent, és min den a te aka ra tod ból lett és te -
rem te tett. Jel 4,11 (2Kir 19,15; Jn 6,1–15; Ap Csel 2,41–47; Zsolt 119,105–112)
Bib li ánk ban a Já nos je le né se i ből is mert hu szon négy vén ezek kel a sza vak -
kal di cső í ti térd re bo rul va a tró nu son ülő Urat. A vég idők ben fel csen dü lő
him nusz ket tős ér tel mű: egy részt ar ra em lé kez tet, hogy a min den sé get Is -
ten al kot ta, és min den az ő te rem tő ha tal má nak és sze re te té nek kö szön he ti
lé tét; más részt hogy ugyan en nek az Úr nak az el jö ve te lé hez nem fér het sem -
mi két ség, a jö vő ben őt ma gasz ta ló ének már a mai nap him nu sza is. Va jon
tu dom-e ilyen egy ség ben lát ni a kez de tet és a vé get?

Hét fő
Jé zus így imád ko zott: „Nem azt ké rem, hogy vedd ki őket a vi lág ból, ha nem
hogy őrizd meg őket a go nosz tól.” Jn 17,15 (Zak 9,8; 2Krón 30,13–22; Mt 8,14–
17) Fő pa pi imád sá gá ban Jé zus a Mi atyánk utol só ké ré sét is mét li meg övé i -
ért. Egy re kö ze lebb jut va a Gol go tá hoz Urunk te hát a vi lág ban ma ra dó, de
nem a vi lág ból va ló ta nít vá nyok nak mu tat irányt, s egy ben a leg biz to sabb
vé de lem alá he lye zi őket: Is ten ol tal ma zó sze re te té be. A min den na pok sok -
fé le ha tá sát meg ta pasz tal va, ugyan ak kor Is ten meg vál tott gyer me ke ként az
ő őr ző-vé dő ke zét tud ha tod ma ga don. Ez ad hat erőt az el len sé ges és ár tó ha -
tal mak el le ni küz de lem ben is.

Kedd
Bol do gok a sze lí dek, mert ők örök lik a föl det. Mt 5,5 (Zsolt 33,17–18; Mt 22,1–
14; Mt 8,18–22) Nap ja ink ban in kább a rá me nős, le hen ger lő ma ga tar tás tű -
nik ki fi ze tő dő nek, az aka ra tát má so kon is ér vé nye sí te ni ké pes, a sa ját ér de -
ke it a má sok ér de ke elé he lye ző em ber si ke re lát vá nyos. Jé zus még is a sze -
líd lel kű ek ál dá sá ról be szél. A fi nom, csen des, a meg pró bál ta tá sok ide jén is
hosszútű rő és a sze re tet ben áll ha ta tos lel kü let gyü möl csét mu tat ja fel. Mel -
let te meg ért he ted: va ló di győ zel met so ha sem az erő sza kos ság, ha nem
csak is a sze líd ség „gyen ge sé ge” ad hat.

Szer da
Krisz tus mond ja: „Jöj je tek én hoz zám mind nyá jan, akik meg fá rad ta tok, és meg
vagy tok ter hel ve, és én meg nyug vást adok nek tek.” Mt 11,28 (Ézs 55,1; Zak 8,9–
17; Mt 8,23–27) Jé zus az el gyö tör te ket, a sú lyos te her alatt gör nye dő ket hív -
ja. Vagy is hoz zá tar toz ni nem csak élet erő sen, ki pi hen ten, fit ten és jól fé sül -
ten le het, ha nem ak kor is, ami kor úgy ér zed, ki me rül tél, ki ful lad tál, meg gyen -
gül tek és ros ka doz nak tag ja id. Ná la ak kor is van szá mod ra hely, ami kor már
szin te el vi sel he tet len nek tű nik sa ját hely ze ted. Ben ne eny hü lést ta lál a saj -
gó test és lé lek, le csil la pod hat a zak la tott szív, fel ol dód hat nak az ér te lem rö -
vid zár la tai: ő meg nyug vást ad a meg fá radt és meg ter helt em ber nek.

Csü tör tök
Ne győz zön le té ged a rossz, ha nem te győzd le a rosszat a jó val. Róm 12,21 (1Sám
24,20a; 1Kor 10,16–17; Mt 8,28–34) Sors dön tő küz de lem ré sze se va gyok. Az
el len fél nem a má sik em ber, nem a sor som, nem a kör nye ze tem, ha nem a több -
nyi re be lül ről tá ma dó „rossz”, mely „rám vá gyó dik” (1Móz 4,7), és azt akar ja el -
hi tet ni ve lem, hogy eb ből ne kem csak elő nyöm szár ma zik. A sé rel met elég té -
tel lel, a bán tást bosszú val ren dez he ted – súg ja ha mis hang ján. Pál ez zel szem -
ben hit tel vall ja: a rossz nak vé get vet ni csak is a jó fegy ve ré vel le het.

Pén tek
Jé zus így szólt a ta nít vá nyok hoz: „Kel je tek fel, és ne fél je tek!” Ami kor föl te kin -
tet tek, sen kit sem lát tak, csak Jé zust egye dül. Mt 17,7–8 (2Móz 3,6b; Lk 22,14–
20; Mt 9,1–8) A Mes te rük kel tar tóz ko dó ta nít vá nyo kat Is ten fel hő ből hal -
lat szó  hang ja mi att fog ta el fé le lem a meg di cső ü lés he gyén. Pé ter az imént
még sát ra kat akart ké szí te ni, mond ván: „Uram, jó ne künk itt len nünk”. Most
tár sa i val még is arc ra bo rul tak ré mü le tük ben. Egye dül Jé zus sza va és je len -
lé te ké pes bá tor sá got ol ta ni a szí vük be. Csak is ál ta la és ben ne vál hat a szent
Is ten fé lel mes je len lé te bé két és biz ton sá got adó fe de zék ké.

Szom bat
Nem a fé le lem nek lel két ad ta ne künk az Is ten, ha nem az erő, a sze re tet és a
jó zan ság lel két. 2Tim 1,7 (Dán 11,32b; Jel 19,4–9; Mt 9,9–13) Aho gyan an nak
ide jén Ti mó te ust, úgy a mai bi zony ság te vő ket is em lé kez te ti és egy ben bá -
to rít ja az apos to li szó. Fé le lem re nem le het sem kö zös sé get, sem jö vőt ala -
poz ni. Is ten or szá gá nak épí té sé hez olyan ren dít he tet len szí vű és meg fon tolt
mun ká sok ra van szük ség, akik Is ten és em be rek irán ti őszin te és fél tő sze -
re tet tel vég zik fel ada ta i kat. Szá munk ra mind ez el ér he tet len, csak is Is ten aján -
dé ka ként le het a mi énk.

g Smi dé li usz And rás

Új nap – új kegyelem

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

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

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

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

Tisztelt Olvasóink!
Az Evangélikus Élet következő, augusztus –-i (–.) száma
összevont lapszámként, harminckét oldalon jelenik meg augusztus
-én. Ára  forint. A . lapszám megjelenésének időpontja:
augusztus -a. Továbbá értesítjük olvasóinkat, hogy szer kesz tő -
ségünk az augusztus -i héten zárva tart.

GYÁSZHÍR
Szo mo rú szív vel, de a fel tá ma dás re mény sé gé vel tu da tom, hogy édes -
anyám, Rohn Im ré né sz. Bi er warth Er zsé bet jú li us 25-én, éle té nek 82. évé -
ben ha za tért te rem tő Urá hoz. A gyász is ten tisz te let au gusz tus 1-jén volt
a kő sze gi te me tő ká pol ná já ban, ham va it au gusz tus 2-án szü lő fa lu já ban,
a györ kö nyi te me tő csa lá di sír já ban he lyez tük el.

Ba ra nyay né Rohn Er zsé bet lel kész

A zug lói evan gé li kus temp lom -
ban (Bu da pest XIV., Lő csei út
32.) au gusz tus 14-én a 11 órai is -
ten tisz te le ten a fó ti kán tor kép -
ző au gusz tu si tan fo lya má nak
kó ru sa elő ad ja J. S. Bach Wa chet!
be tet! be tet! wa chet! (BWV 70) cí -
mű kan tá tá ját. A kan tá ta ze nés is -
ten tisz te let re min den kit sze re tet -
tel vá runk.

H I R D E T É S

A Du na Te le ví zió Is ten ke zé ben cí mű mű so ra au gusz -
tus 6-án, szom ba ton 12.05-kor Sze me rei Já nost, a Nyu -
ga ti (Du nán tú li) Evan gé li kus Egy ház ke rü let új püs pö -
két mu tat ja be. Sze me rei Já nos Ka pos vá ron tel je sí tett

szol gá la tot: ka pos vá ri lel kész ként a So mogy-Za lai Egy ház me gye
es pe re se volt. Be ik ta tá sa óta Győr ben át vet te hi va ta lát, el ső tö rek -
vé se, hogy meg lá to gat ja az egy ház ke rü let min den lel ké szét. A gyü -
le ke zet-köz pon tú szem lé le tet sze ret né el ter jesz te ni. A port ré film ben
meg szó lal nak mun ka tár sai, csa lád tag jai, be jár juk éle té nek leg fon to -
sabb hely szí ne it.

H I R D E T É S


