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„Kép zel jünk el egy olyan vi déket, ahol több száz
ki lo mé te ren át au tóz ha tunk anél kül, hogy bár mi
élőt lát nánk. Ki szá radt fo lyó med rek, csont tá szá -
radt bo zó tok, mu mi fi ká ló dott ál lat te te mek tar -
kít ják a tá jat, és élet nek sem mi je le.”

Éhínség Afrika szarván f 7–10. oldal

A személyes gyónás felfedezése f 2. oldal
Templomot megtartó hit f 3. oldal
Virágszirmok Tessedik sírján f 4. oldal
Esti hálaadásunk öröme f 11. oldal
A szeptember nem a nyár vége f 12. oldal
Beszélgetés a Keve elnökével f 13. oldal

„Egy do log na gyon biz to san lát szott
ezen az evan gé li kus lel ké szek nagy
ré szét meg szó lí tó kon fe ren ci án:
min den lát szat el le né re is van okunk
a jó ér zé sek re és a re mény ség re.”

A lelkészek „lelke” f 5. oldal

„…a prob lé ma leg több ször ab ból adó dik, hogy az
egy ház ne vé ben szó lók nem is me rik elég gé az il le -
tő kér dé se it, gond ja it, ké te lye it, ha nem csak egy -
sze rű en azt mond ják ne ki, jöj jön oda, ahol ők tar -
ta nak a hit ben, és ak kor min den rend ben lesz.”

Hogyan hisznek a férfiak? f 3. oldal

b Hom lok za tán im már a gyer -
mek men tő lu the rá nus lel kész,
Szteh lo Gá bor ne vét hir de ti a
pest szent lő rin ci evan gé li kus
temp lom tő szom széd sá gá ban
ál ló pa ti nás is ko la épü let. Nem
vé let len, hogy a Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus Egy ház (MEE) ok ta -
tá si in téz mé nye i nek or szá gos
tan év nyi tó ját idén ép pen itt, a
„csa lád hoz” újon nan – negy -
ven har ma dik ként – csat la ko -
zott in téz mény ben tar tot ták
meg múlt va sár nap, az ok ta tá -
sért is fe le lős el nök-püs pök,
Gáncs Pé ter szol gá la tá val. A
hely szín egész pon to san az evan -
gé li kus in téz mé nyek előtt el te -
rü lő ár nyas park volt, aho vá az
is ko la va do nat új – Lu ther-ró zsát
is ma gá ban fog la ló – lo gó já val
éke sí tett nyak ken dő ben, il let -
ve sál lal se reg let tek a di á kok és
a pe da gó gu sok.

A XVI II. ke rü le ti ön kor mány zat tól
át vett és az új tan év től Szteh lo Gá bor
Evan gé li kus Óvo da, Ál ta lá nos Is ko -
la és Gim ná zi um né ven ne vez te tett
in téz mény fő vá ro sunk ban az el ső,
amely az óvo dás kor tól az érett sé gi
meg szer zé sé ig vál lal ja a gyer me kek
ok ta tá sát és ne ve lé sét. (Er re ed dig
csak a mél tán iri gyelt győ ri és az
oros há zi evan gé li kus ok ta tá si köz -
pon tok ban volt le he tő ség.) Kö zel
nyolc száz di ák já val és több mint
száz ta nár já val így is a má so dik leg -
na gyobb evan gé li kus tan in té zet lett
a lő rin ci, ahol a fő vá ros har ma dik, az
or szág ti zen har ma dik evan gé li kus
gim ná zi u ma nyit hat ta meg ka pu it.
Az is ko la kü lön le ges sé ge, hogy az or -
szág ban itt lesz elő ször le he tő sé gük
a di á kok nak dia kó ni á ból is érett sé git
ten ni.

Az or szá gos tan év nyi tó is ten tisz -
te le ten Gáncs Pé ter püs pök mel lett
Győ ri Gá bor es pe res, he lyi lel kész és
De ák Lász ló is ko la lel kész szol gált.

Mi u tán a püs pök fel szen tel te az új is -
ko lát, fő vá ro si lel ké szek ka ra éne kel -
te az ősi ál dás kí vá nást, a „kon fir mát”.

Az új in téz mény új lo gó já ra utal -
va – Lk 6,10 alap ján tar tott – ün ne -
pi ige hir de té sé ben Gáncs Pé ter
egye bek mel lett így fo gal ma zott:
„Aki nek még nem so kat mond a ke -
reszt, azo kat bá to rí tom ar ra, hogy
lás sák egy sze rű plusz jel ként ezt a két
vo na lat. (…) Ter mé sze te sen nem
plusz anya gi jut ta tá sok ra gon do -
lunk, hi szen az egy há zi is ko lák a
rend szer vál to zás óta csu pán annyit
kér nek, ami min den más fenn tar tá -
sú is ko lát tör vé nye sen meg il let ha -
zánk ban. A fe lül ről, Is ten től ka pott
kin cse ink ből vi szont sze ret nénk
plu sz is me re te ket, élet böl cses sé get,
plusz sze re te tet, örö möt és kö zös ség -
ké pes, fe le lős sza bad sá got aján dé -
koz ni a re ánk bí zott gyer me kek -
nek és raj tuk ke resz tül szü le ik nek,
csa lád tag ja ik nak.”

Orszá gos tan év nyi tó – az újon nan
átvett pest szent lő rin ci is ko la előtt
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f Folytatás a 3. oldalon

Azért az nagy po én volt, ami kor az
evan gé li kus lel ké szek mun ka év kez -
dő kon fe ren ci á já nak né met ven dég
elő adó ját rö vid nad rág gal és pó ló val
ru ház ták „le” lel ké szi ka runk hölgy
tag jai. Még na gyobb po én volt, ami -
kor az im már akk li ma ti zált Klaus
Doug lass evan gé li kus lel kész be val -
lot ta, hogy ő vol ta képp az elő ző na -
pon is csak azért lé pett ün nep lő ben
a bony há di gim ná zi um tik kasz tó
hő sé get árasz tó sport csar no ká nak
pó di u má ra, mert nem gon dol ta,
hogy Ma gyar or szá gon ek ko ra kü -
lönb ség van a pro tes táns fe le ke ze tek
lel ké szei kö zött. Ő ugyan is ko ráb ban
csak re for má tus lel ki pász to rok kö zött
szol gált… Ek ko ra kü lönb ség per sze
nincs, e so rok író ja gya nít ja, hogy a
ká ni ku lá ban vél he tő en a re for má tus
szol ga tár sak is csak Klaus Doug lass
ked vé ért erő sza kol ták ma gu kat öl tö -
nyök be…

A lé nyeg itt most azon vol na,
hogy öröm lát ni, ami kor az amúgy
tisz te len dő urak és höl gyek nél kü löz -
nek min den ne mű kül sőd le ges te -
kin télyt, és ter mé sze tes mó don öl töz -
ve, vi sel ked ve hoz zák – ön ma gu kat.
Őszin tén saj ná lom, hogy múlt va sár -
nap a leg újabb evan gé li kus ok ta tá si
in téz mény, a Szteh lo Gá bor Evan gé -
li kus Óvo da, Ál ta lá nos Is ko la és
Gim ná zi um elé se reg lett di á kok nak
(és pe da gó gu sok nak) ef fé le „lát vány”
nem ada tott meg.

Az új in téz mény hi va ta los tan év -
nyi tó ün nep sé ge egy út tal az evan gé -
li kus ok ta tá si in téz mé nyek or szá -
gos tan év nyi tó ja is volt, így ter mé sze -
te sen ért he tő és he lyén va ló, hogy
min den il lő rend ben, mél tó ság tel jes
ün ne pé lyes ség gel zaj lott. Csak hát eb -
ben az új is ko lá ban ezt a tan évet
több sé gük ben még olyan fi a ta lok
kez dik (kö zel nyolc szá zan), akik má -
jus ban ta lán még azt sem tud ták, mi
fán te rem az evan gé li kus ság… El ső
ér de mi be nyo má suk te hát e több

mint két órás tan év nyi tó volt egy há -
zunk ról.

Az ok ta tá sért is fe le lős el nök-püs -
pök ugyan meg pró bált ki fe je zet ten
hoz zá juk (is) szól ni, ám az ige hir de -
tés csu pán tö re dé ke volt a más kü lön -
ben pél dás szak sze rű ség gel meg -
kom po nált „li tur gi á nak”. Nem foly ta -
tom, hi szen nem tör tént hi ba, nincs
mi ért rek la mál ni, és egy ház tag ja ink
ezt bi zo nyá ra meg elé ge dés sel nyug -
táz zák majd a te le ví zi ós fel vé tel lát -
tán. Azt azon ban bo rí té kol hat juk,
hogy az érin tett di á kok szá má ra – az
ige hir de té sen és De ák Lász ló is ko la -
lel kész né hány mon da tán kí vül –
csu pán az or szá gos fel ügye lő nek,
Prőh le Ger gely nek és he lyet te sé nek,
Len gyel An ná nak a pó di um ra lé pé se
tu dott né mi „em ber kö ze li sé get” sej -
tet ni egy há zunk ból. Hogy a fi a ta lok
el hit ték-e Prőh le Ger gely nek, hogy az
imént fe ke te Lu ther-ka bát ban fel so -
ra ko zott lel ké szek né me lyi ke ma is
gya kor ta vesz a ke zé be gi tárt, má si -
kuk meg ép pen ség gel ki vá ló zon go -
ra vir tu óz, azt nem tud ha tom. Azt
azon ban Klaus Doug lass tól is hall hat -
tuk, hogy amíg az egy ház nem tud
„em ber kö ze li nek” mu tat koz ni, ad -
dig a mai fi a ta lok elől ma ga ta kar ja el
a rá lá tást a transz cen dens tit ká ra…

Ke mé nyebb kri ti ká ra mo men tán
saj nos nincs „ala punk”. Aki ke zé be
ve szi he ti la punk mos ta ni szá mát,
az – né hány üdí tő ki vé tel től el te kint -
ve – több nyi re kor rekt, ám szá raz be -
szá mo ló kat, ilyen-olyan év for du ló
ap ro pó ján író dott meg em lé ke zé se ket,
nek ro ló go kat ol vas hat. Az EvÉlet
ol va só ja ta lán azt se hin né el, hogy
szer kesz tő sé günk ben de rűs, fi a ta -
los (sőt, a fő szer kesz tő ki vé te lé vel: fi -
a tal) szol ga tár sak dol goz nak. Még ta -
lán azt is meg kér dez né, amit – ál lí -
tó lag – elő de im től kér dez get tek egy -
kor: „Biz tos, hogy az Evan gé li kus
után nem el írás az Élet? ”

g TPK

Mun ka év kez dő
tan év nyi tó

Országos munkaévkezdő lelkészkonferencia Bonyhádon
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f Összeállításunk az 5. oldalon



[Lel kész:] Min den ha tó Atyánk, aki -
ről tud juk és hisszük, hogy te vagy az,
aki a sze re tet, a jog és az igaz ság szer -
ző je vagy, és eb ben te lik ked ved,
ké rünk, hall gasd ki mon dat lan, bel -
ső szo bánk ban eléd vitt imád sá ga in -
kat ép pen úgy, mint azo kat a mon -
da to kat, me lyek kel most kö zös sé -
günk ben meg szó lí tunk té ged.

[Lek tor:] Kö nyör günk a te rem tett
vi lá gért, ahol most is em ber tá mad
em ber el len, vagy az ele mi erők kel,
em ber te len hő ség gel, vi har ral, föld -
ren gés sel küz de nek ez rek. Add, hogy
a csu pa el ke se re dett és meg tört szív
meg pi hen jen, meg gyó gyul jon. Add
re mény sé ge det, hogy új ra tud ja nak
épít kez ni az em be rek a sze re tet ből, a
bi za lom ból és egy más el fo ga dá sá ból,
a tő led és be lő led szár ma zó hit ből.
Add meg mind ezt ke gyel me sen. Jé -
zus Krisz tu sért ké rünk…

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket!

[Lek tor:] Is te nünk, kö nyör günk
mind azo kért, akik a vi lág ban be -
teg ség től, éh ség től és szom jú ság tól
szen ved nek. Adj erős és együtt ér ző
szí vet, tett re kész ke zet mind azok -
nak, akik mun ka tár sa id ként se gít het -
nek raj tuk. Érez tesd ve lük, hogy
gyer me ke i det a baj ban és a szen ve -
dés ben sem ha gyod el. Add meg
min den ki nek, hogy ké tel ke dés nél -
kül, tel jes szív vel bíz zon ben ned!
Jé zus Krisz tu sért ké rünk…

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg!
[Lek tor:] Élet Ke nye re, a lel ki ín ség -

ben szen ve dő kért is imád ko zunk,
azo kért, akik re nem fi gyel nek, vagy
aki ket nem hall gat nak meg. Azo kért
is, akik meg szál lot tan ke re sik az élet
ér tel mét, akik ke re sik a je len lé te det a
vi lág ban, akik te ben ned tud nak csak
bé ké re lel ni, hogy ben ned lel jék meg
a tár sat, a ba rá tot, a test vért, a mes tert.
Add, Urunk, hogy tes ti és lel ki élet ere -
jét ná lad lel je meg min den em ber.

[Gyü le ke zet:] Ámen.

Oratio
œcumenica

2 e 2011. szeptember 4. Evangélikus Életforrás

b A Li tur gi kus könyv má so dik kö te -
té nek lel ki pász to ri szol gá la tok ról
szó ló gyűj tő fe je ze te (17–20.) elő -
ször a sze mé lyes gyó nás rend jét
ad ja. A sze mé lyes gyó nás hoz
szük ség van egy gyón ta tó ra, aki Is -
ten szol gá ja, és va la mi fé le me der -
re (rend re), amely ben cél tu da to -
san zaj lik az Is ten-em ber pár be -
széd. Va jon fel fe dez zük-e ősi
örök sé gün ket, és élünk-e az egyé -
ni és a kö zös sé gi meg úju lás Is ten -
től ka pott le he tő sé gé vel?

Mi előtt azon ban bár ki fel szisszen ne,
hogy „is mét” va la mi evan gé li ku sok
szá má ra ide gen, ka to li ku sok tól be -
szi vár gó ügy ről van szó, hadd je lez zem,
hogy nem csak ősi ke resz tény kincs ke -
rül elénk, nem csak Lu ther Kis és Nagy
ká té-be li fi gyel mez te té se it és biz ta tá -
sa it, to váb bá egyéb ira ta i nak egyik ál -
lan dó té má ját vet tük ko mo lyan, ha nem
a ke resz tény élet nek az egész vi lág ke -
resz tény ség ál tal – sok fé le for má ban –
meg élt, de ha zánk ban el sor vadt gya -
kor la tát sze ret nénk be mu tat ni.

Nem csu pán gaz da gí ta ni sze ret -
nénk egy há zi éle tünk, ke gyes sé gi
gya kor la tunk pa let tá ját. Hí vő lé tünk
alap kér dé sé ről, sőt – nem túl zok –
élet kér dé sé ről van szó. A bűn bá nat
és bűn bo csá nat szent sé gé ről, ar ról,
ami az evan gé li um kö ze pé hez, a Jé -
zus Krisz tus ban ka pott meg vál tás hoz
tar to zik. A sze mé lyes bűn bá nat ról, a
sze mély re szó ló evan gé li um hir de tés -
ről, a sza ba du lás aján dé ká ról, a meg -
úju lás le he tő sé gé ről te szünk em lí tést.

Ér de mes fel ele ve ní te ni em lé ke in ket,
is me re te in ket, hogy mit is ol va sunk a
Kis ká té ban, ab ban a fe je zet ben,
amely nek Lu ther ezt a cí met ad ta: Így
ta nít suk gyón ni az egy sze rű em be re ket.

„A gyó nás nak két ré sze van, az
egyik az, hogy meg vall juk bű ne in ket,
a má sik az, hogy a fel ol do zást vagy
bűn bo csá na tot úgy fo gad juk a gyón -
ta tó tól, mint Is ten től ma gá tól, te hát
sem mi kép pen ne ké tel ked jünk, sőt
erő sen higgyük, hogy bű ne in ket ez -
ál tal Is ten is meg bo csá tot ta a menny -
ben” – ír ja Lu ther.

A ma gyar evan gé li kus gya kor lat ban
a kö zös sé gi gyó nás (saj nos csak az úr -
va cso rá hoz kap cso ló dó an) tel je sen
ki szo rí tot ta a ma gán gyó nást. Úgy tör -
tént, mint ha a ket tő al ter na tí vá ja len -
ne egy más nak. Pe dig mind a ket tő nek
meg van a ma ga ér tel me és fel ada ta a
Krisz tus-ta nít vány éle té ben. Köz vet -
le nül Is ten előtt – Is ten szol gá jának a
se gít sé gé vel – meg vall hatunk min den
szí vet-lel ket-ér tel met ter he lő bűnt,
és egyénre sza bot tan hall ha tjuk a
bűn bo csá nat fel ol do zó sza va it.

A sze mé lyes gyó nás el sor va dá sá -
ban, il let ve ab ban, hogy ke ve sen fe -
dez ték fel új ra, sok fé le ok ját szott sze -
re pet. Az egyik ok bi zo nyá ra a ka to -
li kus – nem egy szer prob lé más –
gya kor lat ban ke re sen dő. A má sik
ok az a faj ta „pro tes táns büsz ke ség”,
amely azt mond ja: „Ha ne kem köz -
vet len utam van Is ten hez, ak kor mi -
nek az em be ri se gít ség? Nem fo gok
meg aláz kod ni egy hoz zám ha son ló -
an bű nös em ber előtt az zal, hogy fel -
tá rom a lel ke met!” Pe dig a gyón ta tó
Is ten em be re, aki nek el szá mo lá si

kö te les sé ge van meg bí zó ja fe lé, ezért
a leg szen tebb lel ki pász to ri szol gá la -
tok egyi ke a gyón ta tás.

A har ma dik ok az, amit a 20. szá -
za di már tír teo ló gus, Bon hoef fer gon -
do la tai nyo mán szok tunk em le get ni:
a mai pro tes táns em ber (s ez a sze ku -
la ri zá ció egyik nagy ve szé lye) ész re -
vét le nül is az ol csó ke gye lem mel akar
él ni, s a bűn és bűn bo csá nat té má já -
ban „la záb ban” pró bál ja ke zel ni éle te
dol ga it. Bi zo nyá ra a gyó nás in téz mé -
nye se dé se is előidézője annak a ki üre -
se dés nek, amely miatt könnyen for -
má lis sá – és ez ál tal súly ta lan ná –
vált az, ami nek ere de ti leg élet be vá gó -
an fon tos sze re pe volt.

A lel kész és a bűn bá nó em ber
szá má ra is könnyebb mű faj a lel ki -
pász to ri be szél ge tés, amely nek tu laj -
don kép pen nincs kö vet kez mé nye.
(Saj nos ez zel is ke ve sen él nek.) A gyó -
nás ke mé nyebb fel adat, a gyón ta tás
na gyobb fe le lős ség. Ugyan ak kor aki
élt már ez zel a le he tő ség gel, tud ja,
hogy mit je lent az a fel sza ba dult
öröm, ame lyet a konk rét bű nök tel -
jes le té te le, a személyes, név re szó ló
fel ol do zás je lent.

Az egy ház ko ráb bi kor sza ka i ban
ter mé sze tes mó don min den ki nek
volt gyón ta tó aty ja. Ez is hoz zá tar to -
zott – bár még nem így ne vez ték – a
ke resz tény men tál hi gi é né hez. Nem
tu dom, hogy ma hány evan gé li kus
em ber ve szi ko mo lyan az Is ten től ka -
pott al kal mat. Nem tu dom azt sem,
hogy – ami ré gen szin tén ter mé sze -
tes volt – hány lel kész vég zi úgy a
szol gá la tát, hogy ő ma ga nem hord el -
vi sel he tet len ter he ket, ha nem a sze -

mé lyes gyó nás ban és fel ol do zás ban
gyűjt erőt sa ját ma ga szá má ra hi va -
tá sához. Ha a püs pö ki szol gá lat ér tel -
me zé se nem tor zult vol na el ennyi re
(pász to rok ból – ön hi bá ju kon kí vül –
fő nök ké, ve ze tő vé, dip lo ma tá vá és ad -
mi niszt rá tor rá vál tak), püs pö ke ink ta -
lán be tölt het nék ere de ti kül de té sük
ezen te rü le tét is: a pász to rok pász to -
ra ként szol gál hat ná nak. (Ezen ér de -
mes len ne el gon dol kod nia bölcs zsi -
na tunk nak.)

Az el ma radt sze mé lyes gyó nást
sze ret né új ra fel kí nál ni a Li tur gi kus
könyv má so dik kö te te az zal, hogy
rész le tes „me net ren det” kí nál eh hez
a nagy fel adat hoz és le he tő ség hez.

Nem ko pí roz za le azt, amit Lu ther
a Kis ká té ban a sze mé lyes gyó nás
rend jé ről ír (hogyan szól jon a gaz da,
hogyan szól jon a gazd asszony stb.).
Ehe lyett be mu tat ja az egy ház két ezer
év alatt össze gyűj tött kin csét, hogy
ezt (vagy en nek egy ré szét, vá lo ga tott,
egy sze rű sí tett for má ját) hasz nál va új -
ra adott le gyen a me der a bűn bá nat
és a bűn bo csá nat fo lya ma tá nak. Ez
cso dá la to san kiegé szít het né az is ten -
tisz te le ti kö zös sé gi gyó nás le he tő sé -
gét és az Is ten nel va ló négy szem köz ti
kap cso lat tar tás pá rat lan aján dé kát. 

Hi szem és val lom, hogy a sze mé -
lyes gyó nás új ra fel fe de zé se az egy ház
meg úju lá sá nak egyik mo tor ja le het.
Er ről a rend ről ol vas hat nak is mer te -
tőt la punk jö vő he ti szá má ban.
g Dr. Ha fen scher Ká roly (ifj.)

A sze mé lyes gyó nás fel fe de zé se
RÉ G IÚ J LITURG IKUS

SAROK

Elöl állt. Ar ca a böl cses ség rán ca it
hor doz ta. Nem is mer te meg kér -
dez ni már rég óta sen ki. Pon to sab ban
már le né ző gőg gel for dí tot ta el a fe -
jét azok tól, akik ké tel ked ni mer tek
igaz sá gá ban. Nem volt alap ta lan a
gőg je. Böl cses sé ge nem egy sze rű en
tu dás volt, sok kal in kább rá lá tás.
Vi lág ké pe hi he tet len tá vol sá go kat
fu tott be. Egy kor ez a böl cses ség
élet alap pá, a vi lág szin te egyet len kö -
ve ten dő ér té ké vé lett. Azok vol tak a
szép idők! Ma már csak ál tat ta ma -
gát az zal, hogy szá mít. Mind ez azon -
ban nem ron tot ta el a ked vét.

Imád koz ni jött. Ahogy fel emel te
te kin te tét, lát ta, hogy az ol tár kö rü li
szob rok pók há lói ra gyog nak az ab la -
kok szí nes sze me in be fu tó fény ben.
Asszo ci á ci ók so ka sá ga ra gad ta el az
idő mú lá sá ról, a ré gi és új sa já tos ta -
lál ko zá sá ról, az élő és élet te len össze -
fo nó dá sa i ról, a pro fán és a szent fe -
szült sé gé ről. Bölcs volt. „Há lát adok,
hogy nem va gyok olyan, mint a töb -
bi ek – mor mol ta fél han go san –, pri -
mi tív ér té ke ket haj szo ló, vak a vi lág
össze füg gé se i re, csu pán a ha lan dó -
ság ban éle tet élő: bölcs va gyok. Ezt
a böl cses sé get tő led kap tam, ezért
nem ér zem ma gam fa ri ze us nak, ami -
kor ki mon dom: nem va gyok olyan,
mint a töb bi ek.”

* * *

Elöl állt. Egész tar tá sa erőt su gár zott.
A temp lom nak er re a he lyé re már
nem sza ba dott vol na be lép nie, de ő
nem za var tat ta ma gát. Tud ta, hogy
úgy sem mer rá szól ni sen ki. Nyu godt
szív vel, ma ga biz tos lé pé sek kel hág -
ta át a sza bá lyo kat, és szá mí tott ar -
ra, hogy ez zel egy ide jű leg ma guk a
sza bá lyok is hoz zá iga zod nak. So kan
gyű löl ték ezért, de ő nem gon dolt

er re so ha. Ma ga biz tos sá ga ép pen ab -
ból fa kadt, hogy nem ér de kel te,
má sok mit gon dol nak ró la. Emi att
ide gen né vált, már nem szól tak
hoz zá, nem fél tek tő le, és nem sze -
ret ték. Ő erő volt. Ez az erő egy kor
ál la mo kat igaz ga tott, ki rá lyo kat és
csá szá ro kat kény sze rí tett térd re.
Ha elmúl tak is azok az idők, tud ta,
hogy így öre gen is so kan ka pasz kod -
nak ka bát ja szé lé be. 

Imád koz ni jött. Érez te en nek je len -
tő sé gét. Nem annyi ra ma ga mi att, ha -
nem hogy az em be rek lás sák, hogy itt
van. „Ha en gem lát nak, ők is imád -
koz ni kez de nek” – gon dol ta, de meg -
ret tent, hogy ne ki ez már mennyi re
nem szív ből fa kad. Han go san, ért he -
tő en, min den ki szá má ra jól hall ha tó -
an rá kez dett: „Há lát adok, hogy nem
va gyok olyan, mint a töb bi ek, akik bi -
zony ta la nul, tör vé nyek nél kül jár nak
eb ben a vi lág ban, akik nem tud ják,
hon nan jöt tek és ho vá men nek, akik
nem tud ják, mi a jó és a rossz. Há lát
adok, hogy tör vé nye i det be tar tot tam
if jú ko rom óta, sőt má sok nak is én
mu tat tam meg az igaz ság ös vé nye it.
Há lát adok, hogy lá tó va gyok, nem
pedig vak. Há lát adok, hogy erős va -
gyok. Ezt az erőt tő led kap tam, ezért
nem ér zem ma gam fa ri ze us nak, ami -
kor ki mon dom: nem va gyok olyan,
mint a töb bi ek.”

* * *

Elöl állt. A ru há ja egy sze rű volt,
majd nem ko pott. Na pi meg él he té -
si gon dok kal küsz kö dött, még is su -
gár zott ró la a rej tett gaz dag ság
büsz ke sé ge. Nagy arany gyű rűt vi selt.
So kan tud ni vél ték, hogy or szág nyi
föld te rü let bir to ko sa. Ő ma ga is
szí ve sen di cse ke dett kincs tá rá val,
amelyből ugyan nem élt, de amelyet

bir to kolt. Elő ke lő fel me nő i nek is
meg ha tá ro zó ja volt ez a bir tok lás, ő
sem akart ke ve sebb len ni ná luk.
Kin cse i ből oly kor aján dé ko zott má -
sok nak is. No, nem so kat, nem is a
leg szeb be ket, de egy-egy da ra bot
még is, fő leg a nagy ün ne pe ken. Né -
ha el gon dol ko zott, hogy ez a ré gi ha -
gyo má nyok ra épü lő ala mizs nál ko -
dás má ra nem csu pán an nak be mu -
ta tá sá vá lett-e, hogy mi min de ne
van. Ar ra hív ta az em be re ket, hogy
aján dé koz ni fog, hogy szét oszt ja,
ami je van, vé gül alig adott va la mit,
csak meg mu tat ta, de meg tar tot ta
ma gá nak.

Imád koz ni jött. A temp lom tár gya -
i ra úgy te kin tett, mint sa ját kin cse -
i nek má so la tá ra. Tet szet tek ne ki, is -
mer te őket, de tud ta, az ere de tit ő
bir to kol ja. Gaz dag volt. „Há lát adok,
hogy nem va gyok olyan, mint a töb -
bi ek – gon dol ta ma gá ban imád koz -
va –, akik üres kéz zel áll nak előt ted.
Ne kem kin cse im van nak. Olyan kin -
csek ezek, amelyek át van nak itat va
nem ze dé kek ta pasz ta la tá val, az ősök
küz del me i vel. Több ezer év tör té ne -
te rej tő zik ben nük. Há lát adok, hogy
aján dé ko zom is. Nem oszt ha tom
per sze szét fe le lőt le nül, de annyit,
amennyit az em be rek meg ér de mel -
nek, min dig kész va gyok ad ni. Gaz -
dag va gyok, meg gaz da god tam, és
nincs szük sé gem sem mi re; és nem
va gyok nyo mo rult, szá nal mas, sze -
gény, vak és me zí te len. Mert ezt a
gaz dag sá got te bíz tad rám, nem ér -

zem ma gam fa ri ze us nak, ami kor ki -
mon dom: nem va gyok olyan, mint a
töb bi ek.”

* * *

Há tul állt. Sze mét sem mer te az ég -
re emel ni, mel lét ver ve ki ál tott: „Is -
ten, légy ir gal mas ne kem, bű nös nek!
Böl cses sé get ad tál ne kem, de össze -
ke ver tem a te böl cses sé ge det a ma -
ga mé val. Azt hit tem, okos va gyok,
hogy lá tom az össze füg gé se ket, ki tár -
tad előt tem az eget, de én a ma gam
fúr ta va kond já ra tok ba dug tam a fe -
jem. Le hoz hat tam vol na a mennyet
a föld re, de csak a ha lá lig ju tot tam
gon do la ta im ban. Ir gal mazz ne kem!

Erőt ad tál ne kem, én meg át ír tam
tör vé nye i det pri mi tív em be ri sza bá -
lyok ká. Fon to sabb nak lát szott az a
ha ta lom, amely az em be rek fö lé he -
lye zett, és le mond tam a tel jes sza bad -
ság tör vé nyé ről. Nagy ink vi zí tor -
ként ma ga sod tam a vi lág fö lé, és
zár ta lak örök bör tö nök be. Krisz tus
ke reszt je he lyett a di a dal mat ke res -
tem. Ir gal mazz ne kem!

Gaz dag sá got aján dé koz tál ne kem,
de én azt hit tem, bir to kol nom kell.
Szét kel lett vol na osz ta nom min de -
ne met. Ha va la ki től el vet tem va la mit,
négy sze re sét kel lett vol na visszaad -
nom. Be csap tam ma gam és má so kat.
Ir gal mazz ne kem!”

* * *

Gaz dá juk fi gyel te őket: bölcs egy há -
zát, erős egy há zát, gaz dag egy há zát.
Fi gyel te bűn bá nó egy há zát is. Vé gül
sze me raj ta pi hent meg. „Ő már ér ti
és tud ja, hogy én va gyok az Úr, aki
sze re te tet, jo got és igaz sá got te rem -
tek a föl dön. Ő meg iga zul va me het
to vább, nem úgy, mint azok.” 

g Ko czor Ta más

SZ ENT H Á ROM SÁG ÜN NE PE U TÁN 11.  VA SÁR NAP  JE R 9,2223 

Pa ra bo la a fa ri ze us és vám sze dő egy ház ról
A VA SÁRNAP IG ÉJE

„Ennyi ből meg lát hat juk, hogy Mó zes
ef fé le tör vé nyei nem egye dül azért
adat tak, hogy az em ber ne cse le ked -
hes se a ma ga gon do la tát, ha jól és ha -
szon nal akar él ni, amint ar ról fen tebb
már szól tunk, ha nem leg in kább azért,
hogy a bű nö ket meg so ka sít sa és mér -
té ken fe lül meg sza po rít sa, így a lel ki -
is me ret ter he it meg nö vel je: hogy ez -
ál tal még e meg átal ko dott vak ság is
meg is mer je ma gát, tu laj don kép te len -
sé gét és sem mi vol tát erő sen meg érez -
ze, hogy te hát szük sé gét lás sa an nak,
hogy a tör vény nél és tu laj don te het -
sé gé nél na gyobb dol got ke res sen, az -
az Is ten ke gyel mét, amely meg íg éri az
el jö ven dő Krisz tust. Jó és he lyes azért
Is ten min den ren de lé se, még ha pusz -
tán trá gyát hor da ni és szal ma szá la kat
emel get ni lát sza nék is. Mert nem
iga zul hat meg, aki e tör vé nye ket meg
nem tart ja, vagy nem szív vel cse lek -
szi. A ter mé szet azon ban más ként
nem, egye dül haj lan dó sá ga el le né re
tart hat ja meg azo kat; ezért szük sé ges,
hogy Is ten tör vé nye ál tal tu laj don
go nosz sá gá ra éb red jen, meg érez ze
azt, és az is te ni ke gye lem se gít sé gét
szom jaz va Krisz tus fe lé tö re ked jék.”

d Lu ther Már ton:
Elő szó az Ótes ta men tum hoz

(Szi ta Szil via for dí tá sa)
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b Száz éve épült temp lo má -
ért adott há lát a vác kis új -
fa lui le ány gyü le ke zet au -
gusz tus 28-án, va sár nap
dél után. A cen te ná ri u mi
ün nep ség a Gal ga györk -
höz tar to zó kö zös ség erős
él ni aka rá sá ról tett bi -
zony sá got. Kü lö nös szí -
ne ze tet ka pott az ese mény
az zal, hogy ép pen a Szent -
há rom ság ün ne pe utá ni
10. va sár napon zajlott,
mely ün nep ős idők óta
Je ru zsá lem pusz tu lá sá nak
em lék nap ja. (Be tel je se -
dett a jé zu si pró fé cia, kő
kö vön nem ma radt a szent
vá ros ban, mert nem is -
mer ték fel az is te ni meg -
lá to ga tás ide jét, a hoz zá -
juk ér ke ző Mes si ást.)

Az egy ház ke rü let püs pö ke
ige hir de té sé ben a zo ko gó
Krisz tust ál lí tot ta kö zép pont -
ba, aki nek fájt né pe hi tet len -
sé ge. Jé zus és a temp lom kap -
cso la tá ról szól va Fa bi ny Ta -
más ki emel te, hogy a temp -
lom Jé zus ter mé sze tes kö ze ge
volt, gyer mek ko rá tól kezd ve
sze ret te, és ra gasz ko dott hoz -
zá. Ezért tört fel lel ke mé lyé -
ről a sí rás, ami kor az őt el uta -
sí tó nép hi tet len sé ge bün te té -
se ként látta a sza na szét he ve -
rő kö ve ket, a jö vő be ni szét dúlt
vá rost. Ma is kulcs kér dés –
mint a püspök fo gal ma zott –
, hogy fel is mer jük-e a bé kes -
ség út ját és a meg lá to ga tás
ide jét. Vác kis új fa lu né pe fel -
is me ri-e, hogy a szó szék ről
nem em be rek szól nak, ha -
nem a bé kes ség szer ző Krisz -
tus? En ged jük-e, hogy a bé két -
len ség lán co la ta ná lunk sza -
kad jon meg? Ro mos és gaz ál -
tal föl vert temp lo mok bi zo -
nyít ják, hogy a bé kes ség út ja
és a krisz tu si meg lá to ga tás
el uta sí tá sa ma is élet ve szé -

lyes. A bün te té si té tel nem
vál to zott két ezer év alatt.
Ezért te hát le gyünk Is ten élő
kö vek ből épült temp lo ma, s
tes tünk is le gyen a Szent lé lek
Jé zus ál tal meg tisz tí tott temp -
lo ma – zár ta ige hir de té sét
Fa bi ny Ta más.

Ar ra is fény de rült va sár nap,
hogy egy köz gyű lés is le het ér -

té kes és él mény sze rű. Pin tér
Já nos he lyi lel kész rö vid be szá -
mo ló já ban össze fog lal ta a 2,4
mil lió fo rint ér ték ben el vég zett
mun ká kat. Az egy ház ke rü let
nyu gal ma zott püs pö ke, D. Sze -
bik Im re sze mé lyes hang vé te -
lű kö szön tő jé ben szólt a gyü -
le ke zet hez fű ző dő kü lön le ges
kap cso la tá ról, hi szen a gya ko -
ri szol gá la tok okán Vác kis új -
fa lu az ő lel késszé for má ló dá -
sá nak hely szí ne volt (egy szer
még kán to ri zált is a gyü le ke -
zet ben).

Ben czúr Lász ló ke rü le ti fel -
ügye lő ar ra tet te a hang súlyt,
hogy a temp lom bi zo nyí ték:
ve lünk az Is ten. Me kis Ádám
es pe res a lel ké szek és a le ány -
gyü le ke ze tek kap cso la tá ról
szól va mon dott igaz és a lel ké -
szek ben nyil ván vissz hang ra és
he lyes lés re ta lá ló sza va kat,
hang sú lyoz va, hogy a gyü le ke -
zet ed di gi meg tar tó ja és jö vő -
be ni ga ran ci á ja is ma ga Jé zus

Krisz tus. Sel me czi La jos nyu -
gal ma zott lel kész azért a sze -
re te tért és ki tar tá sért adott
há lát Is ten nek, amely az ő év -
ti ze dek kel ez előt ti ot ta ni szol -
gá la tát vet te kö rül, egy ko ráb -
bi temp lom re no vá lás so rán
is. No bik Er zsé bet nyu gal ma -
zott lel késznek, a gyü le ke zet
egyik ko ráb bi lel ké szének kö -

szön tője szlo vák nyel ven is
meg szólalt. Min dent el mon -
dott az a kí ván sá ga, hogy ma
is sza lad gál ja nak gyer me kek az
ol tár kö rül, mint az ő ide jé ben.
„De hol van nak a gyer me -
kek?” – ki ál tott va la ki köz be… 

Lin dák né Já nos Zsu zsan -
na hé víz györ ki lel kész mint a
fa lu szü löt te adott há lát azért
az erős lel ki és szel le mi hát té -
rért, amely őt Vác kis új fa lu nak
köszönhetően kí sé ri éle té ben
és lel ké szi szol gá la tá ban.

Az egy ház ke rü let püs pö ke
zár sza vá ban a hit meg val lá sá -
nak fon tos sá gá ra hív ta fel a fi -
gyel met, ame lyet a kö zel gő
nép szám lá lás so rán is gya ko -
rol ha tunk. Hogy mit hoz az el -
kö vet ke zen dő száz év, nem
tud hat juk. De az bi zo nyos,
hogy temp lom csak ak kor lesz
(Vác kis új fa lu ban is), ha lesz
élő krisz tu si hit. Le gyen hát hi -
tünk élő re mény ség is!

g Sza bó And rás

Temp lo mot meg tar tó hit

b Idén tör tént elő ször, hogy
az evan gé li kus fér fi kör
meg hí vá sá ra az éves kon -
fe ren ci á ra nem a pi lis csa -
bai Bé thel Misszi ói Ott -
hon ban, ha nem a szom -
bat he lyi gyü le ke zet ben
ke rült sor au gusz tus 26-a
és 28-a kö zött. A mint egy
öt ven részt ve vő pén te ken
dél után gyü le ke zett össze
a nagy hő ség ben is kel le -
me sen hű vös alag so ri te -
rem ben, ahol e sorok írója
1Móz 7,9–22 alap ján tar -
tott nyi tó áhí tat ot, ame -
lyet han gu la tos bog rá csos
va cso ra, majd hosszas be -
szél ge tés kö ve tett.

Más nap reg gel Gyar ma ti Ist -
ván sár vá ri lel kész Ap Csel
17,22–28 verseiről elmélkedett.
A kon fe ren cia meg nyi tó ján a
gyü le ke zet ne vé ben Ha sza
Mó ni ka má sod lel kész és Brez -
no vits Ist ván fel ügye lő kö -
szön töt te a részt ve vő ket.

A fő elő adást Wer ner La u -
ter bach, a ba jor evan gé li kus
egy ház fér fi misszi ós mun ka -
ágá nak ve ze tő je tar tot ta a
fen ti cím mel. Egy, a bay re ut -
hi egye tem ál tal ké szí tett fel -
mé rés ből in dult ki, ame lyet az
egy há zi élet ben va ló rész vé tel -
től ma gu kat tá vol tar tó fér fi -
ak kö zött vé gez tek. Te hát
olya nok kö zött, akik bár tag -
jai az egy ház nak, de nem jár -
nak temp lom ba.

Fel vá zol ta, hogy a prob lé ma
leg több ször ab ból adó dik,
hogy az egy ház ne vé ben szó -
lók nem is me rik elég gé az il -
le tő kér dé se it, gond ja it, ké te -
lye it, ha nem csak egy sze rű en
azt mond ják ne ki, jöj jön oda,
ahol ők tar ta nak a hit ben, és
ak kor min den rend ben lesz.
Az ir gal mas sa ma ri tá nus pél -
dá za tán ke resz tül rá vi lá gí tott:
Jé zus nem konk rét ta ná csot
adott az írás tu dó nak ar ra néz -
ve, hogy mit te gyen, ha nem
se gí tett ne ki, hogy ma ga ta lál -
ja meg a he lyes utat.

Né met fér fi kö rök ből vett
pél dák kal il luszt rál ta, hogy
ahol a ke re ső fér fi ak nak he lyet
és le he tő sé get ad tak ké te lye ik
meg fo gal ma zá sá ra, ott össze -
jöt tek, idő vel össze tar tó kö zös -
ség gé vál tak, és a hit út ján is
el in dul tak. A vá lasz te hát az,
hogy a fér fi ak más ként hisz -
nek, mint a nők, több ké telyt

fo gal maz nak meg, ugyan ak kor
na gyobb igé nyük van az egyé -
ni dön tés ki ér le lé sé re.

A má sik dél előt ti elő adást
Pin tér Mi hály nyu gal ma zott
tá bo ri lel kész tar tot ta Fér fi kö -
zös sé gek lel ki sé ge cím mel. El -
mond ta, hogy na gyon szí ve -
sen jött az al ka lom ra, hi szen
tá bo ri lel ké szi szol gá la ta ide -
jén is több nyi re fér fi ak kö zött
volt, és né met kol lé gá i tól
meg tud ta, hogy ott szer ve ze -
ti leg is kö ze lebb áll nak a fér -

fi misszi ó hoz. A ha gyo má -
nyos, zárt lak ta nyai élet mód
már nem jel lem ző, mi ó ta ön -
kén te sek ből áll a had se reg,
ezért a meg hir de tett al kal -
mak ra ke ve sen szok tak el -
men ni, de a lel ki pász to ri be -
szél ge tést so kan igény lik. Ko -
szo vói és af ga nisz tá ni kül -
szol gá la ta ide jén vi szont ép -
pen azt ta pasz tal ta meg, hogy
a be zárt ság és a csa lád tól va -
ló tá vol lét mi att nagy az igény
a kö zös al kal mak ra. Itt a lel -
ki ség is más, job ban oda fi -
gyel nek a má sik em ber lel ki
tu laj don sá ga i ra. So kan nem -
csak baj tár sai, ha nem lel ki
tár sai is egy más nak. Mint el -
me sél te, na gyon szép, egy -
szer s mind meg rá zó is ten tisz -
te le ti él mé nyei vol tak. Ezen -
kí vül szólt még egy evan gé li -
kus test vér kö zös ség ről, a
Mic ha e lis Bru derschaft ról,
amely nek tag jai ugyan nem
egy he lyen él nek, de lel ki leg
szo ros kö zel ség ben van nak
egy más sal.

A dél után fo lya mán Sze ve -
ré nyi Já nos or szá gos misszi ói
lel kész a misszió kü lön bö ző
for má i ról tar tott elő adást.
Ezek egyi ke a jö vő re ame ri kai
se gít ség gel sor ra ke rü lő Re -
mény ség fesz ti vál lesz Billy
Gra ham fi á nak rész vé te lé vel.
Jó ar ra gon dol ni, hogy ha itt -

hon van nak is gon dok, azért
biz ta tó ered mé nyek kel is ta lál -
ko zunk, a vi lág több or szá gá -
ban pe dig egye ne sen ha tal mas
ébredések indulnak.

Ez után dr. Wirth Zsu zsan -
na tör té ne lem ta nár a szom -
bat he lyi gyü le ke zet tör té ne tét
ismertette, utal va ar ra, hogy
mi lyen nagy sze rep ju tott a
gyü le ke zet té vá lás ban az ap -
rán ként be te le pü lő evan gé li -
ku sok buz gó hi té nek és ön -
szer ve ző dé sé nek.

Vé gül Tóth Sán dor, a né pes
he lyi fér fi kör el nö ke szá molt
be ve tí tett ké pek kel a meg ala -
ku lás óta el telt öt év sok mun -
ká já ról, kezd ve a sze re tet ott -
hon kö rü liekkel, foly tat va a jo -
han ni ták tól ér ke ző se gély szál -
lít má nyok el osz tá sá val, újab -
ban pe dig az egy ház me gyé ben
le vő erőt len gyü le ke ze tek lá to -
ga tá sá val, bá to rí tá sá val.

Kü lön le ges él mény volt az
er re a hét vé gé re eső Sa va ria
fesz ti vál. A lát vá nyos és két -
ség kí vül fér fi as szom bat esti
fák lyás le gi o ná ri us fel vo nu -
lás saj nos a kö zel gő vi har mi -
att el ma radt, de más nap még
volt mód a zá ró se reg szem le
meg te kin té sé re. A kon fe ren cia
a va sár nap dél előt ti gyü le ke -
ze ti is ten tisz te let tel, majd a lá -
tot tak-hal lot tak ki ér té ke lé sé -
vel, ter vez ge tés sel és kö zös
ebéd del ért vé get.

Töb bek kö zött a tá vo labb -
ról ér ke zők ja vas la tá ra a kö -
zel jö vő ben egy na pos re gi o ná -
lis ta lál ko zókra is sor ke rül
majd, hogy min den ki szá -
má ra könnyebb le gyen a rész -
vé tel.

A fér fi ak hit re ju tá sa nem -
csak a fér fi ak nak fon tos, ha -
nem a csa lá dok nak, a gyü le ke -
ze tek nek, egy há zunk nak is,
te hát min den ki nek.

g Ko há ry Fe renc

Ho gyan hisz nek a fér fi ak?
V. evan gé li kus fér fi kon fe ren cia Szom bat he lyen

A „sok fel vo ná sos” – csak nem
két órás – ün ne pé lyes tan év -
nyi tót a köz szol gá la ti te le ví zió
(M1) ka me rái is rög zí tet ték,
így an nak rész le te it ol va só ink
akár már lát hat ták is.

„Azt kí vá nom, hogy a
Szteh lo Gá bor olyan is ko la
le gyen, ahol a di á kok nem a
tan év zá rót vár ják, ha nem a
tan év nyi tót” – mond ta az ün -
ne pi is ten tisz te le tet kö ve tő
rö vid be szé dé ben Ughy At ti la,

Pest szent lő rinc–Pest szent im -
re pol gár mes te re, majd jel ké -
pe sen át ad ta az in téz mény
kul csa it Ká kay Ist ván nak, az
MEE or szá gos iro da igaz ga tó -
já nak, aki – be szé dét kö ve tő -
en – be mu tat ta az is ko la új
zász la ját. (A foly to nos ság

szim bó lu ma ként a két előd in -
téz mény ko ráb bi ve ze tői, Tóth
Nán dor és Kur di Gyu la sza la -
got kö töt tek a zász ló ra.)

Tan év nyi tó be szé dé ben
Cse lovsz ki Je nő az új is ko la új
jel mon da tát idéz te: „vir sa pi -

ens ae di fi cat sup ra pet ram – a
bölcs em ber szik lá ra épít” –
utal va ar ra, hogy az in téz -
mény cél ki tű zé se sta bil, ha tá -
ro zott ér té kek sze rint ne vel ni
a di á ko kat.

Az igaz ga tó be ik ta tá sát az is -
ko la lel kész, De ák Lász ló be ik -

ta tá sa kö vet te.
Az is ten tisz te -
le ten részt vett
Prőh le Ger gely
ál lam tit kár-he -
lyet tes, or szá -
gos fel ügye lő,
va la mint Ra -
dos né Len gyel
An na or szá -
gos fel ügye lő-
he lyet tes, a
Dé li Egy ház ke -
rü let fel ügye -
lő je is. Az is -
ten tisz te let ele -
jén és vé gén az
aszó di gim ná -

zi um ének ka ra éne kelt Sza bó
And rás né ve zény le té vel, a
meg nyi tón pe dig a Can ter ino
ve gyes kar szol gált. Az ün -
nep ség vé gén fal ül te tés re is
sor ke rült.

d EvÉ let-össze ál lí tás

Orszá gos tan év nyi tó
f Folytatás az 1. oldalról

So kan jöt tek el Bo bá ra, az evan -
gé li kus temp lom ba au gusz tus
14-én a 10 óra kor kez dő dő is -
ten tisz te let re. A szokatlanul
nagy lét szá mú gyü le ke zet ezen
az al kal mon adott há lát a jú li us
1-jé vel ön ál ló so dott La kos
Ádám Evan gé li kus Sze re tet szol -
gá lat el in du lá sá ért.

Kö rül be lül egy év vel ez előtt
né hány gon do zó nő vel és gon -
do zot tal a ne mes csói köz pon -
tú Sar to ris Sze re tet szol gá lat
kezd te meg itt mű kö dé sét ab -
ban a re mény ben, hogy a bo -
bai rész rö vid időn be lül füg -

get le ne dik, és le tud sza kad ni
a ne mes csói köz pont ról. Az
igény és a szol gá lat egy más ra
ta lál tak; a La kos Ádám Evan -
gé li kus Sze re tet szol gá lat hu -
szon hat gon do zó nő je ma har -
minc öt-negy ven ki lo mé te res
kör ze ten lát ja el a há zi se gít -
ség nyúj tás felada tát a több
mint két száz gon do zott kö zött.

A há la adó is ten tisz te le ten
Gre ger sen-La bos sa György,
egyházunk dia kó ni ai bi zott sá -
gá nak el nö ke hir det te Is ten igé -
jét, majd – a gyü le ke zet lel ké -
szé nek, Ros tá né Pi ri Mag dá nak

a szol gá la tá val – be ik tat ta hi va -
ta lá ba Mó rocz né Kiss Györ gyi
meg vá lasz tott igaz ga tót és Hor -
váth né Ová di Ni ko let ta gaz -
da sá gi ve ze tőt. Az is ten tisz te let
úr va cso rá val zá rult, ahol gon -
do zot tak, gon do zó nők, gyü le -
ke zeti ta gok egy kö zös ség ként
él het ték meg Is ten meg bo csá -
tó és meg tar tó sze re te tét.

Az ün ne pi al ka lom után
több mint szá zan ma rad tak
együtt a pa ró kia kert jé ben
kö zös ebéd re és kö tet len be -
szél ge tés re.

g K. K.

Gyü le ke ze ti nap Bo bán –
egy új le he tő ség meg ál dá sa
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Pá lyá za ti ki írás a 9. Szél ró zsa or szá gos evan gé li kus
if jú sá gi ta lál ko zó rek lám ar cu la tá nak meg ter ve zé sé re
1) A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Gyer mek- és If jú sá gi Osz tá lya

és a Szél ró zsa Tí zek nyílt pá lyá za tot ír ki a 9. Szél ró zsa or szá gos evan -
gé li kus if jú sá gi ta lál ko zó rek lám ar cu la tá nak meg ter ve zé sé re.
Me ríts! – Öröm mel me rí tek a sza ba du lás vi zé ből (Ézs 12,3 alap ján)
9. Szél ró zsa or szá gos evan gé li kus if jú sá gi ta lál ko zó
Ba la ton, Fo nyód li get – 2012. jú li us 18–22.

2) A pá lya mű vek le adá si ha tár ide je: 2011. szep tem ber 21. Az el bí rá lás ha -
tár ide je: 2011. ok tó ber 3.

3) A pá lya mű vek nek a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Gyer mek- és
If jú sá gi Osz tá lyá nak cí mé re kell meg ér kez niük a ha tár idő nap já ig pos -
tai úton vagy sze mé lye sen a 1085 Bu da pest, Ül lői út 24. pos ta cím re,
va la mint elekt ro ni kus for má ban a szel ro zsa@lu the ran.hu e-mail
cím re.

4) Pá lyá za ti fel té te lek
a) Egy pá lyá zó több pá lya mű vel is pá lyáz hat.
b) A pá lya mű ve ket egy pél dány ban kell be nyúj ta ni pa pí ron: szí nes

nyom ta tott for má ban; elekt ro ni ku san: el ső sor ban ai, eps, pdf,
má sod sor ban jpg, tiff vagy psd kép for má tum ban, va la mint egy min -
ta pó lót is mellékelni kell.

5) A pá lya mű nek tar tal maz nia kell:
a) nagy pla kát ter vet (A/2-es, A/3-as, A/4-es mé ret)
b) szó ró lap-, szó ró anyag ter vet (A/5-ös mé ret)
c) hon lap di zájn ter vet a meg lé vő hon lap ra (www.szel ro zsa tal al ko zo.hu)
d) pó ló ter vet (a pó ló há tá nak fe lü le té re)
e) le vél pa pír, il let ve e-dm-le vél ter vét
f ) egyéb kre a tív rek lám anya go kat (vá laszt ha tó op ció, ha van va la mi

egyé ni öt le te a pá lyá zó nak, hogy mi lyen rek lám anya got le het ne még
hasz nál ni, pl. es er nyő, vá szon tás ka stb.)

g) a pá lyá zó sze mé lyi ada ta it (név, szü le té si hely és dá tum, lak cím, te -
le fon szám, e-mail cím, né hány mon da tos szak mai élet rajz)

h) ár aján la tot (ki zá ró lag a gra fi kai terv ről kér jük az aján la tot, a ki vi -
te le zés kü lön aján lat ké rés sze rint tör té nik)

6) A pá lyá zat ra be ér ke zett mű ve ket 2011. szep tem ber 23–25-én Sop ron -
ban, az evan gé li kus gim ná zi u mok or szá gos ta lál ko zó ján ki ál lít juk és
sza va zás ra bo csát juk. A nyer tes pá lya mű ről a sza va za tok fi gye lem be -
vé te lé vel a Szél ró zsa Tí zek csa pa ta dönt. Az ered mény ről min den pá -
lyá zó írá sos ér te sí tést kap. A nyer tes ne vét a Ma gyar or szá gi Evan gé -
li kus Egy ház hon lap ja (www.evan ge li kus.hu) és az Evan gé li kus Élet cí -
mű he ti lap köz li.

7) A pá lyá zó hoz zá já rul, hogy az ál ta la be adott anya go kat elekt ro ni ku -
san és nyom ta tott for má ban a pá lyá zat ki író ja kü lön bö ző in ter ne tes
fe lü le te in és ren dez vé nye in ki ál lít sa, ar ról sza va zást kez de mé nyez zen
az el bí rá lás nap já ig.

8) A pá lyá zat ki író ja fenn tart ja a jo got, hogy a pá lyá za tot ered mény te -
len nek mi nő sít se ab ban az eset ben, ha az ár aján la tot vagy az ar cu la -
tot nem tart ja meg fe le lő nek.

9) To váb bi in for má ció Csiz ma dia Nó ra Szél ró zsa-ko or di ná tor tól kap -
ha tó a cs.nu ris@gmail.com cí men.

H I R D E T É S

A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház osz tály ve ze tőt ke res az or szá gos
iro da ok ta tá si és is ko lai osz tá lyá nak ve ze té sé re.

A mun ka vég zés he lye: 1085 Bu da pest, Ül lői út 24.
El lá tan dó fel adat kör: az ok ta tá si és is ko lai osz tály ve ze té se a Ma gyar -

or szá gi Evan gé li kus Egy ház Or szá gos Iro dá já ról al ko tott 2/2010. (XII.
9.) sza bály ren de let alap ján.

Az al kal ma zás fel té te lei: pe da gó gus egye te mi vég zett ség; pe da gó gus-
szak vizs ga; mi ni mum 10 év köz ok ta tás ban szer zett ve ze tői gya kor lat; szak -
ér tői en ge dély; leg alább 5 éves evan gé li kus gyü le ke ze ti tag ság; evan gé -
li kus kon fir má ció.

El vá rá sok a mun ka kör rel kap cso lat ban: ma gas szak mai szín vo na lú
mun ka vég zés; ön ál ló mun ka vég zés re va ló ké pes ség; együtt mű kö dé si ké -
pes ség; a fenn tar tói szem lé let ha té kony kép vi se le te egy há zun kon be lül
és kí vül; jó írás be li, szó be li kom mu ni ká ci ós kész ség; szá mí tó gé pes fel -
hasz ná lói is me re tek; B ka te gó ri ás jo go sít vány; tár sal gá si szin tű an gol-
vagy né metnyelv -tu dás.

Az ál lás el fog la lá sá hoz 2011. szep tem ber 30-ig, az or szá gos iro da igaz -
ga tó já nak (Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Or szá gos Iro dá já nak ve -
ze tő je, 1085 Bu da pest, Ül lői út 24.) ré szé re az aláb bi ak be nyúj tá sa szük -
sé ges: szak mai ön élet rajz; a mun ka kör rel, az osz tály mű kö dé sé vel kap -
cso la tos szak mai el kép ze lé sek, kon cep ció; az evan gé li kus ok ta tá si rend -
szer egé szé nek mű kö dé sé vel, fej lesz té si le he tő sé ge i vel kap cso la tos el kép -
ze lé sek; kon fir má ci ói ok le vél; lel ké szi aján lás.

To váb bi in for má ció: Ká kay Ist ván or szá gos iro da igaz ga tó, e-mail: ist -
van.ka kay@lu the ran.hu.

Az el bí rá lás ha tár ide je: 2011. ok tó ber 30.

H I R D E T É S

A zsi dó ság és a ke resz tény ség kap cso la ta
Az Evan gé li kus Bel misszi ói Ba rá ti Egye sü let (EB BE) 2011. őszi so ro za ta
• Szep tem ber 8.: Is ten vá lasz tott né pé nek misz té ri u ma az Efe zu si le vél

2–3. ré sze alap ján – Rolf Gun nar Heit mann evan gé li kus lel kész (a „Nor -
vég Egy há zi Misszió Iz ra el nek” fő tit ká ra)

• Ok tó ber 13.: Iz ra el és a ke resz tény ség kap cso la ta zsi dó szem pont ból –
Kö ves Slomó or to dox rab bi (Egy sé ges Ma gyar or szá gi Iz ra e li ta Hit köz -
ség [Sta tus quo An te] és Chá bád-Lu ba vics Zsi dó Ne ve lé si és Ok ta tá -
si Egye sü let) – szer ve zés alatt

• No vem ber 10.: Iz ra el és a ke resz tény ség kap cso la ta ke resz tény szem -
pont ból – dr. Ta tai Ist ván re for má tus lel kész

• De cem ber 8.: Jé zus-hí vő zsi dók: mes si a ni kus zsi dó ság vagy hé ber ke -
resz té nyek – Rolf Gun nar Heit mann evan gé li kus lel kész (a „Nor vég
Egy há zi Misszió Iz ra el nek” fő tit ká ra)

Az al kal mak 17 óra kor kez dőd nek. Hely szín: 1085 Bu da pest, Ül lői út 24.

H I R D E T É S

b A szar va si nép fő is ko la ve ze tői
zá ró- és ta pasz ta lat át adó kon fe -
ren ci á ra in vi tál ták au gusz tus
26-ára az Ótemp lo mi Evan gé li -
kus Egy ház köz ség leg újabb pro -
jekt jé nek részt ve vő it. Bi zo nyo -
sak va gyunk ben ne, hogy a cikk
má so dik ré szét al ko tó in ter júk -
ból olvasóink számára is meg vi -
lá gosodik, hogy mit takarnak
en nek az egyházközeli vál lal -
ko zásnak a végtelenül hosszú
és bonyolult elnevezései…

A 2010. már ci us 1-je óta fo lyó, „Az
Ótemp lo mi Evan gé li kus Egy ház köz -
ség fog lal koz ta tást elő se gí tő in no va -
tív fel nőtt kép zé si mód sze re i nek
dissze mi ná ci ó ja az EQU AL prog -
ram ta pasz ta la tai alap ján” cí mű pro -
jekt az Új Ma gyar or szág Fej lesz té si
Terv ke re té ben, az Eu ró pai Unió és a
Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség tá mo -
ga tá sá val, il let ve az Eu ró pai Szo ci á -
lis Alap köz re mű kö dé sé vel va ló sult
meg – kö zel negy ven mil lió fo rin tos
anya gi hát tér rel. A szo ci á lis kom pe ten -
cia-fej lesz tő tré ner, a fel nőtt kép zé si
prog ra mok meg va ló sí tó ja, a szak -
mai-lel ki erő sí tő mód szer (SZLEM)
kép zé si mo dul ja i nak ok ta tó ja és a
mun ka erő-pi a ci kulcs kom pe ten ci ák
fej lesz té se el ne ve zé sű kép zé se ken
össze sen száz hall ga tó vett részt.

A most le zá ru ló pro jekt ről, az ez
idő alatt ki dol go zott mód sze rek ről és
az ez al ka lom ra meg je le nő tré ne ri ké -
zi könyv ről – má sok mel lett – Lá zár
Zsolt pro jekt ve ze tő, a gyü le ke zet
igaz ga tó lel ké sze, Pin tér Gá bor pszi -
cho te ra pe u ta, tré ner és Gaál Ro -
land tré ner, szak ér tő szá molt be.

Az al kal mon Ba bák Mi hály pol -
gár mes ter mel lett kö szön tőt mon dott
Bu da An na má ria is. Az evan gé li kus
egy ház dia kó ni ai osz tá lyá nak vezetője
re mé nyét fe jez te ki, hogy az ótemp -
lo mi ak ál tal el ve tett mag szár ba fog
szök ken ni, és meg ala poz za a Ma gyar -
or szá gi Evan gé li kus Egy ház fel nőtt -
kép zé si te vé keny sé gét. Ri bár Já nos
es pe res pe dig azért adott há lát, hogy
van nak még olyan em be rek, akik
nem kö zöm bö sek má sok sor sa iránt,
akik nem el len ség ként te kin te nek a
többiekre, és nem is azt le sik, hogy
mi lyen hasz not húz hat nak be lő lük –
ha nem se gí te ni akar nak azok nak,
akik er re rá szo rul nak.

* * *

A szar vas-ótemp lo mi gyü le ke zet -
nek a fel nőtt kép zés te rü le tén ed dig
el ért ered mé nye i ről Lá zár Zsolt tal
be szél get tünk.

– Ami kor 2005-ben el in dí tot tuk a
Tes se dik Nép fő is ko lát, bi zony ta la nok
vol tunk a te kin tet ben, hogy a fel nőtt -
ok ta tás va ló ban az egy ház fel ada tai
kö zé tar to zik-e, vagy sem, és hogy
gyü le ke ze tünk fe le lő sen fel vál lal hat -
ja-e ezt a te vé keny sé get. Ma már vi -
lá go san lát juk, hogy a kül de té sünk er -
re a te rü let re is ki ter jed.

– Az el ső évek ben egy EQU AL
prog ram ré vén a mun ka erőpi a con va -
la mi lyen szem pont ból hát ránnyal
in du lók ál lás hoz ju tá sát és mun ká -
ban ma ra dá sát se gí tet ték elő, majd
2008-tól egy TÁM OP-os pá lyá zat
ke re té ben szo ci á lis gon do zó kat és ta -
ka rí tó, il let ve ta ka rí tó gép-ke ze lő szak -
em be re ket ké pez tek.

– Ezek ben a prog ram ja ink ban
összes sé gé ben kö zel négy szá zan vet -
tek részt. Azt ta pasz tal tuk, hogy
nép fő is ko lánk si ke res, hi szen azok -
nak, akik részt vet tek a kép zé se in ken,
na gyon sok do log gal gaz da go dott
az éle tük, sok te kin tet ben meg vál toz -

tak, mo ti vált mun ka vál la lók ká vál tak,
min dent meg tet tek, hogy ja vít sák
az élet hely ze tü ket, és az egy ház iránt
is nyi tot tak let tek. Mi a ma gunk ré -
szé ről a to váb bi ak ban is szí ve sen
fog lal koz tunk vol na hát rá nyos hely -
ze tű ek kel, így bíz tunk a to váb bi pá -
lyá za tok ban, de 2010-ben más ra
kap tunk meg bí zást: egy pá lyá zat ke -
re té ben a ta pasz ta la ta in kat kel lett

má sok kal meg osz ta nunk, il let ve a
mód sze re in ket kel lett ki fej te nünk. Az
el múlt más fél év ben te hát ar ra nyílt
mó dunk, hogy to vább gon dol juk a
ko ráb bi idő szak ta nul sá ga it, ezek
alap ján konk rét kép zé si mód sze re ket
dol goz zunk ki, akk re di tál tas suk őket,
és a meg szer zett tu dást kü lön fé le ki -
ad vá nyok, il let ve tan fo lya mok ke re -
té ben má sok nak is át ad juk. Száz
dip lo más, mun ka erő-pi a ci és szo ci -
á lis te rü le ten dol go zó szak em ber nek
kí nál tunk kü lön fé le kép zé se ket, és
egy öt száz ol da las, DVD mel lék le tet
is tar tal ma zó tré ne ri ké zi köny vet is
meg je len tet tünk.

– A kü lön fé le kép zé si prog ra mok -
ban ho gyan nyil vá nult meg az, hogy
a nép fő is ko lát egy evan gé li kus gyü le -
ke zet mű köd te ti?

– Tes se dik úgy tar tot ta: test, lé lek
és szel lem egy sé gé ben kell te kin te -
ni az em be rek re. Az ő utó da i ként mi
is fon tos nak tart juk ezt a ho lisz ti kus
szem lé le tet, ezért a ke resz tény ér ték -
rend ak kor is át ha tot ta a kép zé se in -
ket, ha ez a te ma ti ká ban, az óra rend -
ben köz vet len mó don nem fel tét le -
nül mu tat ko zott meg. Az el ső kép -
zés szer ve zőnk pél dá ul – Ben kó czy
Pé ter sze mé lyé ben – egy lel kész
volt. Le he tő ség sze rint min dig igye -
kez tünk olyan elő adó kat hív ni, akik -
nek van va la mi lyen egy há zi kö tő dé -
sük. Így pél dá ul a szo ci á lis gon do zó-
je löl tek nek – tana to ló gus szak em -
ber ként – a ha lál ról, a hal dok lás
fo lya ma tá ról Ri bár Já nos es pe res
be szélt. Kép zé se ink vé gén pe dig
több ször is há la adó is ten tisz te let
ke re té ben kap ták meg a bi zo nyít vá -
nyu kat a hall ga tók.

– Nem ti tok, hogy most – re mél he -
tő leg csak át me ne ti leg – be zár ni
kény sze rül nek a nép fő is ko la ka pu it.
Mi áll en nek hát te ré ben?

– Az ok pró zai: je len leg nincs
olyan pá lyá za ti ki írás, amely il lesz -
ked ne a nép fő is ko la pro fil já hoz, a
gyü le ke zet pe dig nem tud ön erő ből
új pro jek te ket fi nan szí roz ni, il let ve
egy szak mai stá bot fenn tar ta ni vagy
leg alább is egy fő ál lá sú ok ta tás szer ve -
zőt al kal maz ni. A nép fő is ko la aj tói
azon ban nem zá rul nak be tel je sen.
Ad dig is, míg nem ta lá lunk új pénz -
ügyi for rá so kat, he lyet adunk OKJ
kép zé sek nek, ame lyek nek a meg -
szer ve zé sé ben mi is részt ve szünk. Az
Ótemp lo mi Sze re tet szol gá la ton ke -
resz tül pe dig szo ci á lis kép zé se ket
szer ve zünk a dol go zó ink nak az or -
szá gos egy ház zal együtt.

– Tes se dik mit szól na az ed dig el -
vég zett mun ká hoz?

– Ön élet raj zi írá sá ban úgy fo gal -
maz: sír ján majd ki kel nek azok a vi -

rá gok, ame lyek nek mag ja it ő már ide -
je ko rán el ve tet te. Bí zom ben ne, ezek -
re a prog ra mok ra is azt mon da ná,
hogy az ál ta la el szórt ma gok ból haj -
tot tak ki. Emel lett ta lán hoz zám ha -
son ló an őt is el szo mo rí ta ná, hogy pil -
la natnyilag nincs foly ta tás. Szá má ra
per sze nem len ne új ez az ér zés: an -
nak ide jén át me ne ti leg az ál ta la ala -
pí tott is ko la is be zárt, hogy az tán né -
hány év múl va új ra meg nyit has sa a
ka pu it. Most a mi éle tünk ben is el -
jött az erő gyűj tés ide je – re mél jük,
eb ben is ered mé nye sek le szünk.

* * *

A re for má tus egy ház fel nőtt kép zé si
in té ze te a szar va si nép fő is ko la szak -
mai tá mo ga tá sá val kezd te meg mű -
kö dé sét, és a Fog lal koz ta tá si Hi va tal
is al kal maz ni sze ret né az ótemp lo mi -
ak ál tal ki dol go zott szak mai-lel ki
erő sí tő mód szer (SZLEM) egyes ele -
me it – az ez utób bi ról szó ló meg ál -
la po dást az au gusz tus 26-ai zá ró kon -
fe ren ci án ír ta alá Lá zár Zsolt és Bá -
lint Ist ván, a hi va tal szak mai fő igaz -
ga tó-he lyet te se.

A szar va si ta pasz ta la to kat ter mé -
sze te sen az evan gé li kus egy ház sem
sze ret né vesz ni hagy ni. Hogy ezt
mi kép pen kép ze lik meg va ló sí ta ni,
ar ról Bu da An na má ri át kér dez tük.

– Cé lunk a Ma gyar or szá gi Evan -
gé li kus Egy ház (MEE) fel nőtt kép zé -
si in téz mény ként tör té nő akk re di tá -
ci ó ja. En nek elő fel té te le egy konk rét
kép zé si prog ram elfogadtatása volt.
Ez már meg tör tént; a szar va si ak ál -
tal ki dol go zott, fel nőtt kép zé si prog ra -
mok meg va ló sí tó ja cí mű kép zés te -
ma ti ká ját, mód szer ta nát vet tük át. Az
in téz mé nyi akk re di tá ció ké rel mét
az ősz fo lya mán sze ret nénk be ad ni.

Azért ma gá nak az MEE-nek, nem
pe dig egy kü lön er re a cél ra lét re ho -
zott in té zet nek, szer ve zet nek kí ván -
juk meg sze rez ni az akk re di tá ci ó ját,
mert így az MEE-hez tar to zó összes
jo gi sze mé lyi ség nek lesz „jo go sít vá -
nya” fel nőtt kép zé si prog ra mok szer -
ve zé sé re. Vagy is bár me lyik gyü le ke -
zet, ok ta tá si vagy dia kó ni ai in téz -
mény be kap cso lód hat majd eb be a
mun ká ba. Ter mé sze te sen a köz pon ti
ko or di ná ció nél kü löz he tet len lesz; a
he lyi erő for rá sok fel tér ké pe zé sét,
nyil ván tar tá sát, a szak em be rek, ok -
ta tók de le gá lá sát cél sze rű lesz egy
hely ről irá nyí ta ni.

A kép zé sek meg va ló sí tá sa kor az
egy ház már meg lé vő inf ra struk tú rá -
já ra sze ret nénk tá masz kod ni. El kép -
ze lé sünk sze rint alap ve tő en há rom
hely szí nen zaj la ná nak a kép zé sek.
Bu da pes ten az Evan gé li kus Hit tu do -
má nyi Egye tem mel mű köd nénk
együtt, a Du nán tú lon a rév fü lö pi
Or dass La jos Evan gé li kus Ok ta tá si
Köz pont ban len ne a fel nőtt kép zés
köz pont ja, az al föl di hely szín pe dig
– ter mé sze te sen – Szar vas len ne.

A ké sőb bi ek ben to váb bi fel nőtt -
kép zé si prog ra mo kat is akk re di tál tat -
hat na az egy ház. Így pél dá ul – hogy
sa ját te rü le tem nél, a dia kó ni á nál
ma rad jak, ahol kéz zel fog ha tó mó don
is érez zük a sa ját szer ve zés ben meg -
va ló su ló fel nőtt kép zés szük sé ges sé -
gét – ok tat hat nánk szo ci á lis gon do -
zókat-ápo ló kat és di a kó nu so kat is.
Gyü le ke ze te ink sok-sok kül föl di test -
vér-gyü le ke ze ti kap cso lat tal ren del -
kez nek, így akár ide gen nyelv-tan fo -
lya mok ban is le het ne gon dol kod ni.
De az egyéb szak mai kép zé sek –
így pél dá ul a pres bi ter kép zés, a gyü -
le ke ze ti mun ka társ-kép zés és a pe da -
gó gus-to vább kép zés – is a fel nőtt -
kép zés ke re te in be lül mű köd het né -
nek to vább.

g Vi tá lis Ju dit

Nép fő is ko lai „bal la gás”
Vi rá gszirmok Tes se dik sír ján

A Moreno terem a népfőiskolán

F
O

TÓ
: 

LÁ
Z

Á
R

 Z
S

O
LT



Evangélikus Élet 2011. szeptember 4. f 5kultúrkörök

Öreg ség. Ké sei föl is me rés: egyet-ket tőt al szik az em ber, és el fogy nak az évek.
Egy pil la nat az élet. Hi he tet len, de ez az igaz ság. Pe dig há nyan fi gyel mez -
tet ték, de nem vet te ko mo lyan. Az utol só ho mok szem per cek is ki foly nak ész -
re vét le nül az uj jai kö zött. Az em ber hir te len meg ér ti, hogy éle té ben alig tett
va la mi hasz no sat, alig volt ön ál ló gon do la ta. Min dent, ami ről azt hit te, az
ő te het sé ge, az ő győ zel me, más tól kapott – Is ten től. En nek a föl is me ré se is
tő le szár ma zik, ahogy na pon ta szé pen, las san tu da to sít ja ben nünk a vo nu -
ló idő mu lan dó órá it.

* * *

Ba la to ni pin cér. Ma gas fér fi a di va tos fa la to zó ban. Áll az aj tó ban össze font
kar ral, és né zi a ven dé ge ket: a né met tu ris tá kat, a han gos ola szo kat, a sző -
ke své de ket, a ma gya ro kat. Az éle tet és a po li ti kát a bor ra va ló szem pont já -
ból íté li meg. Most fi a tal sze rel me se ket fi gyel, akik a pult nál van nak, s alig
fo gyasz ta nak. Mi kor el men nek, a kassza fe lé for dul, le mon dó an le gyint. Go -
rom ba meg jegy zé sét han go san mond ja: „Pa rasz tok!” Nincs ke gye lem, min -
den ki kap a kri ti ká ból. 

* * *

Ba la ton fü red. Jó kai Em lék ház. A 19. szá zad író fe je del me és La bor fal vi Ró -
za, a kor szak ün ne pelt pes ti szí nész nő je 1870-ben köl töz tek a nya ra ló te lep
kö ze pén épült ott ho nuk ba. A gyö nyö rű vil la tá gas elő csar no kú, hat szo bás,
kony hás, s reg ge li tisz ta fény ben szép ki lá tás nyílt be lő le a Ba la ton ra. 

A szom szé dok sok szor el mond ták, hogy a ró zsá kat az író ma ga gon doz -
ta, fe le sé ge pe dig ki vá ló gaz d asszony ként ve zet te a ház tar tást. Jó kai Mór ter -
mé keny esz ten de i ből két év ti ze det töl tött a nyu godt, ih le tet adó kör nye zet -
ben. Itt szü le tett ma is népszerű re gé nye: Az arany em ber.

A mai lá to ga tó 2010 óta az ere de ti formájában hely re ál lí tva te kint he ti meg a
mű vész há zas pár ked ves nya ra ló ját. Ott ho ni as min den: az egy sze rű dol go zó -
szo ba, a há ló. Az ebéd lő: az asz ta lon fris sen sült kifli il la to zik, a fe hér bög rék -
ben for ró ka kaó, ezüst tál cán au gusz tus gyü möl csei. Min den a he lyén, csak az
író hi ány zik, ta lán le ug rott pár szál ró zsá ért az elő kert be.

* * *

Dör gi cse. Rom temp lom. A 11. szá zad ban ró mai ma rad vá nyok ra épít tet te a
hon fog la lás után meg te le pe dett el ső nem zet ség. Tö re de zett sé gé ben is fen -
sé ges. Na gyon sok az ere de ti kő; itt-ott óarany-sár ga vi rág pró bál meg ka pasz -
kod ni. A ke reszt ala kú kő ab la kon át na gyon szép ki lá tás nyí lik a szom szé -
dos temp lom ra. A vaj szí nű fa la kat jól el len pon toz za a nap óra szí nes lap ja,
kör ben a ha ra gos zöld fe nyők. A le me nő nap vég sőt lob ban, a pa don ülő idős
né nit kü lö nös fény be von ja az al kony.

* * *

Szent ant al fa. Kis dom bon áll az öreg evan gé li kus temp lom. Szé pen fel újít -
va, kör be rak va új kő fal lal, de úgy, hogy min den ki hoz zá fér jen. Nagy tölgy -
fa mel let te, tö mör lomb ja it al ko nyi szél fúj ja. Ár nyé ká ban pa dok pi he nés -
re és töp ren gés re. A zöld pá zsit fris sen le nyír va. A bar na fa aj tó kulcs ra zá -
ró dik. Fe let te kő ke ret ben az épí tés év szá ma: 1831. A rá csos ab la kok alatt ka -
vics ös vény, szem ben az óvo da új, mo dern épü le te. 

Ked ves, idős né ni ér ke zik. Kö szön és kér dez, köz ben szaty rá ból üveg vi -
zet vesz elő, és meg lo csol ja a ki égett vi rá go kat. A fa lu ról be szél: a ka to li ku -
sok ról, a re for má tu sok ról, a fo gyat ko zó evan gé li ku sok ról. A na za ré nu sok -
ról, akik kö zött egy nyolc gye re kes csa lád több mil li ót adott Is ten há zá nak
fel újí tá sá ra.

* * *

Ba la to na ka li. Vé let len vet tem ész re a jobb ra mu ta tó táb lát. Ti zen öt éve jár -
tam ott, a te me té sen. És ez a rö vid idő elég volt ah hoz, hogy fe led jék a 20.
szá zad egyik leg na gyobb for má tu mú gra fi ku sát: Ka já ri Gyu lát. A par ton vi -
dám stran do lók, meg is le pőd nek kér dé se men: mer re van a te me tő? 

Fél óra bo lyon gás után vég re ott va gyunk, de hol a sír? Eszem be jut, ho -
gyan is mond ta a mes ter: „Szem ben szép ki lá tás lesz a Ba la ton ra.” Ak kor itt
le het a leg szebb he lyen. „K. Gy. (1926–1995) Mun ká csy-dí jas gra fi kus mű vész”
– hir de ti a réz táb la. Mö göt te a ha tal mas tört grá nit tömb, be le vés ve a név. 

Ka já ri lap jai rop pant sú lyú, sö tét iz zás ban égő rajz szob rok. Fe ke te ki ál -
tá sok. Szál kás be tűk ből mon dat tes ta men tu mok, ame lye ket ő ma ga vá lo ga -
tott. A ke let-kö zép-eu ró pai lé te zést, a ma gyar tör té nel mi drá mák hő si nap -
ja it sen ki nem örö kí tet te meg ná la mél tób ban. Szán va és meg szen ved ve, gyű -
löl ve és sze ret ve.

* * *

Tu dós tár sa ság. Vé let le nül ke rül tem kö zé jük, s most hall ga tom bölcs és bu -
ta vi tá ju kat. „A nagy mű vé szet leg több ször ége tő en ak tu á lis” – mond ja a pro -
fesszor. „Szo phok lészt meg bün tet ték, mert könnyek re fa kasz tot ta né ző it” –
foly tat ja a há zi gaz da. Két ség be ej tet te tra gé di á já nak sok ezer hall ga tó ját, ahogy
fel tár ta az or szág hely ze tét. 

Bi zony hi á nyoz nak ezek az írá sok és fon tos fil mek. Mi lyen ke ve set tu dunk a
vi dék ről. A fá radt ar cú, sok szor éhe ző öre gek ről. Az el nép te le ne dő fal vak ról, a
pusz tu ló há zak ról. Mi lyen ke ve set tu dunk egy más ról, a le sel ke dő ve szé lyek ről.

* * * 

Tör té ne lem. Meg le pő in for má ció: „So ha nem ért het jük meg a múlt bé li csa -
ták tör té ne tét a lo vas ság, az az a se bes ség fi gye lem be vé te le nél kül. Az egész
tör té ne lem a ló kér dé se kö ré épül.” Er re nem is gon dol tam. De most már lá -
tom, és ez mai éle tünk re is ér vé nyes. A se bes ség. Kö rü löt te fo rog min den,
ami fon tos (vi lág- és er köl csi vál ság). Az em ber úgy fel sró fol ta a se bes sé get,
hogy nem tud ja kö vet ni és meg ér te ni a rá zú du ló in for má ci ót. Ne he zen tud
vá lo gat ni és dön té se ket hoz ni. A pos ta ko csik gyors lo va it fel vál tot ták az elekt -
ro mág ne ses hul lá mok. Most kap kod hat juk a fe jün ket: egy kat tin tás, és ezer
év tu dá sa, örö me, fáj dal ma sza kad ránk. Na pon ta be te met. Las san nem ta -
lál juk sa ját énün ket, ész re vét le nül ma gunk rab szol gái le szünk.

g Feny ve si Fé lix La jos

Jegy zet la pok
(Nap ló, 2011)

So kat gon dol kod tam azon, hogy ki is
az iga zi cím zett je, meg szó lí tott ja
egy or szá go san meg ren de zett lel -
kész kon fe ren ci á nak. Aho gyan néz -
tem az ar co kat a for ró le ve gő jű
sport csar nok ban, és hall gat tam az
elő adá so kat, egy re vi lá go sab bá vált
szá mom ra: nem le het más a cím zett,
mint az egyik „leg ér zé ke nyebb mű -
szer”: a lel ké szek lel ke.

A mun ka év kez dé se előt ti pil la na -
tok ban is ez az a kü lön le ges te rü let,
ahol min den szép las san – vagy
egy ko ra reg ge li éb re dés pil la na ta -
i ban akár spon tán gyor sa ság gal –
meg szü le tik. Min den, az őszi in dí -
tás ra vo nat ko zó iga zi terv ön ál ló an
és sze mély hez kö tötten szü le tik
meg a lel kész gon do la ta i ban. Be lő -
le jön, és ben ne tel je se dik ki. Le het
ké szí te ni bom ba biz tos nak hitt nagy
köz pon ti ter ve ket, de ami iga zán
fon tos, az min dig az a kér dés, hogy
egy-egy gyü le ke zeti lel kész szí vé ben
van-e bel ső vágy és tűz ar ra, hogy
gyújt son és in dít son a szep tem ber
ele ji na pok ban.

Egy do log na gyon biz to san lát -
szott ezen az evan gé li kus lel ké szek
nagy ré szét meg szó lí tó kon fe ren ci -
án: min den lát szat el le né re is van
okunk a jó ér zé sek re és a re mény ség -
re. Nem kell fél nünk at tól, hogy ne
len né nek olyan for rá sok, ame lyek -
ből ez a fi a tal és lel kes lel ké szi csa -
pat me rí te ni tud na. És nem hi szem,
hogy ne len ne ké pes fel sza ba dul tan
elő re te kin te ni.

Van né hány for rás a lel kész lel ke
szá má ra, ame lyet most új ra fel fe dez -
het tünk, és amely nek a kö zel sé gét eb -
ben a pár nap ban él vez het tük. Alig
le he tett el kez de ni a ta lál ko zót, mert
a ta lál ko zás nak örül tek a részt ve vők.
Mo soly gós ar cok, len dü le tes moz du -
la tok, az öröm megnyilvánulásai.
Az alapzaj csak nem ki fo gott az emel -
vény ről ér ke ző erő tel jes mo de rá to ri
han gon. Szü ne tek ben, ebéd re vár va
hal la ni le he tett a fo lya ma tos be szél -
ge té se ket, az ak tu á lis élet hely zet ről
szó ló tu dó sí tá so kat szer te a bony há -
di cam pus te rü le tén. Az ének lés -
ben, az imád ság ban, az es ti kon cer -
tek ben pe dig meg győ ző erő vel ural -
ko dott a kö zös ség él mé nye. Egy ér tel -
mű vé vált: így jó együtt len nie ennyi
lel kész nek.

Mi le het en nek az ér zés nek a tit -
ka? Mi től jön lét re egy ilyen kö zös él -
mény? Mit le het ten ni an nak ér de -
ké ben, hogy ez zel a kül ső és bel ső jó
ér zés sel le hes se nek együtt gyü le ke -
ze te ink lel ké szei? Több vá laszt is
le het ne ad ni, de most csak egyet len -
egyet sze ret nénk meg ne vez ni. Jó
ér zé sű kö zös ség ott szü le tik, lel ké -
szek kö zött is, ahol az iga zi és lé nye -
gi kér dés áll a kö zép pont ban. Amely -
re szük sé ge van min den részt ve vő -
nek. Amely ele mi ér de ke min den
oda ér ke ző nek. Amely nél kül csak
mor co san és ko mo ran, eset leg fe ke -
te öl tö nyö sen és nyak ken dő sen, de
sem mi kép pen sem ter mé sze te sen
és ba rát sá go san ülünk egy más mel -
lett, leg föl jebb együtt vár juk eped ve
a ren dez vény vé gét… Be vall hat juk,
hogy ez utób bi ból van a több mind
a mai na pig. Ép pen ezért ér de mes
meg be csül nünk és nem el fe lej te -
nünk azo kat a jó ér zést adó pil la na -
to kat, ame lye ket át él het tünk ezen a
ta lál ko zón.

A fő elő adó, Klaus Doug lass si ke -
re sen be csem pészett egy röp ke re -

for má ci ói má sod per cet a né ha ok
nél kül is ko mor egy há zi éle tünk be
az zal, hogy na gyon tisz ta és ter mé -
sze tes han gon in dí tot ta el bib lia ta -
nul má nyá val az al kal mat. A dön tő
azon ban az volt, hogy mind ezt nem
eről te tet ten, ha nem na gyon ter mé -
sze te sen nyúj tot ta át, mint ha csak
be szél get ne ve lünk az éle tünk ről és
a hi tünk ről. Más na pi fő elő adá sa is
köz vet len és egy sze rű, a szem lél te -
tő anyag egy pil la nat alatt ért he tő
volt. A hall ga tás ban és a taps vi har -
ban egy aránt ér ző dött, hogy épp
er re van szük sé günk. Nem a nagy és
ha tal mas meg nyi lat ko zá sok ra, be-
vagy ép pen ki je len té sek re éhe zünk
ma, ha nem a kö ze li hang ra, a lel ki ér -
té ke ket fel erő sí tő, na gyon egy sze rű,
tisz ta sza vak ra. Ez a hang és ez a spi -
ri tu á lis tar ta lom se gí tő esz köz le het
egy egész sé ge sebb egy ház fe lé ve ze -
tő úton. Az a szó, amely nek egy ér -
tel mű en a kö zös ség épí tés a cél ja,
amely nem va la kik el len és nem va -
la mi fé le egyé ni cél ér de ké ben vagy
ön iga zo lás ként szó lal meg, ha nem
éret tünk, akik hall gat juk, és akik
sze ret nénk annyi erőt fel ven ni be lő -
le, amennyi vel egy mun ka évet bár -
hol, bár me lyik szol gá la ti he lyen vé -
gig le het dol goz ni.

Er re vár nak a gyü le ke ze tek is.
Sze re tik lát ni a lel kész egész sé ges lel -
két. Örül nek an nak, ami kor érez he -
tik, hogy a lel ké szük „rend ben van”.
Tes ti leg és lel ki leg egy aránt. Le het
eb ből a cél ból spe ci á lis kur zu so kat
szer vez ni, le het bölcs ta ná cso kat
osz ta ni vagy el mé le tek kel bom báz -
ni egy mást, de most lec két kap tunk
ab ból, hogy tán leg in kább ak kor
gyó gyul a lel ké szek lel ke, és ak kor
van jó kon dí ci ó ban, ha mo ti vá ló és
lé nye ges tar tal mat hall, és eb ből
épít ke zik a ma ga min den na pi, hét -
köz na pi vi lá gá ban. Er re van a leg na -
gyobb szük sége a mun ka év ele jén
min den lel kész nek; an nak is, aki re
nem irá nyul nak reflek to rok, ha nem
csak né hány ne héz sor sú em ber te -
kin te te, és an nak is, aki nek nagy
moz gás és nagy szá mok jel lem zik a
szol gá la tát.

Nem is tu dom, hány fé le for má ban
is mé tel te meg elő adónk a Bony hád -
tól Bu da pes tig tar tó au tó utun kon:
„Fan tasz ti ku san nyi tott, csu pa de rű
és iga zán irigy lés re mél tó lel ké szi kö -
zös ség volt ez. De jó volt itt len ni köz -
te tek! És ezt vi szem most ma gam mal
ha za. Van jö vő ott, ahol ennyi lel kész
ilyen lég kör ben van együtt…” A szép,
ki vi lá gí tott fő vá ros szak sze rű be -
mu ta tá sa után nem min den át hal lás
nél kül mond ta: „Ötöd ször já rok Bu -
da pes ten, de eze ket a szép sé get csak
most lát tam meg.”

Ő ezt lát ta. Va jon mi mit lát tunk?
Egy biz tos: a pezs gő, egész sé ges gyü -
le ke ze ti élet ter mé sze te sen nem csak
a lel ké szen mú lik, ha nem a jó csa pat -
mun kán és az egy re tisz tu ló lel ki at -
mo szfé rán. De az is a bony há di ta lál -
ko zó ta nul sá ga, hogy ér de mes ilyen
ter mé sze te sen és fel sza ba dul tan kö -
zel ke rül ni a lé nyeg hez és egy más hoz,
mert az egyik leg ér zé ke nyebb kö zös -
ség épí tő „esz köz”, a lel kész lel ke gyó -
gyul és erő sö dik ilyen kor. Ha az elő -
adónk nak si ke rült jó él mé nye ket
gyűj te nie ró lunk és a kör nye ze tünk -
ről, ak kor ta lán a mi lel künk is ké pes
lesz er re a jö vő ben.

A szerző evangélikus lelkész, az Evan -
gélikus Hittudományi Egyetem rek -
tora

A lel ké szek „lel ke”

Az or szá gos evan gé li kus lel kész -
kon fe ren ci án ado mány gyűj tést
tartottak az af ri kai éhe zők ja vá -
ra. A be folyt összeg 142 000
(száz negy ven kétezer) fo rint.

g Sza bó La jos

Munkaévkezdő lelkészkonferencia
b Ilyen még nem volt! Vagy ha

volt, na gyon-na gyon ré gen, er -
ről azon ban pon tos ada tok kal
nem tud tak szol gál ni az au gusz -
tus 23–25. kö zött Bony há don
tar tott or szá gos mun ka év kez -
dő lel kész kon fe ren cia szer ve -
zői. Az ak kor tájt te tő ző au gusz -
tu si ká ni ku la rek ke nő hő sé gé ben
a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
Egy ház (MEE) mint egy két száz -
öt ven lel ki pász to ra ve tet te le
„pa pi mél tó sá gát”, il le tő leg fe les -
le ges ru ha da rab ja it. A Gáncs
Pé ter el nök-püs pök ál tal – ta lá -
ló an – „me zít lá bas kon fe ren ci -
á nak” el ne ve zett há rom na pos
együtt lét ugyan ak kor az el mé -
lyült lel ki töl te ke zés re is ki vé te -
les al kal mat nyúj tott.

A Bony há di Pe tő fi Sán dor Evan gé li -
kus Gim ná zi um és Kol lé gi um ide á -
lis hely szín nek bi zo nyult. Mél tán
hí res, kor sze rű sport csar no ká ban a
lég kon di ci o ná ló be ren de zés nap köz -
ben ugyan alul ma radt a hő ség gel
szem ben, de a lel ké szi kar ál ló- és
ülő ké pes ség ből je les re vizs gá zott.

Mi ként egy há zunk köz pon ti hon -
lap ján, az ese mény ről szin te órá ról
órá ra tu dó sí tó evan ge li kus.hu-n ol vas -
ha tó volt, az el ső na pon „Krá mer
György észa ki püs pök he lyet tes kö -
szön töt te az egy be gyűl te ket, majd
Gáncs Pé ter püs pök vet te át a szót.
Utá na Óno di Sza bolcs, a ven dég lá tó
Pe tő fi Sán dor evan gé li kus gim ná zi -
um igaz ga tó ja gra tu lált Ra dos né Len -
gyel An ná nak, a Dé li Egy ház ke rü let
fel ügye lő asszo nyá nak nem ré gi ben
ka pott ma gas ál la mi ki tün te té sé hez.”

A kon fe ren cia kül föl di ven dég elő -
adó ja, Klaus Doug lass evan gé li kus lel -
kész Já nos evan gé li u má nak a 15. fe je -
ze te alap ján tar tott bib lia ta nul mányt.
Elő adá sa után cso por tos be szél ge té sek -
re ke rült sor, a kö zö sen el fo gyasz tott va -
cso ra után pe dig az evan gé li kus lel ké -
szek or szá gos baj nok sá ga kö vet ke zett
– a leg kü lön bö zőbb sport ágak ban…

Más nap már az EvÉ let tu dó sí tói is
meg ta pasz tal hat ták azt a rend kí vül ol -
dott, test vé ri lég kört, amely a kon fe -
ren cia egé szét jel le mez te. Reg ge li
bib lia ta nul má nyá ban dr. Fa bi ny Ta -
más püs pök az Efe zu si ak hoz írt le vél
4,1–16 ver se alap ján mu ta tott rá ar -
ra, hogy az egy ház egy sé ge a kha risz,
míg sok fé le sé ge a ka riz ma mi att van.

Az öl tö nyé ből im már szin tén „ki -
vet kőz te tett” Klaus Doug lass Lu kács
evan gé li u má nak 5,37–39 ver sé re ala -
poz ta ve tí tett ké pes elő adá sát. Az új
re for má ció – 96 té tel az egy ház jö vő -
jé ről cí mű, evan gé li kus kö rök ben is jól
is mert könyv szer ző jé nek elő adá sa a
kon fe ren cia mot tó já ra kí sé relt meg
vá laszt ad ni: „Új bort ré gi töm lő be?”

Dél után kis cso por tok ban fe sze -
get ték to vább a kér dést a je len lé vők,
majd – Szvo rák Ka ta lin kon cert je és
az es ti tá bor tűz előtt – a cso port ve -
ze tők egy ple ná ris ülé sen össze gez ték
a leg fon to sabb meg ál la pí tá so kat.
Más nap Var ga Gyön gyi, az Evan gé -
li kus Hit tu do má nyi Egye tem do cen -
se is mer tet te a lel ké szek szá má ra in -
dí tan dó „hi va tás gon do zó” kép zés te -
ma ti ká ját, vé gül pe dig – Gáncs Pé ter
ige hir de té sé vel – úr va cso rás is ten tisz -
te let zár ta lel ké sze ink el ső or szá gos
mun ka év kez dő kon fe ren ci á ját.

d EvÉ let



6 e 2011. szeptember 4. Evangélikus Életkultúrkörök

Már há rom hó nap ja nincs
kö zöt tünk Boly ki Já nos re -
for má tus pro fesszor, aki né -
hány nap pal a nyolc va na dik
szü le tés nap ja előtt ha gyott itt
ben nün ket. Hi á nyát most, az
új tan év kö ze led té vel egy re
erő seb ben érez zük. Az el múlt
két év ti zed ben több nyár vé -
gén is együtt ter vez tünk elő -
adá so kat, kon fe ren ci á kat, kül -
föl di uta kat, könyv be mu ta -
tó kat.

A sa ját egy há zá ban és a
ma gyar tu do má nyos élet ben is
nagy tisz te let nek és sze re tet -
nek ör ven dő re for má tus új szö -
vet sé ges pro fesszor az evan gé -
li ku sok ba rát ja volt. Egy ko ron
és a kö zel múlt ban is. Az öt ve -
nes évek éb re dé si hul lá ma
egy szer re ha tott a re for má tus
és az evan gé li kus egy ház ban,
s Boly ki Já nos el ső, sí rig tar tó
ba rát sá gai is a fe le ke ze ti ha tá -
ro kon túl szö vőd tek.

Boly ki Já nost az éb re dé si
moz ga lom lel kü le te és Joó
Sán dor pa sa réti re for má tus
lel kész ige hir de té sei ve zet ték
a re for má tus teo ló gi á ra.
Hosszabb ide ig Szent end rén
és Etye ken volt pa ró kus lel -
kész. Dok to rá tu sát a ter mé -
szet tu do má nyok és a ke resz -
tény hit kap cso la tá ról ír ta.
Gye rek fej jel még édes apám
író asz ta lán lát tam egy neki
de di kált pél dányt, s kí ván csi -
an be le la poz va e mun ká ba,
le nyű gö zött a re for má tus lel -
kész ter mé szet tu do má nyos
mű velt sé ge.

Tel tek az évek. Boly ki Já nos
ka ted rát ka pott a Bu da pesti
Re for má tus Teo ló gi ai Aka -
dé mi án, ő lett az új szö vet sé -
gi tan szék ve ze tő je. Egy re
több ki ad vány szer ző je, újabb
és újabb öt le tek lel kes tá mo -
ga tó ja és meg va ló sí tó ja lett.
Sze mé lye sen is há lá val tar to -
zom ne ki, hogy két év ti zed del
ez előtt atyai ba rát já vá fo ga -
dott. Kap cso la tun kat ő kez de -
mé nyez te. A nyolc va nas évek
kö ze pén a sze ge di egye te -
men ki adott bib li ai her me ne -
u ti kai tár gyú ki ad vá nya im ra
ő, a re for má tus pro fesszor
fi gyelt fel. Az ő szor gal ma zá -
sá ra ala kul ha tott meg a Ká ro li
Gás pár Re for má tus Egye te -
men az egye te me ket, fe le ke -
ze te ket és tu do má nyo kat
össze kö tő Her me ne u ti kai Ku -
ta tó köz pont Ala pít vány,
amely nek ku ra tó ri u mi tag ja
volt. Ami kor az Evan gé li kus
Hit tu do má nyi Egye te men el -
in dul ha tott a her me ne u ti ka
ok ta tá sa, tá vol lé tem ben ő ta -
ní tot ta az el ső „her me ne u ti -
kai” év fo lya mot, akik az óta is
büsz kék ar ra, hogy ők még
„Boly ki-ta nít vá nyok”.

Hű sé ges és lo já lis ba rát ja
volt az evan gé li kus új szö vet -
sé ges pro fesszor kol lé gá já nak.
A fi a tal, te het sé ges pá lya kez -
dő új szö vet sé ge se ket min dig
min de nütt jó in du lat tal bá to -
rí tot ta és tá mo gat ta. Sze re pet
vál lalt dok to ri disszer tá ci ók
vé dé sé ben, ha bi li tá ci ós dol go -
za tok ér té ke lé sé ben. Töb ben is
Boly ki Já nos nak kö szön he tik,
hogy el ér ték azt, amit el ér het -
tek. So ha sem uta sí tott vissza

meg hí vást vagy fel ké rést. Elő -
adá sa it a hall ga tói min dig él -
ve ze tes nek tar tot ták: mon da -
ni va ló já ban ta lál ko zott a ki ér -
lelt ko moly ság és a vi dám -
ság, a reá oly jel lem ző ked ves
hu mor.

A hit val ló teo ló gi ai mély ség
és in tel lek tu á lis nyi tott ság ná -
la nem zár ta ki egy mást. Lel -
ke se dett az új, iro dal mi mód -
sze re kért. Min dig sze re tett új
dol go kat ta nul ni. A prince to -
ni teo ló gi ai in té zet ben Já nos
evan gé li u má nak drá ma i sá gát
ku tat ta, ké sőbb köny vet is írt
er ről.

Hány szor ko pog tat tam la -
ká suk aj ta ján! Min dig vi dá man
ki szólt: „Jö vök!” Hány szor
foly tat tunk jó be szél ge tést az
egy ház, az egye tem ak tu á lis
ügye i ről!

Ga bi né ni, a fe le sé ge min -
dig „őr kö dött fe let te”, be teg sé -
ge ik ben is pél da mu ta tó hű ség -
gel tá mo gat ták egy mást. Egy
kü lön le ges pil la na tot örök re
em lé ke ze tem be vés tem. Az
el múlt év őszén a Ma gyar Re -
for má tus Pres bi te ri Szö vet -
ség en gem is meg hí vott a va -
sár na pi Kál vin té ri is ten tisz te -
le ti al kal má ra. Au tó mat a hit -
tu do má nyi kar kö ze lé ben tet -
tem le. Ami kor már gya lo go -
san ki for dul tam a Rá day ut cá -
ra, né hány mé ter re előt tem
nagy fe ke te ka lap já ban Já nos
bá csit és mel let te Ga bi né nit
pil lan tot tam meg. Meg ra ga -
dott, aho gyan las san men nek
a temp lom fe lé. Ahogy egy -
szer re lép nek, tel jes har mó ni -
á ban. Né hány per cig csak kö -
vet tem őket, és szem lél tem
szép moz gá su kat. Az tán csat -
la koz tam hoz zá juk, és egy
pad ban, egy más mel lett hall -
gat tuk a püs pök pré di ká ci ó ját.

Boly ki Já nos Jé zus ta ní tá sát
Já nos apos tol mun kás sá gán
ke resz tül köz ve tí tet te leg in -
kább. Te me té si bú csúz ta tá sán
a dé kán Cor pus Jo han ne um ról
be szélt, amely egy szer re vo nat -
ko zott Já nos apos tol ra, az
evan gé li um ra, a já no si le ve lek -
re és a má sik Já nos, Boly ki Já -
nos pro fesszor köny ve i re, hi -
szen ő Já nos evan gé li u má ról, a
já no si le ve lek ről írt ma gyar
nyel ven im már klasszi kus nak
te kint he tő kom men tá ro kat.

Az Igaz ta nú val lo más (Osi -
ris Ki adó, 2001) és A ta nú ság -
té tel foly ta tó dik (Osi ris Ki -
adó, 2008) című kötet re mél -
he tő leg min den evan gé li kus
lel kész pol cán is meg ta lál ha -
tó. Ha ez így van, ak kor Jé zus -
nak és ked ves ta nít vá nyá nak e
mai ta nít vá nya nem csak az
evan gé li kus teo ló gu sok, a
szak em be rek, ha nem min den
evan gé li kus lel kész ba rát ja is
lett az evan gé li u mot hir de tő
szol gá lat ban.

A Je le né sek köny vé ről a be -
teg ség mi att csak hat fe je zet
ké szül he tett el, s a ta nú val lo -
más er ről a – mennyei is ten -
tisz te let ről szó ló – könyv ről
már oda fenn, a mennyei is ten -
tisz te le ten foly ta tó dik: Jé zus,
a ked ves ta nít vány és az evan -
gé li ku sok hű sé ges ba rát ja már
ott éne kel…

g Fa bi ny Ti bor

Az evan gé li ku sok
ba rát ja

Boly ki Já nos (1931–2011) em lé ke ze te
b Le zá rult egy je len tős kor szak a ma -

gyar ze ne tör té net ben és a ma gyar
egy ház ze ne vi lá gá ban. Ri deg, ko po -
gós tény ként a dél utá ni hí rek ben
mond ták be au gusz tus 26-án: 77
éves ko rá ban el hunyt dr. Dob szay
Lász ló Szé che nyi-dí jas ze ne tör té -
nész, kar nagy, nép ze ne ku ta tó, a
Liszt Fe renc Ze ne mű vé sze ti Egye -
tem pro fesszo ra. Ma gas ti tu lu sa it,
tu do má nyos el is me ré se it, ál la mi ki -
tün te té se it, mun kás sá gá nak ki emel -
ke dő ál lo má sa it ne héz len ne fel so -
rol ni. A lis ta ol da la kon át tar ta na. A
tu dós, a szer ve ző, az író, a kar ve ze -
tő, a „ta nár úr” be fe jez te föl di pá lya -
fu tá sát.

Az Evan gé li kus Élet ol va sói la punk ha sáb -
ja in több ször is ta lál koz hat tak Dob szay
Lász ló ne vé vel. Ri port alany ként is, cikk -
író ként is. Ha tal mas tel je sít mé nye, szer -
te ága zó mun kás sá ga egy sé ges egész, nem
szab dal ha tó szét rész te rü le tek re, hi szen
ő azon nagy for má tu mú tu dó sok kö zé tar -
to zott, akik össze füg gé se i ben lát ták a
vi lá got. Tá vo zá sá val a ma gyar ze ne tu do -
mány ban egy nagy kor szak zá rult le. 

Még is ki kell emel nünk két, szá munk -
ra kü lö nö sen is fon tos „szol gá la ti te rü le -
tét”. Ő volt a Liszt Fe renc Ze ne mű vé szeti
Egye tem Egy ház ze ne Tan szé ké nek új ra -
ala pí tó ja, irá nyá nak meg ha tá ro zó ja, fá rad -
ha tat lan ta ná ra, nagy sze rű szer ve ző je. Ő
hoz ta lét re a Ma gyar Egy ház ze ne Tár sa -
sá got, amely nek hosszú éve ken át ve ze -
tő je, majd a sta fé ta bot át adá sa után örö -
kös el nö ke lett. E két te vé keny sé ge dön -
tő en meg ha tá roz ta a ma gyar egy ház ze nei
élet je le nét, jö vő jét, az egy ház ze né szek és
a li tur gi á val fog lal ko zó szak em be rek
gon dol ko dás mód ját. Olyan mér cét adott,
amely hez min dig fel adat és nagy sze rű le -
he tő ség lesz fel nő ni.

Mél tat ni, ér té kel ni nem le het ilyen
szűk ke re tek kö zött, s a gyász ej tet te seb
is túl friss ah hoz, hogy meg fe le lő en le ír -
juk mind azt, ami vel  gaz da gí tott min ket,
ta nít vá nya it, mun ka tár sa it s a ma gyar egy -
há zak ze nei és li tur gi kus éle tét. Ennek
elle né re áll jon itt né hány mon dat, amely
alap ja le het Is ten irán ti há la adá sunk -
nak, ami ért egy sok ta len tu mú em ber rel
aján dé ko zott meg min ket.

Hí vő em ber volt. A ka to li kus egy ház
hit val ló tag ja ak kor is, ami kor egy há za fi -

gyelt sza vá ra, ak kor is, ami kor meg nem
ér tés kí sér te. Fél tőn sze ret te az egy há zat
– s ha ha ra gu dott is oly kor, ér te tet te, s
nem el le ne…

A hit nem rá adás volt a tu do má nyos
ki vá ló ság mel lett, ha nem minden nek az
alap ja. In nen lá tott, ér tel me zett min dent.
Ez ad ta gon dol ko dá sá ban a biz tos ko or -
di ná ta-rend szert. Tu dom, ki ben hi szek –

mond hat ta Pál apos tol lal együtt, hi szen
Is ten irán ti bi zal ma mel lett ott volt a hit
is me ret anya ga. Ér tet te, ami a nagy ti tok -
ból meg ér the tő, meg ta nul ta, ami a hit
dol ga i ból meg is mer he tő. A ku ta tó igé -
nyes sé gé vel gon dol ko dott Is ten nagy
tet te i ről. Ka to li kus hi te egy re job ban
nyílt meg a töb bi egy ház fe lé, s a szent ze -
ne kü lö nös har mó ni át ho zott az Is ten-di -
csé ret ben, imád ság ban. Tő le ta nul tam és
ve le gya ko rol hat tam, hogy az öku me né
ta nít vá nyi kö zös ség, ahol egy más tól ta -
nul ha tunk.

Nagy sze rű pe da gó gus volt. Ge ne rá ci ók
so ra nőtt fel a ke ze alatt. Az ír ni-ol vas ni
még nem tu dó kis gyer mek is nép sze rű so -
ro za tá ból, A han gok vi lá gá ból ta nul ta a
nép da lo kat, a szol mi zá ci ót. A szol fézs anyag
kö te te it vé gig ta nu ló fi a ta lok pe dig ál ta la vál -
hat tak ze ne is me rő, ze ne sze re tő em be rek -
ké. Kó ru sa i val olyan pe da gó giai mun kát
vég zett, amely nek foly ta tá sa ma el kép -
zel he tet lenül nagy fel ada tot je len te ne bár -
ki szá má ra. Ami kor ku ta tó nak hív ták,
csak úgy vál lal ta, ha ta nít ha tott is mel let -
te. S ró la iga zán el le he tett mon da ni: „nem
kö zép is ko lás fo kon” ta ní tott… Fan tasz ti -
kus le xi ká lis tu dá sá nak kin cses tá rá ból bő -
ven volt mit osz to gat nia. De ő en nél is töb -
bet tett: a ze ne, a tu dás, a gon dol ko dás kul -
tú rá já ba ka la u zol ta el a rá bí zot ta kat.

Ki vá ló egy ház ze nész volt. Nem csak
kot tá kat lá tott ma ga előtt, nem csak
han go kat for mált meg, nem csak li tur gi -
kus fel ada to kat lá tott el: az egy ház ze ne
tit kát, lé nye gét ér tet te. A leg ma ga sabb
szín vo na lon is mer te és gya ko rol ta a
szak mai ol da lát, de mély hit tel és alá zat -
tal él te meg a li tur gi kus ze ne aján dé kát.
S bár az in for má ció ára dat is le nyű gö ző
volt egy ház ze nei ok ta tá sá ban, ne ve lé sé -
ben, va ló já ban a li tur gi kus lel kü let, egy -
ház ze nész-men ta li tás, egy há zi as gon -
dol ko dás mód áradt be lő le, és ra gadt
hall ga tó i ra.

Kü lön le ges mun ka bí rá sú tu dós volt.
Szá mos pub li ká ci ó ja je lent meg vi lág szer -
te. Ne vét nem csak Eu ró pá ban je gyez ték.
Ta nul má nyai, ta nul mány kö te tei, tan -
köny vei, cik kei ha tal mas ku ta tó mun ka
ered mé nye ként lát tak nap vi lá got. A nép -
ze ne ku ta tás ép pen olyan fon tos volt,
mint Mo zart vagy Bar tók tit ka i nak fel de -
rí té se; a gre go ri án vi lág mély össze füg gé -
se i nek ta nul má nyo zá sa ép pen úgy, mint
a li tur gia tör té ne ti és tar tal mi gaz dag sá -
gá nak fel tá rá sa. Min den ér de kel te. Szak -
te rü le te in kívül fog lal ko zott a kul tú ra más
te rü le te i vel is, de ér tő mó don ás ta be le
ma gát a tár sa da lom tu do má nyok né me -
lyi ké be is.

So ha nem tar tot ta meg ma gá nak az is -
me re tet, a tu dást. Vizs gá ló dá sa i nak min -
den ered mé nyét meg osz tot ta azok kal,
akik nyi tot tan, ér dek lőd ve fo gad ták. Ku -
ta tá sa i nak for gá csai, is me ret gyűj té sé nek
és elem zé sei nek „mel lék ter mé kei” is ara -
nyat ér tek. Gond ja volt rá, hogy eze ket is
át ad ja: a sa ját ki adá sá ban és költ sé ge in
meg je lent Gon dol ko dó fü ze tek is a má so -
kért fe le lős al ko tó mun ká já nak je lei vol -
tak. Mi köz ben a szel lem ma gas sá gá nak
csú csa it jár ta, oda fi gyelt em be rek re,
ügyek re, hogy ha té kony esz köz tá rá val
ott se gít sen, ahol csak tud. Az ösz tön dí -
jak so ka sá ga, a tu da tos ku ta tá si meg bí zá -
sok, a sze mély re szó ló ösz tön zé sek er ről
ta nús kod nak.

Mi előtt azon ban bár ki em ber ma gasz -
ta lás sal vá dol ná a meg em lé ke zés el fo gult
szer ző jét, hadd ír jam le: Is ten esz kö ze ként
néz het tünk fel rá. A te het sé gét, a szor gal -
mát, a kü lön le ges ké pes sé ge it, az ügyes -
sé gét Is ten től kap ta. A sok ta len tu mú
em ber kin cse it nem ás ta el… Ezért em -
lé ke zé sünk most is há la adás sá kell, hogy
vál jék. So li Deo glo ria – Dob szay Lász -
ló ért is.

g Dr. Ha fen scher Ká roly (ifj.)

Le zá rult egy kor szak…

A kö zel múlt ban el ment Dob szay Lász ló. Sze mé lyes em lé ke i met
vet tem elő ab ból a nyolc év ből me rít ve, amely so rán a mes ter
„szár nyai alatt” ér het tem meg az élet re.

Ma gam elé idéz tem a ve le kap cso la tos leg em lé ke ze te sebb ese -
mé nye ket, pél dá ul an ti fó na órá it. Pén tek es ti fá radt sá gunk pil -
la na tok alatt el szállt tö ké le te sen fel épí tett elő adá sa i nak hall -
ga tá sa köz ben. Láz ba ho zott min den kit, szin te sír tunk, ha nagy
rit kán el ma radt az óra. Sod ró len dü le tű ma gya rá za tai után min -
dig más ho gyan men tünk ha za.

Fan tasz ti kus pe da gó gi ai ér zék kel meg lát ta, mi van a di á kok -
ban, és tü rel me sen hagy ta, hadd ér jen meg ben nük az em ber. A
Ze ne aka dé mia egy ház ze ne tan sza kán ott hont adott ne künk, ha -
gyo má nyo kat te rem tett, mér cét ál lí tott fel, igé nyes ség re mu ta -
tott rá.

Az tán ott vol tak a Bar tók női ka ri pró bák, a le mez fel vé tel. A
Ká non alá olyan har mó ni á kat ját szott, hogy be le bor zong tunk,
be le csa va ro dott a fü lünk, cso dá la tos volt hall gat ni, ve le éne kel -
ni. A kon cer te ken min dig olyan pluszt tett be le a pro duk ci ó ba,
amely től az tény leg fe lejt he tet len né vált. So ha olyan jól nem tud -
tam éne kel ni, mint azon a bar tó kos kon cer ten…

Az tán a tan sza ki te á zá sok… Hány szor vit tem ne ki a te á ját,
cser fe sen be szél get tem ve le, még „meg is éne kel tük” az ál lam vizs -
ga után: „Tu dom, mi az, öt órai teja, / Hej, La ci bá csi hat cu kor -
ral issza!” Most már so ha töb bet nem kí nál ha tom meg, és nem
ad ha tom tud tá ra ap ró, szem te len meg jegy zé se im mel, hogy
mennyi re sze re tem…

Ha lá la nap ján, es te em lé ke ző ve spe rát tar tot tak a fe ren ce sek -
nél. Egy sze rű zso lozs ma, ahol a gyá szo lók a vissza fog ha tat la -
nul öm lő könnyek kö zött, a zsol tá rok vi gasz ta ló sza va i val gyó -
gyul hat nak. Mert mi ért is sí runk, ha el vesz tünk va la kit? Hi szen
re mény sé günk sze rint az, aki itt ha gyott ben nün ket, vég re örök

bol dog ság ra ju tott. Mi ért hát a könnyek, a vég te len, ól mos fáj -
da lom? Ak kor mi ért nem sír tunk, mi kor itt, a föl dön be teg sé gé -
ben szen ve dett? Mi ez? Ön saj ná lat? Az el hunyt mennyei bol dog -
sá ga után va ló vá gya ko zás, irigy ke dés? Mind ket tő?

Ne he zen alud tam el. Em lé kek, zsol tár fosz lá nyok, le nyel he tet -
len gom bóc a tor kom ban, sú lya an nak, hogy tud juk-e gon doz -
ni el ül te tett fá it, to vább visszük-e az ál ta la meg te rem tett ha gyo -
má nyo kat…

Más nap de rűs nap ra éb red tem. Mint egy tel jes át ala ku -
lás után, azt érez tem, az, akit sze re tek, egy cso dá la tos, bol -
dog vi lág ba uta zott, ahol vég re be tel je se dett nagy vá gya, ame -
lyet ne künk is el mon dott: „Gye re kek, úgy men je tek a ha lál -
ba, hogy ke ze tek ben le gyen egy cet li, a más vi lá gon ki min den -
ki vel sze ret né tek be szél get ni! Ne fe led jé tek! Ná lam az el sők közt
van Bach, s min den kép pen sze ret nék egy ko ra ke resz tény is -
ten tisz te le ten részt ven ni, s vég re bi zo nyo san tud ni, mi lyen
volt!”

Mo so lyog tam ezen és min den ve le kap cso la tos em lé ke men,
amely elő ző nap még a tor ko mat szo ron gat ta. Az esti Mag ni fi -
cat an ti fó ná ja gyó gyí tot ta ön saj ná la to mat: „Ol dozd fel, Uram,
a meg holt hí ve id nek lel két min den bű nük nek kö te lé ké ből, hogy
a fel tá ma dás di cső sé gé ben a te szent je id kö zött föl tá maszt ván
meg újul ja nak.”

Te hát igaz, hogy cél ba ért. Mi is jegy ze tel jünk szor go san a kis
cet link re, hogy ha át lé pünk in nen az iga zi élet be, ne jöj jünk za -
var ba! Én pél dá ul sze ret ném meg kí nál ni a mes tert egy te á val,
hat cu kor ral… Meg még annyi min dent. És ott, az iga zi élet ben
ta lál koz nék a mennyei Mes ter rel, min den ki Mes te ré vel is.
„Örök nyu go dal mat adj, Uram, ne kik, és az örök vi lá gos ság fé -
nyes ked jék ne kik.” Hi szem, hogy így lesz.

g ma ma szek

Az örök vi lá gos ság fé nyes ked jék ne ki!
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Éh ín ség
Af rika szar ván

HU MA NI TÁ RI US KA TASZT RÓ FA
KE LETAF RI KÁ BAN
A Szo má li át, Eti ó pi át és Ke nyát súj tó
rend kí vü li szá raz ság mi att a ré gi ó ban
sú lyos ivó víz- és élel mi szer hi ány ala kult
ki, mely nek kö vet kez té ben kö zel tíz mil -
lió em ber ke rült köz vet len élet ve szélybe.
Mint min den ilyen csa pás nál, itt is a

gye re kek és a nők a leg in kább ki szol -
gál ta tot tak és ve szé lyez te tet tek.

A Szo má li á val ha tá ros or szá -
gok ban, a több száz ezer főt

be fo ga dó me ne kült tá -
bo rok ban élők hely -

ze te nap ról nap ra
rom lik…

b Mil li ó kat fe nye get az éh ha lál a 60 éve nem lá tott szá raz ság mi att.
b A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház dia kó ni ai szol gá la ta

gyűj tést szer vez az eti ó pi ai test vé rek meg se gí té sé re.
b Az össze fo gást se gí ti a Ma gyar Öku me ni kus Se gély szer ve zet.

Hely szín re kül dött mun ka tár suk már meg kezd te
a se gély prog ram elő ké szí té sét.
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– Ami kor Ad disz-Ab ebá ba ér -
kez tem, 18 °C volt, esett, és na po kig
nem lát tam nap sü tést. Ad disz ból
be ér tünk a he gyek be, ott olyan eső és
sár volt, hogy a dél re in du ló se gély -
szál lít má nyok so főr jei öt-tíz nap nyi
ké sést je len tet tek – me sé li ri port ala -
nyom, Be lé nyi Dá ni el, a Ma gyar Öku -
me ni kus Se gély szer ve zet (MÖSZ)
mun ka tár sa, aki a na pok ban tért
vissza Eti ó pi á ból. – Ne héz volt el kép -
zel ni, hogy a for ró szá raz ság mi att va -
gyunk itt. Ezek után pe dig, szin te né -

hány ki lo mé ter rel a po cso lyák után
már csont szá raz ra szik kadt ku ko ri -
ca me zőn át vitt az utunk. Hi he tet len
kont raszt szin te egy más szom széd -
sá gá ban. Kép zel jünk el egy olyan
vi déket, ahol több száz ki lo mé te ren
át au tóz ha tunk anél kül, hogy bár mi
élőt lát nánk. Ki szá radt fo lyó med rek,
csont tá szá radt bo zó tok, mu mi fi -
ká ló dott ál lat te te mek tar kít ják a tá -
jat, és élet nek sem mi je le. Kí sér te ti -
es él mény.

Eb ben a ré gi ó ban több he lyen
oszt élel met a kor mány egy faj ta el -
osz tó bá zi sok rend sze rét al kal maz va,
de négy és fél mil lió eti óp éhe ző élel -
me zé se ko moly fel ada tot je lent, s itt
is el kél a kül ső se gít ség. Az itt élők
azt me sél ték, hogy ná luk más fél éve
nem esett eső. És a kö vet ke ző el tű -
nő élet for ma ként de fi ni ál ták ma -
gu kat.

Há rom száz ki lo mé te ren ke resz tül
hi he tet len szá raz sá got lát tunk, az
út men ti bok rok ra ra kó dott por tól a
vi dék ha vas táj ra em lé kez tetett,
mind ez per sze 37 °C-os ká ni ku lá ban.
Ilyen kö rül mé nyek kö zött ván do -
rol nak – sok szor he te kig – nők és
gyer me kek, da col va az ele mek kel,
ese ten ként a vad ál la tok kal – te szi
hoz zá Be lé nyi Dá ni el.

– Az el múlt hat van év leg sú lyo sabb
szá raz sá ga pusztít most Af ri ka szar -
ván. Az öku me ni kus se gély szer ve zet
meg bí zá sá ból jár t a hely szí nen. Mi -
vel fog lal koz ott a kint lé te alatt? Mi -
lyen a hely zet most Eti ó pi á ban?

– A Ma gyar Öku me ni kus Se gély -
szer ve zet mun ka tár sa ként tény fel tá -
ró úton jár tam a tér ség ben. A kint
szer zett ta pasz ta la tok alap ján úgy
dön töt tünk, hogy mind az eti óp tá bo -
rok ban la kó szo má li ai me ne kül te -
ken, mind a he lyi éhe ző kön se gí -
tünk. Az éh ín ség Szo má li át, Eti ó pi át,
Ke nyát, Erit re át, Dzsi bu tit és Szu dán
egyes ré sze it érin ti. A leg kri ti ku sabb
a szo má li ai hely zet, mi vel on nan
nem csak a szá raz ság, ha nem az al-
Sha ba ab isz lam is ta mi lí cia elől is me -
ne kül ni kény sze rül nek az em be rek.

Az al-Sha ba ab nem csu pán ta -
gad ja az éh ín ség té nyét, de nem is en -
ged se gély szer ve ze te ket az ál ta la
kont rol lált te rü le tek re. Emi att több
száz ez ren kény te le nek me ne kül ni,

da col va az eset le ges fegy ve res meg -
tor lás sal is. Ke nyá ban je len leg kö rül -
be lül öt száz ezer me ne kült él me ne -
kült tá bo rok ban, és ez a szám fo lya -
ma to san nö vek szik. Ab ban a ré gi ó -
ban, ahol a hosszú tá vú te vé keny sé -
gét sze ret né vé gez ni Eti ó pi á ban a
Ma gyar Öku me ni kus Se gély szer ve -
zet, ez a szám má ra meg ha lad ta a
száz húsz ez ret.

A Dol lo Odo ha tár vá ros kör nyé -
kén ta lál ha tó tá bor fel épí té se a kö -
vet ke ző kép pen néz ki. Na pon ta kö -

zel két ezer me ne kült jut át a ha tá ron
– ők egy re giszt rá ci ós tá bor ba ke rül -
nek. Itt fel ve szik az ada ta i kat, kap -
nak élel met, meg né zi őket or vos,
majd a vá ros tól kö rül be lül hat ki lo -
mé ter re lé vő át me ne ti tá bor ba ke rül -
nek. Je len leg hu szon öt ez ren van -
nak ezen a he lyen, ahol há rom hó -
na pot tölt het nek. Ez után me het -
nek a me ne kült tá bo rok ba, ame lyek
a vá ros tól akár het ven ki lo mé ter re is
le het nek, ha tal mas te rü le te ken.

Ami mi att mi Eti ó pi á ra kon cent -
rá lunk, az az, hogy ott két fe lé vá lik
a prob lé ma, tör té ne te sen a száz ez -
res szo má li ai me ne kült tá bor ra és
an nak a négy és fél mil lió eti óp nak
a hely ze té re, akik nem me het nek be
a me ne kült tá bo rok ba, hi szen azok a
kül föld ről ér ke zők szá má ra lé te sül -
tek, pe dig őket ugyan úgy sújt ja az
aszály, csak ne kik már nincs ho vá

me ne kül ni ük. Ők ma rad nak a fal va -
ik ban, és kü lön bö ző élel mi szer osz -
tó pon to kon pró bál ják be sze rez ni a
ha vi fej adag ju kat, amely rend sze rint
jócs kán el ma rad az elég sé ges től.

A me ne kült tá bor la kó i nak nyúj tott
se gít sé günk egy azon na li gyors se gély
az egy há zi hát te rű se gély szer ve ze ti
part ne re ink köz re mű kö dé sé vel, az
eti óp he lyi e ken vi szont egy hosszabb
tá vú se gély prog ram mal sze ret nénk
ha té ko nyan se gí te ni, mely nagy ban
függ az au gusz tus ele jén meg hir de -
tett ado mány gyűj tő fel hí vá sunk ered -
mé nyé től is. Ez olyan vi zes pro jek te -
ket ta kar, ame lyek hosszabb tá von
eny hít het nék az ilyen krí zis hely ze te -
ket. A há rom mil lió fo rint ér ték ű
gyors se gélyt egy he lyi part ner szer ve -
zet köz re mű kö dé sé vel jut tat tuk el egy
Kobe ne vű, hu szon öt ezer em bert
el lá tó me ne kült tá bor la kó i nak. Ter -
mé sze te sen ez szin te csepp a ten ger -
ben, hi szen az eti óp hely ze tet több
mil li árd dol lár ból le het ne csak meg -
nyug ta tó an ren dez ni, de még is, amit
tu dunk, azt meg tesszük, ma gyar se -
gély szer ve zet ként, ma gyar ado má -
nyok ból se gí tünk a sú lyos krí zis be ke -
rült em ber tár sa in kon. A tér ség ben je -
len van az összes nagy nem zet kö zi
se gély szer ve zet és az ENSZ kü lön bö -
ző szer vei, ame lyek nek a mun ká já hoz
szintén hoz zá tudunk  já rul ni a ma -
gunk le he tő sé ge i hez mér ten.

– Ho gyan in dul egy ilyen pro jekt?
– Ter mé sze te sen ahogy min den

szak ma i lag meg ala po zott mun ka,
úgy a mi énk is a ter ve zés sel kez dő -
dik. Nem zet kö zi krí zis hely zet ese -
tén össze ül a szak mai stáb, és a ren -
del ke zés re ál ló in for má ci ók alap ján
fel mé ri a legfontosabb teen dő ket. El
kell tud ni dön te ni, hogy miként
tu dunk a leg ha té ko nyab ban se  gí te -
ni. Ennek a fo lya matnak az egyik
első lépéseként jár tam a tény fel táró
úton. Két hét re ér kez tem Eti ó pi á ba,
eb ből az el ső he tet Ad disz-Ab ebá -
ban töl töt tem, hogy fel ve gyem a
kap cso la tot a he lyi part ner szer ve -
ze tek kel. Ez itt a Dan Church Aid és
az Ethi o pi an Evan ge li cal Church
Me ka ne Ye sus (eti óp evan gé li kus
egy ház), ame lyek nek a se gély szer -

ve ze té vel ki csit több szer ve zést,
pon to sab ban ad mi niszt rá ci ót igény -
lő az együtt mű kö dés, hi szen –
szem ben az egy ház iakkal – ál la mi
fel ügye let alatt állnak.

Az eti óp evan gé li ku sok ve ze tő je,
dr. Wak seyo um Ido sa Nege ri lel kész
meg hí vott a va sár na pi is ten tisz te le -
tük re, ahol le he tő sé get kap tam, hogy
át ad jam a ma gyar evan gé li ku sok ne -
vé ben dr. Fa bi ny Ta más püs pök üd -
vöz lő sza va it is. Az el ső né hány nap

a má so dik hét te rep fel mé rő mun ká -
já nak ter ve zé sé vel telt, amit az tán tett
kö ve tett, így ju tot tam el Dol lo Odó -
ba, il let ve a kö rü löt te lé vő me ne kült -
tá bo rok ba.

Egy ilyen út al kal má val fel kell
mér ni, hogy a he lyi vagy a már
hely szí nen lé vő nem zet kö zi part ner -
szer ve ze tek kel együtt mű köd ve szük -
ség van-e te le pí te ni sa ját kol lé gá kat,
vagy ha té ko nyabb a már ott lé vő kön
ke resz tül vé gez ni a se gé lye zést.

Ke let-Af ri ká ban, Af ri ka szar ván nem csak a m
Be lé nyi Dá ni el lel – aki a Ma gyar Öku me ni kus Se gély szer ve



Evangélikus Élet 2011. szeptember 4. f 9melléklet

Fel kell tud ni ven ni a kap cso la tot
a he lyi part ner szer ve ze tek kel, de
pél dá ul ott ma rad ni és az élel mi szer -
osz tás ban se gí te ni nem min den eset -
ben ha té kony. Az én friss ta pasz ta -
la ta im is azt mu tat ják, hogy olyan ha -
tal mas és fe les le ges költ ség gel jár na
egy új, meg fe le lő inf ra struk tú ra ki ala -
kí tá sa és a kol lé gák ot ta ni élet kö rül -
mé nye i nek biz to sí tá sa, hogy – ha

oda te le pü lünk, ak kor – „töb be ke rül -
het a le ves, mint a hús”. Ma gya rán a
pénzt oko sabb a part ne rek kel va ló
együtt mű kö dés ben a köz vet len se gé -
lye zés re for dí ta ni, per sze meg fe le lő
után kö ve tés sel.

– Egy magyar segélyszervezet ho -
gyan tud hozzájárulni a nagy szer ve -
zetek munkájához?

– Nyil ván nem ar ról van szó,
hogy a MÖSZ egy ek ko ra, ti zen két
mil lió em bert érin tő ter mé sze ti ka -
taszt ró fa mér té ké vel ará nyos se -
gély prog ra mot va ló síthatna meg,
de a se gí tő szán dék, a hu ma ni tá ri -
us se gé lye zés ben szer zett húsz éves
ta pasz ta lat, a tá mo ga tók ál tal fel -
aján lott pénz ado má nyok ar ra ha tal -
maz nak fel ben nün ket, hogy erő ink
ará nyá ban ma gyar szer ve zet ként
se gít sünk azo kon, aki ket az éh ha lál,
a szom jú ság fe nye get, s min den nap -
ja i kat a tel jes ki lá tás ta lan ság szö vi át.

Egy ilyen hely zet ben a már meg lé -
vő nem zet kö zi csa tor ná kat hasz nál -
va, part ner szer ve ze te ink kel együtt -
mű köd ve ered mé nye sen jut tat hat -
juk el a tá mo ga tá sun kat a rá szo ru -
lók hoz. Ez a nem zet kö zi pro to koll
ilyen ese tek ben, így je len tő sen csök -
kent he tő az ado má nyok cél ba jut ta -
tá sá nak költ sé ge.

Mun kánk má sik ré sze a he lyi ek, az

eti óp rá szo ru lók hosszú tá vú se gí té -
se, amely re a két he te in dult és még
egy hó na pig tar tó ado mány gyűj té -
sünk irá nyul. Ezek, mint már em lí -
tet tem, el ső sor ban „vi zes pro jek -

tek” Eti ó pi a aszály ál tal leg sú lyo sab -
ban érin tett te rü le te in. Szó van ré -
gi ku tak fel újí tá sá ról, új ku tak fú rá -
sá ról, az eső víz ha té kony össze gyűj -
té sét és meg tar tá sát szol gá ló cisz ter -
nák lé te sí té sé ről. Eze ken a te rü le te -
ken – Oro mia tar to mány nagy ré -
szén – más fél éve nem esett eső.
Előt te vi szont özön víz sze rű volt, és
sok kal több kárt oko zott, mint hasz -

not. Sok eset ben az a baj, hogy a rit -
kán ér ke ző és ára dá sok kal kí sért
eső zé sek el mos sák, sár ral tö mik el a
ku ta kat, víz ve ze té ke ket, ita tó vá lyú -
kat, víz tá ro zó kat. Így na gyobb prob -

lé mát hagy nak ma guk után, mint
amek ko ra az eső előtt volt. Az ado -
mány gyűj tés ered mé nyé től füg gő en
az ilyen jel le gű ká rok el há rí tá sán, ki -
vé dé sén és meg elő zé sén fá ra do zó he -
lyi szer ve ze tek kel fo gunk együtt -
mű köd ni.

– Az öku me ni kus se gély szer ve zet a
vi lág szám ta lan pont ján se gí ti a rá -
szo ru ló kat. Meg em lí te ne né há nyat a
nem zet kö zi mun ká ik kö zül?

– Leg na gyobb kül föl di hu ma ni tá -
ri us sze rep vál la lá sunk az af ga nisz tá -
ni, amely 2001-ben kez dő dött, és
jelenleg is zaj lik. Ez a kü lön bö ző
gyors se gít ség nyúj tá soktól kezdve a
hosszú tá vú fej lesz té se kig – mun ka -
hely te rem tés, ok ta tás fej lesz tés – na -
gyon sok ré tű. Ez utób bi ke re té ben
több mint egy tu cat is ko lát épí tet tünk
Af ga nisz tán ban. Nem zet kö zi se gé lye -
zé sünk te rü le te i nek so ra hosszú, a tel -
jes ség igé nye nél kül áll jon itt né hány:
van nak pro jekt je ink Kár pát al ján, Er -
dély ben, Észak-Ka u ká zus ban, de em -
lít het jük Srí Lan kát és Ha i tit is.

– Gyak ran ta lál koz ni azzal az
at ti tűd del, hogy Af ri ká ban ed dig is
éhez tek, mi ért kell egy ilyen tá vo li or -
szág ba vin ni az ado má nyo zók pén zét,
ami kor épp elég a baj itt hon is. Mi -
ért kü lön le ges ez a most ki ala kult
hely zet? Mi a ga ran cia, hogy az ado -
má nyok oda jut nak, aho vá szán juk?

– Va ló ban sok szor ta lál ko zunk
ilyen kér dé sek kel. Va ló ban van nak

Ma gyar or szá gon is, akik éhez nek, de
szá mos eset ben ma guk az ado má -
nyo zók ke res nek meg ben nün ket, és
aján la nak fel ado mányt kül föl di ka -
taszt ró fák áldozatainak a tá mo ga tá -
sá ra. A se gély prog ram költ sé ge it sok -
szor nem zet kö zi pá lyá za ti for rá sok -
ból egé szít jük ki, de olyan ese tek is
van nak, ami kor kül föl di do nor tá mo -
gat ja – akár száz öt ven-száz hat van
mil li ó val – a ha zai szo ci á lis és fej lesz -
tő mun kán kat. A se gély szer ve zet te -
vé keny sé ge na gyon sok ré tű, a nem -
zet kö zi se gé lye zés és fej lesz té si prog -
ra mok csak egy ré szét ké pe zik a

mun kánk nak. Ami az ado má nyo -
zók pén zét il le ti, a Ma gyar Öku me -
ni kus Se gély szer ve zet im már két év -
ti ze de kü lö nös gon dot for dít te vé -
keny sé gé nek át lát ha tó sá gá ra. Ez a
gya kor lat ban töb bek közt azt je le nti,
hogy hon la pun kon min den év ben ol -

vas ha tó a köz hasz nú sá gi je len tés,
ahol az ér dek lő dő meg tekintheti
min den te vé keny sé günk té te les el szá -
mo lá sá t. Emel lett igyek szünk be -
szá mol ni min den munkánkról a mé -
di án ke resz tül is. Ter mé sze te sen egy
nem zet kö zi könyv vizs gá ló cég fo lya -
ma to san fel ügye li az ada tok hi te les -
sé gét. Emel lett a be ér ke ző ado má -
nyok fel hasz ná lá sá ról rend sze re sen
kap nak be szá mo lót a tá mo ga tó ink.

Ke let-Af ri ká ban az utób bi év ti ze -
dek leg sú lyo sabb éh ín sé ge tom bol,
en nek kap csán je len leg ti zen két mil -
lió em ber van köz vet len élet ve szély -
ben. Egy olyan kor ban, ami kor nem -
zet kö zi egyez mé nyek deklarál ják,
hogy a biz ton ság, a tisz ta ivó vízhez
és a meg fe le lő éle lemhez való
hozzáférés alap ve tő em be ri jo g. Mi
itt, Ma gyar or szá gon a jó lé ti tár sa dal -
mak min den ál dá sát él vez het jük,
töb bé-ke vés bé biz ton ság ban él he -
tünk az Eu ró pai Unió tag ja ként. Ez a
hely zet a vi lág leg sze ren csé sebb
államai kö zé eme li ha zán kat. Ez zel
szem ben sok or szág nem ké pes se gí -
te ni ma gán, fo lya ma to san kül ső se -
gít ség re szo rul. Az zal le het vi tat -

koz ni, hogy me lyik or szág nak hogyan
ve ze tett ide a tör té nel me, de azon
nem, hogy most se gít ség re szo rul nak.
Ezek ben az or szá gok ban az ENSZ és
a nem zet kö zi se gély szer ve ze tek nél -
kül úgy hal na éhen hó na po kon be lül
sok mil lió em ber, hogy a nyu ga ti vi -
lág meg sem tud ná! Min den se gí te -
ni tu dó és aka ró or szág nak, szer ve -
zet nek, egy ház nak és ma gán em ber -
nek ki emel ten fon tos a tá mo ga tá sa.

Le het per sze mon da ni, hogy itt -
hon is épp elég a gond, de itt hon is
na gyon sok mun kát vég zünk, s ezek
nem zár hat ják ki egy mást.

me ne kült tá bo rok la kói van nak élet ve szély ben
e zet meg bí zá sá ból Eti ó pi á ban járt – Kiss Ta más be szél ge tett
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Ked ves test vé rek az Úr Jé zus Krisz -
tus ban!

Ke gye lem nék tek és bé kes ség Is -
ten től, a mi Atyánk tól és az Úr Jé zus
Krisz tus tól!

Vi lá gunk nak ha tal mas krí zis sel
kell szem be sül nie, amely az Egye sült
Nem ze tek Szer ve ze tének a szak ér tői
sze rint több mint ti zen kétmil lió em -
ber éle tét ve szé lyez te ti. Az Af ri ka
szar vát súj tó szá raz ság ra és konflik -
tus hely zet re uta lok. Szo má lia nagy
ré szén éh ín ség tom bol, és az egész ré -
gi ót az el múlt hat van év leg sú lyo sabb
szá raz sá ga sújt ja. Mind ezt te té zi a
több mint húsz éve tar tó, erő szak kal
te li konflik tus hely zet és a sta bil kor -
mány za ti erők hi á nya Szo má li á ban,
mely nek bizonytalan hely ze te a
szom  szé dos or szá gok ra is ki hat. A
szo má li a i ak leg alább egy ne gye de
kény sze rült el hagy ni ott ho nát a túl -
élés ha tá rán egyen sú lyoz va. Már ed -
dig is meg rá zó szám ban hal tak meg
gyer me kek és fel nőt tek.

A Lu the rá nus Vi lág szö vet ség
(LVSZ) ak tí van részt vesz az erő fe -
szí té sek ben tag egy há za in és spe ci á -
lis dia kó ni ai szer ve ze tén, az LVSZ Vi -
lág szol gá la ton (LWI) ke resz tül. Az
LWI hír köz le mé nye i ből már tud -
hat ják, hogy múlt hé ten Ke nyá ban
jár tam. A he lyi és re gi o ná lis egy há -
zi ve ze tők kel és az LVSZ-iro da mun -
ka tár sa i val együtt ki fe jez tük a hely -
zet tel kap cso la tos ag go dal mun kat és
szo li da ri tá sun kat a te rü le ten élő
em be rek kel és egy há zak kal. Pár be -
szé det foly tat tunk a kor mány zat és
az ENSZ kép vi se lő i vel a le het sé ges
hu ma ni tá ri us meg ol dá sok ról. Az
evan gé li kus kö zös ség szo li da ri tá sa
erő tel je sen érez he tő vé vált.

Ha za tér ve sok ké pet őr zök az
em lé ke ze tem ben. El lá to gat tunk Da -
daab  ba, a vi lág leg na gyobb me ne -
kült tá bo rá ba, ame lyet az LVSZ tart
fenn. Már he tek óta na pon ta több
mint ezer, a szo má li ai éh ín ség és
konflik tu sok elől me ne kü lő em ber
ér ke zik a tá bor ba. Az LVSZ az
ENSZ-szel együtt mű köd ve fe lel a
négy száz ezer la ko sú „vá ro sért”. A
sze gény ség és az em be ri nyo mo rú -
ság fáj dal mas pél dá i nak le het tünk ta -
núi: egy fi a tal, hu szon egy éves, öt -
gyer me kes asszony el mond ta, hogy
hu szon há rom na pig gya lo golt, hogy
el ér je a me ne kült tá bort! A tá bor ba
ér ke zők nap ról nap ra gyen gébb ál -
la pot ban van nak. Kü lö nö sen meg rá -
zó azok nak az anyák nak a tör té ne -
te, akik kény te le nek má sok ra hagy -
ni gyer me ke i ket, mert már nincs ere -
jük to vább men ni.

Ugyan ak kor szép ta nú je le it lát tuk
az ENSZ, a ke nyai kor mány és a ci -
vil szer ve ze tek ha tal mas erő fe szí té se -
i nek: az LVSZ ál tal ko or di nált mun -
ka azon a meg győ ző dé sen ala pul,
hogy min den em be ri élet ér té kes,
ezért fá rad ha tat la nul mun kál ko dunk
min den egyes ol tal mat ke re ső em be -
rért. Az ott dol go zók az adott hely zet -
nek meg fe le lő meg ol dá so kat kí nál va

so kak éle tét men tik meg. Kü lö nö sen
le nyű gö zött a Da da ab ban dol go zó
száz húsz fős LVSZ-stáb, mely nek
tag jai fő ként fi a tal ke nya i ak, köz tük
sok nő vel. Ha tal mas mun kát vé gez -
nek hi he tet len el szánt ság gal és el kö -
te le zett ség gel. A tá bor ba  ér ke ző
összes em bert tisz te let tel és egyen lő
part ner ként ke zel ik.

A Tan zá ni á val ha tá ros ma száj te -
rü le ten, egy ke nyai evan gé li kus gyü -
le ke zet ben ve het tünk részt a va sár -
na pi is ten tisz te le ten. A gyü le ke zet
tag ja it is sú lyo san érin tet te a szá raz -
ság. A víz szint sok he lyen rend kí vül
ala csony, és eső még hó na po kig nem
vár ha tó. A leg több kö zös ség ál lat tar -
tás ból él, és már most na gyon le csök -
kent a szar vas mar ha-ál lo mány.

A fo ga dó or szá gok, köz tük Ke nya
és Eti ó pia né pé nek és egy há za i nak
szük sé gük van a szo li da ri tá sunk ra és
tá mo ga tá sunk ra, hogy egy részt foly -
tat has sák ki tar tó mun ká ju kat a me -
ne kül tek kö zött, más részt a szá raz -
ság el le né re is biz to sí ta ni tud ják sa -
ját meg él he té sü ket. Az egy há zak
már ed dig is ak tí van te vé keny ked tek
pél dá ul a kút fú rás, az is ko la szer ve -
zés és a gaz dál ko dá si pro jek tek tá -
mo ga tá sa te rén. Meg ha tó volt szá -
mom ra, hogy a he lyi kö zös sé gek
mennyi re hall gat nak az egy ház ál tal
he lyi, re gi o ná lis és nem ze ti szin ten
köz ve tí tett üze ne tek re.

Eb ben a krí zis hely zet ben tisz te let -
tel ké rem a test vé rek sür gős se gít sé -
gét a kö vet ke zők ben:

Imád koz za nak az Af ri ka szar ván
élő me ne kül te kért és az el ván dor ló -
kért, az őket be fo ga dó em be re kért és
kö zös sé ge kért, a kor mány za ti szer -
vek, a nem zet kö zi és ci vil szer ve ze -
tek mun ka tár sa i ért, akik ke mény
mun kát vé gez nek a krí zis meg ol dá -
sa ér de ké ben. Kü lö nö sen is fog lal ják
imá ba az LVSZ Da da ab ban dol go zó
csa pa tát, amely rend kí vül ne héz kö -
rül mé nyek közt vég zi mun ká ját.

Imád koz za nak a ré gi ó ban mű kö -
dő LVSZ-tag egy há za kért – a ke nyai
evan gé li kus egy há zért, az eti ó pi ai
Me ka ne Ye sus egy há zért és a tan zá -
ni ai evan gé li kus egy há zért – és min -
den egy há zért, hogy új erő re kap ja -
nak, és fo lya ma to san je len tud ja nak
len ni a ki nyi lat koz ta tás, a dia kó nia és
az ér dek kép vi se let te rén.

Fo gad ják nyi tot tan, „jó ked vű ada -
ko zói” lel kü let tel az LVSZ és az ACT
Al li ance ada ko zá si fel hí vá sa it a szo -
má li ai me ne kül tek és a szá raz ság
el le ni harc meg se gí té sé re Af ri ka
szar ván. Min den tag egy há zat fel hí -
vok ar ra, hogy füg get le nül mé re té től
és anya gi hely ze té től, fon tol ja meg tá -
mo ga tá si le he tő sé ge it. A Ke nyá ban
élők pél dá ja azt mu tat ja, hogy bi -
zony ta lan, fe nye ge tett hely zet ben is
van he lye a má sok fe lé mu ta tott
szo li da ri tás nak. Kö ve ten dő pél dát
mu tat nak a tan zá ni ai gyü le ke ze tek is,
akik az or szág észa ki ré szén élő test -
vé rek nek gyűj te nek.

Ösz tö nöz zék or szá guk kor mány -

za tát, hogy meg fe le lő en re a gál jon az
Egye sült Nem ze tek Szer ve ze te ré szé -
ről ér ke ző fel hí vá sok ra. Je len leg 1,3
mil li árd ame ri kai dol lá ros hi ány
mu tat ko zik a va lós szük ség let és az
ed dig össze gyűj tött tá mo ga tá sok
kö zött.

Jár ja nak köz ben or szá guk kor -
mány za tá nál, hogy  sok szo roz zák
meg nem zet kö zi erő fe szí té se i ket a
szo má li ai bé ke el éré se ér de ké ben.

Vé gül hadd osszak meg két jó zan
meg fon to lást a test vé rek kel. Elő ször
is tisz tá ban kell len nünk az zal, hogy
ez a krí zis nem fog ha mar vé get ér -
ni, és a gyors krí zis se gély sem ele gen -
dő. Mind ez csak a kez det. A szá raz -
ság ha tá sai leg alább de cem be rig
érez he tő ek lesz nek, és vár ha tó an
to vább ter jed nek a ré gió más te rü le -
te i re. A szá raz ság el múl tá val fel kell
ké szül ni a re ha bi li tá ci ó ra, a klí ma vál -
to zás ha tá sa i nak ke ze lé sé re és a ka -
taszt ró fa ké szült ség ja ví tá sá ra kö zép-
és hosszú tá von. Ke nyai lá to ga tá sunk
so rán a tag egy há zak és az LVSZ Vi -
lág szol gá la ta meg kezd ték a tár gya lá -
so kat a no mád ál lat tar tó kö zös sé gek
fenn ma ra dá sá nak hosszú tá vú pers -
pek tí vá i ról a fé lig ki szá radt vi dé ke -
ken, il let ve ezek dia kó ni ai és ér dek -
vé del mi vo nat ko zá sa i ról is értekez -
nek. A rész le tes pár be szé det az
LVSZ-iro da vi szi to vább a hely szí nen.

Má sod szor: ma gam is tisz tá ban
va gyok az zal, hogy a fel hí vás olyan
idő szak ban ér ke zik, ami kor sok or -
szág gaz da sá gi ne héz sé gek kel és bi -
zony ta lan ság gal küzd. Sze ret ném
meg kö szön ni az ed dig össze gyűlt
spon tán ado má nyo kat és fel aján lá so -
kat, ame lyek ma gán sze mé lyek,
LVSZ-mun ka tár sak, egy há zak és
egyéb szer ve ze tek ré szé ről ér kez -
tek. Na gyon há lás va gyok a szo li da -
ri tás ezen lát ha tó je le i ért.

Ugyan ak kor to vább ra is em be ri
éle tek fo rog nak koc kán. Fel kell ten -
nem a kér dést: mi ért hi ány zik 1,3 mil -
li árd ame ri kai dol lár a sze ren csét len,
ár tat lan em be rek meg men té sé hez,
ami kor en nek öt ven sze re se, száz -
szo ro sa is ha mar össze gyű lik, ami kor
a glo bá lis pénz ügyi szek tor meg -
men té sé ről van szó?

Evan gé li u mi szem pont ból bát ran
ál lít ha tom, hogy egy olyan vi lág ,
amely szen ve dé lye sen küzd az Af ri -
ka szar ván élő mil li ók éle lem hez va -
ló jo gá ért, egé szen új di men zi ót
nyit hat na a globális gaz da sá gban.
Sőt a szük sé get szen ve dő fe le ba rát -
ra va ló odafi gye lés ál tal meg nyí ló új
pers pek tí vák ígé re tes kö vet kez mé -
nyek kel jár hat ná nak a je len le gi pénz -
ügyi vál ság meg ol dá sá ra néz ve.

Meg kö szö nöm mind annyi uk imád -
sá ga it, tá mo ga tá sát és a meg élt kö zös -
sé get. Az em be ri szen ve dés min den -
ne mű meg ta pasz ta lá sa kor vall juk Is -
ten irán tunk va ló, fel ol do zó ke gyel -
mét, amely fel sza ba dít min ket, hogy
meg lás suk má sok szük sé gét.

Test vé ri kö szön tés sel
g Mar tin Jun ge fő tit kár

A Lutheránus Világszövetség (LVSZ)
főtitkárának levele

b Dr. Olav Fyk se Tve it az Egy há zak
Vi lág ta ná csa (EVT) mun ka tár sa -
i nak szó ló, au gusz tus 18-i üze ne -
té ben fel há bo ro dá sá nak adott
han got „az élel mi szer-el lá tás
aka do zá sa és aka dá lyo zá sa mi att,
mi vel ez egy re több em ber ha lá -
lát okoz za az éh ín ség súj tot ta
Szo má li á ban. A hu ma ni tá ri us
se gé lye zés aka dá lyo zá sa em ber -
te len ség, és szi go rú an el íté len dő.”

Az EVT fő tit ká ra így foly tat ta: „A leg -
fris sebb je len té sek sze rint négy száz -
ezer gyer mek van élet ve szély ben,
ha azon nal nem tör té nik for du lat.
Órá ról órá ra hal nak meg gyer me kek
és fel nőt tek. A kor mány za ti szer vek -
nek mű kö dő ké pes meg ol dást kell
ta lál ni uk olyan po li ti kai kö rül mé nyek
kö zött, ame lyek aka dá lyoz zák a víz-,
az élel mi szer- és az egyéb el lá tást.

Az éh ín ség olyan hu ma ni tá ri us
tra gé dia, ame lyet azon nal ke zel ni
kell, füg get le nül az adott nem zet
kö ré ben fo lyó po li ti kai küz del mek -
től. A nem zet kö zi kö zös ség nek – be -
le ért ve az af ri kai egy há za kat és min -
den egy há zi kö tő dé sű se gély szol gá -
la tot – gyor san kell cse le ked nie,
hogy a se gít ség el ér he tő vé vál jon. Ár -
tat lan éle tek fo rog nak koc kán.”

Tve it ki emel te azt a tá mo ga tást,
ame lyet az EVT Szo má li á ban, il let -

ve az Af ri ka szar vá nak ne ve zett te rü -
le ten nyújt a part ne rei, fő ként az
ACT Al li ance szá má ra; ez utób bi
szer ve ze tet, amely hu ma ni tá ri us
mun kát vé gez, il let ve a fej lesz tés te -
rü le tén te vé keny ke dik, száz ti zen egy
egy ház és szol gá lat al kot ja.

A fő tit kár ez zel zár ta üzenetét: „Az
Egy há zak Vi lág ta ná csa fel hí vást in -
téz az egy há zak hoz, a szak szol gá la -
tok hoz és a bő ke zű ma gán sze mé lyek -
hez, hogy pénz ügyi leg tá mo gas sák az
ACT Al li ance-nak és tag szer ve ze te -
i nek a mun ká ját. A ne héz idők ben
hor doz zuk imád ság ban az Af ri ka
szar ván élő ket!”

Az ACT Al li ance web ol da la:
http://www.ac tal li ance.org/.

Az Egy há zak Vi lág ta ná csa a ke resz -
té nyek egy sé gé re tö rek szik egy igaz sá -
gos és bé kés vi lág fe lé mu ta tó hit, ta -
nú ság té tel és szol gá lat talaján. Az
öku me ni kus egy há zi szer ve ze tet 1948-
ban hoz ták lét re. Ma há rom száz -
negy ven ki lenc pro tes táns, or to dox,
ang li kán és egyéb egy ház, több mint
öt száz hat van mil lió ke resz tény tar to -
zik a száz tíz or szá got fel öle lő szer ve -
zet be, amely együtt mű kö dik a ró mai
ka to li kus egy ház zal. Az EVT fő tit ká -
ra dr. Olav Fyk se Tve it, a nor vé gi ai
evan gé li kus egy ház lelkipásztora. A
szer ve zet köz pont ja Genf ben (Svájc)
ta lál ha tó.

Az EVT fő tit ká ra sür gős
cse lek vés re szó lít fel

Evan gé li ku sok Eti ó pi á ért
A szá raz ság mi att csak Eti ó pi á ban kö -
zel öt mil lió em ber nem jut meg fe le -
lő éle lem hez és ivó víz hez. A hely zet
sú lyos sá gát jól mu tat ja, hogy az or szág
szo má li ai ha tá rá hoz kö ze li, több mint
száz ezer fős Dol lo Odo me ne kült tá -
bo rá ba na pon ta kö zel két ezer újabb
szűkölködő em ber ér ke zik. A Ma gyar -
or szá gi Evan gé li kus Egy ház ada ko zás -
ra ké ri az evan gé li kus gyü le ke ze te ket,
hogy ado má nya ik kal se gít se nek nél -
kü lö ző eti ó pi ai test vé re ik nek!

Eti ó pi á ban se gít a Ma gyar Öku me ni kus Se gély szer ve zet
Egy há zunk dia kó ni ai szol gá la ta a nem zet kö zi se gé lye zés ben év ti ze des ta pasz -
ta la tok kal ren del ke ző Ma gyar Öku me ni kus Se gély szer ve ze tet bíz ta meg az ado -
má nyok ha té kony fel -
hasz ná lá sá val. A se -
gély szer ve zet mun ka -
tár sa au gusz tus el ső
nap ja i ban ér ke zett a
hely szín re, ahol meg -
kezd te egy, a rá szo ru -
lók éle lem- és ivó víz el -
lá tá sát tá mo ga tó se -
gély prog ram elő ké szí -
té sét, va la mint a Me ka ne Ye sus evan gé li kus egy ház leg na gyobb gyü le ke ze té -
ben tol má csol ta a ma gyar or szá gi evan gé li ku sok se gí tő szán dé kát, és a ve ze -
tők kel szo ros együtt mű kö dés ben ál la po dott meg.

Kér jük, ado má nya i kat a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
Egy ház 11707024-20347257 szá mú szám lá já ra küld jék,

és a meg jegy zés ro vat ban min den eset ben tün tes sék fel: Kelet-Af ri ka.
Min den ál do zat kész sé get kö szö net tel ve szünk,
amellyel Ke let-Af ri ka rá szo ru ló it tá mo gat ják.

A Magyarországi Evangélikus Egyház az LVSZ, illetve az EVT tagszervezeteként kapcsolódik a nemzetközi
összefogáshoz, amely Afrika rászorulóit segíti. A gyűjtésből befolyó összeggel Oromia tartomány

szárazság sújtotta déli részein az ivóvízellátás javítását, az élelmiszerhez való hozzájutást,
illetve az élelmiszersegélynek a – 25 000 ember lakta – Kobe táborba való eljuttatását támogatjuk.A mellékletet összeállította Buda Annamária. A szerkesztő munkáját

segítette Pap Kinga Marjatta, Gáncs Kristóf, Kis Boáz és Kiss Tamás.
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„Is ten a gő gö sök nek el len áll, az alá -
za to sak nak pe dig ke gyel met ad.”
(1Pt 5,5b)

Szent há rom ság ün ne pe után a 11.
hé ten az Út mu ta tó reg ge li és he ti
igéi er re ta ní ta nak: min dig ke gye lem -
re szo ru lunk! Be csen get tek Is ten gyer me ke i nek is ko lá já ba is, s az alá zat tan -
tárgy ból az el ső lec ke: Is ten ke gyel me. Ja kab már fej ből idé zi e tan té telt: „De
még na gyobb ke gyel met is ad, ezért mond ja: »Is ten a ke vé lyek nek el len áll, az
alá za to sok nak pe dig ke gyel mét ad ja«.” (Jak 4,6) „Kö nyö rülj raj tam, Uram, mert
erőt len va gyok.” (GyLK 673) És vall juk: „Krisz tus ál tal, hit ben van me ne te -
lünk ah hoz a ke gye lem hez, amely ben ál lunk, és di cse ke dünk is az zal a re mény -
ség gel, hogy ré sze se dünk Is ten di cső sé gé ben.” (Róm 5,2; LK) Az ön igaz fa ri -
ze us és a bű nös vám sze dő pél da tör té ne te ma is er re fi gyel mez tet: „Mert min -
den ki, aki fel ma gasz tal ja ma gát, meg aláz ta tik, aki pe dig meg aláz za ma gát,
fel ma gasz tal ta tik.” (Lk 18,14) – Dr. Lu ther sze rint: „Is ten ki mond ja, hogy a fa -
ri ze us min den cse le ke de te is ten ká rom lás. Nem áll hat meg előt te, aki föl dig
nem aláz ko dik. Ha csak ujj nyi val a fe le ba rá tom, sőt a leg ko mi szabb bű nös fö -
lé to lom ma ga mat – Is ten meg aláz!” Pál jól meg ta nul ta a lec két: a bű nö sök
kö zül az el ső én va gyok (lásd 1Tim 1,15). Ám a vám sze dő meg iga zul va ment
ha za. Mi is ta nul juk meg a pá li meg iga zu lás tan e tö mör össze fog la lá sát: „Hi -
szen ke gye lem ből van üd vös sé ge tek a hit ál tal, és ez nem tő le tek van: Is ten aján -
dé ka ez; nem cse le ke de te kért, hogy sen ki se di cse ked jék.” (Ef 2, 8–9) Is ten meg -
ígér te Iz rá el hely re ál lí tá sát, de mi ként? „…én, az Úr, te szem ala csonnyá a ma -
gas fát, és ma gas sá az ala csony fát.” (Ez 17,24) Az Úr is ten el pusz tí tot ta a bű -
nös vá rost, mert nem ta lál ta tott ben ne tíz igaz! „Az Úr pe dig kén kö ves tü zes
esőt bo csá tott So do má ra és Go mo rá ra, az Úr tól, az ég ből.” (1Móz 19,24) Csak
Lót me ne kült meg két le á nyá val. Az alá za tos, po gány asszony a le á nya gyó -
gyu lá sát kér te Jé zus tól ki tar tó hit tel, sza ván fog va őt: „Hadd lak ja nak jól elő -
ször a gyer me kek…” „Úgy van, Uram, de a ku tyák is esz nek az asz tal alatt a
gyer me kek mor zsá i ból.” „…menj el, le á nyod ból ki ment az ör dög.” (Mk 7,27–29)
A pres bi ter társ, idős Pé ter egy aránt in ti a vé ne ket és az if ja kat: „…egy más iránt
pe dig va la mennyi en le gye tek alá za to sak…” (1Pt 5,5a) És ezt azért te he ti, mert
ő már ki jár ta az alá zat is ko lá ját, mi u tán há rom kü lön bö ző sze mély előtt le -
ta gad ta Urát: „…nem is me rem őt!” Ám Jé zus sze líd szem mel rá te kin tett, „Pé -
ter pe dig vissza em lé ke zett az Úr sza vá ra… Az tán ki ment, és ke ser ves sí rás ra
fa kadt.” (Lk 22,57.61–62) – „Bíz za tok az Úr ban min den kor, mert az Úr a mi
kő szik lánk mind örök re!” (Ézs 26,4) Ke gyel mé re szo ru ló, alá za tos né pének há -
la éne ke ezért: Erős vá runk az Úr is ten! – „A meg erő sí tett vá ros (5. v.) (…) min -
den Is ten el le ni ha ta lom jel ké pe…, és pusz tu lá sa pél da ar ra, ho gyan aláz meg
Is ten min den ke vély sé get” (lásd Bib lia ma gya rá zó jegy ze tek kel 804. o.). „Mint
Je ru zsá lem nek / Bér cen épült vá ra, / Az Is tent fé lők nek / Ő a kő szik lá ja. / És
az Is ten vir raszt fe let te, / Har col éret te. // Ő a gyen gé nek erős sé ge / És üd -
vös sé ge…” (EÉ 347,2.3) Ő most is vár!

g Ga rai And rás

HE TI ÚT RA VA LÓ

Es te fél nyolc. Egy kat tin tás, és el hall -
gat a te le ví zió. Csend van. Eb ben az
ál dott csend ben ke res sük az al kal mat,
hogy há lát ad has sunk Is te nünk nek.
Er re buz dít 274. di csé re tünk: „Csak
légy egy kis sé ál dott csend ben: /
Ma gad ban bé kes ség re lelsz, (…)
Zengj hát az Úr nak s járd az ut at, /
Mit ép pen né ked Ő adott; / A
menny ből gaz dag ál dást jut tat / S
majd Jé zus ád szép, új na pot. / Ki
Ben ne bí zik és re mél, / Az mind örök -
ké vé le él.”

A há la adást imád ság gal kezd jük,
majd man do lin ze ne kí sé re té vel Hal -
le lu jah!-éne ke ket éne ke lünk: Di cső
ki rály az én Meg vál tóm; Nagy Is te -
nem, ha né zem a vi lá got; Imá dom azt
a nagy sze rel met. (Mi lyen jó, hogy az
ár va ház ban man do lin ze ne ka runk
volt!)

Ige ol va sá sunk kö vet ke zik. A Zsol -
tá rok köny vét vá lasz tot tuk. Elő ször
a Bib li á ból ol vas suk el a so ron kö vet -
ke ző fe je ze tet, amely hez ál dott ma -
gya rá za to kat ka punk Szik szai Bé ni
Zsol tár ma gya rá za tok cí mű, há rom -
kö te tes köny vé ből (Ko i nó nia, Ko -
lozs vár, 2010). Most ép pen a má so -
dik kö tet van so ron, a Szom ja zó
szív só vár gá sa cí mű. Az el múlt na -
pok ban a 81. zsol tár kö vet ke zett,
amely az iga zi ün nep lés ről szólt.
Bé ni bá csi tól sok gya kor la ti ta ná csot
ka punk min den es te az ál ta la át élt
meg ta pasz ta lá sok ból.

Most is ar ra mu tat rá, hogy „há lá -
nak kell a szí vün ket meg töl te nie
azért is, hogy egy ál ta lán meg je len he -
tünk előt te… Ke gye lem az is, hogy

hall gat hat juk őt, hogy előt te áll ha -
tunk, hogy fel fog hat juk ki je len té -
sét… Aki nek a szí vé ben há la van, an -
nak az aj ká ról di csé ret és há la ének fa -
kad: ör ven de zik Is ten nek… dalt
zeng… tel jes szív vel di csé ri, áld ja
Is te nét. Az ének lés és a hang szer er -
re a cél ra ada tott… a ze ne cso dá la tos
vi lá gán ke resz tül a szív más mó don
ki nem fe jez he tő ér zé sei csen dül het -
nek fel, Is ten na gyobb di cső sé gé re.”

Man do lin kí sé ret tel a 215. Hal le lu -
jah!-éne ket éne kel jük: „Zeng jen há -
la ének, / Min den aj kon zeng jen. / Is -
ten szent ne vé nek / Hő imát re beg -
jen / Mind az, aki tud ja, / Hogy az Úr
ke gyel me / Min den bá na tunk ba’ /
Gyógy írt hoz se bünk re.”

Foly tat juk Szik szai Bé ni há la adás -
ra ta ní tá sát: „…a há la adást kö ves se
min dig el csen de se dés… Nyisd szét a
te szá dat ün nep lé sed csend jé ben,
és ő be töl ti azt. Ne lo csogj, fe csegj so -
kat Is ten előtt… Csen de sedj el Urad,
Is te ned előtt… Ha azt aka rod, hogy
Is ten ne hagy jon ma gad ra, ak kor
légy csend ben előt te.” 

Új ra man do linkí sé ret tel éne kel jük
a 380. Hal le lu jah!-éne ket: „Légy csen -
des szív vel, légy bé ké vel, / Bíz zál, em -
ber, az Is ten ben…”

To vább ol vas suk Szik szai ta ní tá sát
az iga zi ün nep lés ál dá sa i ról: „Az
iga zi ün nep lés győ zel met hoz el len -
sé ge ink fe lett, és mennyei ál dá sok bő -
sé gé ben ré sze sít… Aki időt szán az
Is ten előt ti csen des ség re, az meg nye -
ri az örök ké va lót… Is ten azo kat elé -
gí ti meg étel lel és ital lal, azo kat tölti
meg há zá nak ja va i val, akik ke res nek

és ta lál nak is al kal mat el csen de sed -
ni előt te… Az ün nep lés azt is je len -
ti, hogy az em ber en ge di, hogy Is ten
szol gál jon ne ki.” 

Új ra fel hang zik a man do lin nal kí -
sért 329. Hal le lu jah!-éne künk: „Áll a
szik la mind örök ké, / Me lyet Is ten
épí tett / Fá radt szí vem men he lyé vé
/ Zú gó hul lá mok fe lett!”

Vé gül Szik szai össze ge ző mon da -
tá ra ke rül sor: „Ha igaz mó don
akarsz ün ne pel ni, ak kor csen dítsd
föl a há lát szí ved ből Is ten fe lé, majd
pe dig, ami kor a há la adás hang jai el -
csi tul nak, meg csen de se dett lel ked
húr ja in en gedd to vább ját sza ni Is ten
uj ját!”

Be fe je zé sül ket tes ben, kö zös
imád ság ban mon dunk há lát Is ten nek
az azon a na pon meg ta pasz talt gon -
dos ko dó sze re te té ért és bűn bo csá tó
ke gyel mé ért, majd is mét man do -
lin kí sé ret tel di csér jük mennyei
Atyán kat a 174. Hal le lu jah!-ének -
kel, mely nek ref rén je: „Di csé nek
hang zik aja ka mon, / Jé zust öröm mel
ma gasz ta lom…”

Há lá val telt, bé kes sé get nyert szív -
vel té rünk nyu go vó ra, de el al vás
előtt még min den es te el éne kel jük:
„Ó, ter jeszd ki, Jé zu som…” (A mát -
ra há zi lel kész üdü lő ben tíz év vel ez -
előtt ír tuk le egy éne kes könyv ből,
amely be va la ki ce ru zá val ír ta be.) 

Idős ko runk el le né re bol dog lel ki
bé kes ség ben, al vás za var nél kül
alusszuk vé gig az éj sza kát. Kö szön -
jük, Urunk, a te nyu gal mat adó, ál -
dott bé kes sé ge det!

g Szen czi Lász ló

Es ti há la adá sunk örö me

Az éves nem ze ti nép kong resszu son
Kí na mi nisz ter el nö ke ar ra uta sí tot -
ta az il le té ke se ket, hogy össz pon to -
sít sák ere jü ket az em be rek bol dog gá
té te lé re. A bol dog ság lett a jel szó, az
új ver seny ki ál tás a bü rok ra ták szá má -
ra eb ben a ha tal mas, erős nem zet ben.

Bol dog, bol dog, bol dog. Úgy tű nik,
ez az egyet len szó, amely e pil la nat -
ban szá mít ab ban az or szág ban,
amely nek 1,3 mil li árd la ko sa van,
akik nek ál lí tó lag éles sze mük van ar -
ra, hogy ész re ve gyék a pro pa gan da-
had já rat se ké lyes sé gét. Bár én ké tel -
ke dem: mert mi a hely zet az étel lel
vagy a lak ha tás sal? A tisz ta víz zel
vagy az ok ta tás sal?

Évek kel ez előtt ezt ol vas tam egy
nép sze rű an gol ma ga zin ban: „A
bol dog ság az élet egyet len dol ga,
ame lyet nem le het úgy meg ta lál ni,
hogy ke res sük. Ha a tu dást akar juk,
ak kor ta nu lás ra kell ad nunk a fe jün -
ket; ha ha ta lom ra vá gyunk, az is le -
het sé ges; több fé le mó don meg sze -
rez het jük ezt a kí vá na tos tu laj dont.
A leg több dol got el ér het jük az élet -
ben, ha meg fe le lő ki tar tás sal és el -
szánt ság gal ku tat juk.” A ma ga zin
cikk író ja ki fej ti, hogy a bol dog ság -
gal azon ban nem így van. Fá rad ha -
tat lan ki tar tás sal sem le het be gyűj -
te ni és bir to kol ni.

Több mint ki lenc év ti ze des élet ta -
pasz ta la tom ban volt al kal mam olyan
em be rek kel be szél get ni a vi lág min -
den ré szén, akik bol do gok pró bál nak
len ni, de még is leg több ször de -
presszi ó sak és elé ge det le nek. A bol -
dog ság azok tól a dol gok tól függ,
ame lyek (ma guk tól) tör tén nek, és
ame lyek fe lett a leg több eset ben
nincs ha tal munk.

Nem csak Kí ná ban, ha nem min de -
nütt a Föl dön van nak olyan fér fi ak,

nők, sőt gye re kek, akik egy foly tá ban
a bol dog sá got ke re sik; gon dol ko -
dá suk er re van „be ál lít va”, és fo lya -
ma to san ar ra re a gál nak, ami tör té -
nik ve lük. Ez igaz a tár sa da lom min -
den szeg men sé re, és ma gá ban fog -
lal ja az üz le ti és a szak mai éle tet is,
ahol a kö rül mé nyek egy pil la nat
alatt drá ma i an meg vál toz hat nak, és
a bol dog sá got tel jes két ség be esés sé
ala kít hat ják.

Mi vel ez a va ló ság, fon tos ész re -
ven nünk, hogy van egy cso dá la tos,
sok kal jobb al ter na tí va: az öröm.

Ka ren Ma ins meg fi gye lé se: „Az
öröm nem hul lám zik az élet fel/le fu -
tó ál la po ta i val. Az öröm a kö rül mé -
nye im fö lé emel ke dik. Az öröm a bel -
ső bol dog ság ál la po ta, a »rend ben va -
gyok« ál la pot, az eh hez tar to zó bő -
sé ges kül ső ki fe je zés sel.” Em lé kez tet,
hogy az örö möt nem le het gyár ta ni,
nem le het meg csi nál ni, nem le het
meg kö ve tel ni.

Itt egy le írás, amely vi lá go san
meg kü lön böz te ti a tar tós örö möt a
pil la nat nyi bol dog ság tól: „Az öröm
bel ső ének, ame lyet nem tud el -
nyom ni sem mi lyen kül ső ne ga tív
kö rül mény.”

Vé gül Ma ins azt mond ja ki: az
öröm az Is ten nel va ló egész sé ges és
nö vek vő kap cso la tunk „mel lék ter -
mé ke”. Így ír ja: „A Szent há rom ság ban
kell gyö ke rez nünk. Fo lya ma to san ke -

res sük az Atyá val va ló kap cso la tot, is -
mer jük fel Krisz tus je len lé tét a hét -
köz na pi éle tünk ben, és en ge del mes -
ked jünk a Szent lé lek nek.”

Ezért van a Bib li á ban az az egy sze -
rű ki je len tés: „A Lé lek gyü möl cse
pe dig: sze re tet, öröm…” (Gal 5,22)
Egy át la gos na pon a bol dog ság jö het-
me het; mi több, a mun ka he lyen is va -
ló ság az, hogy az iga zi öröm még az
el len sé ges ke dést is el vi se li.

g Ro bert D. Fos ter
For rás: Mon day Man na

A bol dog ság haj szo lá sának
értelmetlensége

Iz rá el né pe kö zött tíz fér fi kell ah hoz,
hogy is ten tisz te le tet tart has sa nak.
Hány gyü le ke ze tünk ben nincs tíz fér -
fi, saj nos! Az össze jö ve te le ken és ami -
kor va la mi mun kát kel le ne el vé gez ni.
A mi Meg vál tónk tud ja, hogy nagy a
gon dunk ezen a te rü le ten. De azt is
tud ja, hogy sok szor ke rü lünk aka ra tun -
kon kí vül is ne héz és ma gá nyos hely -
zet be. Ne ki elég ket tő is! Az már is ten -
tisz te let! Ha egy ta nyán lé vő kony há -
ban, a ka to nai kör let ben, az uta zás so -
rán, a szór vány ban (lel késszel együtt)
csak ket ten van nak, az azt hoz za ma -
gá val, hogy Jé zus is ott van. És ez
elég. „Elég né ked az én ke gyel mem, mert
az én erőm erőt len ség ál tal ér cél hoz.”
(2Kor 12,9) Egy ba rát az úton, egy szol -
ga társ, a há zas tár sad – mind szent té,
cso dá la tos sá, erőt adó vá te he ti azt a he -
lyet, ahol a hét köz nap for ga ta gá ban is
mint Is ten gyer me ke kell meg áll nod.

If jú ko rom ban egy idő sebb ba rá -
tom gyak ran meg lá to ga tott. A ta lál -
ko zás vé gén min dig ja va sol ta, hogy
imád koz zunk. Ele in te ki csit ter hes -
nek, fö lös le ges nek érez tem. Ma már,
év ti ze dek táv la tá ból vissza te kint ve lá -
tom en nek a kö zös ség nek a meg tar -
tó ere jét és gya kor la ti hasz nát. Ma
már én ja vas lom, né ha tő lem tá vo -
labb ál lók nak is, hogy imád koz zunk.
Ta lán évek múl tán ő is ja va sol ni
fog ja má sok nak, mert meg érez te az
Úr ránk fi gye lő je len lé tét.

Jé zus ne vé ben együtt len ni: mit je -
lent ez? Azt, hogy őrá fi gye lünk, az
ő ígé re té re ala po zunk, őt élő Úr ként
hív juk ma gunk kö zé. Sok fé le együtt -
lét van a lel ki kö zös sé gen kí vül. Van
bé lyeg gyűj tő  klub, fo ci meccs re gyű -
lő tár sa ság, disz kó. De is ten tisz te let -
té ak kor lesz az együtt lét, ha pél dá -
ul egy szü le tés na pon ál dást ké rünk
az ün ne pelt re; ha út ra in du lás kor az
au tó ban Is ten ol tal mát kér jük; ha a
ba rá ti együtt lét so rán igés la pot adunk
a töb bi ek nek; ha ta lál ko zás kor té ma,
hogy mi re ta ní tott ma és mit tett ve -
lem az Úr.

Itt van kö zöt tünk Jé zus! Mi lyen
cso dá la tos va ló ság le het ez! Az em -
mau si ta nít vá nyok szo mo rú an bal lag -
tak ha za fe lé Je ru zsá lem ből. De Jé zus -
ról be szél tek. És egy „ide gen” csat la -
ko zott hoz zá juk. Kér dez get te, vi -
gasz tal ta őket, meg ma gya ráz ta a
bib li ai ígé re te ket, hogy így kel lett a
Meg vál tó nak meg hal nia éret tünk,
de har mad nap föl tá madt, ahogy a
pró fé ták meg jö ven döl ték. S ami kor
ha za ért a két ta nít vány, és ott hon a
„ven dég” meg szeg te a ke nye ret, föl -
is mer ték, hogy Jé zus van ott, az Élet
Ke nye re! – Csak ol vasd az Igét, be -
szélj má sok kal az Úr dol ga i ról, s
meg ta pasz ta lod azt az örö möt, amit
sem mi, sen ki más nem ad hat: „Itt az
Is ten köz tünk.” (EÉ 280)

g Széll Bul csú

A HÓ NAP IG É JE  SZ EP TE M BER

„…ahol ket ten vagy hár man
össze gyűl nek az én ne vem ben:

ott va gyok kö zöt tük”
(Mt 18,20)
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b Ta nul má nya ink be fe jez -
té vel, ki lép ve a nagy be -
tűs élet be örü lünk, ha
fris sen szer zett tu dá sunk -
kal olyan mun ka he lyet
ta lá lunk, ahol hosszabb
tá von dol goz ha tunk. So -
kan van nak azon ban,
akik a szo ká sos iz gal mak
mel lett fog lal koz hat nak
az zal a kér dés sel is: ha
előbb sze rez tek hi telt,
mint dip lo mát, lesz-e esé -
lyük jobb kö rül mé nyek
kö zött él ni?

De mi is az a di ák hi tel?
2001-ben a Ma gyar Köz tár sa -
ság Kor má nya az ak kor ér -
vény ben lé vő Fel ső ok ta tá si
Fej lesz té si Prog ram ke re te in
be lül meg ala pí tot ta a Di ák hi -
tel Köz pon tot, mely ál la mi
tu laj don ba ke rült – és ma -
radt is. A tíz év vel ez előtti
hall ga tói tá mo ga tá si rend szer
ki egé szí té sé re az ak ko ri kor -
mány dön té se ér tel mé ben
azért volt szük ség, mert a fel -
ső ok ta tás hoz va ló el ér he tőbb
hoz zá fé rés re úgy te kin tet tek,
mint az esély te rem tés el en -
ged he tet len esz kö zé re.

A meg ala ku lás utá ni el ső ta -
nul má nyi fél év ben több mint
het ven ezer hall ga tó ré sze sült
az ál ta la vá lasz tott ön se gé -
lye zé si for má ban, mely kö zel
7,1 mil li árd fo rint nyi ki fi ze tést
je len tett. A 2010. év vé gé re a
di ák hi telt fel ve vő hall ga tók
szá ma meg ha lad ta a há rom -
száz négy ezer főt, így a di ák hi -
tel ként ki fi ze tett összeg 2001
óta 21,949 mil li árd fo rint ra
rú gott. (For rás: www.di ak hi -
tel.hu.)

A di ák évek alatt igényelhe -
tő köl csön könnyen hoz zá -
fér he tő, hi szen fel vé te lét nem
kö tik rend sze res jö ve de lem -
hez, nincs szük ség sem ke zes -
re, sem fe de zet re. A hi tel bí rá -
lat fo gal ma en nél a hi tel rend -
szer nél nem lé te zik, és azt
sem kell iga zol ni, mi re for dí -
tot ták a fel vett köl csönt.

Di ák hi tel re jo go sult le het
min den ki, aki ál la mi lag tá -
mo ga tott vagy költ ség té rí té ses
kép zés ben vesz részt, füg get -
le nül at tól, hogy nap pa li, es ti,
le ve le ző vagy táv ok ta tá sos ta -
go za ton vég zi-e ta nul má nya -
it. Az a ma gyar ál lam pol gár
(vagy me ne kült ként el is mert
vagy le te le pe dé si/be ván dor -
lá si en ge déllyel ren del ke ző
ter mé sze tes sze mély), aki fel -
ső ok ta tá si in téz mény ben ta -
nul, még nem töl töt te be negy -
ve ne dik élet évét, ren del ke zik
ér vé nyes hall ga tói jog vi -
szonnyal, és az adott kép zé si
idő szak ra be je lent ke zett, kér -
he ti sa ját ma ga szá má ra a di -
ák hi tel fo lyó sí tá sát.

A Di ák hi tel Köz pont – fel -
ve vő je dön té se nyo mán – fél -
éven te egy összeg ben vagy
ha vi rend sze res ség gel utal ja a
köl csönt a jo go sult bank szám -
lá já ra.

A di ák hi telt tíz ta nul má nyi
fél év re le het fel ven ni, a
2010/2011-es tan év ben az ál -

la mi lag tá mo ga tott kép zés -
ben részt ve vők ha vi ti zen öt-,
hu szon egy-, hu szon öt-, har -
minc- vagy negy ven ezer fo rin -
tot igé nyel het tek.

A ta nul má nyok foly ta tá sa
alatt sem ka ma tot, sem tő ke -
tör lesz tést nem kell fi zet ni,
elő tör lesz tés re azon ban le he -
tő ség van, mely so rán köz vet -
le nül a tő ke tar to zás csök ken.
A ha vi tör lesz tő rész let mér té -

ke év ről év re vál toz hat, így a
fu tam idő sincs elő re rög zít ve.
Tör lesz te ni a hall ga tói jog vi -
szony meg szű né se után kell a
hi telt fel ve vők anya gi le he tő -
sé ge i hez iga zod va, jö ve de lem -
ará nyo san.

Mit mér le gel jünk?
A fen ti, el ső ol va sat ra ked ve -
ző fel té te le ket lát va azt gon -
dol hat juk, a Di ák hi tel Köz -
pont ról szó ló 86/2006. (IV.
12.) kor mány ren de let ele get
tett a tő le el vár tak nak: „A
hall ga tói hi tel rend szer cél ja,
hogy min den fi a tal szá má ra
esélyt te remt sen a fel ső ok ta -
tás ban va ló rész vé tel re, füg get -
le nül az egyén, il let ve csa lád -
ja anya gi te her vi se lő ké pes sé -
gé től…”

A Di ák hi tel Köz pont tíz éves
fenn ál lá sa óta fi gye lem mel kí -
sé ri a hi tel fel vé te li haj lan dó sá -
got, mely tu laj don kép pen a hi -
tel fel vé te li arányt fe je zi ki. A
szá mok alap ján egy ér tel mű en
ki mu tat ha tó, hogy „a ked ve -
zőt le nebb gaz da sá gi hely ze tű
(Bé kés, Jász-Nagy kun-Szol -
nok, So mogy és Sza bolcs-
Szat már-Be reg) me gyék kö -
zött ta lál juk a leg ma ga sabb
hi tel fel vé te li ará nyo kat, míg a
re la tí ve ked ve ző hely zet ben
lé vő me gyék ben (és Bu da pes -
ten) in kább ala cso nyabb a hi -
tel fel vé te li arány”.

Alap ve tő en fel me rül azon -
ban a kér dés, meg éri-e és fő -
leg mi kor éri meg fel ven ni a
di ák hi telt.

Amennyi ben a ta nul má -
nyok fi nan szí ro zá sá hoz nem
áll rendelkezésre a meg fe le lő
anya gi hát tér, mér leg re kell
ten nünk, mek ko ra összeg di -
ák hi tel ből tör té nő fel vé te le
je lent het meg ol dást a pénz -
ügyi gon dok ra. Fő is ko lai,
egye te mi kép zés fi nan szí ro zá -
sá ra meg ol dást je lent het akár
a nyá ri idő szak ban, akár a
tan év köz ben vál lalt (tel jes
vagy rész mun ka idős) di ák -
mun ka. Ko ráb bi ké pe sí té sek -
től, nyelv tu dás tól vagy (akár
fő ál lá sú) mun ka hellyel va ló
ren del ke zés től füg gő en le he -

tő ség van a ta nul má nyi költ -
sé gek hi tel nél kü li fi nan szí ro -
zá sá ra, így a köl csön mér té ke
elő re könnyeb ben ter vez he tő,
ki szá mít ha tó.

„Ide á lis” eset ben a di ák hi tel
ad ta elő nyök kel azon ne he -
zebb kö rül mé nyek kö zül ér ke -
ző fi a ta lok kény sze rül nek él ni,
akik nek va ló ban nincs más
esé lyük fel ső ok ta tá si in téz -
mény ben va ló ké pe sí tés meg -
szer zé sé re, mert csa lád juk
nem tud ja vál lal ni ta nít ta tá su -
kat, vagy élet kö rül mé nye ik ből
adó dó an egye dül kény sze rül -
nek meg ol da ni ilyen jel le gű
gond ja i kat. A Ma gyar Gal lup
In té zet 2002-es fel mé ré se sze -
rint az ad dig di ák hi telt fel ve -
vő hall ga tók  mind össze 26-
ának volt gyak ran (vagy szin -
te min den hó nap ban) anya gi
prob lé má ja, mi köz ben 39-
uk nál anya gi gond rit kán, 35-
uk nál pe dig még egy ál ta lán
nem for dult elő.

A ta nul má nyok előtt áll va
gyors se gít sé get je lent het a
fel vé tel, ám pon to san tud -
nunk kell, hogy mi re szá mít -
ha tunk. A ka mat mér té két a
kor mány ren de let ben fog lal -
tak sze rint ál la pít ják meg, ké -
se del mes fi ze tés ese tén ugyan -
úgy ké se del mi ka ma tot szá mí -
ta nak fel, mint bár mely más
hi tel konst ruk ció ese té ben.

A jö ve de lem ará nyos vissza -
fi ze té si le he tő ség a ka ted rá val
szem ben ül ve még előny nek
szá mít, ugyan ak kor nap ja ink -
ban az el he lyez ke dés – fő leg a
vég zett ség nek meg fe le lő en –
ko ránt sem könnyű fel adat.
Csu pán ala csony jö ve de lem
szer zé se ese tén a mi ni má lis
tör lesz tő rész let is ala csony le -
het, így a tő ke tör lesz tés mér -
té ke is mi ni má lis, mi köz ben a
ka ma to kat fi ze tik vissza, to -
vább nö vel ve a hi tel ál lo mányt.

A hall ga tói évek alatt elő re
gon dol kod va ér de mes a di ák -
hi telt igény lők nek él niük az
elő tör lesz tés ad ta le he tő ség -
gel, hi szen an nak nin csen
sem mi lyen költ sé ge, mi köz -
ben ki zá ró lag a tő ke tar to zás
csök ken.

A nyu ga t-eu ró pai fel ső ok ta -
tá si rend sze rek elő nye it lát va
fel vá zo ló dik egy kép, amely
sze rint itt hon sem mu száj a
fel ső ok ta tás nak ki zá ró lag a
ke mény, meg fe szí tett ta nu -
lás ról, ve rej té kes dip lo ma szer -
zé si mun ká ról szól nia. A hall -
ga tók utaz hat nak, di ák éle tük
ka land dal, tar ta lom mal te lhet
meg, mi köz ben vi lá got lát -
hat nak. Bár a di ák hi tel fel vé -
te lét fon tol gat va ösz tön ző le -
het a tu dat, hogy mind ezek el -
ér he tő kö zel ség be ke rül het -
nek, ám – ha előbb nem is –
a ta nul má nyok be fe jez té vel, a
mun ka he lyi író asz tal mö gött
ül ve a tör lesz tő rész le te ket és
a fu tam idő-le he tő sé ge ket szá -
mol gat va döb ben het rá iga zán
az em ber, hogy a di ák hi tel
nem szo ci á lis jut ta tá si cso -
mag, ha nem az egyen lő esé -
lyek meg te rem té sé nek elő se -
gí té sét szor gal ma zó hi tel -
konst ruk ció…

g Paj kos Ani kó

Fi a tal ko ri adós ság vál la lás
vagy esély egy jobb élet re?

Di ák hi tel az is ko la pad ból
és a mun ka he lyi író asz tal mö gül néz ve

Igen, be csön get tek. Még ta lán
rö vid nad rág ban vagy tok, de
már há ta to kon az is ko la tás ka.
A bi cik lik pe dig már nem a
strand előtt, ha nem a su li ud -
va rán par kol nak nap hosszat.
De ki mond ta, hogy min den
öröm től meg kell fosz ta no tok
ma ga to kat?

Szep tem ber el ső né hány
he te az él mé nyek fel idé zé sé -
nek idő sza ka. Ba rá tok kal, osz -
tály tár sak kal oszt hat já tok
meg a nyá ri tá bo rok ban, eset -
leg va la me lyik egy há zi if jú sá -
gi kon fe ren ci án vagy a re -
for má tus Csil lag pon ton meg -
ta pasz tal ta kat. Ezt te szi Kol -
ler Esz ter is. A fi a tal szer ző
ma gyar lé té re az Ame ri kai
Egye sült Ál la mok ban ne vel -
ke dett. Ti né dzser ként dön töt -
tek úgy a szü lei, hogy el kül dik
egy ke resz tény túl élő tá bor ba.
Az er dő ben és a víz ben nem -
csak az em ber te len nek tű nő
fel ada tok kal, ha nem sa ját tü -
rel met len sé gé vel is meg kel -
lett küz de nie. Él mé nye it A
fény az er dő ben cí mű kö tet -
ben ad ta köz re. Vé gig jár ha tod
a szer ző vel az em bert pró bá -
ló fel ada to kat, ahogy evez,
vagy ép pen tű zi fát gyűjt a

sza ka dó eső ben, és köz ben
pró bál ja be osz ta ni az elég sé -
ges nek jó in du lat tal sem
mond ha tó élel met. Las san
azon ban meg ta lál ja az utat
tár sa i hoz – és ma gá hoz Is ten -
hez is. A Szent Gel lért Ki adó

és Nyom da gon do zá sá ban
meg je lent könyv akár egy
szep tem be ri dél után alatt el -
ol vas ha tó.

Ha az ol va sás he lyett va la -
me lyik mo zi kli ma ti zált ter -
mét vá lasz tod, válts je gyet a
Zaj há bo rí tók cí mű film re! A
fran cia–svéd víg já ték csep -
pet sem szok vá nyos tör té ne -
tet kí nál. Egy skan di náv vá ros
min den nap ja it kü lön le ges
„bűn ban da” za var ja meg. A
poszt mo dern ze nét ját szó tár -
sa ság pre cí zen ki ter velt per for -
mance elő adá sok kal sok kol ja
az észa ki em be rek min den -

nap ja it élő la kos sá got. Amade -
us War neb ring fel ügye lő ered
a ban da nyo má ba, aki nem
más, mint egy ze nész di nasz -
tia bot fü lű, így kel lő fruszt rá -
ci ó val bí ró tag ja. A tör té net be
egy ap ró sze rel mi szá lat is be -

le szőtt a for ga tó könyv -
író, hogy még emészt -
he tőbb le gyen a szep -
tem be ri kö zön ség nek.

Amennyi ben pe dig
film he lyett a nyá ri él -
mé nyek meg be szé lé sét
vá lasz tod, ké szítsd el az
úgy ne ve zett cit ro mos
cso dát a ba rá ti be szél ge -

tés meg éde sí té se cél já ból! Két
kis do boz tej színt verj hab bá,
majd ke verj be le két kis po hár
tej fölt, nyolc evő ka nál por -
cuk rot, két cso mag va ní li ás
cuk rot, két cit rom re szelt hé -
ját és le vét. A masszát tedd ré -
te ge sen egy más ra ra kott ba ba -
pis kó ta kö zé, il let ve fö lé, és egy
éj sza kán át pi hen tesd a hű tő -
szek rény ben. A ba la to ni él -
mény be szá mo ló mel lé pom -
pás cse me ge lesz be lő le más -
nap ra. Nincs más dol gunk,
mint szép dél utánt kí ván nunk
hoz zá!

g Je n

OSZ TOZÓ

A szep tem ber nem a nyár vé ge

Az oldalt szerkesztette: Vitális Judit

Ti zen egy éve szol gá lok evan gé li kus lel kész ként,
és ez idő alatt ren ge teg szer áll tam szem ben sok-
sok gyü le ke zet tel, Is ten ál dá sát köz ve tít ve az
éle tük re. A szá mom ra leg em lé ke ze te sebb ál dás,
ame lyet más éle té re kér tem, még sem egy
temp lom ban mon da tott ki, ha nem teo ló gus -
hall ga tó ko rom ban egy alul já ró ban.

A ’90-es évek vé gén ép pen a met ró ról száll -
tam le az Örs ve zér te rén, ami kor a tö meg ben
fel tűnt egy ked ves ar cú, de sú lyo san moz gás -
sé rült, gör nyedt há tú fiú. Néz tem őt, ahogy dü -
lön gél ve, két bot ja se gít sé gé vel ha ladt a so ka -
ság gal, és egy re in kább érez tem, hogy oda kel -
le ne lép nem, meg kel le ne érin te nem a vál lát,
ál dást kel le ne kér nem az éle té re, sőt olyan jó
len ne, ha meg is tud nám gyó gyí ta ni! So ha nem
érez tem előt te ilyesmit, szin te szét fe szí tett a tűz,
hogy men nem kell fe lé, hogy ten ni kel le ne va -
la mit…

A tö meg egy re tá vo labb so dort min ket egy -
más tól, én imád koz tam ér te, és Is ten ál dá sát kér -
tem az éle té re, amíg el nem tűnt a sze mem elől.

Az ál dás lát szó lag meg hitt, sze mé lyes kap -
cso lat, amely ben min dig csak két sze rep lő
van, s har ma dik em ber nek nincs ben ne sze -
re pe. A két sze rep lő az em ber, aki Is ten ál dá -
sát ké ri, és ma ga az élő Is ten, aki meg áld ja a
hoz zá for du lót. Mind ez igaz, de öröm mel
val lom: Is ten aján dé ka, hogy az ál dás nak szin -
te min dig van egy har ma dik sze rep lő je: egy
olyan em ber, aki köz ve tí ti Is ten ál dá sát. Igen,
mi, em be rek ál dást köz ve tí tő esz kö zei va -
gyunk Is ten nek!

Az óta sok szor érez tem már ugyan azt, amit
ott az alul já ró ban, de ma már tu dom, hogy én
sen kit sem tu dok meg gyó gyí ta ni úgy, mint Jé -
zus Krisz tus. Ehe lyett gyö nyö rű szol gá la tot kap -
tam: lel kész ként őhoz zá ve zet he tek má so kat,
ah hoz a Meg vál tó hoz, aki egye dül se gí te ni tud;
ál dás köz ve tí tő le he tek!

Te is tu dod ezt, Test vé rem? Érez ted már azt,

hogy mennyi re jó len ne nyúj ta nod a ke zed,
meg érin te ni va la kit, hogy érez ze Is ten ál dá sát?
Érez ted már lel ki szen ve dőt lát va, hogy mi lyen
jó len ne őt Jé zus ke reszt jé hez ve zet ni, ahol le -
te he ti éle te min den szo mo rú sá gát? Re mé lem,
igen! Re mé lem, igen, mert nagy szük ség van ma
ál dást köz ve tí tő em be rek re! Le gyen mi nél
több ilyen gyü le ke ze ti tag és pe da gó gus kö zös -
sé ge ink ben!

Is ko la lel ké szi szol gá la tom kez de tén, ma -
gam előtt lát va kö zel nyolc száz kü lön bö ző ko -
rú gyer me ket, het ven pe da gó gust és har minc
mun ka tár sat, ezt ér zem most is: ál dás köz ve tí -
tő le he tek. Szol gál ni sze ret nék a pe da gó gu sok
és a di á kok kö zött, mert tu dom, hogy so kan
hor doz nak ter he ket, so kan rej tik mo soly mö -
gé éle tük meg ol dat lan és fáj dal mas prob lé má -
it. Tu dom, hogy ne kik – és ne künk mind annyi -
unk nak – Jé zus Krisz tus ra van szük sé günk. Er -
re a fel adat ra kap tam el hí vást, en nek sze ret ném
szen tel ni egész szol gá la to mat, s ez zel sze ret nék
be áll ni egy cso dá la tos sor ba, olyan em be rek kö -
zé, akik Is ten ál dá sát kér ték, és Is ten sze re te -
tét él ték má sok elé.

g De ák Lász ló

PAL AC K P OSTA

Ál dás köz ve tí tés

Név jegy: De ák Lász ló
2011 au gusz tu sá tól szol gá -
lok a pest szent lő rin ci
Szteh lo Gá bor Evan gé li kus
Óvo da, Ál ta lá nos Is ko la és
Gim ná zi um lel ké sze ként.

Ko ráb ban Ka pos vá ron gyü le ke ze ti mun ka -
társ ként, Hód me ző vá sár he lyen pa ró kus
lel kész ként, az el múlt négy esz ten dő ben pe -
dig Oros há zán igaz ga tó lel kész ként szol gál -
tam. A cé lom egy őszin te, sze re tet tel jes és
mo dern lel ké szi szol gá lat meg va ló sí tá sa a
fi a ta lok kö zött.

Az el múlt ki lenc hó nap ban evan gé li kus is ko la lel ké szek, egye te mi lel ké szek írá sa i val ta lál koz hat -
ta tok eze ken a ha sá bo kon. So ro za tunk zá rá sa ként az is ko la lel ké szi szol gá la tát most kez dő De -
ák Lász ló gon do la ta it ol vas hat já tok ar ról, mit je lent szá má ra Is ten ál dá sát köz ve tí te ni. Az, hogy
mi vel vá runk ben ne te ket itt a Pa lack pos ta ro vat ban az el kö vet ke ző idő szak ban, egy elő re ma rad -
jon a mi tit kunk. Ígér jük, a szep tem ber 18-ai Evan gé li kus Élet ben min den re fény de rül.
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b A nagy kér dés, me lyet fel kell
ten nünk, nem az, hogy „Uram,
mit akarsz, mit te gyek a pén -
zem mel?”, ha nem hogy „Uram,
mit akarsz, mit te gyek a pén zed -
del?” – vall ja dr. Il léssy Já nos, az
em be rek, köz tük a ke resz té nyek
bir tok lás hoz va ló vi szo nyá nak
he lyes ala pok ra he lye zé sét cé lul
ki tű ző Ke resz tyén Ve ze tők és
Üz let em be rek Tár sa sá gának
(Keve) el nö ke.

– Mi a cél ja az Önök tár sa sá gá -
nak?

– A nyolc va nas évek vé gén, a ki -
lenc ve nes évek ele jén for má ló dott a
szer ve zet, ami kor a rend szer vál to zás
el ső hul lá ma it él tük, és so kan úgy
gon dol ták, hogy en nek egy lel ki
meg úju lás sal is együtt kel le ne jár nia.
Kü lö nö sen a gaz da sá gi élet ben, hi -
szen a sza bad pi ac gaz dál ko dás, a
vál lal ko zá sok el sza po ro dá sa jel le -
mez te ezt a kor sza kot anél kül, hogy
lé tez tek vol na az eti kai dön té se ket
meg ala po zó is me re tek. A tár sa ság
kül de té se az, hogy a Bib li á nak a ve -
ze tés re és az üz le ti élet re vo nat ko zó
ta ní tá sa it be mu tas sa. Azt sze ret -
nénk el ér ni, hogy akik Is tent kö ve tő
em be rek, is mer jék eze ket a ta ní tá so -
kat, és azt is sze ret nénk, hogy so kan
is mer jék meg Jé zus Krisz tust a Keve
Tár sa ság te vé keny sé ge ál tal. Tag ja ink
nem ki zá ró lag pénz em be rek. A tag -
ság  egyet len fel té te le, hogy el fo gad -
ják az Apos to li hit val lást és azt, hogy
mi misszi ói szer ve zet va gyunk. A
szer ve zet fe le ke zet kö zi, pél dá ul a
ve ze tő ség hét tagja öt fe le ke zet hez
tar to zik. Sze re tünk min den ki vel kap -
cso la tot ki ala kí ta ni, aki bib li ai alap -
ra épí ti az éle tét. Nincs sok ta gunk,
ke ve sebb mint szá zan va gyunk. A ha -
tá sunk, re mél jük, sok kal na gyobb.

– Mi lyen mun ka ága ik van nak?
– Éven te két-há rom al ka lom mal

ki fe je zet ten fel ső ve ze tők nek üz le ti
reg ge lit ren de zünk, és kü lö nö sen
fon tos nak tart juk, hogy jöj je nek
olya nok, akik még nem is me rik a Bib -
li át. Szol gá la ti águnk, a Tri nity Fo rum
– még nem ka pott ma gyar ne vet –
egy hét vé gi fó rum be szél ge tés, mely -

nek so rán nagy sze rű tan anya g se gít -
sé gé vel foglalkozunk olyan mély
gon do la tok kal, me lyek re a hét köz na -
pok ban nincs idő. Mon day Man na
cím mel he ti út ra va lót ter jesz tünk.
Nem ré gi ben el in dí tot tuk a Crown Fi -
nan cial Mi nis t ri es szol gá la tot, amely
ki fe je zet ten a pénz zel fog lal ko zó
bib li ai ta ní tá so kat igyek szik kö ze lebb
vin ni Is tent is me rő és nem is me rő
em be rek hez egyaránt. Van nak ki ad -
vá nya ink, film je ink, elő adá so kat szer -
ve zünk szer te az or szág ban, és min -
den ho vá el me gyünk, aho vá meg -
hív nak.

– Fel té te le zem, hogy a ne vük ben
nem vé let le nül nem sze re pel a vál lal -
ko zó szó. Ta lán túl sok ne ga tív je len -
tés pá ro sul hoz zá?

– Igen, pe dig a vál lal ko zás va ló já -
ban na gyon is po zi tív tar tal mat rejt.
Koc ká za tot je lent. Van egy ki ad vá -
nyunk, Az élet vál lal ko zá sa a cí me.
Ez nem csak üz le ti, ha nem ál ta lá no -
sabb ér te lem ben is ér ten dő. Egy bi -
zony ta lan vi lág ban sze ret nénk biz -
ton sá got ta lál ni, jó dön té se ket hoz -
ni. Szel le mi ek ben és ta lán anya gi ak -
ban is több re jut ni.

– Egy ke resz tény is oda fér het, ahol
a fon tos dön té se ket meg hoz zák, ahol
sok pénz fo rog?

– Na gyon sok szte reo tip gon do lat
van az em be rek fe jé ben, pél dá ul so -
kan gon dol ják, hogy a ke resz tény élet
nem iga zán fér össze a pénz ügyek kel,
a tu laj don lás sal. De hogy ha a Bib li -
át meg fi gyel jük, ál lít ha tom, hogy ez
nem áll ja meg a he lyét. Ha csak a te -
rem tés tör té ne tet néz zük: Is ten két
nagy in téz ményt adott az em ber nek
– és tud juk, ak kor a vi lág még tö ké -
le tes volt –, ez a két nagy in téz mény
a csa lád és a mun ka. Is ten a mun kát
a pa ra di csom ban te rem tet te!

– Ké rem, mond jon pár szót ön ma -
gá ról is!

– Vil la mos mér nök ként vé gez tem
a mű sza ki egye tem en, on nan ka -
nya rod tam az üz le ti élet fe lé. Ma gyar -
or szá gon és az Egye sült Ál la mok ban
ta nul tam, köz gaz dá nak tar tom ma -
gam, je len leg pénz ügyet ta ní tok, és
ta nács adás sal fog lal ko zom. De ezek -
nél fon to sabb, hogy val lom: új já szü -
le tett ke resz tény va gyok, min den fé -
le ér dem nél kül. Pi lis csa bán élünk fe -

le sé gem mel, há rom gyer me künk
van. Egy bu da ka lá szi evan gé li u mi kö -
zös ség be já runk, ahol pres bi ter is le -
he tek. A Keve Tár sa ság gal 1998-ban
ke rül tem kap cso lat ba. Is ten nek cso -
dá la tos az el ren de lé se, hogy ho gyan
von be a mun ká ba ar ra ér dem te le ne -
ket is.

– Nem fé lő, hogy a ke resz té nyek, ha
so kat fog lal koz nak a pénz zel, füg ge -
ni kez de nek tő le?

– A pénz – mint uni ver zá lis esz köz
– va ló ban rend kí vül al kal mas ar ra,
hogy át ve gye Is ten sze re pét, és bál vá -
nyoz zuk. De nem ma ga a pénz a hi -
bás, ha nem a pénz sze rel me, ahogy a
Bib lia is fo gal maz. Nem a pénz ügyi
szak má val van baj, ha nem ha vissza -
élünk ve le. Nem a pénz ügyi is me re -
tek ká ro sak, sőt a pénz ügyek nem is -
me ré sé vel sok kal na gyobb baj van. Az
iga zi gond, ha a pénz oda fu rak szik Is -
ten he lyé re. Ezért őszin tén kell be szél -
ni. Fel ada tom nak te kin tem tár sa im -
mal együtt, hogy Is ten nek a tu laj don -
lás ra vo nat ko zó ki je len té se it meg is -
mer tes sem az egyé nek kel, a csa lá dok -
kal, az egy há zak kal. Ez kü lö nö sen idő -
sze rű most, ami kor a gaz da sá gi vál -
ság nak va la mi lyen fá zi sá ban va gyunk.
Ami kor ennyi egyén és csa lád ke rül
ne héz hely zet be, rész ben azért, mert
nem is mer te, hogy Is ten mit ta nít a
pénz ről, az ada ko zás ról, az adós ság -
ról, a jó dön té sek ről. A sá fár ság ta ní -
tá sa cso dá la tos. El kell fo gad ni, hogy
Is ten ránk bí zott dol go kat, és ezen a
föl dön min den az övé. A pénz tár cánk
is az övé. A nagy kér dés nem az, hogy
„Uram, mit akarsz, mit te gyek a pén -
zem mel?”, pe dig mi lyen jó len ne, ha
so kan akár csak ed dig is el jut ná nak,
ha nem a nagy kér dés an nak, aki a
Bib li át is me ri, úgy szól, hogy „Uram,
mit akarsz, mit te gyek a pén zed -
del?”. Ezt a ta ní tást sze ret nénk kü lön -
bö ző for mák ban ter jesz te ni, ez a cél -
ja a Ke resz tyén Ve ze tők és Üz let em -
be rek Tár sa sá gá nak.

g Szeg f Ka ta lin

A vál lal ko zás bá tor sá gá tól
a pénz sze rel mé ig

In ter jú dr. Il léssy Já nos sal
Idén sok szó esik az ön kén tes ség -
ről, az ön kén tes mun ká ról. Egy há -
zi, ci vil szer ve ze ti és ál la mi fel hí vá -
sok biz tat nak ön kén tes mun ka -
vég zés re, ami annyit je lent, hogy
szük ség van olya nok ra, akik fi zet -
ség nél kül, ön szán tuk ból dolgoz -
nak va la mi lyen hasz nos és jó cél ér -
de ké ben. Sze mét gyűj tés par kok -
ban, ár víz vé del mi mun kák, a vö rö -
siszap okoz ta szennye ző dés el tá vo -
lí tá sa – ezek azok a mun kák, ame -
lyek két ség te le nül hasz no sak, és
min den ki tisz te li azo kat, akik ezt
vál lal ják.

Ugyan ak kor azt is meg kell ál la -
pí ta ni, hogy az ön kén tes mun ka -
vég zés en ge del mes sé get is kí ván
azok iránt, akik azt fog lal ko zás sze -
rű en irá nyít ják. En nek jel lem ző
pél dá ja az ön kén tes ka to nai szol -
gá lat, ahol az ön kén te se ket min dig
hoz zá ér tő, a ka to nai szol gá lat rész -
le te it pon to san is me rő pa rancs no -
kok nak ren de lik alá. Az ön kén tes -
ség ugyan is ál ta lá ban nem jár az
adott te rü let re vo nat ko zó szak tu -
dás sal és is me re tek kel. Az ön kén -
tes mun ka vol ta kép pen min dig
egy faj ta alá ren delt ség, en ge del -
mes ke dés, és így az ön kén tes mun -
kát vég zők irán ti bi za lom csak ar -
ra ter jed ki, hogy mun ká ju kat lel -
ki is me re te sen, de az irá nyí tás nak
tel je sen meg fe le lő en vég zik.

Ezek sze rint ön kén te sen csak
annyi ban vé gez het va la ki mun kát
a sa ját fe je után, amennyi ben az
be le il lik a ki adott pa rancs ke re tei
kö zé. Mit kezd jünk ak kor az ön -
kén tes egy há zi szol gá la tok kal?
Hi szen azok az egy há zi tiszt ség -
vi se lők, akik nem al kal ma zot tai az
egy ház nak – el ső sor ban a pres bi -
te rek és az egy ház köz sé gi gond -
no kok, akik az egy ház ré szé ről
rend sze rint sem mi fé le jut ta tás ban
nem ré sze sül nek –, ön kén tes
mun ká sok, fe let te sük nek nem a
lel ki pász tort te kint he tik, ha nem
leg fel jebb a pres bi té ri um tes tü le -
tét, amely megint csak ön kén te -
sek ből áll.

Egé szen konk ré tan: hon nan kap -
ja a pres bi ter és az egész pres bi té -
ri um az irány mu ta tást ar ra, hogy
mun ká ját mi lyen te rü le ten, ho -

gyan, med dig vé gez ze? Er re a kér -
dés re a kö vet ke ző vá lasz ad ha tó: 

1. A pres bi te rek és a pres bi té ri -
um pa ran cso ló ura és gaz dá ja ma -
ga az Úr is ten, mun ká já ra néz ve az
el iga zí tást tő le kell, hogy kap ja.

2. Azok az egy mást se gí tő kom -
mu ni ká ci ós esz kö zök, ame lye ken
ke resz tül az el iga zí tás el jut a pres -
bi te rek hez: az Ige, a hit val lá sa ink
és a bi zony ság te vő test vé rek – el -
ső sor ban a lel ki pász tor – sza va.

3. Eze ket a kom mu ni ká ci ós esz -
kö zö ket a pres bi ter nek mind fel kell
hasz nál nia, ha tá jé ko zód ni akar
ön ként vál lalt szol gá la tá nak te rü le -
té ről és mód sze re i ről. A pres bi te ri
szö vet ség emi att szor gal maz za a
pres bi ter kép zést bib lia is ko lák, egy -
ház is me re ti és egy ház tör té ne ti elő -
adá sok, gyü le ke zet épí té si mód sze -
rek is mer te té se, hit val lá sa ink kö zös
ta nul má nyo zá sa for má já ban.

4. Az ön kén tes szol gá lat irán ti
bi za lom an nál na gyobb, mi nél
in kább ki vi lág lik, hogy a pres bi -
ter is me ri Ura aka ra tát szol gá la -
tá ra néz ve, és kü lö nö sen, ha hű -
sé ge és mun ká já nak po zi tív ered -
mé nye is nyil ván va ló vá vá lik. Er -
re kell min den pres bi ter nek tö re -
ked nie.

5. A pa ran cso ló Úr ral fo lya ma -
tos kap cso lat ban kell len nie ige ol -
va sás, na pi csen des ség út ján, hogy
meg tud ja, mi a na pi te en dő je, el -
kér je az irány mu ta tást a fel ve tő dő
prob lé mák ban, és azt is meg tu da -
kol ja, med dig van szük ség a szol -
gá la tá ra, ne hogy sa ját büsz ke sé ge
aka dá lyoz za meg ab ban, hogy a
már nem rá bí zott fel ada tot to -
vább ra is vál lal ja.

Ad ja Is ten, hogy a pres bi te rek ön -
kén tes szol gá la ta irán ti bi za lom a
fen ti ek alap ján erő söd jék meg köl -
csö nö sen a pres bi té ri u mok ban, a
pres bi te rek és a lel ki pász tor kö -
zött, a gyü le ke ze tek ben, sőt az egész
tár sa da lom ban.

g SzS

Meg je lent a Ma gyar Re for má tus
Pres bi te ri Szö vet ség Pres bi ter cí mű
fo lyó ira tá nak 2011. jú li us–au gusz -
tu si szá má ban.

Ön kén tes ség
és bi za lom

„Úgy ment el, mint aki ért nem tu -
dunk könnyet ej te ni – csak há lát ad -
ni, hogy kö zöt tünk le he tett. Ha za-
ért!” – ír ta le ve lé ben Végh Ta más
Má ria né ni re em lé kez ve.

Igen, há lát adunk egy éle tért, amely
Jé zus Krisz tust hir det te: mint Urat! A
sze ge di evan gé li kus te me tő ben, ra va -
ta la mel lett fel ol va sott ige sza kasz a
2Kor 4,5 volt: „Mert nem ma gun kat
pré di kál juk, ha nem az Úr Jé zus Krisz -
tust.” (Ká ro li-for dí tás) Ez volt az az ige,
amit a kór ház ban utol já ra hall hat tam
az aj ká ról. Sok min den re nem re a gált
már ak kor, ami kor ott föl ke res tem, de
ezt az igét együtt mond ta ve lem!

Is ten már nyolc éves ko rá ban föl -
kel tet te szí vé ben a menny fe lé vá gyó -
dást. Ő ma ga ezt ír ta er ről: „Gyer -
mek ko rom tól kö rül be lül ti zen négy
éven át, hu szon két éves ko ro mig
pró bál tam a tör vény alap ján, be csü -
le te sen, tisz tán él ni, de a szí vem
mé lyé ben min dig új ra fel buk kan tak
a rossz gon do la tok, in du la tok, a
büsz ke ség és sze re tet len ség.”

Az Úr, aki ke gyel mé vel von zot ta,
ak kor ké szí tet te el az után a dön tés
ide jét Rej tő Má ria szá má ra, ami kor
pá lya díj nyer te sen, a dok to rá tus ra

ké szen, ki tű nő böl csész dip lo má val a
né met kö vet ség re ké szült. Nem ment
a né met kö vet ség re, s vesz ni hagy ta
a kí nál ko zó kar ri er le he tő sé gét, mert
Ro s en berg írá sát (A hu sza dik év szá -
zad mí to sza) ol vas va egy szer re vi lá -
go san lát ta, hogy ki cso da Hit ler…

Oda for dult az Úr Jé zus hoz. Urunk
pe dig úgy vet te őt kéz be, hogy egy
na gyon sú lyos be teg ség (szívbel hár -
tya- gyul la dás) kény sze rí tő csend jé -
ben szem be sí tet te a sa ját szí ve mé -
lyén ágas ko dó bűn ször nyű sé gé vel,
de az zal is: „Is ten íté le te szent Fi án az
én íté le tem is volt.” És ren delt mel lé
olyan em be re ket, akik hir det ték ne -
ki Jé zus Krisz tus ban „Is ten ha tal mas
sze re te tét”. „Le hullt a te her az ál arc -
cal együtt”, és in nen től kez dő dött az,
amit Má ria né ni éle té ben mi úgy lát -
hat tunk, hogy ar ról Pál apos tol val -
lo má sa jut hat eszünk be: „…azt, ami
ne kem nye re ség volt, kár nak ítél tem
a Krisz tu sért.” (Fil 3,7)

Az egye te men dol go zott Sze ge den
– és az Úr nak szol gált. A böl csész dip -
lo ma mel lé meg sze rez te a köz gaz da -
sá git is – és vál lal ta, hogy Rozs nyó -
ra men jen ta ní ta ni. Ami kor az új
cseh szlo vák ha ta lom ki uta sí tot ta őket
Rozs nyó ról 1945-ben, Tú róczy Zol tán
püs pök Nyír egy há zán adott ne ki
mun kát az evan gé li kus le ány gim ná -
zi um ban: ott ta ní tott 1948-ig. Az ál -
la mo sí tás kor meg ír ta Ort utay kul -
tusz mi nisz ter nek, hogy le mond ta ná -
ri ál lá sá ról, mert Jé zus Krisz tus evan -
gé li u má val akar szol gál ni. Így ke rült
az evan gé li kus evan gé li zá ció mun ká -
já nak sod rá ba. Tú róczy püs pök ösz -
tön zé sé re a lel kész vizs gát is vál lal ta.

Ami kor 1952–53-ban szét szór ták
az evan gé li zá ció mun ká sa it, Rej tő
Má ria rö vid idő re De zsé ry püs pök
mel lett ka pott be osz tást a De ák té -
ren. De na gyon ha mar ki de rült, hogy
a párt ál la mi nyo más nak be hó do ló
püs pök és az Úr szol gá ló le á nya más

úton jár… Kán tor nak ment el ek kor,
Sár szent lő rinc re, aho vá Csep re gi Bé -
lá ék ke rül tek, és így ta lál ta meg a le -
he tő sé gét an nak, ho gyan szol gál jon
to vább ra is az Úr nak. Ápo lás ra szo -
ru ló édes any já val a hat va nas évek ele -
jén köl tö zött Bu da pest re.

Édes any ja ha lá la után, a hat va nas
évek má so dik fe lé ben lett egy re ki ter -
jed tebb Má ria né ni szol gá la ta. Az Úr
ar ra in dí tot ta, hogy meg ke res se és
gon doz za a hí vők ki csiny „szi ge te it”
(Ézs 51,5), és föl ka rol jon el esett em be -
re ket. Ott ho na rend sze res bib lia órák
he lye volt. Ren ge teg evan gé li u mi köny -
vet for dí tott le. Evan gé li zá ci ók és csen -
des he tek szol gá la ta i ban hir det te sok
he lyen, kü lön bö ző hí vő kö zös sé gek ben,
evan gé li kus és re for má tus gyü le ke ze -
tek ben Jé zus Krisz tust mint Urát, az el -
ve szet tek Meg vál tó ját, a meg kö tö zöt -
tek Sza ba dí tó ját. Az 1980-as évek ben
új ra ka pott „hi va ta lo san” is szol gá la to -
kat az evan gé li kus egy ház ban, az Evan -

gé li kus Lel ki Se gély szol gá lat (előbb
AE ESZ) iszá kos men tő misszi ó já ban.
Úgy szol gált, hogy az Úr ra te kin tett és
az Úr ra mu ta tott: „En ged jem Őt cse -
le ked ni, ne árt sam be le ma gam ügy kö -
dé sem mel… Meg kö tö zött em be ren
én nem tu dok se gí te ni, csak az Úr Jé -
zus győ zel me!” S a szin te fá rad ha tat -
lan nak lát szó szol gá lat kész ség mé lyén
szí vé ben ez égett: „Is ten nek sok kal fon -
to sabb, hogy mennyi re va gyok ve le kö -
zös ség ben, mint hogy mit csi ná lok…
Min den vesz het, csak a ve le va ló kö -
zös ség nem!”

A ke gye lem bi zo nyos sá gá val meg -
aján dé ko zott, cél tu da tos élet szem -
lél te tő pél dá ját ad ta elénk Urunk
Rej tő Má ria né ni ben. „Az igaz nak az
em lé ke ze te ál dott” (Péld 10,7), mert
a meg iga zí tó Is tent hir de ti ál dá sul
szá munk ra. (…)

Be fe je zé sül is mét hadd idéz zek a
meg em lé ke zés ele jén em lí tett le vél -
ből: „Ál dott éle te el kö te le zés is! A ma -
gunk he lyén, a ne künk ada tott ke gyel -
mi aján dé kok kal vi lá gít sunk mind ha -
lá lig, fá rad ha tat la nul mun kál kod va
azért az or szá gért, amely ben – Jé zus
ál do za tá ért – örök ott ho nunk van.”

g Adá mi Lász ló

Rej tő Má ria száz éve, 1911. au gusz tus 22-én szü le tett Sze ge den, és 1995. jú li us 17-én hunyt el Bu da pes ten. Az aláb bi
meg em lé ke zés a Bib lia és Gyü le ke zet (a Bib lia Szö vet ség fo lyó ira ta) 1995/3. szá má ban je lent meg ró la.

In me mo riam Rej tő Má ria
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Összeállította: Boda Zsuzsa

A di na mi kus vagy más né ven funk -
ci o ná lis ek vi va len cia el mé le té nek
meg al ko tó ja, a bib lia for dí tás mo -
dern ko ri aty ja au gusz tus 25-én, éle -
té nek 96. évé ben tért meg Te rem tő -
jé hez. Ni da ne vé hez köt he tő az 1960-
as évek ben ki dol go zott, majd a Bib -
lia tár su la tok Vi lág szö vet sé gé nek
(Uni ted Bib le So ci eti es, UBS) égi sze
alatt el ké szí tett sok száz bib lia for dí -
tás ré vén el ter jedt bib lia for dí tá si elv,
az ér tel mi meg fe lel te tést szem előtt
tar tó di na mi kus vagy funk ci o ná lis ek -
vi va len cia.
En nek az a fel is me rés a lé nye ge, hogy

két nyelv so hasem le het azo nos a
nyelv tan nak és a sza vak je len té se i nek
a szint jén, ezért nem le het me cha ni -
ku san sza va kat sza vak kal for dí ta ni,
ha nem csak az ere de ti szö veg ből
meg ér tett je len tést le het át ül tet ni az
új nyelv re, még pe dig az ere de ti szö -
veg for mai jel leg ze tes sé ge i től füg -
get le nül. Ni da cél ja en nek az el mé let -
nek a meg al ko tá sá val az volt, hogy a
Bib lia min den em ber szá má ra ért he -
tő le gyen, azok szá má ra is, akik nek
nem áll a ren del ke zé sükre kü lön bib -
lia ma gya rá zat, kom men tár vagy lel -
ké szi se gít ség.

Szin tén az ő ne vé hez fű ző dik az an -
gol nyel vű bib lia for dí tá sok kö zül a
Good News Bib le, majd ké sőbb a
Con tem por ary Eng lish Ver sion, de
köz ve tett mó don – mint el mé le ti
szak em ber és az Ame ri kai Bib lia tár -
su lat for dí tá si igaz ga tó ja – sok száz
for dí tás meg szü le té sé nél bá bás ko -
dott.

Ni da ma gyar or szá gi kö tő dé se,
hogy a UBS for dí tói kon zul tán sa ként
részt vett az 1975-ben meg je lent pro -
tes táns új for dí tá sú Bib lia el ké szí té -
sé nek mun ka fo lya ma tá ban is.

g P. O.

El hunyt Eu ge ne A. Ni da

Min den ki azért jött, hogy bú csúz zon,
és há lát ad jon Is ten nek a sok ked ves,
bá to rí tó vagy épp vi gasz ta ló szó ért,
ame lyet a ti zen hét éven át Ka pos vá -
ron szol gált lel kész től ka pott.

Sze me rei Já nos így kezd te ige hir -
de té sét: „Én ül tet tem, Apol lós ön töz -
te, de a nö ve ke dést az Is ten ad ta. Úgy -
hogy az sem szá mít, aki ül tet, az sem,
aki ön töz, ha nem csak Is ten, aki a nö -
ve ke dést ad ja.” (1Kor 3,6–7)

Az ige kap csán a püs pök vissza -
em lé ke zett előd je, Du bo vay Gé za
több év ti ze des, hű sé ges ka pos vá ri
szol gá la tá ra, va la mint bá to rí tot ta
a gyü le ke ze tet a jö vő be ve tett bi za -
lom meg ta pasz ta lá sá ra, hi szen Is ten
ke zé ben van a gyü le ke zet sor sa, ő
fog ja ad ni a nö ve ke dést, a meg erő -
sö dést.

Az is ten tisz te let után a ka pos vá -
ri gyü le ke zet ne vé ben dr. Hor váth Jó -

zsef fel ügye lő kö szönt el Sze me rei Já -
nos tól, aki nek Ko vács Pé ter má sod -
fel ügye lő ad ta át a gyü le ke ze ti ta gok
aján dé kát – egy, a temp lom aj ta ját áb -
rá zo ló dom bor mű vet, Ge ra Ka ta lin
mun ká ját.

A Ka pos vá ri Evan gé li kus Kó rus
ne vé ben Vö nöcz ky Gá bor bú csú zott,
és aján dék ként egy pász tor bo tot
nyúj tott át a du nán tú li evan gé li ku sok
új püs pö ké nek.

A gyü le ke zet vé gül el bú csú zott
ta va lyi ha tod éve sé től, Adá mi Má ri -
á tól, és e so rok író já nak sze mé lyé ben
kö szön töt te új lel ké szét, Is ten ál dá -
sát kér ve a mun ká juk ra.

Az is ten tisz te let után sze re tet -
ven dég ség re ke rült sor, ahol a szé pen
meg te rí tett asz ta lok mel lett a ka pos -
vá ri if jú ság bú csúz tat ta ének szó val
sze re tett lel ké szét.

g Pong rácz Má té

El bú csú zott ka pos vá ri
gyü le ke zeté től

a püspökké lett esperes
b El bú csú zott ka pos vá ri evan gé li kus gyü le ke zetének tag ja i tól Sze me -

rei János, va la mint a gyü le ke zet ha tod éve se, Adá mi Má ria, aki püspöki
titkárként marad a Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke rü let lelkészi ve -
ze tője mellett Győrben. Kü lön le ges és egé szen ben ső sé ges al kal mon
ve het tek részt mind azok, akik au gusz tus 28-án, va sár nap dél előtt el -
za rán do kol tak az evan gé li ku sok lel ki haj lé ká ba. A meg telt temp lom
pad so ra i ban ott ült az egy ko ri hű sé ges kon fir man dus, a bol dog há -
zas pár és az itt meg ke resz telt ap ró kis gyer mek is.
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b Bor sos Mik lós ha lá la után fe le sé -
ge Ti hany ban egy nagy cso mag -
ra lelt fér je ha gya té ká nak ren de -
zé sé nél. A cso mag pe dig het ven -
hét bib li ai te ma ti ká jú raj zot tar -
tal ma zott, ame lyek na gyon kü -
lön le ges ja pán pa pír ra ké szül tek.
Ezt a het ven hét al ko tás ból ál ló
rajz so ro za tot ma egy he lyen lát -
hat ja az utó kor Győr ben.

Bor sos Mik lós leg töb bünk tu da tá ban
mint szob rász él; bi zo nyá ra so kan is -
me rik ma gyar po é tá ink ról és mű vé -
sze ink ről ké szült port ré it: Ja nus Pan -
no ni us pé csi szob rát, Liszt Fe renc
szek szár di és Fe ke te Ist ván aj kai
mell szob rát, Pe tő fi Sán dor du na -
szek csői re li e fét vagy ép pen ség gel a
„” ki lo mé ter kőt a bu da pes ti Clark
Ádám té ren.

A száz öt esz ten dő vel ez előtt, au -
gusz tus 13-án szü le tett Bor sos ról
ke ve sen tud ják, hogy mennyi re mé -
lyen fog lal ko zott az em be ri lét ál ta -
lá nos kér dé se i vel. A ja pán me rí tett
pa pí ron, kí nai tus sal, bar na dió pác -
cal ké szí tett raj zok a bib li ai te rem tés -
tör té net től in dul va vé gig ve ze tik a
szem lé lőt az Ó- és Új szö vet ség em lé -

ke ze tes tör té ne te in. Ezek meg is me -
ré sé ért ér de mes el utaz ni Győr be!

Bor sos Er dély ben, Nagy sze ben -
ben lát ta meg a nap vi lá got, csa lád -
ja a ro mán be tö rés elől me ne kült
Győr be. Mik lós a ben cé sek gim ná -
zi u má ban vé gez te ta nul má nya it,
köz ben mű vé sze ti órá kat is vett a

hely bé li fes tők től. A ta nu lást fél be -
sza kít va az tán ap ja mű he lyé ben
arany mű ves ként dol go zott, 1940-
ig vés nö ki mun kák ból élt. 

1925-ben ál lí tot ta ki raj za it, majd
réz kar co kat is kez dett ké szí te ni, de
köz ben már fes tő nek ké szült. 1941-
ben a Ta más Ga lé ri á ban ren de zett
tár la ta fel tű nő en nagy si kert ara -
tott. Uta zott, be jár ta Er délyt, Olasz -
or szá got, Dél-Fran cia or szá got. Ta -
nul má nya it a Ma gyar Kép ző mű vé -
sze ti Fő is ko lán foly tat ta. 

1943-tól a nya ra kat a Ba la ton mel -
lett, Ti hany ban töl töt te. A pan non táj
rend kí vü li ha tás sal volt rá, mond hat -
ni mű vé sze té nek fő ih le tő jé vé vált. 

A há bo rú után, a fő vá ros ba köl töz -
ve vált is mert té. A Szép iro dal mi Ki -
adó meg bí zá sá ból köny ve ket il luszt -
rált, és érem mű vé szet tel is fog lal ko -

zott, meg örö kít ve ne ves kor tár sa it.
Ok ta tott a Ma gyar Ipar mű vé sze ti, il -
let ve a Kép ző mű vé sze ti Fő is ko lán,
mind emel lett szá mos ta nul mány -
utat tett: el ju tott Olasz or szág ba,
Ang li á ba, Gö rög or szág ba.

1973-ban sú lyos szív mű té ten esett
át, a kő fa ra gás ról le kel lett mon da nia. 

Éle té ben szá mos el is me rés ben ré -
sze sült al ko tó mun kás sá gá ért: meg -
kap ta – töb bek kö zött – a Mun ká csy-,
a Kos suth- és a Fe ren czy Bé ni-dí jat.
Még éle té ben meg nyílt ön ál ló ál lan dó
mú ze u ma a győ ri Káp ta lan dom bon.

A ki vá ló mű vész a rend szer vál toz -
ta tás za jos nap ja i ban tá vo zott csend -
ben az élők so rá ból; fe le sé ge nem
sok ra rá kö vet te őt, s mi vel gyer me -
kük nem volt, Bor sos Mik lós em lé -
ké nek ápo lá sa a szel le mi utó dok ra
ma rad.

A 20. szá za di ma gyar szob rá szat
je les alak já nak élet mű vét nem csak
itt hon, ha nem ha tá ra in kon túl is
mél tón őr zik. 1993 óta a gyer gyó cso -
ma fal vi Bor sos Mik lós Mű vé sze té ért
Ala pít vány, va la mint a Gyer gyó szár -
he gyi Kul tu rá lis és Mű vé sze ti Köz -
pont év ről év re meg ren de zi a Kár pát-
me den cei Bor sos Mik lós Al ko tó tá -
bort. Cso ma fal ván pe dig – a te het -
ség ku ta tás és gon do zás mű he lye -

ként – fenn tart ják em lék há zát, hogy
tu da to sít sák Bor sos élet mű vé nek
szel le mi, er köl csi, mű vé szi ér té ke it,
s hogy ezek meg tar tó és ter mé ke nyí -
tő erő ként has sa nak. Ta valy ősszel
pe dig szob rot is ál lí tot tak a mű vész -
nek a te le pü lé sen.

g – ke re csé nyi –

Bib li ai je le ne tek ja pán pa pí ron
Száz öt éve szü le tett Bor sos Mik lós

A damaszkuszi úton
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Hoz zá va lók: 25 dkg liszt, 13 dkg kris -
tály cu kor, 2 to jás sár gá ja, 20 dkg Ra -
ma mar ga rin, kés hegy nyi sü tő por, 1
cso mag va ní li ás cu kor, 12 dkg da rált
dió (man du la is le het).

El ké szí tés: a hoz zá va ló kat össze ke -
ver jük. Több, ce ru za vas tag sá gú hen -
gert for má lunk, ame lye ket 4-5 cm
hosszú da ra bok ra vá gunk. Mi u tán
kifli for má ra meg haj lí tot tuk, egy sü -
tő pa pír ral ki bé lelt tep si be tesszük. Ha
meg sült, még for rón meg szór juk va -

ní li ás por cu kor ral. Mi u tán ki hűl tek,
még egy szer meg for gat juk őket a
por cu kor ban.

SZ E RETET VE NDÉ G SÉ G RE

Va ní li ás di ós kiflik
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Pá lyá zat
A Mó ric hi dai–Ár pá si Evan gé li kus Egy ház köz ség pá lyá za tot ír ki meg -
üre se dett lel ké szi ál lá sá ra. Az egy ház köz ség vár ja azok nak a lel ké szek -
nek a je lent ke zé sét, akik szol gá la tu kat szí ve sen foly tat nák a nyu ga ti ha -
tár kö ze lé ben, a Győr-Mo so ni Evan gé li kus Egy ház me gyé ben.

A lel kész jö ve del me az or szá gos át lag nak meg fe le lő. A lel kész ren del -
ke zé sé re áll a fel újí tott, há rom szo bás lel kész la kás, egy kö zös rend szer -
re rá kö tött, de kü lön is mű köd tet he tő gáz-, il let ve ve gyes tü ze lé sű ka -
zán, dup la ga rázs, nagy ud var és kert, va la mint kü lön be já ra tú, mo dern,
fel sze relt iro da. A szol gá lat el lá tá sá hoz gép ko csi ren del ke zés re áll.

A szol gá la tok ról és a fel té te lek ről rész le tes in for má ció kér he tő a Győr-
Mo so ni Evan gé li kus Egy ház me gye es pe re si hi va ta lá ban (9200 Mo son -
ma gyar óvár, Ma gyar u. 33.). A sze mé lyes kap cso lat fel vé tel a 20/824-9712-
es egy há zi mo bil szá mon, a 96/217-160-as vo na las szá mon vagy a kiss -
mik los@ax e le ro.hu e-mail cí men le het sé ges. Az élet raj zot is tar tal ma -
zó pá lyá zat be kül dé sé nek ha tár ide je 2011. szep tem ber 30-a.

A gyü le ke zet pres bi té ri u ma fenn tart ja a jo got, hogy a pá lyá za to kat elő -
ze te sen ér té kel je. Az új lel kész meg vá lasz tá sá ról a tör vény ben meg ha -
tá ro zott el já rás sze rint a gyü le ke zet köz gyű lé se dönt.

H I R D E T É S

Evan gé li ku sok az evan gé li kus ne ve lé sért
a 2011/2012-es tan év ben is
Gyü le ke ze te ink szep tem ber el ső va sár nap já nak of fer tó ri u má val évek óta
tá mo gat ják a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház (MEE) ne ve lé si-ok ta -
tá si in téz mé nye it. A ta valy össze gyűlt ado mányt – kö zel két mil lió fo rin -
tot – ez úton is kö szön jük, a pénzt szo ci á li san rá szo rult gyer me kek tá -
mo ga tá sá ra hasz nál tuk fel.

A szep tem ber 4-ei va sár nap of fer tó ri u má val az egy há zunk in téz mé -
nye i ben ta nu ló tizenkétezer gyer mek szá má ra nyújt hat nak se gít sé get. 

Is ten ál dá sát kér jük az ada ko zók ra és ado má nya ik ra!
Az MEE Ok ta tá si és Is ko lai Osz tá lya

H I R D E T É S

Az Észa ki Evan gé li kus Egy ház ke rü let sze re tet tel hív ja és vár ja szep -
tem ber 16–17-én (pén te ken és szom ba ton) a spor to lás ra, ki kap cso ló -
dás ra vá gyó kat Az Evan gé li kus Egy ház Aszó di Pe tő fi Gim ná zi u ma és
Kol lé gi u ma te rü le tén meg ren de zen dő egy ház ke rü le ti csa lá di és sport -
nap ra. Rész le tes tá jé koz ta tó az egy ház ke rü let hol nap ján ol vas ha tó:
http://www.luthe ran.hu/z/hon la pok/eszak/, va la mint az egy ház ke rü let
lel ké sze i től kér he tő. Je lent kez ni szep tem ber 10-ig le het az aszev -
gim@lu the ran.hu vagy az aszev gim@fre e mail.hu e-mail cí men.

H I R D E T É S

Bu da fo ki ur na te me tő
Bu da fo ki evan gé li kus temp lo munk nál 2007 óta mű kö dik az ur na te me -
tő. A hoz zá tar to zók itt a te me tők ri deg sé gét ol dó, meg hitt, íz lé ses kör -
nye zet ben em lé kez het nek sze ret te ik re. Ur na te me tőnk Bu da fok köz pont -
já ban he lyez ke dik el, könnyen meg kö ze lít he tő több köz le ke dé si esz köz -
zel. Na gyobb par ko ló ta lál ha tó mel let te.

A kli ma ti zált ter mek ben há rom fé le be fo ga dó ké pes sé gű, mű vé szi üveg -
lap pal le zárt ur na fül kék ta lál ha tók, ame lyek be fe le ke ze ti kö tött ség nél -
kül bár ki te met kez het. A fel ra va ta lo zás le het sé ges a temp lom ban is, a
gyü le ke ze ti te rem em lé ke ző együtt lét re igény be ve he tő.

To váb bi in for má ció a Bu da fo ki ur na te me tő in ter ne tes la pon ta lál ha -
tó, www.ur na te me to.hu.

H I R D E T É S

Sze mé lyi vál to zás az EB BE élén
Az Evan gé li kus Bel misszi ói Ba rá ti Egye sü let (EB BE) au gusz tus 29-én Ba -
la ton szár szón tar tott ve ze tő sé gi ülé sén ki ér té kel te az el múlt idő szak szol -
gá la tát, jó vá hagy ta a 2011/12-es mun ka év őszi ter vét, és tu do má sul vet te a
Fő vá ro si Bí ró ság jú li us 22-i ha tá ro za tát, mely szerint a jö vő ben az egye sü -
let el nö ke és kép vi se lő je dr. Ga rá di Pé ter. Szol gá la tá ra Is ten ál dá sát kér jük!

Az EB BE ve ze tő sé ge

Az el múlt pár hét ben az in for ma ti -
kai és üz le ti vi lág kü lön fé le te rü le te -
i ről ér ke ző hí rek kö zép pont já ban
egy azon cég állt: az App le. A kez det -
ben csu pán szá mí tó gé pe i ről is mert
cég az iPod ne vű ze ne le ját szó já val (és
iTu nes ne vű ze ne áru há zá val), majd
iP ho ne ne vű csúcs te le fon já val, il -
let ve iPad ne vű táb la gé pé vel ért
olyan szé dí tő pi a ci ma gas sá gok ba,
hogy egy kis idő re az Egye sült Ál la -
mok min den más vál la la tát meg -
előz te az ot ta ni tőzs dé ken, és az óta
is csak az ame ri kai olaj ipa ri óri ás cég,
az Ex xon ke rült is mét elé.

Az App le az a cég, amely sen kit
sem hagy hi de gen. Vagy ra jon ga nak
ér te, vagy utál ják, de jel lem ző en más
vál la la tok ter mé ke i vel kap cso lat ban
nem le het hal la ni ar ról, hogy egye sek
na po kat tölt se nek egy bolt be já ra ta
előtt vár va, csak hogy az új fej lesz té -
sek leg el ső da rab ja it a ke zük be ve hes -
sék. Az App le ter mé kek ter ve ző i nek
ugyan is a leg na gyobb fel hasz ná lói él -
mény el éré se a cél juk, és ezt gya kor -
la ti lag olyan tö kély re fej lesz tet ték,
hogy min den ki őket má sol ja. Leg -
alább is sze rin tük. De egy né met bí -
ró ság íté le te sze rint is, amely meg til -
tot ta Né met or szág ban az iPad re kí -
sér te ti e sen ha son lí tó Sam sung táb -
la gé pek áru sí tá sát. A per hí ré re az in -
ter ne tet is el lep ték a kü lön bö ző fo -
tók, ame lyek a kon ku rens tech no ló -
gi ák nak az App le ter mé kek meg je le -
né se előt ti és utá ni vál to za ta it (ké pün -
kön) mu tat ták, jól ér zé kel tet ve a cég
di záj ne re i nek ha tá sát.

A cég ter ve zé si el ve i re a prak ti kus
egy sze rű ség a leg he lyén va lóbb el ne -

ve zés. Hor doz ha tó szá mí tó gé pe ik
há zá nak ki ala kí tá sa a leg egy sze rűbb
geo met ri ai for má kat kö ve ti, ugyan -
ak kor note book ja ik bil len tyű ze te vi -

lá gít, így sö tét ben is könnyű hasz nál -
ni. (Ha ne tán es ti film né zés köz ben
egy be jö vő e-ma il re kell gyor san vá -
la szol nunk, még a lám pát sem kell
fel kap csol ni hoz zá.) Érin tő kép er -
nyős táb la gé pük pe dig a tar ta lom fo -
gyasz tás ban ho zott je len tős vál to zást,
ugyan is az iPad re op ti ma li zált új sá -
gok és web ol da lak a leg egy sze rűbb
kéz moz du la tok ré vén „kel nek élet re”
(la punk nak a Di gi tal stand ál tal kí nált

vál to za tát is ilyen gé pen de monst rál -
ja a cég me ne dzse re).

A cég mű kö dé sé nek szá lai egé szen
az el múlt hé tig Ste ve Jobs ke zé ben fu -
tot tak össze, aki a vál la lat egyik ala -
pí tó ja volt még a nyolc va nas évek ben.
Egye sek iga zi dik tá tor nak tart ják,
má sok az ed di gi leg ki vá lóbb elő -
adók egyi ké nek – er ről könyv is je -
lent meg –, és az vi tat ha tat lan is,
hogy köz re mű kö dé se annyi ra át ala -
kí tot ta a szá mí tás tech ni kát, amennyi -
re át for mál ta min den na pi éle tün -
ket ma ga a szá mí tás tech ni ka. Eh hez
per sze az is kel lett, hogy a Mic ro soft
elő re tö ré se ide jén ki rúg ják őt a sa ját
– hul lám völgy ben lé vő – cé gé től,
hogy a nagy új ra kez dés után a vi lág
leg jobb ani má ci ós film je it gyár tó
Pix ar tu laj do no sa le gyen, va la mint a
NeXT szá mí tó gé pek ki fej lesz té se ré -
vén tech no ló gi ai ala pot te remt sen az
App le re ne szán sza szá má ra.

A nem rég le kö szönt el nök-ve -
zér igaz ga tó leg hí re sebb be szé dé nek
a Stan ford Egye tem vég ző sei előtt
2005-ben tar tott szó nok la tát tart ják
(http://bit.ly/ste ve-jobs-beszede),
amely rend kí vü li szak mai kar ri er -
jé nek küz del me i ből és meg pró bál -
ta tá sa i ból is fel tár pá rat. Annyit
min den kép pen, hogy mo ti vá ló erő -
ként has son min den na pi mun kánk
jobb el vég zé sé re. Nem kell azon ban
a vi lág egyik leg na gyobb cé gét ve -
ze t nünk ahhoz, hogy tud juk, az
em be rek re va ló fi gye lés, va lós igé -
nye ik meg hall ga tá sa a min den na pi
élet ben is se gí ti kül de té sünk tel je -
sí té sét.

g Nagy Ben ce

Egy sze rű ség ből gyúr va
E G YH ÁZ É S VIL ÁG H ÁLÓ

Rovatgazda: Nagy Bence

b Az egy há zi mé dia szol gá la tá nak
ak tu a li tá sá ról ta nács koz tak a
Pro tes táns Új ság írók Szö vet sé gé -
nek (Prúsz) tag jai Eger ben, ahol
au gusz tus 26–27-én élvezték a
református egyház tiszáninneni
egyházkerülete, illetve Ká dár
Zsolt eger völ gyi es pe res ven -
dég sze re te tét.

A Kál vin Ház ban, a va la mi ko ri ér se -
ki ser főz de épü le té ben tar tott meg -
be szé lé sen a há zi gaz da 2Tim 3. és 4.

ré szé ből vá lo ga tott ver se ket ol va -
sott fel, majd be mu tat ta a vá rost, ahol
né pes ka to li kus több ség mel lett egy
ma rok nyi pro tes táns is őr zi a hi tét.
Ez után a meg je lent Prúsz-ta gok szá -
mol tak be rö vi den mun ká juk ról –
nagy öröm volt, hogy az eg ri hely -
szín vá lasz tás nak kö szön he tő en olya -
nok is el jö het tek, akik a bu da pes ti ta -
lál ko zók ra nem tud nak el jár ni. Az
együtt lét es te a Szép asszony-völgy -
ben bor kós to ló val és va cso rá val foly -
ta tó dott.

Más nap az Eg ri Hit tu do má nyi
Fő is ko la rek to ra, Dol hai La jos fo gad -

ta a Prúsz tag ja it a pap ne ve lő in té -
zet tör té nel mi épü le té ben, ahol öt -
ven-hat van kis pap és kö zel száz hat -
van ka te ké ta ké szül hi va tá sá ra. Az
ér sek a fő is ko la kom mu ni ká ci ós
kép zé sé ről el mond ta: fon tos nak
tart ja, hogy nö ven dé ke ik „mé dia ké -
pe sek le gye nek”. Ezek után a szö vet -
ség tag jai meg te kin tet ték az ér se ki
mú ze um kin cse it, el lá to gat tak a
Szent Ist ván Rá di ó ba, il let ve vé gig -
jár tak egy Mi kes Ke le men éle tét és
le ve le i nek for rá sa it be mu ta tó ki ál -
lí tást is.

g Bag dán Zsu zsan na

Prúsz-ülés Eger ben

A XI. nem zet kö zi gos pel fesz ti vál nak
ez év ben is Soly már adott ott hont. A
hét órá nyi, Is tent di cső í tő ze nei él -
ménnyel a he lyi sport pá lya sza bad -
té ri szín pa dán szol gál tak az el múlt
szom ba ton a vá lo ga tott – ma gyar or -
szá gi (Vác, Mis kolc, Bu da pest, Csák -
vár) és ha tá ron tú li – fel lé pők. Idén
a kül föl di elő adók Kár pát al já ról (Cre -
do), Len gyel or szág ból (Sien na Gos -
pel) és Dél-Af ri ká ból (Ma ry Ann) ér -
kez tek. A ren dez vényt zá ró pro duk -

ci ó nak a ka taszt ró fa vé del mi szak em -
be rek ál tal ki adott vi har jel zés mi att
vá rat la nul be kel lett köl töz nie a fe dett
sport csar nok ba. Boly ki Ba lázs és
csa pa ta, a Boly ki soul- és gos pel kó -
rus szé pen vet te az aka dályt – han -
go sí tás és ze nei kí sé ret nél kül is be -
zeng ték a te ret, és a dü bör gő vas taps
sem ma radt el. (A ren dez vény ről bő -
veb ben kö vet ke ző szá munk ban ol vas -
hat nak. – A szerk.)

g Ká roly György Ta más

Gos pel fesz ti vál „térfélcserével”
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Dolhai Lajos rektor jobbján Kádár Zsolt
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VASÁRNAP

8.05 / MR6 – A ré gió rá di ó ja
Ka pocs (va sár na pi öku me ni -
kus mű sor)
9.40 / m1
Re for má tus ma ga zin
10.05 / m1
Evan gé li kus if jú sá gi mű sor
12.05 / Du na Tv
Élő egy ház (val lá si hír adó)
15.00 / m2
Temp lo mi or go nák tit kai
15.05 / MR3 – Bar tók rá dió
Be szél ge té sek az egy ház ze né ről
Ha ran gok
16.00 / MR3 – Bar tók rá dió
Liszt Fe renc zon go ra mű vei
Rész le tek a Krisz tus cí mű
ora tó ri um ból
Mag ni fi cat
21.15 / MR3 – Bar tók rá dió
Az em be ri hang di csé re te
Palest ri na: Mis sa dum comp -
le rent ur

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
13.04 / Kos suth rá dió
Rá dió szín ház. Es ti Kor nél
13.50 / m1
Szent Ist ván Ván dor lás – Az
or szá gos kék tú ra men tén
15.30 / Du na Tv
Ma gyar tör té nel mi arc kép -
csar nok
Szent-Györ gyi Al bert
18.00 / MR3 – Bar tók rá dió
Ré gi ze ne. Hän del-le gen da,
avagy egy nem hi va ta los
életrajz 12 ári á ban
20.05 / m1
Fuss, hogy utol ér je nek
(ma gyar film, 1972) (86')
0.45 / m1
Moz gó mo dern
A mo dern szel le mé ben
Pécsett al ko tó épí té szek

KEDD

13.18 / MR3 – Bar tók rá dió
Bu da pes ti Bach-hét 2011
Fin ta Ger gely és Me kis Pé ter
or go na hang ver se nye
14.35 / Kos suth rá dió
Tér-idő. Az igaz ság szol gál ta -
tás in téz mé nyei a Bib lia
korá tól a 12 dü hös em be rig
17.30 / PAX
Pi lá tus (kon cert film)
21.00 / Du na Tv
Szind bád
(ma gyar já ték film, 1971) (90')
23.04 / Kos suth rá dió
Hang al bum
Ér té kek, do ku men tu mok, rit -
ka sá gok az MR ar chí vu má ból
23.20 / m1
A rej té lyes XX. szá zad
(tör té nel mi so ro zat)
23.55 / m2
Re túr jegy
(len gyel film, 1979) (106')

SZERDA

6.35 / Du na Tv
Is ten ke zé ben
9.25 / m2
Ba ran go lá sok öt kon ti nen sen
9.37 / PAX
Szo ko lay Sán dor: Job bítsd
a nem zet öt! (kon cert film)
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
15.00 / M. Ka to li kus Rá dió
„Rin gasd el ma gad…”
Mi nő ség és nép sze rű ség a
ma gyar könnyű ze né ben
21.00 / Du na Tv
O’ Hor ten
(nor vég já ték film, 2009) (87')
21.30 / MR3 – Bar tók rá dió
Hang-fo gó
Ben ne:
Res pig hi: Há rom Bot ti cel li-
kép

CSÜTÖRTÖK

9.20 / PAX
Erős vár a mi Is te nünk!
12.00 / Kos suth rá dió
Dé li ha rang szó
a lo vász pa to nai evan gé li kus
temp lom ból
15.15 / Du na Tv
Vi rág zó Ma gyar or szág
(ma gyar is me ret ter jesz tő
soro zat)
19.30 / Kos suth rá dió
Vac ka Rá dió
(foly ta tá sos me se)
21.00 / Du na Tv
A há rom ki rá lyok
(fran cia já ték film, 2001)
(97')
21.15 / MR3 – Bar tók rá dió
Hang-fo gó. Ben ne:
And ré Iso ir ját szik a lu co ni
ka ted rá lis or go ná ján
0.40 / Film mú ze um
A bol dog ság szí ne
(ma gyar film, 2003)

PÉNTEK

5.26 / m1
Haj na li gon do la tok
14.05 / Kos suth rá dió
Arc vo ná sok
Tu ri At ti la épí tész
20.05 / m1
A ré gi nyár
A Jó zsef At ti la Szín ház elő -
adá sa fel vé tel ről
21.00 / Du na Tv
Ta nul mány a nők ről
(ma gyar já ték film, 1967) (90')
22.40 / Du na Tv
Liszt Fe renc Nem zet kö zi
Zongo ra ver seny
Díj ki osz tó ün nep ség
és gá lakon cert
23.20 / m2
Gyász Je ru zsá lem ben
(fran cia do ku men tum film)
23.35 / Du na Tv
A zár dán túl
(fran cia já ték film, 2008)
(90')

SZOMBAT

12.05 / Du na Tv
Is ten ke zé ben. Ko vács vá gás
13.45 / m1
Ma gyar or szág
(tu risz ti kai ma ga zin)
14.00 / MR3 – Bar tók rá dió
Év for du lók nyo má ban
Ben ne: Liszt: Ma gyar Ko ro -
ná zá si mi se – Of fer tó ri um
15.30 / Má ria Rá dió (Bu da pest)
Még is sze ret ni
Gyök össy End re ta ní tá sa
19.30 / Du na Tv
Na pozz Hold dal – A Kis pál -
film (ma gyar kon cert film,
2010) (85')
21.10 / m1
Egy ma gyar ná bob
(ma gyar film, 1966) (93')
23.00 / Rá dió 17 (Bu da pest)
Lé lek han go ló. Az Evan gé li kus
Rá dió misszió össze ál lí tá sa
(on-line adás:
www.ra dio17.hu)

VASÁRNAP

8.08 / Vö rös mar ty Rá dió
(Szé kes fe hér vár)
Lé lek han go ló. Az Evan gé li kus
Rá dió misszió össze ál lí tá sa
(on-line adás:
www.vo ros mar tyra dio.hu)
10.04 / Kos suth rá dió
Re for má tus is ten tisz te let
közve tí té se Her nád né me ti ből
Igét hirdet Földesiné Kántor
Mária lelkész
10.05 / m1
Ci gány pasz to rá ció
10.30 / m1
Me to dis ta ma ga zin
15.05 / MR3 – Bar tók rá dió
Ju bi la te Deo. Év szá za dok
egy há zi mu zsi ká ja
20.05 / m1
Szep tem ber 11. – A ka taszt ró -
fa után (ame ri kai do ku men -
tum film, 2010)
23.35 / Du na Tv
Gyó gyí tó han gok

VASÁRNAPTÓL VASÁRNAPIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból szeptember 4-étől szeptember 11-éig

Va sár nap
Va jon lak ha tik-e Is ten a föl dön? 1Kir 8,27a (Mt 18,20; Lk 18,9–14; Ef 2,4–10;
Zsolt 113) Sa la mon ki rály kér de zi ezt az Úr ol tá rá nál áll va, imád ság ra emelt
kéz zel, miután el ké szült az Is ten aka ra tá ból épí tett temp lom. Há la, ma gasz -
ta lás és áhí tat csen dül ki be lő le Is ten nagy sá ga és sze re te te lát tán. Pe dig ő
még nem is sej tet te, hogy Is ten nagy sá ga és sze re te te még an nál is na gyobb
cso dá ra ké pes, hogy egy em ber kéz al kot ta temp lom ban la koz zon. Hogy ő
ma ga le gyen em ber ré, ha tal ma és sze re te te a ke reszt erőt len sé gé be rej tőz -
zön, és így sza ba dít son meg bűn től, ha lál tól, kár ho zat tól. Imád ság ra kul csolt
kéz zel a há la, ma gasz ta lás és áhí tat hang ján kér dez zük: ho gyan le het sé ges,
hogy ilyen nagy Is ten sze re te te és ke gyel me irán tunk?

Hét fő
A Ma gas sá gos nem em ber kéz al ko tá sa i ban la kik. Ap Csel 7,48 (1Kir 8,27b;
Ez 17,1–6.22–24; Mt 12,46–50) Sa la mon ki rály há la adó sza vai Ist ván di a kó -
nus hit val ló sza va i vá vál nak: a Ma gas sá gos Jé zus Krisz tus ban és gyü le ke ze -
té ben van kö zöt tünk. Hit val lás ez élet re-ha lál ra, mert Ist vánt ez után meg -
kö ve zik, Krisz tus vér ta nú i nak sor sá ra jut. Hit val lá sa hir de ti min den ke resz -
tény nek: van, ami az élet nél is drá gább – meg áll ni a hit ben, hű ség gel meg -
ma rad ni Krisz tus ta nít vá nyá nak.

Kedd
Azt tu dom, hogy ami kor hoz zá tok me gyek, Krisz tus ál dá sá nak tel jes sé gé vel ér -
ke zem meg. Róm 15,29 (1Móz 26,24b; 1Móz 19,15–26; Mt 13,1–9.18–23) So kan
úgy gon dol ják: az ál dás csu pán egy jó kí ván ság. Pe dig az ál dás Is ten te rem tő
sza va. Azért mond ja Is ten, hogy a ve le va ló kap cso lat ból sem mi ki ne sza kít -
has son min ket, s ami ve lünk tör té nik, mind a ja vun kat szol gál ja. Azért mond -
ja Is ten, hogy ál dott ként ál dás sá le gyünk má sok szá má ra, aho gyan Pál apos -
tol Krisz tus ál dá sá nak tel jes sé gé vel ér kez ve ál dás lett a ró mai gyü le ke zet, va -
la mint sok más gyü le ke zet és tag jai szá má ra is. Add, Urunk, ál dá so dat ránk!

Szer da
Olyan nak fog juk őt lát ni, ami lyen va ló já ban. Ezért aki ben meg van ez a re mény -
ség, meg tisz tít ja ma gát, mint aho gyan ő is tisz ta. 1Jn 3,2–3 (Ézs 33,17; Mk 7,24–
30; Mt 13,10–17) Ho gyan is gon dol hat ja sok ke resz tény, hogy nyil ván va ló vagy
rej tett bű nei ta kar ga tá sá val, dé del ge té sé vel még ke resz tény nek le het őt ne -
vez ni? Krisz tus tisz ta, szent, bűn te len, tö ké le tes. Csak a tisz ta és szent élet
mél tó hoz zá. Övéi ezért vall ják meg min den is ten tisz te le ten bű ne i ket, és fo -
gad ják hit tel a fel ol do zást. Övéi ezért él nek na pon ként meg té rés ben, „hogy
Is ten előtt igaz ság ban és tisz ta ság ban él je nek örök ké” (Kis ká té).

Csü tör tök
Pál ír ja: Én ül tet tem, Apol lós ön töz te, de a nö ve ke dést az Is ten ad ta. 1Kor 3,6
(Péld 19,21; 1Pt 5,1–5; Mt 13,24–30.36–43) Pál apos tol eb ben a szép ha son -
lat ban a gyü le ke ze tet nö vény hez ha son lít ja s az apos to li szol gá la tot a ker -
tész mun ká já hoz. Gyak ran idéz zük e sza va kat, ha hang sú lyoz ni akar juk, hogy
nem az egy mást vál tó szol gá lat te vők sze mé lye a fon tos, ha nem az, aki től a
gyü le ke zet éle te szár ma zik. De rit kán em le get jük e sza vak kap csán, mek ko -
ra fe le lős sé ge van a szol gá lat ban ál ló nak: egész sé ges táp lá lék kal kell el lát nia
Krisz tus élő gyü le ke ze tét. S az egész sé ges táp lá lék az ige tisz ta, tév ta ní tá sok -
tól men tes hir de té se. Hi szen a ha son lat alap ján olyan egy ér tel mű: csak az
a ker tész gon doz za jól a nö vényt – és ne vez he tő iga zán ker tész nek –, aki a
ter mő, nem pedig a szi kes ta laj ba plán tál ja a nö vényt, aki nem bár mi fé le fo -
lya dék kal, ha nem friss víz zel lo csol gat ja.

Pén tek
Ezt mon dom: Né pem ő, és ő ezt mond ja: Uram, Is te nem! Zak 13,9c (2Pt 1,10;
Lk 22,54–62; Mt 13,31–35) Is ten né pének tör té nel mé ben van nak pil la na tok,
ami kor már csak az íté let se gít. Ami kor Is ten nek pusz tí ta nia kell, hogy a ma -
ra dék meg tér jen; ami kor Is ten nek bün tet nie kell, hogy új ra azt mond has sa
el té vedt né pé nek: né pem ő. Ezért küld te Is ten ba bi lo ni fog ság ba ószö vet sé -
gi né pét. De va jon mit ter vez ma új szö vet sé gi né pé vel?

Szom bat
Krisz tus mond ja: „Bol do gok vagy tok, sze gé nyek, mert ti é tek az Is ten or szá -
ga.” Lk 6,20 (Zsolt 140,13; Ézs 26,1–6; Mt 13,44–46) Sok min dent fel tud nék
so rol ni, ami bol dog gá te szi az em bert, de a sze gény ség, az éhe zés, a gyű lö -
let és a ki kö zö sí tés biz tos, hogy nem len ne kö zöt te. Mi ért le he tek még is bol -
dog sze gé nyen, nyo mo rú ság ban, igaz ság ta lan sá got meg él ve? Azért, mert ve -
lem van Krisz tu som, aki vi gasz tal, aki meg erő sít, aki ja vam ra for dít ja még
a szen ve dést is, aki kar ja i ba emel ve visz át az élet leg ne he zebb idő sza ka in.

g Isó Do rottya

Új nap – új kegyelemHÍREK, HIRDETÉSEK

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

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

a Dé li Egy ház ke rü let fel ügye lője

H I R D E T É S

Ki adó csa lá di há zas, 1,5 szo bás, ét ke -
ző kony hás, össz kom for tos, bú to ro -
zott, kü lön be já ra tú, 65 m2 la kás a Bp.
XII. ker., Dé li pá lya ud var kö ze lé -
ben. Tel.: 20/941-0774.

Ma gas, fi a ta los, 61 éves nyug dí jas ta -
nár fe le sé gül ven ne jó lel kű, gyer -
mek sze re tő höl gyet kb. 50 éves ko -
rig. 70/578-3534.

Üdü lés Ke hi da kus tány ban: 5 nap
fél pan zi ó val: 25 000 Ft, Har kány ban:
29 000 Ft, Bük für dőn: 32 000 Ft. Kis -
bér To u rist. Te le fon: 34/352-700.

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

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

evangélikus élet. éled. éled?

HÁ ZAS SÁG KÖ TÉS
Gáncs Kris tóf és An gyal fi Szil via
au gusz tus 27-én a ke len föl di
evan gé li kus temp lom ban kér ték
Is ten ál dá sát há zas sá gi szö vet sé -
gük re. „…Is ten or szá ga kö zöt te tek
van!” (Lk 17, 21) „A gye pet né zem,
ta lán a gye pet. / Moz dul a fű. Szél
vagy zá por ta lán, / vagy egy sze -
rű en az, hogy lé te zel / moz dít ja
meg itt és most a vi lá got.” (Pi -
linsz ky Já nos)

H I R D E T É S

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

Is ten irán ti há lá val hív juk Ed ve ön kor mány za ta és az Ed vei Evan gé li kus
Egy ház köz ség ne vé ben a szep tem ber 4-én, va sár nap 13 óra kor tar tan -
dó öku me ni kus is ten tisz te le tünk re, ame lyen há lát adunk a meg újult temp -
lom té rért és a kül ső leg fel újí tott evan gé li kus temp lo mért. Az is ten tisz -
te le ten igét hir det Sze me rei Já nos, a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
püs pöke.

H I R D E T É S

APRÓHIRDETÉS


