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„Azt gon do lom, en nek az ének nek nem
len ne he lye az Evan gé li kus éne kes könyv -
ben, eset leg egy ró mai ka to li kus ban, bár
ma már ők sem fog nak os tort, hogy tes -
tük ből ki űz zék az ör dö göt.”

EvÉl&levél f 15. oldal

Bonhoeffer-bestseller f 5. oldal
Mendei evangélikus örökség f 6. oldal
9/11 f 8–9. oldal
Szent Jakab útján szabadon f 11. oldal
Egy Bárkában evezők f 12. oldal
Beszélgetés az EHE rektorával f 13. oldal

„A Bib li án vé gig hú zó dik ez a nagy el len tét: a tes ti
em ber, aki a ma ga ere jé ből, a ma ga eré nyei és ke -
gyes sé ge ál tal akar meg áll ni Is ten előtt és csil log ni az
em be rek előtt; és a lel ki em ber, aki ke gye lem ál tal,
hit tel ra gad ja meg Is ten ígé re te it.”

Igazi keresztyénség f 11. oldal

„Egy ér vé nyét vesz tett vi lág ban tör et len hit tel
ke res te azok nak a szer zők nek az al ko tá sa it,
akik hi te les em ber áb rá zo lá suk ré vén a vi lá -
gos ság fák lyá it hor doz ták, s el len áll tak a ren -
de zői ön meg va ló sí tás erő sza ká nak.”

Udvaros Béla szellemi szelencéje f 7. oldal

Élet és él ni aka rás at mo szfé rá ja töl töt te be szep tem ber el ső hét vé gé jén a gyu lai
gyü le ke ze tet. Együtt in dí tot ta az új mun ka évet a kö zös ség, va la mi lyen mó don
szót ka pott a gyü le ke zet tel jes ke reszt met sze te. Pres bi te rek, is ko lás gye re kek, csa -
lá dok és a va sár na pi gyü le ke zet kö zös gon dol ko dá sá nak és te vé keny sé gé nek kö -
zép pont já ban a csa lád állt: a leg ki sebb kö zös ség, amely ben élünk, il let ve a gyü -
le ke zet nagy csa lád ja. Mit te he tünk vé del mé ért, ápo lá sá ért, épí té sé ért?

Sok fé le mű faj ban szó lalt meg ez a té ma a hét vé gén. A pres bi te rek ke rek asz -
ta la a kö zös ség épí tés le he tő sé ge it ku tat ta: „Mit te he tek én a gyü le ke ze te mért?”
Nyolc-tíz csa lád is ko lás gye re kek kel töl töt te együtt a szom bat dél előt töt: ve -
tél ke dő, já ték, ének, bar ká cso lás, in ter ak tív áhí tat és be szél ge tés a té má ról: „Ho -
gyan tud pro fi tál ni az én csa lá dom a ke resz tény csa lád több let ér té ke i ből és le -
he tő sé ge i ből?” A fej tö ré sek, ta pasz ta lat cse rék, öt let át adá sok és élénk pár be szé -
dek me ne tét csak egy-egy gye rek be lé pé se akasz tot ta meg időn ként: „Néz zé -
tek, mi lyen szép re ki fes tet ték az ar co mat!” „Néz zé tek, mi lyen gyö nyö rű pil lan -
gót bar ká csol tam!” Min den ki min dent be do bott: egye sek sze rint a szü lő ket ne -
he zeb ben le he tett fe gyel mez ni a ve tél ke dő so rán, mint az óvo dá so kat…

Este a vá ros fe lé fordult a gyülekezet: kon cert tel, elő adás sal, áhí tat tal. A
je len le vők gyö nyör köd tek a gyu lai Er kel kó rus szín vo na las és vi dám éne ké -
ben, hagy ták, hogy a trom bi ta mű vé szi hang ja a dzsessz vi lá gá ba re pít se őket,
majd meg hall gat ták Ivá nyi Ti bor or vos elő adá sát azok ról a nem min den na -
pi ta va szi he tek ről, ame lye ket – épp a föld ren gés és a fu kus hi mai bal eset ide -
jén – Ja pán ban töl tött. Meg telt a temp lom ezen a szom bat es tén, csak úgy,
mint a más na pi is ten tisz te le ten, ame lyet kö zös ebéd, jól eső be szél ge tés kö -
ve tett. A spi ri tu á lis tar ta lom ról dr. Sza bó La jos és Sza bó né Mát rai Ma ri an -
na meg hí vott teo ló gus ven dé gek gon dos kod tak.

Mi ért nem csak a gyu lai gyü le ke zet bel ügye mind ez? Mi ért tar to zik az evan -
gé li kus egy ház szé les nyil vá nos sá gára? Gyu la vá ro sá ban négy száz la kos val -
lot ta ma gát evan gé li kus nak. A gyü le ke zetnek száz fenn tar tó tag ja van. Száz
fő. Ke vés ke, mond hat nánk. Mond hat nánk per sze, csak hogy a gyü le ke zet te li
van él ni aka rás sal. Ren de zett, sőt ki fe je zet ten von zó kül ső, ezer nyi öt let a ba -
rát sá gos, ott ho nos, élénk kö zös sé gi élet re: a temp lom ban rend sze re sen mű -
kö dő ki ál lí tá sok tól kezd ve a szín vo na las ze nén át a friss, mai, kö zös ség épí -
tő mű fa jo kig és az ön tu da tos, fe le lős sé get vál la ló, ener gi kus gyü le ke ze ti ta -
go kig. Ja kab Bé la lel kész és egész csa lád ja a mo tor ja – de nem egy sze mé -
lyes ani má to ra – en nek a kis kö zös ség nek.

Na gyon sok ha son ló adott sá gú gyü le ke zet él a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
Egy ház ke re te in be lül. Én ha tal mas fan tá zi át lá tok a ki csi, de élet ké pes, él ni aka -
ró, di na mi kus gyü le ke ze tek ben. Min de nekelőtt azért, mert itt a ta gok tud ják:
em be ri leg tőlük függnek a dol gok. Ha je len van nak, meg le het tar ta ni az al kal -
mat. Ha köz kinccsé te szik azt, hogy mi lyen te het ség gel, adott sá gok kal ren del -
kez nek, ak kor ér de ke sebb, von zóbb lesz az élet. Ha gyü le ke zet ként a fe jü ket a
víz fö lött akar ják tar ta ni, ak kor leg in kább a sa ját anya gi ál do za tuk ra szá mít hat -
nak. Ha va la ki le mor zso ló dik, ész re ve szik. Ha va la mi jól si ke rül, kö zös az öröm.

Tu da tos nak és fe le lős nek, ön te vé keny nek és el kö te le zett nek kell len nünk.
Mert tőlünk függnek a dol gok.

Min den ki ér de kelt a gyü le ke zet élet ben ma ra dá sá ban, nem na gyon van -
nak kö zöm bös po tya uta sok. Vé le mé nyem sze rint az ilyen tí pu sú kö zös sé -
gek ren ge te get szá mí ta nak a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház jö vő jé ben:
ők fog ják meg pezs dí te ni az éle tet. Ál ta lá ban sok fi gyel met for dí tunk a na -
gyok ra: a több lá bon ál ló, gaz dag, in téz mé nye ket üze mel te tő, faj sú lyos gyü -
le ke ze tek re. És so kat sí runk, ag gó dunk és pa nasz ko dunk az el ha ló, el fo gyó
kö zös sé gek mi att. Pe dig az ele ven ki csik is meg ér de mel nék a fi gyel met. Sok
bá to rí tást, tá mo ga tást és le he tő sé get ad hat nánk ne kik.

Ha a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház nak „van egy kis esze”, ak kor el -
kezd kon cent rál ni a ki csik re. Azok ra, akik az él ni aka rás je le it mu tat ják, akik
di na mi ku sak, küz de nek, azt is mond hat juk: „ki csik, de ütő sek”.

g Sza bó né Mát rai Ma ri an na

Az élet le ve gő je

„Va la mely vá ros fel vi rág zá sa azon ban
nem csak at tól függ, hogy ren ge teg
kin cset gyűj te nek, erős fa la kat, szép
há za kat épí te nek, sok pus kát és pán -
célt ké szí te nek, sőt hogy ha ezek ből
sok van, és os to ba bo lon dok ke zé be
ke rül nek, an nál rosszabb és an nál na -
gyobb ama vá ros ká ra. Ha nem ab ban
van a vá ros igaz ja va és fel vi rág zá sa,
bol dog sá ga, üd ve és ere je, hogy ha mi -
nél több mű velt, tu dós, ér tel mes,
tisz te let re mél tó, jól ne velt pol gá ra
va gyon. Ezek az tán tud nak kin cse ket
és min den jót gyűj te ni, meg is tud -
ják azo kat tar ta ni, és he lye sen is
tud nak azok kal él ni.”

d Lu ther Már ton:
Ke resz tyén is ko lák ál lí tá sa

s fenn tar tá sa ügyé ben
(Masz nyik End re for dí tá sa)

SE MPER REFOR M ANDA

NÉP SZÁM LÁ LÁS – vall juk meg él te tő gyö ke re in ket!
A tíz éven kén ti nép szám lá lás át fo gó ké pet ad – töb bek kö zött – Ma gyar -
or szág lel ki erőn lé té ről is. Meg tud hat juk, hogy ha zánk pol gá ra i nak hol
van nak a spi ri tu á lis gyö ke rei, ki hon nan táp lál ko zik lel ki leg.

A val lá si ho va tar to zást tisz tá zó kér dés esélyt ad szá munk ra, hogy meg -
vall juk hi tün ket, eset leg új ra fel fe dez zük él te tő gyö ke re in ket.

Eb ben az össze füg gés ben is irány mu ta tó Pé ter apos tol biz ta tá sa: „…le -
gye tek ké szen min den kor szá mot ad ni min den ki nek, aki szá mon ké ri tő -
le tek a ben ne tek élő re mény sé get.” (1Pt 3,15)

A nép szám lá lás le he tő sé get te remt szá munk ra, hogy meg vall juk élő
re mény sé gün ket. A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház püs pö ki ta ná -
csa bá to rít min den ha zánk ban élő evan gé li kus hit test vért, hogy él jen ez -
zel a le he tő ség gel, vál lal ja evan gé li kus gyö ke re it, és él jen is be lő lük!

Erős vár a mi Is te nünk!
Fa bi ny Ta más püs pök , Gáncs Pé ter püs pök , Sze m erei Já nos püs pök

Bu da pest–Győr, 2011. szep tem ber 12.

b Ra gyo gó őszi nap sü tés, nyá ri as
me leg, zen gő fú vós ze ne kö szön -
töt te szep tem ber 10-én dél előtt
a Me ző be rény I. Ke rü le ti Evan -
gé li kus Egy ház köz ség temp lo -
má ba igyek vő ket. Ün ne pi is ten -
tisz te let re ke rült sor ab ból az al -
ka lom ból, hogy Me ző be rény -
ben is egy há zi fenn tar tás ba ke -
rült egy óvo da, a Dé li Egy ház ke -
rü let ben idén im már har ma dik
ok ta tá si in téz mény ként…

Lá zár né Skor ka Ka ta lin nak, a gyü le -
ke zet lel ké szé nek vá gyá ból és ki tar tó
mun ká ja ré vén lett egy há zi in téz -
mény a me ző be ré nyi né met nem ze ti -
sé gi óvo da. A he lyi evan gé li ku sok át -
vé tel re irá nyu ló szán dé kát a Ma gyar -
or szági Evangélikus Egyház is tá mo -
gat ta. A vá ros ön kor mány za ta sem
zár kó zott el, és át ad ta jól kar ban tar -
tott, jól mű kö dő in téz mé nyét. Így ke -
rül he tett sor az el múlt hét szom bat -
ján a Ka ti ca bo gár Evan gé li kus Né met
Nem ze ti sé gi Óvo da ava tá sá ra.

A zsú fo lá sig meg telt temp lom ban,

a Jé zust gyer me kek kö zött áb rá zo ló ol -
tár kép alatt Gáncs Pé ter el nök-püs pök
Mt 18,1–5 alap ján hir det te Is ten igé -
jét: „…nagy baj, ha az egyes em ber
vagy egy em ber cso port azon ve tél ke -
dik, hogy ki a na gyobb… En nek leg -
több ször el len tét, sőt erő szak a vé ge.
Jé zus ar ra ta nít: az élet nek nem az a
cél ja, hogy azt ku tas suk, ki a na -
gyobb, ha nem ke res sük és ve gyük ész -
re a ki csit, a se gít ség re szo ru lót. Így te -
gyünk a gyer me kek kel is: fog juk őket
ké zen, és ve zes sük Jé zus Krisz tus hoz,
aki – aho gyan Lu kács 9,47-ben ol vas -
hat juk – ma ga mel lé ál lít ja őket. A
most in du ló Ka ti ca bo gár-óvo dá nak is
ez a ké zen fo gás a fel ada ta, eb ben az
oda ve ze tés ben kell se gí te nie a ki csi -
ket… Szép és hasz nos a ka ti ca bo gár
– for dult a püs pök az óvo dá sok hoz.
– Re mé lem, ti is ilyen hasz nos »bo ga -
rai« lesz tek Is ten nek és an nak a kö zös -
ség nek, amely ben él ni fog tok.”

Az ige hir de tés után a Dé li Egy ház -
ke rü let püs pö ke be ik tat ta óvo da ve -
ze tői tisz té be Ré vész Jó zsef né Tóth Er -
zsé be tet, majd az in téz mény mun ka -
tár sai tet tek es küt. Ked ves szín folt
volt az ak tus előtt és után a je len le -

gi, majd a volt óvo dá sok éne kes szol -
gá la ta.

Az is ten tisz te le tet kö ve tő ün ne pi
köz gyű lé sen Wág ner Jó zsef gyü le ke -
ze ti fel ügye lő és Ré vész Jó zsef né üd -
vöz lő sza vai után a köz vet len, sze mé -
lyes han gú kö szön té sek so rát Len gyel
An ná nak, a Dé li egy ház ke rü let fel -
ügye lő jé nek sza vai nyi tot ták meg.
Sze ke res Jó zsef né al pol gár mes ter kéz -
fo gás sal „ad ta át” az óvo dát Ká kay Ist -
ván or szá gos iro da igaz ga tó nak, vé gül
Er dős Nor bert kor mány meg bí zott és
Rück And rás egyházme gyei fel ügye -
lő mon dott kö szön tőt.

Az ün ne pi al ka lom után a gyü le -
ke zet át vo nult az óvo dá hoz. Gáncs
Pé ter a je len lé vő lel ké szek gyű rű jé -
ben meg ál dot ta az új in téz ményt,
majd az ud va ron em lék fa ül te té sé re
ke rült sor. A részt ve vő ven dé gek
öröm mel jár ták be az óvo da épü le -
tét, lát va, hogy jó és al kal mas he lyen
fo lyik a kis gyer me kek ne ve lé se…

Dél után csa lá di ren dez vény –
prog ram já ban ze né lés sel, já té kok -
kal, ve tél ke dők kel – zár ta az ün -
nep na pot.

g Wisz ki densz ky And rás

Evan gé li kus óvo da Me ző be rény ben
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b Egy hí ján a száz hu sza dik tan évet
nyi tot ták meg az Evan gé li kus Hit -
tu do má nyi Egye te men (EHE)
szep tem ber 9-én, pén te ken dél -
után. A ha zai lu the rá nus lel kész-,
ka te ké ta- és kán tor kép zés köz -
pont já ban kö zel két száz hall ga tó
és ti zen öt fő ál lá sú ok ta tó szá má -
ra kez dő dött meg a mun ka év.

Van nak-e hí vők az evan gé li kus teo -
ló gi án? – fag gat ták el ső éves teo ló -
gus hall ga tó ko rá ban Sze me rei Já -
nost, aki most a tan év nyi tó is ten tisz -
te let ige hir de tő je ként tet te fel
ugyan ezt a meg hök ken tő kér dést a
zug lói temp lom gyü le ke ze té nek. A
Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke rü let
lel ké szi ve ze tő je ként a teo ló gi án

elő ször szol gá ló püs pök sze rint a
fel ve tés – mellyel az el múlt év ti ze -
dek ben több ször is ta lál ko zott – azt
su gall ja: az EHE ve szé lyes hely,
ahol a hall ga tók nak ne héz meg -
őriz ni a hi tü ket.

Tu do mány és ke gyes ség
Az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye te men is meg kez dő dött a tan év

f Folytatás a 3. oldalon



Urunk, Is te nünk, mennyei édes -
atyánk! Há lát adunk ne ked jó sá go -
dért és sze re te te dért, tü rel me dért és
ke gyel me dért, mely re mind annyi -
un kat ta ní tasz. Ez zel a há lá val for du -
lunk hoz zád most, ami kor Jé zus
Krisz tus ne vé ben meg szó lí tunk.

Há lát adunk ne ked egy há za dért, az
egy ház ban Szent lel ked mun ká já ért,
aki meg vi lá go sít, meg tisz tít és sze re -
tet re in dít ben nün ket egy más iránt.
Add, hogy sze re te tünk – mely re ta -
ní tasz és in dí tasz – ne csak az egy ház -
ban és ne csak a kö zel ál lók fe lé for -
dul jon, ha nem min den em ber ve gye
ész re, hogy he gyen épült vá ros nak,
lám pás nak és só nak szán tál min ket
eb ben a vi lág ban. Az egész te rem tett -
ség só vá rog va vár ja, hogy Is ten gyer -
me kei meg je len je nek, és min den
em ber szá má ra re ményt hoz za nak
Krisz tus hoz va ló ra gasz ko dá suk ban.

Há lát adunk ne ked gyü le ke ze tün -
kért, ki csi kért és na gyo kért. Add,
hogy ne szám be li sé gün ket néz zük
csu pán, ha nem a te szent je len lé ted
ad jon erőt, hogy lé lek ben gaz da -
god junk, hit ben erő söd jünk Fi ad,
Krisz tus ál tal.

Há lát adunk azo kért, akik most
kezd tek új uta kat óvo dá ban, is ko lá -
ban, mun ka he lyen vagy az élet bár -
mi lyen te rü le tén. Add, hogy szem be
tud ja nak néz ni az is me ret len nel, fé -
lel me ik kel, és add, hogy érez zék, te
ve lük vagy min den lé pé sük ben, bá -
to rí tod és vi gasz ta lod őket.

Há lát adunk ne ked ha zán kért, né -
pün kért. Add, hogy ne a szét hú zás,
egy más ra mu to ga tás tölt se be min -
den nap ja in kat, ha nem sok kal in -
kább a hol nap fe lé néz ve ta níts meg
kö zös cé lo kat, fel ada to kat lát ni ab ban
a re mény ség ben, amely tő led jön.

Kö nyör günk min den em ber tár -
sun kért, akik éle tü ket ki csi nek, erőt -
len nek vagy cél ta lan nak ér zik. Állj mel -
lé jük, és ér tesd meg ve lük, hogy fon -
to sak szá mod ra. Ve lünk pe dig lát tasd
meg az ir gal mas sa ma ri tá nus moz du -
la tát, hogy mi ma gunk is oda lép jünk
és se gít sünk, ahogyan tudunk.

Kö nyör günk be teg, meg fá radt,
ma guk ra ma radt test vé re in kért is,
akik nek Szent lel ked je len lé té re van
szük sé gük: aki gyó gyít, meg nyug tat,
lé nye get és ér tel met lát tat, bá to rít,
ami kor egye dül kell el in dul ni a vég -
ső föl di úton.

Há lát adunk vé gül az egész vi lá -
gért, ame lyet te te rem tet tél, és ame -
lyet mi ron tunk el so ro za to san sze -
re tet len sé günk kel, hi tet len sé günk kel,
bi zal mat lan sá gunk kal. For dítsd meg
gon dol ko dá sun kat és éle tün ket, köss
ma gad hoz egé szen, és tedd szent té
aka ra tod sze rint min den sza vun kat,
moz du la tun kat Szent lel ked ál tal, aki
ál tal Atyá nak ne vez he tünk, és aki ál -
tal Krisz tust meg vál tónk nak szó lít -
hat juk. Hisszük: ti éd a di cső ség
mind örök ké. Ámen.

Oratio
œcumenica

2 e 2011. szeptember 18. Evangélikus Életforrás

b A Li tur gi kus könyv má so dik kö -
te té nek kö vet ke ző fe je ze té ben
ezt a be ve ze tést ol vas suk: „A
lel ki pász to ri be szél ge tés és a
sze mé lyes gyó nás mel lett a
lelkipásztori szolgálat része az
»úr va csora sa já tos élet hely zet -
ben«. Ter mé sze tes sé kell ten ni a
hí vek szá má ra, hogy az úr va cso -
ra kö zös sé gi al ka lom. Még is
adód hat olyan élet hely zet,
amely ben be teg ség, hely hez kö -
tött ség, fog ság vagy sa já tos egyé -
ni prob lé ma mi att a lel kész
egyet len sze mély nek is úr va -
cso rát oszt.”

Az el múlt két hét ben a sze mé lyes
gyó nás le he tő sé gét és rend jét mu tat -
tuk be. Ar ra is fel hív tuk a fi gyel met,
hogy a sze mé lyes gyó nás nem ér vé -
get a sze mé lyes fel ol do zás sal, kap cso -
lód hat hoz zá – nem in téz mé nye sít -
ve, de bel ső igény és vágy be tel je sü -
lé se ként – az úr va cso ra.

Ugyan ak kor sok más olyan hely -
zet és ese mény is adó dik, ami kor az
úr va cso rát igény lő test vér nem él het
ez zel a le he tő ség gel a gyü le ke zet
kö zös sé gé ben. Ek kor vá lik ter mé sze -
tes sé, hogy a lel ki pász tort ar ra kér -
jük, osszon ne künk úr va cso rát (Lu -
ther sza va i val: ré szel tes sen min ket az
ol tá ri szent ség aján dé ká ban). Meg -
tör tén het ez a temp lom csend jé ben
ép pen úgy, mint csa lá di ott hon ban
vagy más he lyen.

Mind az Agen da, mind pe dig a Li -
tur gi kus könyv 2. rész le tes le írást ad
a gyü le ke zet úr va cso rai is ten tisz te -
le té ről. Eze ket a fe je ze te ket ter mé sze -
tes mó don hasz nál juk. De va jon
élünk-e az zal a le he tő ség gel, ame lyet
mind két is ten tisz te le ti rend tar tá -
sunk kí nál? A meg úju ló li tur gi kus
rend itt is kom pa ti bi lis a ré gi vel. Az
új kö tet csu pán gaz da gabb anya got
kí nál.

Min den úgy zaj lik, mint egy is ten -
tisz te le ten, annak meg tar tá sa ugyan -
is nem lét szám füg gő. Is mer jük jól Jé -
zus Urunk ígé re tét: „Mert ahol ket -
ten vagy hár man össze gyűl nek az
én ne vem ben…” (Mt 18,20) Ezért ezt
a – több nyi re két sze mé lyes – is ten -
tisz te le tet is a Szent há rom ság egy Is -
ten ne vé ben kezd jük. Is ten ne vé -
nek se gít sé gül hí vá sa, je len lé té nek be -
je len té se után a be ve ze tő mon dat Jé -
zus hí vó sza vát ad ja át a gyón ni és úr -
va cso rát ven ni szán dé ko zó nak: „Jöj -
je tek én hoz zám mind nyá jan, akik
meg fá rad ta tok, és meg vagy tok ter hel -
ve, és én meg nyug vást adok nek tek.”
(Mt 11,28) Ez a mon dat meg ha tá roz -
za a kö vet ke ző per ce ket, ese mé nye -
ket és fo lya ma to kat. A lel ki pász tor és
az úr va cso rá ra ké szü lő egy aránt Jé -
zus kö zel sé gé be ke rül. Sze mé lye sen
hang zik az ige és a hí vás az élet ke -
nye ré nek és ita lá nak asz ta lá hoz.

Ab ban az eset ben, ami kor be -
teg ágy nál tör té nik az úr va cso ra vé -
tel, a gyó nás ra köz vet len han gú be -
ve ze tő mon da tok se gí te nek: „Test -
vé rem az Úr ban! Is ten té ged be teg -

ség gel lá to ga tott meg, de nem azért,
hogy el ves sen ma gá tól, ha nem hogy
sze re te té vel még in kább ma gá hoz
von jon. Be teg ágy hoz kö tött, hogy
ma gad ba szállj, vizs gáld meg ön ma -
ga dat és ed dig le folyt éle te det, és ná -
la ke ress sza ba du lást bű ne id től.
Sze re te té ről ta nús ko dik most az zal
is, hogy az Úr szent va cso rá já ban új -
ra fel ajánl ja ke gyel mét: el ve szi ró lad
bű ne id ter hét, és meg gyó gyít ja lel -
ke det. Ezért tárd fel most előt te
szí ve det, valld meg bű ne i det, és
kö nyö rögj ir gal má ért. Is ten pe dig
meg hall gat té ged Jé zus Krisz tu sért,
a mi Urun kért és Meg vál tón kért.
Ámen.” Ezek a mon da tok meg egyez -
nek a ko ráb bi Agen dá ban ta lál ha tó,
be te gek kö zött vég zen dő úr va cso rai
rend sza va i val.

A gyó nás és az úr va cso rai li tur gia
mon da tai szin te szó ról szó ra egyez -
nek az is ten tisz te let meg szo kott for -
mu lá i val – még is eb ben a hely zet ben
más ként hang za nak: egé szen sze -
mé lyes sé vál nak.

Az úr va cso rai nagy há la adó imád -
ság a vál to zó „be tétmon da tá ban” Jé -
zus ra úgy mu tat, mint „aki azért
jött, hogy le ront sa a go nosz ha tal mát,
és tel jes élet tel aján dé koz zon meg
min ket”.

Az úr va cso ra osz tás nál azt a for mát
rög zí tet tük je len ren dünk ben, ame -
lyet Lu ther ma ga is gya ko rolt – még
a gyü le ke ze ti is ten tisz te le ten is: mi -
u tán el mond ta a szer zé si ige el ső
mon da tát, ki osz tot ta a ke nye ret.
Majd a ke hely re vo nat ko zó má so dik

mon dat után ki osz tot ta a bort. A lel -
ki pász to ri szol gá lat hoz kö tő dő egyé -
ni úr va cso rá nál vagy be teg úr va cso -
rá nál en nek prak ti kus oka is van: egy -
sze rű sö dik a rend, rö vi debb a szer -
tar tás. Ezt azon ban más esz kö zök is
szol gál hat ják: ami kor sür gős az eset
(a be teg rosszul van, hal dok lik, vagy
más za va ró kö rül mény mu tat ko zik),
le he tő ség van rö vi dí tés re. Az ilyen
pon to kat az úgynevezett szög le tes zá -
ró je lek […] is jel zik, de a lel ki pász tor
ta pasz ta la tá ra, lel ki is me re té re, be lá -
tá sá ra van bíz va, ho gyan al kal maz -
za a ren det az adott hely zet hez. Az
úr va cso ra mi ni má lis fel té te le ugyan -
is csu pán ennyi: Is ten szol gá jának aj -
ká ról el han goz zék Jé zus Urunk el ren -
de lő sza va, a ver ba tes ta men ti (szer -
zé si igék).

A hí vő em ber ter mé sze tes vá gya és
igé nye, hogy éle te kü lö nö sen is ne héz
hely ze té ben ta lál koz zon a fel tá ma -
dott Úr ral úgy is, hogy az úr va cso rá -
ban eggyé lesz ve le. Fe dez zük fel új -
ra ezt a le he tő sé get is! Az ige hir de -
té sé re és a szent sé gek ki szol gál ta tá -
sá ra fel es kü dött lel ké szek pe dig kí nál -
ják fel a pá rat lan le he tő sé get a rá szo -
ru ló em ber nek, hi szen a szent sé get
azért ad ta Urunk, hogy él jünk ve le!
Hogy lel kész és úr va cso rá zó át él hes -
se azt, ami ké rés ként az egyik imád -
ság ban el hang zik: „Kér lek, töltsd be
szí ve met bé kes sé ged del, hogy örül -
jek ke gyel med nek, és tü rel me sen
hor doz zam ke resz te met!”
g Dr. Ha fen scher Ká roly (ifj.)

Lel ki pász to ri szol gá lat:
gyó nás és úr va cso ra

RÉ G IÚ J LITURG IKUS
SAROK

Több he te el kez dő dött az új tan év, a
di á kok már min den bi zonnyal meg -
kap ták az el ső há zi fel ada to kat, el -
kezd ték az új tan anyag el sa já tí tá sát.
Újra gyűjtögetik az iskolások az ér -
dem jegyeket, hogy azok ból jó, ha le -
het, az elő ző ek nél jobb bi zo nyít -
vány szü les sen az év vé gé re.

Igénk ben Is ten szól hoz zánk Ezé -
ki el pró fé tán ke resz tül, és ta nít ben -
nün ket, hogy az élet is ko lá já ban, az
üd vös ség fe lé ve ze tő úton helyt tud -
junk áll ni. Eb ben az is ko lá ban más a
rend, mint az ál ta lunk is mert és
meg szo kott is ko lák ban: az élet is ko -
lá já ban a bi zo nyít ványt az Is ten ad -
ja, és a tét élet vagy ha lál kér dé se. Aki
igaz, az él ni fog, aki nem, az nem.

De ki az igaz, aki meg kap hat ja ezt
a jó mi nő sí tést? Igénk er re a kér dés -
re fe lel, és a he lyes út ra te rel ve ta nít
min ket: Is ten előtt sen ki sem tol hat -
ja át a fe le lős sé get más va la ki re –
min den ki a ma ga gon do la ta i ért, sza -
va i ért, szán dé ka i ért, tet te i ért tar to -
zik fe le lős ség gel. Is ten előtt sen ki sem
mu tat hat a má sik ra: ő csá bí tott el,
őmi at ta tet tem, gon dol tam a rosszat,
mint ahogy egyet len di ák sem mond -
hat ja: azért buk tam meg, mert apám
nem ta nul ta meg a tan anya got! „Mert
min den lé lek az enyém: az apák lel -
ke is, meg a fi ak lel ke is az enyém” –
mond ja az Úr. (Ez 18,4)

Min den ki a sa ját éle té ről tar to zik
fe le lős ség tel jes el szá mo lás sal! Az
igaz, hogy az egyén bű ne a má sik em -

ber re is ha tás sal van, a bűn, a vé tek
nem csak az azt el kö ve tőt, ha nem a
kör nye ze tét is rom bol ja, a fe le lős ség
azon ban a bűn el kö ve tő jét ter he li, Is -
ten őraj ta ké ri azt szá mon!

Eb be az igaz ság ba il lesz ke dik be -
le a Tíz pa ran cso lat ból is mert idé zet
is, mely az el kö ve tett bűn ha tá sá ról,
to vább gyű rű zé sé ről szól, nem ment -
ve az el kö ve tő egyé ni fe le lős sé gét:
„Meg bün te tem az atyák bű né ért a fi -
a kat is har mad- és ne gyed ízig, ha gyű -
löl nek en gem” – mond ja az Úr. (2Móz
20,5b) Bi zony nagy súly, nagy te her ez!
Min den gon do la tunk, in du la tunk,
sza vunk, tet tünk, az egész éle tünk ki -
ha tás sal van a kör nye ze tünk re, és
utó da ink is szen ved nek az el kö ve tett
bű ne ink, vét ke ink mi att. Az egyé ni fe -
le lős ség vi se lé sé re ta nít Is ten igé je,
hogy vál lal juk, hor doz zuk, és ne búj -
junk ki aló la.

Ki kap jó mi nő sí tést Is ten től? Az,
aki igaz, az az tisz ta, aki az Úr tör vé -
nye sze rint él, nem bál vány imá dó,
nem ba bo ná kat, ki üre se dett szo ká -
so kat kö vet, nem a sa ját eré nye i ben,
ere jé ben és ké pes sé ge i ben re mény -
ke dik, ha nem csak az Is ten ben bí zik,
őt fé li, őt sze re ti min dig és min den -
nél job ban. Az az igaz, aki nem tör
há zas sá got, aki től még a meg kí vá nás
gon do la ta is tá vol van. Az az igaz, aki
sen ki vel sem ke gyet len ke dik, aki so -
ha sen kit meg nem bánt, aki ből hi -
ány zik a má sik em ber irán ti ha rag vó
in du lat, aki nem gon dol, nem érez és

nem tesz rosszat sen ki vel sem mi kor
sem. Az az igaz, aki szív ből, őszin tén
és ön zet le nül sze re ti fe le ba rát ját, de
még el len sé ge it is, áld ja azo kat, akik
ül dö zik őt, imád ko zik azo kért, akik
rosszat tesz nek ve le, akik az éle té re
tör nek. Az az em ber, aki ezt te szi, az
igaz, ő él ni fog – így szól az Úr!

De ki ilyen kö zü lünk? Ki tud ja ezt
tel je sí te ni? Ki az, aki él ni fog? Ki az,
aki meg kap ja a jó, meg fe le lő mi nő -
sí tést Is ten től? Az, aki a föld re bo -
rul va, a sa ját te he tet len sé gét el is -
mer ve, bű ne it fel is mer ve, an nak
sú lya alatt össze ros kad va a mel lét
ve ri, és a ke reszt re te kint. Mert a ke -
resz ten van az egye dü li me ne dék, a
ke resz ten van az igaz, aki a mi vét -
ke ink mi att ka pott se be ket, akit
bű ne ink mi att tör tek össze: ő vál lal -
ta, és ő vi sel te he lyet tünk és ér tünk
a bű ne ink bün te té sét. Ő tett ele get
egye dül mind nyá junk he lyett, és
fe le lős sé get hor do zott mind annyi -
un kért Is ten előtt.

„Is ten Fia szol gám lesz – ír ja Lu -
ther –, aki annyi ra meg aláz ko dik,
hogy bű nö met is, sőt az egész vi lág
bű nét és ha lá lát vál lá ra ve szi és hor -
doz za, né kem pe dig ezt mond ja: te

im már nem vagy bű nös, ha nem én
lé pek a he lyed be.”

Ezt mond ja az Úr: „Hi szen nem kí -
vá nom én a bű nös em ber ha lá lát, (…)
ha nem azt, hogy meg tér jen út já ról, és
él jen.” (Ez 18,23)

Ezt a meg iga zí tó, örök üd vös sé get
adó mi nő sí tést ad ja Is ten Krisz tus ban
min den ki nek, aki egye dü li re mé -
nyét a ke resz ten füg gő Jé zus ban lát -
ja, és min den bi zal mát őbe lé ve ti.

Ad ja Is ten, hogy egész éle tünk ben
ez zel a hit tel él jünk!

g Isó Zol tán

Imád koz zunk! Urunk, Is te nünk! Te lá -
tod, te is me red egye dül és iga zán éle -
tünk min den rész le tét. Tu dod, hogy
mi lyen ne he zen vál lal juk gon do la ta -
in kért, ér zé se in kért, sza va in kért és
mu lasz tá sa in kért a fe le lős sé get. Sok -
szor úgy te szünk, mint ha nem mi
kö vet tük vol na el a rosszat, ha nem a
kö rül mé nye ket és a töb bi em bert hi -
báz tat juk. Add, hogy sza vad meg vi -
lá go sí tó, bűnt fel tá ró ere je ál tal fel is -
mer jük, meg vall juk és meg bán juk
bű ne in ket, és el tud juk hor doz ni azok
ránk há ru ló, min ket ter he lő kö vet kez -
mé nyét. Urunk, ké rünk, add, hogy sze -
münk az igaz Jé zus Krisz tus ra te kint -
sen, a szí vünk ben ne bíz zon, aki ben
bű ne ink bo csá na ta van, aki ben éle -
tünk van, aki ben kö nyö rü lő ir gal -
mad ré sze sei va gyunk, hogy té ged di -
csér jünk mind örök kön-örök ké. Ámen.
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Az igaz él ni fog!
A VA SÁRNAP IG ÉJE
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Sze re tet tel hí vunk min den kit
Nagy tar csá ra a nyolc van éves
evan gé li kus temp lom és a húsz -
éves Szi vár vány Evan gé li kus
Óvo da ün ne pi prog ram ja i ra!
Szep tem ber 25-én 10.30-tól az
ün ne pi is ten tisz te le ten igét hir -
det dr. Fa bi ny Ta más, az Észa ki
Egy ház ke rü let püs pö ke. 16 óra -
kor a Nyolc van éves a nagy tar csai
evan gé li kus temp lom cí mű ki ál -
lí tást Sándy Pé ter, Sándy Gyu la
ter ve ző uno ká ja nyit ja meg a
Fa lu mú ze um ban, köz re mű kö -
dik a NaP kó rus.

H I R D E T É S
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Az EHE-t eb ben a tan év ben
fel ügye lő püs pök nek ugyan ak -
kor meg győ ző dé se: itt el hí vot -
tak van nak, aki ket Is ten meg -
szó lí tott, és ezen a he lyen még
in kább meg erő söd het a hi -
tük és az el hí vá suk.

Sze me rei Já nos az Út mu ta -
tó az nap ra ki je lölt új szö vet sé -
gi igé jé ből (2Pt 1,10) ki in dul -
va ar ra biz tat ta a teo ló gus hall -
ga tó kat: le gye nek nyi tot tak a
kü lön fé le ke gyes sé gi irány za -
tok ból ér ke zet tek iránt, le -
gye nek bi za lom mal afe lől,
hogy Is ten a te nye rén hor -
doz za őket, és lás sák tisz tán a
he lyü ket, le gye nek alá zat tal
az Al ko tó juk kal szem ben – így
in dul ja nak ne ki a tan év nek.

A ha tod éve sek és men to ra -
ik ki bo csá tá sát, va la mint a
hall ga tói ön kor mány zat új –
me to dis ta – el nö ké nek meg ál -
dá sát ün ne pi ülés kö vet te, me -
lyet dr. Csep re gi Zol tán nyi tott
meg. A rek tor he lyet tes ezután
fel kér te dr. Sza bó La jost, hogy
tart sa meg ha gyo má nyos rek -
to ri be szé dét. A ket tő kö zül
me lyi ket vá lasszam? cí mű elő -
adás hat pont ban fog lal ko zott
az zal a kér dés sel, hogy mi -
ként le het élet kö ze li teo ló gi ai
mun kát vé gez ni.

A gya kor la ti teo ló gi ai tan -
széket is vezető rektor hang sú -
lyoz ta: tu dás és élet for ma, tu -
do mány és ke gyes ség, tu do má -
nyos élet és spi ri tu a li tás nem
egy mást ki zá ró fo gal mak –
egyik a má sik nél kül élet kép -
te len. Be szé de Avagy mi ért ér -
de mes ko rán fel kel ni egy teo ló -
gus hall ga tó nak? al cí mé re utal -
va egy köz tisz te let ben ál ló,
„tu dós lel kész nő” hoz zá ál lá sát
osz tot ta meg az EHE di ák ja i -
val: „a teo ló gia az a tu do mány,
ame lyért ér de mes fel kel ni”.
Egy út tal re mé nyét fe jez te ki,
hogy az egye te men sok ko rán
ke lő, a teo ló gia tu do má nyát
ma gas szin ten mű vel ni kí vá nó
hall ga tó val fog ta lál koz ni. „Kí -
vá nom, hogy si ke rül jön meg -
ta lál ni az el mé le ti teo ló gia és
a meg élt ke gyes ség egész sé ges
szim bi ó zi sát eb ben az in du ló
tan év ben” – zár ta gon do la ta it
dr. Szabó Lajos.

Az ün ne pi ülés foly ta tá sa -
ként a rektor kéz fo gás sal,
Gyur kó Do nát Sá mu el se ni or
pe dig Pé ter apos tol má so dik
le ve lé nek el ső ver se i vel kö -
szön töt te a fo ga dal mat tett
el ső éves hall ga tó kat.

A meg szo kott nál ke ve seb -
ben – fe le annyi an, mint ta valy
– kez dik meg ta nul má nya i kat a
ha gyo má nyo san ed dig leg né pe -

sebb nap pa li ta go za tos teo ló -
gus-lel kész osz tat lan mes ter sza -
kon, il let ve a nap pa li ta go za tos
ka te ké ta–lel ki pász to ri mun ka -
társ alap sza kon. Ugyan ak kor
le ve le ző ta go za ton mind a ka -
te ké ta–lel ki pász to ri mun ka társ
alap sza kon, mind a teo ló gus
mes ter sza kon meg dup lá zó dott
az el ső éves hall ga tók szá ma.

A men to ri meg bí zó le ve lek
át adá sát kö ve tő en hi va ta los
be je len té sek re ke rült sor. Az
egye tem idei köz tár sa sá gi ösz -
tön dí ja sa Kruc hió Már ta,
Cson ka Al bert-ösz tön dí ja sa
pe dig Se ben Gló ria.

Az egye te mi lel ké szi szol gá -
lat ban Zsí ros And rást a tan év -
nyi tó is ten tisz te let li tur gu -
sai – dr. Var ga Gyön gyi és dr.
Ko rá nyi And rás do cen sek –
vált ják. (Zsí ros And rást elöl -
já rói – fe le sé gé vel együtt – a
dé li ke rü le ti Med gyes egy há za
evan gé li kus gyü le ke ze té nek
pász to ro lá sá val bíz ták meg.) 

Az ének kart ez út tal is
Wulfné dr. Kincz ler Zsu zsan -
na ve zé nyel te, Né meth Csa ba
or go nált, trom bi tán Tóth Pé -
ter ját szott.

A Him nusz kö zös el ének lé -
se után a hall ga tók tan év nyi tó
csen des hét vé gé re ma rad tak
együtt.

g V. J.

Tu do mány és ke gyes ség
f Folytatás az 1. oldalról

Nap pa li ta go zat
Teo ló gus-lel kész osz tat lan mes ter szak: Bő sze

Ve ro ni ka (Győr), Fel e gyi Má ria (Csa ba sza -
ba di), Ko zák Ba lázs (Szol nok), Ma gyar Ta -
más Nor bert (Nyír egy há za), Réth Ka ta lin
(Ka pos vár), Sza bó Lil la (Har ka), Szar ka Ti -
bor (Al só zsol ca), Tóth Vi vi en (Har ka).

Ka te ké ta–lel ki pász to ri mun ka társ alap szak:
Czom bos Do rottya (Pi lis), Lá zár Ani kó (Bo -
kod), Őri Ka ta lin (Csá nig).

Kán tor alap szak: Lá zár Ani kó (Bo kod), Ná nai
Má ria (Sze ged).

Hit ta nár-ne ve lő mes ter szak: Fü löp né Hor váth
Mó ni ka, Sze me rei Esz ter.

Le ve le ző ta go zat
Ka te ké ta–lel ki pász to ri mun ka társ alap szak:

Do bai-Por pá czy Szil via, Hor váth né So mo -
gyi Re ná ta, Já vor Fe renc Ist ván, Ko vács
Esz ter Dó ra, Lo puch Pál né Lip ták Gab ri el -
la, Nagy Pé ter, Pa u lik Eni kő, Pusz tai Tí mea,
Sze me rei Jan ka, Tóth-Cza kó Krisz ti na, Ver -
des Ré ka, Zol nai Szil via.

Teo ló gus mes ter szak: Hor váth Or so lya, Hor váth
Zol tán, Ko vács Zol tán, Mi hály Já nos, Pász -
tor Zsó fia Esz ter, dr. Bir kás An tal, Fe hér
Krisz ti na, dr. Gal li Ist ván, Gál né dr. Csá ky

Má ria Tün de, Kiss Pé ter, La borczi Dó ra, Lo -
vá szi Ilo na, dr. Ne pa rácz ki Nán dor Jó zsef,
Pab lé nyi Lász ló.

Első éves dok to rand uszok: Bol ba Már ta, Si mon
At ti la, Ve re bics Éva Pet ra, Vá rady End re.

Ha tod éve sek és men to rok
név so ra a 2011/2012-es tan év ben
Agod Anett – Ve tő Ist ván (Cin ko ta)
Dar vas Ani kó – La borczi Gé za (Nyír egy há za-

Kert vá ros)
Győ ri Gá bor Dá vid – Jo hann Gyu la (Csö mör)
Kruc hió Már ta Kin ga – Győ ri Pé ter Ben já min

(Szol nok)
Lász ló Vir gil – Ben ce Im re (Bu da vár)
Lisz ka Vik tor – Lin dák né Já nos Zsu zsan na (Hé -

víz györk)
Né meth Ka ta lin – Ba ra nyay Csa ba és Ba ra nyay -

né Rohn Er zsé bet (Kő szeg)
Széll Éva An na – Sza bó And rás (Va ny arc)
Szűcs Má ria – Né meth Mi hály (Mag lód)
Var ga Di á na – Ri bár Já nos (Oros há za)
Var ga Ta más – He ge dűs At ti la (Sop ron)
Vígh Ben ce – Cser nák Ist ván (Bu da pest, Al só -

er dő sor, me to dis ta gyü le ke zet)

El ső éve sek 2011 szep tem be ré ben

Is ten evan gé li kus haj lé ká nak
meg újí tá sa nem vá rat ha tott
so ká ig ma gá ra, a temp lom te -
tő szer ke ze te ugyan is cse ré re
szo rult. Egy si ke res pá lyá zat
után a gyü le ke zet má sik pá lyá -
za ta el bu kott, így két sé ges sé
vált, hogy si ke rül-e a sür ge tő
mun kát el vé gez ni. Vé gül azon -
ban a Gus tav-Adolf-Werk ti -
zen egy ezer eu ró ér té kű tá -
mo ga tá sá nak, il let ve a he lyi
gyűj tés nek kö szön he tő en –
igaz, csök ken tett „tar ta lom -
mal”, de – si ke rült a temp lom
fel újí tá sa.

A szen te lés szol gá la tát a
Nyu ga ti (Du nán tú li) Evan gé -
li kus Egy ház ke rü let püs pö ke
vé gez te, aki Mk 2,1–12 alap ján
pré di kált. A bé na meg gyó -
gyí tá sá ról szó ló tör té net a mai
ün nep nek mind há rom te rü le -
tét érin ti – kezd te ige hir de té -
sét Sze me rei Já nos. Szó van
ben ne egy olyan haj lék ról,
amely Is ten né pét be fo gad ja –
mint ez a fel újí tott temp lom,
ahol Jé zus sze re te té vel le het
ta lál koz ni. Ol vas ha tunk be -

teg em ber ről, mint ami lye -
ne ket a most in du ló dia kó ni -
ai mun ka fel ka rol. Hi szen Is -
ten te rem té si rend jé hez tar to -
zik, hogy az egyik em ber se gít -
se a má si kat. Vé gül a gyó gyí -
tás sal ma ga Jé zus ta nít ar ra, mi

hi tünk leg drá gább kin cse: a
bűn bo csá nat. Van bűn bo csá -
nat ma is, most is, mert Is ten
min den nél job ban sze ret ben -
nün ket – fe jez te be ige hir de -
té sét a püs pök.

A temp lom szen te lést ik ta -
tá sok so ra kö vet te. El ső ként

Kiss Mik lós, a Győr-Mo so ni
Egy ház me gye es pe re se ik tat -
ta be a tár sult gyü le ke zet lel -
ké szi ál lá sá ba a jú ni us ban
meg vá lasz tott Kar say La jost,
aki már két éve he lyet tes lel -
kész ként szol gált a gyü le ke zet -
ben. Ezt kö ve tő en Kar say La -
jos ik tat ta be hi va ta lá ba a tár -
sult egy ház köz ség fel ügye lő jét,
Rácz And rást, il let ve a tár sult
egy ház köz ség el nök sé gét,
pres bi te re it, to váb bá a gyü le -
ke zet kán to rát.

Ugyan csak be ik tat ták hi -
va ta lá ba az egy ház köz ség új
dia kó ni ai mun ka ágá nak ve -
ze tő jét. Az egy ház köz ség ta -
valy egy olyan szol gá lat el in dí -
tá sá nak elő ké szí tő mun ká ját
kezd te meg, amely el ső kör ben
há zi se gít ség nyúj tás sal és szo -
ci á lis ét kez te tés sel, majd ké -
sőbb idő sek nap pa li el lá tá sá -
val fog lal koz na. A terv el nyer -
te az il le té kes egy há zi szer ve -
ze tek tá mo ga tá sát, így a nyá -
ron el kez dőd he tett a tény le ges
mun ka. A Fi leo Evan gé li kus
Szo ci á lis Köz pont in téz mény -
ve ze tői poszt já ra pá lyá za tot ír -
tak ki, ame lyet Kar dos Zsu -
zsan na nyert el.

A temp lom szen te lést és az
ik ta tá so kat kö ve tő köz gyű lé -
sen Rácz And rás fel ügye lő is -
mer tet te a temp lom re no vá lás
me ne tét, majd kö szön té sek
hang zot tak el – töb bek kö zött
La borczi Zol tán né tól, a gyü le -
ke zet ko ráb bi lel ké szé nek öz -
ve gyé től. Az ün ne pi al kal mat
sze re tet ven dég ség kö vet te a
he lyi „ci vil ház” ud va rán.

g K. M.

Temp lom szen te lés és ik ta tá sok
b Bő ven mér ték az ün ne pi ese mé nye ket az el múlt hét

szom bat ján a győr új ba rá ti evan gé li kus temp lom ban.
Rá adá sul nem csak egy gyü le ke zet ün ne pelt, ha nem
mind járt há rom. A meg hí vók ugyan is a Győr új ba rát–
Tényő–Gy őr szem ere tár sult egy ház köz sé gek kö zös ün ne -
pi al kal má ra hí vo gat ták az egy ház né pét. Min de nek előtt
há lát ad tak a gyü le ke ze tek a meg újult győr új ba rá ti temp -
lo mért, majd egy in du ló új dia kó ni ai mun ká ért, az után
be ik tat ták hi va ta lá ba a gyü le ke zet meg vá lasz tott lel ké -
szét, Kar say La jost, to váb bá a tár sult egy ház köz ség ve ze -
tő sé gét és pres bi té ri u mát, il let ve Kar dos Zsu zsan nát, a
Fi leo Evan gé li kus Szo ci á lis Köz pont in téz mény ve ze tő jét.

Grend orf Pé ter, aki az el múlt
bő egy év ben be osz tott lel -
kész ként szol gált a gyü le ke zet -
ben, ige hir de té se alap igé jé ül az
em mau si ta nít vá nyok tör té ne -
té nek egy rész le tét vá lasz tot -
ta (Lk 24,29–31a). A fel tá ma -
dott Krisz tust fel is me rő ta -
nít vá nyok je le ne tét min dig
ma ga előtt lát hat ja a gyü le ke -
zet a Rak sá nyi De zső ál tal fes -
tett ol tár ké pen. 

A be ik ta tott lel kész pré di ká -
ci ó já ban szo kat lan, de ha tá sos
pél dá val il luszt rál ta a lel kész -
vá lasz tás sa já tos kö rül mé nye -
it. „Egy éve, ami kor a nagy fa -
vo rit fel ad ta, sur ra nó pá lyán
ér kez tem An gyal föld re” –
mond ta be ve ze tő jé ben. (A
sur ra nó pá lya az a sáv, ahon -
nan az esély te len ver seny zők
in dul nak.) A sur ra nó pá lya
elő nye, hogy Is ten el hí vá sát te -
szi lát ha tó vá, aki az esély te lent
vá laszt ja ki a szol gá lat ra. So -
kan tart ják esély te len nek az
an gyal föl di gyü le ke ze tet is.
Az ol tár kép azon ban azt pré -

di kál ja, hogy aki Jé zust be hív -
ja a há zá ba, az asz tal fő re ül te -
ti, és át ad ja ne ki a ke nye rét, az
fel is me ri Jé zus ban a Győz -

test. Ha Jé zus él, nem va -
gyunk esély te le nek, Jé zus sal
le het a sur ra nó pá lyá ról is
győz ni.

Az is ten tisz te le tet kö ve tő
köz gyű lé sen so kan kö szön -

töt ték me leg han gon az új an -
gyal föl di lel készt. Gaál Já nos -
né gyü le ke ze ti fel ügye lő külön
köszöntötte a lel kész fe le sé gét,
Me lin dát, aki ki csi gyer me ké -
vel a kar ján vett részt az al kal -
mon. Ko vács Le ven te má sod -
fel ügye lő az an gyal föl di lel -
kész elő dök em lé két idéz te: Ri -
már Je nő, Gá dor An dor, Ben -
czúr Lász ló, dr. Reuss And rás,
Ken deh György után most
Grend orf Pé ter ve szi át a szol -
gá la tot. Né hai Ben czúr Lász -
ló em lé két fia, Ben czúr Lász ló,
az Észa ki Egy ház ke rü let fel -
ügye lő je idéz te fel. Dr. Reuss
And rás és Ken deh György volt
an gyal föl di lel ké szek sze mé lye -
sen kö szönt het ték utód ju kat.

Kü lö nö sen meg ha tó volt,
ami kor Bó di Eme se, az Evan -
gé li kus Hit tu do má nyi Egye -
tem la tin ta ná ra, az an gyal -
föl di gyü le ke zet tag ja kö szön -
töt te egy ko ri ked ves ta nít vá -
nyát, aki im má ron lel ki pász -
to ra lett. A kö szön tők so rá ban
lé pett a mik ro fon hoz Lack ner
Pál tá bo ri püs pök, dr. Lér ánt
Ist ván, a Pes ti Egy ház me gye
fel ügye lő je, va la mint a he lyi
re for má tus lel kész, Szlo bo da
Jó zsef.

A köz gyű lés után, az em -
mau si a kat ven dé gül lá tó
Krisz tus pél dá ját kö vet ve, a
gyü le ke zet asszo nyai te rí tet tek
asz talt a né pes ven dég se reg -
nek. Min den kit szí ve sen lát -
tak, sen ki nek sem kel lett a
sur ra nó pá lyá ról in dul nia.

g GYG

Lel kész a „sur ra nó pá lyán”
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Az elsőévesek fogadalomtétele

b Pres bi te rek és Lu ther-ka bá tos lel ké szek hosszú so ra vo -
nult be ha rang zú gás kö ze pet te múlt szom ba ton az an gyal -
föl di evan gé li kus temp lom ba, ahol a Pes ti Egy ház me gye
es pe re se ik tat ta hi va ta lá ba Grend orf Pé tert, a gyü le ke zet
– sor rend ben ha to dik – pa ró kus lel ké szét. Ige hir de té sé -
ben Győ ri Gá bor Mt 16,18 alap ján ar ról szólt, hogy az an -
gyal föl di „macs ka kö vön” Krisz tus az élő kö vek temp lo -
mát akar ja föl épí te ni, ezért vá lasz tot ta ki Grend orf Pé -
tert, aki nek ne ve kő szik lát je lent. Az egy ház sa rok kö ve
Jé zus, aki hez iga zod va An gyal föl dön is Pé te rek ből és Pet -
rák ból épül het fel az élő gyü le ke zet.
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– Hon nan jött e kü lön le ges meg mé -
ret te tés gon do la ta?

– Min den ja nu ár ban meg fo gal ma -
zó dik ben nünk a vágy az öku me ni -
kus ima hét ál dott együtt lé tei so rán:
„De jó len ne más kor is tar ta ni fe le -
ke ze tek kö zöt ti al kal ma kat!” Az eh -
hez ha son ló, Lé lek től in dít ta tott gon -

do la tok ad ták az alap ját az idén el ső
al ka lom mal – de ha gyo mány te rem -
tő szán dék kal – meg ren de zett öku -
me ni kus hor gász ver se nyünk nek.

– Há nyan ne vez tek be a ha lász há -
ló mel lől el hí vott ta nít vány ról, Pé ter
apos tol ról – vagy ahogy az Új szö vet -
ség ben gyak ran ol vas hat juk, Ké fás ról
– el ne ve zett hor gász ver seny re?

– A négy fe le ke zet ből (ró mai ka -
to li kus, evan gé li kus, re for má tus és
bap tis ta) össze sen negy ven nyolc ver -
seny ző – hu szon hat fel nőtt és hu -
szon két gyer mek – ra ga dott pe ca bo -
tot ezen a hét fői na pon. Ter mé sze te -
sen a ne ve zé si és szur ko lói fel té te lek
kö zött nem sze re pelt a ke resz te lé si
em lék lap be mu ta tá sa, így az al ka lom -
nak kül misszi ói jel le ge is lett. Ezen a
ba rát sá gos ver se nyen nem csak az
volt a fon tos, hogy me lyik fe le ke zet
tag jai fog ják a leg több ha lat. A reg -
ge li áhí ta ton a cso dá la tos hal fo gás
tör té ne te ar ra em lé kez te tett ben -
nün ket, hogy Jé zus kö ve tő i ként mi
nem csak hor gá szok, ha nem em ber -
ha lá szok is va gyunk.

– A ver seny ben egyhor gos bot tal le -
he tett in dul ni. Mi lett a vég ered -
mény?

– Az össze sí tett ered mény alap ján
az egy fő re ju tó hal mennyi ség az
evan gé li ku sok nál volt a leg na gyobb
– kö rül be lül negy ven de ka gramm fe -
jen ként –, így ők vi het ték el a va do -
nat új ván dor ku pát.

Egyé ni ben a leg na gyobb sú lyú ha -
lat – egy 1,44 kilogrammos pon tyot

– Bi ró At ti la evan gé li kus ne ve ző
fog ta, a leg töb bet pe dig tíz éves fia, Bi -
ró Bo tond – az ered mény hir de tés nél
har minc öt hal fi cán kolt a há ló já -
ban. Az ab szo lút győz tes a ka to li kus
szí nek ben in du ló Ve res Fe renc volt,
ő össze sen 2,76 kilogramm ha lat fo -
gott a több mint négy óra alatt.

– Majd nem annyi gyer mek ne ve -
zett be a ver seny re, mint ahány fel -
nőtt. Mi vel le he tett őket mo ti vál ni?

– Szá muk ra a zsű ri meg hir det te a
„leg szebb hal” ka te gó ri át. Ezt a dí jat
vé gül egy pig ment hi bás, emi att kü -
lön le ges és rit ka hal nak szá mí tó koi
pon tyért a Tóth Krisz ti án – Rad vá -
nyi Be ne dek pá ros ve het te át.

– A győz tes csa pat a re for má tus
gyü le ke zet két tag já nak – Irs ai Zol -
tán dísz mű ko vács nak és id. De ák
Fe rencz fa fa ra gó mes ter nek – a kö zös
al ko tá sát, a Ké fás-ván dor ku pát vi het -
te ha za. Mi volt az egyé ni győz te sek
ju tal ma?

– Nagy öröm szá mom ra, hogy a
ver seny nem csak a gyü le ke ze te ket
moz gat ta meg, ha nem a csö mö ri
hor gász egye sü let kép vi se lő it, va la -
mint Hecz An talt, a Hecz-Pecza hor -
gász bolt tu laj do no sát is. Ő aján lott fel
az egyé ni nyer te sek nek ér té kes fel nőtt
és gyer mek hor gász bo to kat.

– Mi más sal zá rul ha tott a nap,
mint kö zös ha lász lé evés sel…

– Az ered mény hir de tés után a
részt ve vők és a szur ko ló ik a hor gász -
egye sü let ven dé gei vol tak egy bog -
rács nyi ha lász lé re, ame lyet az egye -

sü let el nö ke, Rad vá nyi Ró bert ké szí -
tett el. A ver seny zők az ál ta luk fo gott
ha la kat ha za vi het ték.

Ha az Úr is ten en ge di, jö vő re új ra
meg hir det jük a ver senyt, to vább -
épít ve a te le pü lé sen amúgy is jól
mű kö dő öku me nét.

g Bo da Zsu zsa

Öku me né
a hor gász tó part ján

El ső Ké fás-ku pa Csö mö rön

b Ré gi ál ma va ló sul ha tott meg Esz ter gály Előd Gá bor re for má tus lel ki -
pász tor nak, ami kor az evan gé li kus temp lom ban meg tar tott reg ge li áhí -
tat után meg szó lal ha tott az el ső öku me ni kus hor gász ver seny kez de -
tét jel ző kürt szó a csö mö ri hor gász tó part ján. Az au gusz tus 29-én meg -
ren de zett al ka lom ról az öt let adó és főszervező lel készt kér dez tük.
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Bevetésen

Munkában a zsűri – Biró Attila, Görbe József és Esztergály Előd Gábor

Im már hu szon har ma dik al ka lom mal
ren dez ték meg Sze ge den a nem zet kö -
zi bib li kus kon fe ren ci át. A Gál Fe renc
Hit tu do má nyi Fő is ko lán szep tem ber
8–10. kö zött zaj lott tu do má nyos esz -
me cse ré re ti zen hat or szág ból har -
minc két bib lia tu dós és to váb bi több
mint száz ér dek lő dő ér ke zett. Az elő -
adá sok há rom szek ci ó ban bo nyo lód -
tak. Az Evan gé li kus Hit tu do má nyi
Egye te met kép vi se lő Jut ta Ha us mann
pro fesszor asszony (ké pün kön jobbról
a második) és Cser há ti Sán dor pro -
fesszor elő adá sa pén te ken hang zott el.
(A ren dez vény ről bő veb ben la punk kö -
vet ke ző szá má ban.)

g Bar tucz Ka ta lin fel vé te le

Új ra bib li kus kon fe ren cia Szegeden

b He ves in du la to kat is „si ke rült
kor bá csol nia” az Evan gé li kus
Élet ol va só szer kesz tő jé nek
szep tem ber 8-án Ko lozs vá rott,
a Ro má ni ai Evan gé li kus-Lu the -
rá nus Egy ház lel kész ér te kez -
le tén. Dob so nyi Sán dor he ti la -
punk fő szer kesz tő jé nek – T.
Pin tér Ká roly nak – a tár sa sá gá -
ban ka pott meg hí vást a min den
esz ten dő ben ez idő tájt szer ve -
zett két na pos ta nács ko zás idei
al kal má ra, amely nek fó ku szá ba
csü tör tök dél után a kom mu ni -
ká ci ót ál lí tot ták az egy ház ke rü -
let (csak nem hi ány ta la nul meg -
je lent) kö zel har minc lel ki pász -
to ra elé. 

Az egye te mes lel kész ér te kez let nek
nem vé let le nül lett ál lan dó sult hely -
szí ne a ko lozs vá ri püs pö ki hi va tal, hi -
szen a vá ros köz pont ban ma ga so dó
evan gé li kus temp lom hoz si mu ló
komp le xum (és a kö ze lé ben ki vá ló el -
szál lá so lást biz to sí tó test vér egy há zi
kol lé gi u mok) ide á lis fel té te le ket nyúj -
ta nak a több na pos ren dez vé nyek
szá má ra. Kü lö nö sen ami óta – Re mé -
nyik Sán dor Ga lé ria né ven – a hi va -
tal pin cé jét is al kal mas sá tet ték kö -
zös sé gi al kal mak le bo nyo lí tá sá ra. 

Az ér te kez le tet nyi tó úr va cso rás is -
ten tisz te let nek azon ban ter mé sze te -
sen a temp lom adott he lyet. Ador já -
ni De zső Zol tán püs pök kö szön töt -
te szol ga tár sa it, va la mint a meg hí vott
ven dé ge ket, köz tük a test vér egy há -
zak Ko lozs vá rott szé ke lő pro tes táns
püs pö ke it, il let ve a Ma gyar Köz tár -
sa sá got a „kin cses vá ros ban” kép vi -
se lő fő kon zult, Szi lá gyi Má tyást.

Míg ta valy a Ma gyar or szá gi Evan -
gé li kus Egy ház (MEE) el nök-püs -

pö ke, Gáncs Pé ter volt a nyi tó is ten -
tisz te let ven dég ige hir de tő je, ad dig a
szó szé ki szol gá lat ra idén az Er dé lyi
Re for má tus Egy ház ke rü let püs pö ke,
dr. Pap Géza ka pott fel ké rést.

A lel kész ér te kez let csü tör tö ki té -
má ját – im már a Re mé nyik Ga lé ria

pin ce he lyi sé gé ben – Ador já ni De zső-
Zol tán frap páns pre zen tá ci ó ja in to -
nál ta. Meg győ ző te het ség ről tett ta -
nú bi zony sá got Bol di zsár Be á ta lel -
kész je lölt, aki – A kom mu ni ká ló egy -
ház cím mel – a té ma el mé le ti szak -
em be re i nek alap ve té se it rend sze rez -
te és osz tot ta meg a hall ga tó ság gal. 

Le het-e ke resz tény a vi lá gi saj tó?
Ezt a kér dést az Er dély-szer te nép sze -
rű Bras sói La pok fő szer kesz tő je,
Amb rus At ti la fe sze get te Hi tünk a
mé di á ban cím mel tar tott gon do lat -
éb resz tő elő adá sá ban. 

Az el mé le ti fej te ge té se ket az Evan -
gé li kus Élet szer kesz tő i nek me rő ben
gya kor la ti kér dé se ket tag la ló elő adá -
sai kö vet ték. Kü lö nö sen Dob so nyi
Sán dor – gaz da gon il luszt rált –
„nyelvtanórája” ta lált szo kat la nul
ked ve ző fo gad ta tás ra, jól le het he ti la -
punk ol va só szer kesz tő je kí mé let len
szi gor ral szem be sí tet te a lel ké szi kart
a ma gyar he lyes írás és a nyelv he lyes -
ség sza bá lyai el len el kö ve tett vét sé ge -
ink kel. A Ma gyar Tu do má nyos Aka -
dé mia Ma gyar Nyel vi Bi zott sá gá nak
ülé se i re is gya kor ta meghívott mun -
ka tár sunk fel ké szült sé ge idő vel azon -

ban a „leg ádá zabb ké tel ke dő ket” is
meg győz te, bár két ség te len tény,
hogy még a va cso ra köz ben, majd a
ké ső éj sza ká ba nyú ló kö tet len be szél -
ge tés so rán is bő ség gel ke rül tek te rí -
ték re nyelv he lyes sé gi kér dé sek…

A Ro má ni ai Evan gé li kus-Lu the rá -

nus Egy ház kö te lé ké ben szol gá ló lel -
ké szek szá má ra a leg fon to sabb –
üdí tő – üze net tel mind azon ál tal a
csü tör tö ki dél után két utol só elő adó -
ja szol gál ha tott. Göd ri B. Al pár fő -
szer kesz tő az Evan gé li kus Ha rang szó
cí mű lap nak, Han kó Szi la mér pe dig
az egy ház ke rü let in ter ne tes ol da la i -
nak mind élet ké pe sebb nek bi zo nyu -
ló szol gá la tá ról szá mol ha tott be.

A lel kész ér te kez let más nap ján az
ide jé ben éb re dők egy egé szen kü -
lön le ges is ten tisz te let nek (mat u ti -
num) le het tek részt ve vői, ame lyen –

Ja kab ffy Ta más ve ze té sé vel – a Scho -
la Gre go ria na Mo nos to ri nen sis kó rus
mű kö dött köz re. Alap ve tő en a temp -
lo mi együtt lé tet kö ve tő el őadá sok nak
is az egy ház ze ne állt a kö zép pont já -
ban, pon to sab ban a ma gyar or szá gi
hall ga tók szá má ra ele ve le nyű gö ző er -
dé lyi evan gé li kus li tur gia kor rek ci ó -
já nak szük sé ges sé ge. Er ről Ben kő Tí -
mea teo ló gi ai lek tor fej tet te ki ér ve -
it, míg a szkó la ve ze tő, Ja kab ffy Ta más
A gre go ri án ének mint li tur gi kus nyelv
cím mel tar tott ér dek fe szí tő elő adást.

Ebéd előtt Ador já ni De zső Zol tán
szá mos prak ti kus in for má ci ó val, ta -

náccsal és ál dás sal in dí tot ta újabb
mun ka év re szol ga tár sa it, akik – a bu -
da pes ti ven dé gek ér zé se sze rint – egy
rend kí vül jól szer ve zett, tartalmas, jó
han gu la tú kon fe ren cia em lé ké vel
térhettek vissza gyülekezeteikbe.

d EvÉ let-in fó

Kom mu ni ká ló egy ház – Ko lozs vá rott

Elmélyülés a pincegalériában

Matutinum

F
O

TÓ
K

: 
H

A
N

K
Ó

 S
Z

IL
A

M
É

R



Evangélikus Élet 2011. szeptember 18. f 5kultúrkörök

b Az ame ri kai új ság író, Eric Me ta -
xas köny vé vel he tek óta a New
York Ti mes best sel ler lis tá já nak
él me ző nyé ben ta lál koz hat az
ol va só. Az 591 ol da las mű vet
egy szer re je len tet ték meg an go -
lul és spa nyo lul, por tu gál és né -
met nyel vű ki adá sa pe dig most
van ké szü lő ben. Mi ért is ilyen
nép sze rű az ame ri ka i ak kö ré ben
a Bon hoef fer: lel kész, már tír,
pró fé ta, kém cí mű könyv? Egyik
honfitársa sze rint azért, mert a
német evangélikus lelkész nem
volt sem kon zer va tív, sem li be -
rá lis, ha nem egy sze rű en ke resz -
tyén és em ber egy igen ne héz
tör té nel mi kor szak ban… És
hogy vé le ke dik a könyv ről a
Wall Street Jour nal ban az ame -
ri kai kri ti kus? Mind ezt össze -
fog lal ja az aláb bi írás.

Ma ga a könyv is tar tal maz aján lá so -
kat; az egyik Ca ro line Cox bá ró nőé.
Bi zo nyá ra jó oka volt, hogy az an gol
Lor dok Há zá ban így fo gal maz zon:
„Ki vá ló könyv, a kö te le ző ol vas má -
nyok kö zött a he lye.” 

Fel la poz va a vas kos kö te tet azon -
nal szem be tű nik, hogy nagy sza bá sú
köny vé ben Me ta xas élet raj zi kon tex -
tus ba ágyaz va kü lön fe je zet ben ír –
fi gyel jünk csak a fo gal ma zás ra! –
„az egy ház és a zsi dó kér dés” té má já -
ról (150–164. ol dal), a „ná ci teo ló gi -
á ról” (165–175. o.). Ugyan csak rész -
le te sen fog lal ko zik a Hit ler-el le nes
hit val ló ke resz tyé nek bib li kus dön té -
sé vel, amely a Bar me ni hit val lás ban
meg is fo gal ma zó dott. 

A teo ló gi ai tisz tán lá tás és az eti kai,
po li ti kus dön tés ke mény – oly kor
már tí rom sá got vagy éle tet kö ve te lő
– kö vet kez mé nye it is sor ra ve szi a
mun ka A hit val lás tól a kons pi rá ci ó -
ig cím mel (358–379. o.). De tár gyal -
ja a fi a tal teo ló gus sze rel mét, majd a
te ge li bör tön 92-es cel lá já ban töl tött
utol só nap ja it, a mél tán le gen dás, Ál -
dó ha tal mak ol tal má ba rejt ve cí mű
ver sé nek szü le té sét is. Ám ne fus sunk
elő re ennyi re!

Ame ri ka (is) ta nul ja az ol csó és
a drá ga ke gye lem kü lönb sé gét
Az elő szó ban Ti mo thy J. Kel ler, a New
York Ti mes best sel ler író ja el ra gad tat -
va jegy zi meg: mi lyen nagy sze rű,
hogy ez a könyv meg szü le tett, hi szen
a szé les pub li kum nak, a nagy nyil vá -
nos ság nak Ame ri ká ban sok kal töb -
bet kell tud nia Bon hoef fer éle té ről és
gon do la ta i ról, mint amennyit ed dig
tud tak ró la az Új vi lág ban. Hi szen
Bon hoef fer ta ní tá sai, bib li ás lá tá sa ma
is el iga zí tó, hasz nál ha tó út mu ta tó a
kor szel lem út vesz tő i ben té vely gők -
nek vagy vesz teg lők nek. 

Le he tet len meg ér te ni a már tír
teo ló gus Nach fol ge (Kö ve tés) cí mű
köny vét Né met or szág nagy ré szé nek
a Hit ler előt ti, har min cas évek be li be -
hó do lá sa nél kül. Ho gyan kap hat -
nánk fe le le tet más ként er re a meg rá -
zó kér dés re: mi ként es he tett ez meg
Lu ther egy há zá val? Bon hoef fer vá la -
sza: mert meg fe led kez tek az iga zi
evan gé li um ról, a „drá ga ke gye lem ről”,
az iga zi Meg vál tó ról, s he lyet te a Füh -
rert kö vet ték. 

Az egy há zat ak ko ri ban Né met or -
szág ban egy fe lől a for ma liz mus jel -
le mez te. A va sár na pi ke resz tyén ség,
ami kor he ten te egy szer ezt hal lot ták
a temp lom ba já ró mil li ók: Is ten sze -
ret, meg bo csát – en nek nem volt iga -
zán kö ze a va ló élet hez. Ezt ne vez te
Bon hoef fer „ol csó ke gye lem nek”. Az

ün ne pi ri tu á lék ban üres sé gét el fe dő
egy ház lett en nek az olcsó ke gye lem -
nek a reprezentánsa, il let ve a vér te -
len, szín te len, ízet len, más részt a
túl in tel lek tu a li zált ele fánt csont to -
rony-ke resz tyén ség lett a ha tás ta lan,
könnyen fél re te he tő ter mé ke. 

A meg erőt le ne dett né met ke resz -
tyén ség a meg erő sö dő Hit ler rel
szem ben csak meg hu nyász kod ni,
majd be hó dol ni tu dott. Ugyan ak -
kor je len volt a tör vé nyes ke dés, a pa -
ran cso la tok meg tar tá sa és a jó cse le -
ke de tek vég zé se ré vén tör té nő meg -
iga zu lás, üd vö zü lés gon do la ta, illetve
gya kor la ta is. Mind ket tő lel ki hát te -
ret biz to sí tott ah hoz, hogy Hit ler ha -
tal ma meg szi lár dul jon. 

Lu ther és a re for má ció
ma ra dan dó idő sze rű sé ge
Hol ma radt ez a for ma lis ta és le ga -
lis ta föld höz ra gadt ság, meg üre se -
dett val lá sos ság, lel ki-szel le mi kis ko -
rú ság at tól, amit Lu ther olyan gyö -
nyö rű en fo gal ma zott meg: „Egye -
dül hit (so la fi de) ál tal üd vö zü lünk, de
nem a ma gá ra ma radt, ma gá nyos hit -
ből.” Az az a Krisz tus hoz kap cso ló, ál -
lan dó an mel let te tar tó, hoz zá iga zí -
tó-iga zo dó hit ből. A hi tét így gya kor -
ló hí vő em ber az, aki egye dül ke gye -
lem (so la gra tia) ál tal él. 

A hit le ri Né met or szág ban – hang -
sú lyoz za Me ta xas, de köny ve kri ti ku -
sai is – so kan meg elé ged tek az ol csó,
val lá sos ke gye lem mel, pon to sab ban
a val lá sos ság lát sza tá val, mely ből
sem mi erő, iga zi élet nem tá mad. A
„né met ke resz tyé nek” mil li ói na -
gyon le egy sze rű sít ve azt gon dol ták:
„Is ten meg bo csát, mert ez a dol ga.” 

A drá ga ke gye lem út ja vi szont az
ál do za ton, a ke resz ten át ve zet a
vég ső és tel jes győ ze lem hez, amely
után nincs bé ke dik tá tum, fegy ver le -
té tel, ha di sarc és újabb há bo rú. Csak
lel ki és örök győ ze lem van a le győ -
zött győz he tet len Krisz tus ál tal és
mel let te. Ezt sem a tör vény be tű i vel
és pa ran csa i val, sem pe dig az „ol csó”,
pon to sab ban em be ri leg „elócsí tott”,
komp ro mit tált ke gye lem mé zes-má -
zas sá gá val nem le het el ér ni. Csak
egye dül Krisz tus ál tal (so lus Ch ris tus).

Nagy ko rú ke resz tyén ség –
a po ko li er kölcs te len ség ko rá ban
Krisz tus kö ve té sé ben ér de mes él ni és
jó hal ni – ez a nagy ko rú ke resz -
tyén ség út ja ma is, ame lyet Me ta xas
köny ve su gall és ve tít elénk meg a fel -

nö vek vő, nagy ko rú so dó ge ne rá ció
elé. Nem le he tünk va kok és te he tet -
le nek a mai vi lág buk ta tói lát tán: a le -
ga liz mus és a mo ra li zá lás ön iga zo -
ló/ön iga zult, meg alá zó an pöf fesz -
ke dő me cha niz mu sai, egyé ni és kö -
zös sé gi refle xei, oly kor gör csös ver -

gő dé se lát tán.
Ez az iga zi kér -

dés: ho gyan le het
eti kus nak ma rad ni,
tö ret len ge rinc cel
át küz de ni ma gun -
kat egy mind in kább
eti kát lan ná vá ló, sőt
egy re in kább po ko li
er kölcs te len ség től
ve zé relt kor szak ban
és vi lág ban? Ho gyan
ma rad hat nánk szót -
la nok, hi szen meg -
hal lot tuk a Szót, a
lé tet adó, vi lá got
for má ló és a szik la -
zú zó Igét Jé zus aj -
kán: én va gyok az
igaz ság! Min den
em be ri igaz ság ta -
lan ság és ha zug ság,
su má ko lás, szer ve -
zett lát szat igaz sá -
gos ság le hú zó hí -
nár vi lá gá ban sem
ma rad hat fü lünk és
szí vünk zárt, mert
va ló ban az élet ről, a

túl élés ről, a bol dog re mény ség krisz -
tu si el len sú lyá val fel emelt új élet esély -
ről van szó – mil li ók szá má ra! 

Kon cent rá ci ós üze net kö rök
Er ről a sze mé lye sen is leg drá gább és
mű kö dő-mű köd te tő ke gye lem ről
van szó, ame lyet ma is ha tal mas,
szent lel kes, szent há rom sá gos gon -
do la ti és tett erő vel hir det Bon hoef -
fer élet mű ve, teo ló gi ai esz me rend -
sze re és immár leg ki vá lóbb ame ri -
kai élet rajz író ja, Eric Me ta xas. Az
élet rajz gaz dag pré di ká ci ó ja ez, szo -
kat lan mű fa jú ige hir de tés. Az ol csó
vagy „po tya ke gye lem” nem se gít raj -
tunk, mert ez em be ri ta lál mány,
ön vesz tő hi te tés. A drá ga ke gye lem
vi szont min den meg úju lás nak, új
élet nek, a kö zöny ből vagy a ha zug -
ság fog sá gá ból aka ró sza ba du lás nak
az egyet len esé lye. 

Er ről is szól kon cent rá ci ós üze net -
kö rök ben, élet raj zi il luszt rá ci ók ban
Me ta xas Bon hoef fer-bi og rá fi á ja.
Nem csak az ame ri ka i ak hoz, s nem

csak egyik-má sik nem ze dék hez –
aho gyan Jo seph Lo con te meg jegy zi:
Krisz tus egye te mes vált ság mű vé vel,
jó hí ré vel min den ki hez, min den ko -
ron. Ezért is nagy for má tu mú a Bon -
hoef fer: lel kész, már tír, pró fé ta, kém
cí mű könyv, egye te mes ige hir de tés,
ért he tő en, sok hi te le sí tő, meg vi lá go -
sí tó szto ri val – aho gyan „oda át”, a
ten ge ren túl mond ják.

Ate is ták, li be rá li sok, kon zer va -
tí vok, pa ci fis ták Bon hoef fe re
Az ate is ták, mint pél dá ul Ch ri sto pher
Hit chens, cso dál ják Bon hoef fer „le -
nyű gö ző, de gyer me ki hu ma niz mu -
sát”, a li be rá li sok di csé rik „szo ci á lis
lel ki is me re té ért, az élet ér tel mé nek
meg ta lá lá sáért és fenn tar tá sá ért” az
ész ve szej tő kor prak ti kái el le né re.
Van nak teo ló gu sok, akik pa cifiz mu -
sá ért tisz te lik. Igaz, mind ez jel lem -
ző volt gaz dag sze mé lyi sé gé re, de ő
egy szer s mind mind ezek nél több volt.
Nem li be rá lis, nem kon zer va tív, ha -
nem egy sze rű en ke resz tyén em ber.
Az ec ce ho mo, az Em ber fia és az Is -
ten Fia, az az Jé zus kö ve tő je. A tel jes -
sé get hor do zó Krisz tus von zá sá ban
élő, túl élő, örök élet re el hí vott és
meg tar tott em ber.

Bon hoef fer nek egy volt a fon tos:
a dol go kat, tör té né se ket, em be re ket,
po ko li prak ti ká kat és ne ki szá ná so kat,
győz tes vagy el bu kott küz del me ket,
az az min dent és min den kit Is ten
pers pek tí vá já ból néz ni és lát tat ni. A
vég ső dol gok is te ni el ren de zett sé gé -
nek tu da tá ban és hi té ben. Er re a
szem lé let mód ra ér zett rá a könyv
szer ző je, ezt igyek szik hű sé ge sen át -
ad ni az ol va sók nak. 

Élet rajz és Bon hoef fer a to pon
– vé le mé nyek priz má ja
„Ed dig ez a leg jobb élet rajz, ame lyet
ol vas tam” – ír ja S. Mic ha el Cra ven,
a Krisz tus és Kul tú ra Köz pont el nö -
ke. „Nagy sze rű! Me ta xas mű ve élő
mér föld kő” – nyi lat koz ta Floyd Flake,
a Wil ber for ce Egye tem el nö ke. „Me -
ta xas Bon hoef fer-mű ve mo nu men -
tá lis al ko tás és mé lyen szán tó mun -
ka” – mél tat ta Greg Thorn bury, az
Union Egye tem Ke resz tyén Ta nul -
má nyok Is ko lá já nak dé kán ja. 

A Bon hoef fer-film al ko tó ja, Mar -
tin Dobl mei er ame ri kai né met ként
egész nem ze té re, mai ha zá já ra, az
USA-ra és egy ko ri szü lő föld jé re,
Né met or szág ra te kint ve ír ta el gon -
dol kod ta tó sza va it: „Di et rich Bon -
hoef fer leg na gyobb aján dé ka az,
aho gyan a hi tet ér tel mez te a konf -
lik tu sok ko rá ban, s ezért tud szól -
ni és meg szó lí ta ni nem ze dék ről
nem ze dék re… E könyv ből nem -
csak Bon hoef fer gaz dag teo ló gi á ját
is mer jük meg, ha nem a 20. szá za -
di Né met or szág bo nyo lult és tra gi -
kus tör té nel mét is, ben ne egy em -
ber küz del mét az iga zi ke resz tyén
helyt ál lá sért.”

A köny vet a Tho mas Nel son Ki adó
je len tet te meg – amint már je lez tem
– an gol és spa nyol nyel ven, és nem -
so ká ra meg je le nik a por tu gál és a né -
met for dí tás is. Egy szer ta lán ma gya -
rul is ol vas hat juk Eric Me ta xas sok -
ol da lú, át fo gó Bon hoef fer-élet raj -
zát? Bi zo nyá ra ná lunk is top lis tá ra ke -
rül ne…

g Dr. Bé ke fy La jos

Best sel ler lett az USA-ban
az új Bon hoef fer-élet rajz

Ál dó ha tal mak ol tal má ba rejt ve
1. Ál dó ha tal mak ol tal má ba rejt ve / Csak vár juk bé kén mind azt, ami jő.

/ Mert Is ten őriz hí ven reg gel, es te, / Ő hű lesz, bár mit hoz zon a jö vő.
2. Ha gyöt ri, bánt ja szí vün ket a ré gi, / És múlt na pok nak ter he ránk

sza kad, / Meg ret tent lel künk vi ga szo dat ké ri, / Mit né künk szer zett,
Atyánk, szent Fi ad.

3. S ha szen ve dé sek kely hét adod in ni, / Mely szí nig töl tött, ke se rű s
ne héz, / Te se gíts bé kén, há lá val el ven ni, / Hisz áld va nyújt ja hű atyai kéz!

4. És ha az úton örö möt adsz né künk, / Ha szép na pod ra gyog va ránk
ne vet, / Biz tas son, int sen sok ne héz em lé künk, / Hogy éle tün ket szen -
tel jük ne ked!

5. A csend kö röt tünk mé lyen szer te árad. / Hadd hall juk azt a tisz ta éne -
ket, / Amely be töl ti rej tett, szép vi lá god, / Hol té ged di csér min den gyer -
me ked!

Di et rich Bon hoef fer (–)

b Mi köz ben „9/11” ap ro pó ján
szin te min den ki a tíz év vel ez -
előt ti, egye sült ál la mok be li ter -
ror tá ma dás ra em lé ke zett ha -
zánk ban is, ad dig Vár pa lo tán
me rő ben más üze net tel bí ró év -
for du lós együtt lét re in vi tál ták a
misszió iránt ér dek lő dő ket a
Re for má tus Nő szö vet ség tag jai.
Száz hu szon öt év vel ez előtt, ép -
pen szep tem ber 11-én szü le tett
ugyan is Mol nár Má ria, Pi ti lu
szi ge té nek (Pá pua Új-Gui nea)
ma gyar misszi o ná ri u sa. A vár pa -
lo tai re for má tus temp lom ban
em lék táb la hir de ti, hogy a benn -
szü löt tek ál tal csak „mi zisz dok -
tor ként” em le ge tett di a ko nissza
nő vér a vá ros ban lát ta meg a
nap vi lá got, és Is ten nek e re for -
má tus haj lé ká ban tar tot ták ke -
reszt víz alá. Nem vé let len te hát,
hogy idén szep tem ber 10-én e fa -
lak kö zött ren dez tek em lé ké re
sze rény, ám an nál meg hit tebb
ju bi le u mi kon fe ren ci át. 

A he lyi lel kész nő, Lu káts né Oro -
vitz Pi ros ka kö szön tő sza vai után
Már kus Mi hály nyu gal ma zott re for -
má tus püs pök Mol nár Má ria el hí vá -
sá ról be szélt, aki Né met or szág ban,
a Li eben zel li Misszió ott ho ná ban
fo gad ta el Is ten ve ze té sét. Ott is mer -
te fel, hogy őt azok a tá vo li szi ge tek
vár ják, hogy a po gá nyok nak hir des -
se az evan gé li u mot. A püs pök azon -
ban kér dést sze ge zett a gyü le ke zet
tag ja i nak is. „Té ged mi lyen »po gány
szi get« vár, test vér?” – kér dez te,
utal va ar ra, hogy misszi ói fe le lős sé -
ge min den ki nek van. A nap töb bi,
fel kért elő adó ja is ar ra tö re ke dett,
hogy – Mol nár Má ria alak ját pél da -
ként fel mu tat va – az egy be gyűl te ket
ak tív szol gá lat ra ser kent se.

E so rok író ja az Evan gé li kus Kül -
misszi ói Egye sü let kép vi se le té ben
be szélt, és a misszi o ná ri us nő alá za -
tá ra hív ta fel a fi gyel met. Mol nár Má -
ria fe jé ben ugyan is so ha nem for dult
meg, hogy kül misszi ó ba men jen.
Itt ho ni be te gek, ár vák kö zött ter ve -
zett szol gál ni. Ap ró ter me te, gyen gé -
nek tű nő fi zi ku ma is el lent mon da ni
lát szott an nak, hogy bír ná a meg pró -
bál ta tá so kat egy tró pu si vi dé ken.
Pá lyá za tát még is e so rok kí sé re té ben
ad ta be: „Mert nincs bor zasz tóbb an -
nál, mint ha va la ki nem ott van, aho -
vá Is ten ál lí tot ta.” 

Mol nár Má ria szü le té sé nek ju bi -
le u má ra két könyv je lent meg a na -
pok ban a Har mat Ki adó gon do zá sá -
ban. A ki ad vá nyo kat a szer ző, Mik -
lya Luzsá nyi Mó ni ka mu tat ta be.
Az egyik re gény ki fe je zet ten gyer me -
kek nek szól. Az író nő nek ez zel az volt
a szán dé ka, hogy eb ben az ak ció hő -
sök kel el árasz tott vi lág ban is mer je -
nek meg az if jak egy olyan hús-vér,
iga zi „hőst”, aki ön ma gá ban gyen ge,
de Is ten nel ha tal mas dol go kat ké pes
vég hez vin ni.

Iga zán él ve ze tes volt meg hall gat -
ni a vi lá gi szak em ber, dr. Pus kás Já -
nos szom bat he lyi egye te mi pro -
fesszor be szá mo ló ját ar ról, hogy
Mol nár Má ria mennyi ben se gí tet te
a tu do mány fej lő dé sét a le ve le i ben
em lí tett meg fi gye lé se i vel. Pon tos le -
írást adott a tró pu si klí má ról, a geo -
ló gi ai je len sé gek ről, és fel be csül he -
tet len ér té kű örök sé get ha gyott a
nép rajz tu dó sok ra.

g B. Pin tér Már ta

Hol a te
szige ted?
Em lék kon fe ren cia
Mol nár Má ri á ról



b A szel le mi kul tu rá lis örök ség
nem ze ti jegy zé ke a na pok ban
há rom új elem mel bő vült – a
hús ha gyó ked di mo hai tik ve rő -
zés, a hús vét hét fői bó lyi Em -
mausz-já rás mel lett az evan gé -
li ku sok pün kösd hét fői men dei
temp lom dí szí té se is fel ke rült az
így már ti zen egy elem ből ál ló
lis tá ra. A nem ze ti jegy zék be
vett há rom új „örök sé get” hi va -
ta lo san dr. Rét he lyi Mik lós
nem ze ti erő for rás-mi nisz ter
hir de ti ki szep tem ber 16-án
Szé kes fe hér vá ron a kul tu rá lis
örök ség nap ja it meg nyi tó ün -
nep sé gen.

Az Egye sült Nem ze tek Szö vet sé ge
(ENSZ) Ne ve lés ügyi, Tu do má nyos és
Kul tu rá lis Szer ve ze te, az UNES CO
köz gyű lé se az 1972-es vi lág örök ség-
egyez mény to vább gon do lá sa ered -
mé nye ként 2003-ban fo gad ta el azt
a nem zet kö zi do ku men tu mot,
amely hez az óta is fo lya ma to san csat -
la koz nak az ál la mok. 

Ma gyar or szág 2006-ban csat la -
ko zott, így le he tő vé vált, hogy ha -
zánk 2009 má ju sá ban élet re hí vott
nem ze ti jegy zé ké ről nem zet kö zi
szint re ter jesszen fel szel le mi kul tu -
rá lis kin cse ket. A mo há csi bu só já -

rás is e nem ze ti lel tár ból ke rült
2009-ben az UNES CO rep re zen ta -
tív lis tá já ra.

A nem ze ti jegy zék be bár mely kéz -
mű ves te vé keny ség, szo kás, szó beli
ha gyo mány, ame lyet egy adott kö zös -

ség ak tí van ápol, be ke rül het szel le mi
örök ség ként. A szent end rei Sza bad -
té ri Nép raj zi Mú ze um ban mű kö dő
Szel le mi Kul tu rá lis Örök ség Igaz ga -
tó sá ga for mai és szak ér tői ér té ke lés
után idén a Pest me gyei Men de
evan gé li kus kö zös sé gé nek pün kös di

temp lom dí szí tő szo ká sát is a nem zeti
bi zott ság elé ter jesz tet te. 

A bu da pes ti Kos suth Klub ban
szep tem ber 13-án tar tott saj tó tá jé koz -
ta tón La ba dics Ist ván né gyü le ke zeti
fel ügye lő fény ké pes pre zen tá ció se -

gít sé gé vel mu tat ta be, mi -
ként is fest az örök ség gé
nyil vá ní tott szo kás. A gyü le -
ke zet fér fi tag jai pün kösd
szom bat ján a temp lom ban
fris sen ki vá gott nyár fá kat
ál lí ta nak föl, majd az asszo -
nyok hím zett te rí tő ket, fej -
ken dő ket (ko ráb ban me -
nyecs ke ken dő ket) ag gat nak
rá juk, az ol tár tér ka pu ját és
a temp lom kü lön bö ző ré sze -
it pe dig vi rá gok kal dí szí tik.
A nyolc nyár fa ki töl ti a
temp lom két pad so ra kö -
zöt ti bel ső te ret. Ez alatt a
kü lön le ges, ta vasz kö szön tő
„er dő” alatt ül ve vesz nek
részt a hí vek a pün kös di ün -
ne pi is ten tisz te le te ken.

Aho gyan a fel ügye lő
asszony tól he ti la punk meg -

tud ta, az utób bi évek ben a men de i -
ek pün kösd hét főn ven dé ge ket is hív -
nak: két év vel ez előtt Tab és kör nyé -
ke evan gé li ku sa it, ta valy és idén pe -
dig a szom szé dos gyü le ke ze tek kül -
döt te it lát ták ven dé gül.

g bo dazs

Kulturális örök sé günk listáján
a men dei evan gé li kus temp lom dí szí tés
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b A té má hoz il lő hely szí nen – ho -
mok kal bo rí tott, va ko lat lan fa -
lú, bolt íves pin cé ben – szer vez -
te meg a Szteh lo Gá bor Gyer -
mek- és If jú ság se gí tő Ala pít -
vány a film ve tí tés sel és be szél -
ge tés sel egy be kö tött est jét szep -
tem ber 10-én. Az éj sza ká ba nyú -
ló al ka lom el ső fe le Szteh lo Gá -
bor nak ál lí tott em lé ket Szán tó
Eri ka 1988-ban ké szí tett Ga u -
dio po lis – In me mo riam Szteh -
lo Gá bor cí mű té vé já té ká nak
le ve tí té sé vel. Ezt kö ve tő en a
gyer mek men tő evan gé li kus lel -
kész mun kás sá gá nak mai ak -
tu a li tá sá ról be szél get tek a meg -
hí vott részt ve vők. Az al ka lom -
ra a Kurfli Köz hasz nú Kul tu rá -
lis Egye sü let ál tal má sod szor
meg ren de zett, Ci vi lek éj sza ká -
ja cí mű ren dez vény ke re té ben
ke rült sor.

Mint is me re tes, Szteh lo Gá bor a né -
met meg szál lás után gyer mek ott -
ho nok ban, pin cék ben búj tat ta a me -
ne kül te ket. Gyak ran em lí tet te, ha
túl élik a há bo rút, gyer mek ál la mot
ala pít az ár vák nak. A há bo rú után az
ál la mi ott ho nok meg tel tek, és akik -
nek nem ta lál tak he lyet, azo kat
Szteh lo gond ja i ra bíz ták. Kö zel nyolc -
száz gyer mek – val lás ra és szár ma -
zás ra va ló te kin tet nél kül – ke rült így
a Bu da ke szi út 48. szám alat ti, ál ta -
luk csak „Far kas ta nyá nak” ne ve zett
zug li ge ti vil lá ba.

A be köl tö zés után né hány hó nap -
pal, 1945 szep tem be ré ben meg ala kult
a Ga u dio po lis ne vű gyer mek köz tár -
sa ság. Az ala pí tó Szteh lo Gá bor volt,
a köz tár sa ság el ső ál lam fő je Sző ke Ba -
lázs, mi nisz ter el nö ke a ké sőb bi evan -
gé li kus lel kész, Ke ve há zi Lász ló, kul -

tusz mi nisz te re a fel nőtt ko rá ban
film ren de ző vé lett Hor váth Ádám.
Az „öröm vá rost” 1950. ja nu ár 7-én ál -
la mo sí tot ták, la kó it kü lön bö ző gyer -
mek ott ho nok ba szór ták szét. A Ga -
u dio po lis ban el töl tött évek még is
egy élet re szó ló erőt és tar tást, Szteh -
lo Gá bor sze mé lye pe dig tá maszt és
pél da ké pet adott a sze ren csét len
sor sú gyer me kek nek.

Szán tó Eri ka 1988-ban for ga tott já -
ték film jét egy év vel ké sőbb a leg jobb
te le ví zi ós fil mért já ró Eu ró pa Díj jal
ju tal maz ták. A Husz ti Pé ter fő sze rep -
lé sé vel ké szült al ko tást kö zel hat va -
nan néz ték meg szep tem ber 10-én éj -
jel a De ák té ren. A kö zön ség so ra i ban

az ér dek lő dők kö zött nem csak sze -
mé lyes érin tet tek ül tek, ha nem az
egyik film be li – ak kor még gyer mek
– sze rep lő is.

A film ve tí tést kö ve tő en Me ré nyi
Zsu zsan na, a Szteh lo Gá bor Ala pít -
vány ku ra tó ri u má nak el nö ke ve zet -
te a kö zel más fél órás be szél ge tést. A
meg hí vott ven dé gek kö zül el ső ként
Szán tó Eri ka, a fent em lí tett film ren -
de ző je ka pott szót. Be szél ge tő part -
ne rei Bu da An na má ria, a Ma gyar or -

szá gi Evan gé li kus Egy ház Dia kó ni ai
Osz tá lyá nak ve ze tő je, La borczi Gé -
za, a nyír egy há zi evan gé li kus Ol ta -
lom Sze re tet szol gá lat igaz ga tó lel ké -
sze, va la mint Dió sze gi Lász ló, a fő vá -
ro si Aga Gyer mek ott hon igaz ga tó he -
lyet te se vol tak. A részt ve vők be mu -
tat ko zá suk ban ar ra is ki tér tek, hogy
mun ká juk, szol gá la tuk so rán mi lyen
kap cso lat fe dez he tő fel a né hai evan -
gé li kus lel kész mun kás sá gá val.

Az ér de kes és sok szor ta nul sá gos
esz me cse rét Me ré nyi Zsu zsan na a
kö vet ke ző kép pen fog lal ta össze zár -
sza vá ban: „A kö vet ke ző gon do la -
to kat vi szem ma gam mal Szteh lo
Gá bor és a meg hí vott ven dé gek

szol gá la tát vé gig gon dol va: hi te les ség
és az elő íté let-men tes nyi tott ság
nél kül nem le het jól dia kó ni ai szol -
gá la tot vé gez ni. Eb be a sok szor na -
gyon küz del mes mun ká ba csak is
kö zös ség ben – pél dá ul gyü le ke ze ti
hát tér rel – sza bad be le vág ni. A hit
nagy erő for rást je lent het. Vé gül
alap sza bály, hogy part ner ként te kint -
sük a má si kat, amely a köl csö nös bi -
za lom alap ja.”

g BZs

Ci vi lek éj sza ká ja
a De ák té ri mú ze um pin cé jé ben
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Film tet ra ló gia a ha ta lom
korrupt sá gá ról
So kak szá má ra meg le pe tés volt a
Fa ust be fu tá sa, hi szen ha tal mas ne -
vek és fel jö vő, ígé re tes te het sé gek
egy aránt ott sor jáz tak az au gusz tus 31.
és szep tem ber 10. kö zött ren de zett ve -
len cei se reg szem lén. Hogy mást ne
em lít sünk: Ro man Po lański al ko tá sa
szin tén esé lyes volt, vagy a hong kon -
gi Ann Hui ren dez te Egy sze rű élet cí -
mű film, mi ként a má sik kí nai ren de -
ző, az Ezüst Orosz lánt ki ér dem lő
Shang jun Cai al ko tá sa is. Az elő ze tes
la tol ga tá sok ban az orosz ren de ző
nem sze re pelt az esé lye sek kö zött, ám
Ve len cét nem véletlenül nevezik a
meg  le pe té sek film se reg szem lé jé nek.
De nem csak er ről van szó…

A vas taps sal kí sért múlt szom ba ti
díj át vé tel kor Szo ku rov csu pa öröm
volt, ma ga sem szá mí tott ek ko ra si -
ker re. Ko ráb bi film je i nek ber li ni és
cannes-i dí ja zat lan sá ga után szá má -
ra (és a kor társ orosz film mű vé szet
szá má ra) át tö rést je len tett ez az el is -
me rés. Moszk vai kri ti ku sa, Va le rij Ki -
csin sze rint Szo ku rov ala po san meg -
dol go zott ezért a dí jért film tet ra ló gi -
á já val, „amely ha tal mas kép fo lyam a
ha ta lom kor rupt ter mé sze té ről”. 

Bru e ghe li, dosz to jevsz ki ji, bib li ai
mély sé gű, te hát orosz áb rá zo lás
A Fa ust te hát ne gye dik ré sze an nak
a so ro zat nak, ame lyet Szo ku rov Mo -
loch (1999) cí mű al ko tá sá ban Adolf
Hit ler port ré já val kez dett meg, majd
Ta u rus (2000) cím mel kö vet ke zett a
Le nin-film, és A nap (2004) cím mel
a Hi ro hito ja pán csá szár ról ké szí tett
al ko tás. A so ro zat ne gye dik tag ja
Goe the Fa ust já nak film re vi te le,
amely ben Me fisz tó va ló sá gos em be -
ri alak ban mu tat ko zik meg. Az egyik
kri ti ka sze rint egye dül az ör dög az a
film ben, aki még hisz Is ten ben.

A Goe the ko rá ba vissza ve tí tett
kosz tü mös film dosz to jevsz ki ji és
bul ga ko vi han gu la tot áraszt. El ké ped -
ve lát hat juk, hogy a sá tán ne vet sé ges
mí tosz, aki hez ké pest vi szont Fa ust,
Le nin, Hi ro hito és Hit ler va ló sá gos
hús-vér ször nye te gek.

Van film kri ti kus, aki sze rint a Fa -
ust a tet ra ló gia leg jobb ré sze, olyan,
mint egy Bru e ghel-fest mény. A már
idé zett Va le rij Ki csin sze rint fan -
tasz ti kus a film ka me ra mun ká ja meg
a ze nei hang ha tá sok is, ezek ben Wag -
ner, Mah ler, Csaj kovsz kij mu zsi ká ja
ka va rog. Ki csin sze rint a film be li Fa -
ust „ci ni kus te remt mény, aki min den -
nel meg pró bál ko zik, csak hogy meg -
vál toz tas sa a vi lá got”.

A Fa ust Szo ku rov epi kai al ko tá sa -
i nak a csú csa, né hol egé szen ext rém
stí lus ban, más hol misz ti kus mó don,
is mét más kor csu pa fan tasz ti kus ké -
pek kel és bő vé rű hu mor ral – ír ja a
film ről a nem zet kö zi saj tó.

Eu ró pai kul tu rá lis
együtt mű kö dés a film ben
Szo ku rov saj tó nyi lat ko za ta sze rint a
film ké szí té sé ben har minc nyolc kü -
lön fé le nem ze ti sé gű sze mély vett
részt, ezért a mű az eu ró pai kul tu rá -
lis együtt mű kö dés egyik re me ke. A
kül ső fel vé te lek jó ré szét Prá gá ban

ké szí tet ték, Fa us tot a né met Jo han -
nes Zei ler, Me fisz tót az orosz An ton
Ada szin sz kij játssza.

A Sign is Ka to li kus Kom mu ni ká ci -
ós Vi lág szer ve zet ál tal élet re hí vott
öku me ni kus zsű ri ta lán ép pen ezért
meg a ha ta lom kor rupt ter mé sze tét
szin te bib li ai mély sé ge kig me nően fel -
tá ró bá tor sá g ért ítél het te oda a film -
nek, il let ve ren de ző jé nek a má so dik
„el ső dí jat”, az egy há zi fő dí jat. Az in -
dok lás sze rint a film nek az em be ri
ter mé szet ről nyúj tott áb rá zo lá sa, an -
nak sok ré tű ár nya lá sa ér de mel te ki a
meg tisz te lő dí jat. (Kri ti ka a film túl
ko mó tos ren de zé sét és a pár be szé dek
hossza dal mas sá gát érte.)

A szov jet ka to na tiszt fi á ból
a füg get len stú dió al ko tó ja
Alek szandr Szo ku rov, az orosz avant -
gár d fil me zés ve zér alak ja 1951-ben
szü le tett „va la hol Szi bé ri á ban”. Ap ja
ka to na tiszt volt. Gye rek ko rá ban ke -
reszt be-ka sul uta zott csa lád já val a
Szov jet uni ó ban, s meg is mer te be lül -
ről a ka to nai vi lá got (is). Így nem volt
ide je ki ala kí ta ni tar tós ba rát sá go -
kat, mé lyebb em be ri kap cso la to kat.
Vissza hú zó dott hát a ma ga kis vi lá -
gá ba, s on nan szem lél te, „fil mez te” a
kül ső vi lá got, amely gyak ran nem volt
olyan nagy, mint ami lyen nek lát -
sza ni akart.

Mun kás sá ga 1975-ben kez dő dött
Moszk vá ban. Kez de ti al ko tá sa it for -
má lis nak, unal mas nak, te het ség te -
len nek ta lál ta a szov jet kri ti ka. And -
rej Tar kovsz kij fe dez te fel a film vi -
lág nak. El ső nagy si ke rét Az em be -
ri szó cí mű al ko tá sa hoz ta meg
1987-ben, ame lyet „kor mány el le -
nes ten den ci ái” mi att nem en ged tek
ve tí te ni.

Film je i nek esz té ti kai és imp resszi -
o nis ta szer ke ze te mi att a rendezőt a
tör té ne lem és a ter mé szet fi lo zo fi kus
meg for má ló já nak ne vez ték el. A 90-
es évek ben kezd te el tet ra ló gi á ját,
ame lyet elő ször tri ló gi á nak – Hit ler,
Le nin, Hi ro hi to – szánt a 20. szá zad
po li ti kai ve ze tő i ről, eh hez jött a Fa -
ust. Eze ken a tör té nel mi fi gu rá kon
ke resz tül vizs gál ta és mu tat ta be a
film esz köz rend sze ré vel az el túl -
zott, ab szo lu ti zált ha ta lom em ber te -
len ha tá sa it, pusz tí tó kö vet kez mé -
nye it, az tán a fe le lős ség kér dé sét s a
fo ko za to kat, mennyi re is tud ja egy
ilyen-olyan sze mély(iség) be fo lyá sol -
ni a tör té nel met. Vé gül Szokurov
Szent pé ter vá ron sa ját film stú di ót
ho zott lét re Be reg né ven a füg get len
film mű vé szet tá mo ga tá sá ra.

Va la mi tör tént is mét Ve len cé ben,
mert va la mi tör tént előt te Orosz or -
szág ban. Nem a sors sze szé lye volt,
hogy az Arany Orosz lán Díj és a
Sign is Hu ma ni tá ri us Díj az „orosz”
Fa us té és Alek szandr Szo ku ro vé lett…

g Dr. B. L.

Oroszé az Arany Orosz lán
Az ökumenikus zsűri is a Fa ustot díjazta

b A 68. ve len cei film fesz ti vá lon Ale kszandr Szo ku rov orosz rendező Faust
cí mű film al ko tá sa nyer te el az Arany Orosz lán fő dí jat, va la mint a Signis,
a Ka to li kus Kom mu ni ká ci ós Vi lág szer ve zet hu ma ni tá ri us kü lön dí ját. E
dí jat öku me ni kus zsű ri ítél te oda, melynek munkájában részt vett az IIF
(In ter na ti o nal In terc hurch Film or ga ni sa ti on – Nem zet kö zi Egy ház kö zi
Film szer ve zet) két evan gé li kus tag ja is (a szervezetet la punk múlt he ti szá -
má ban mu ta ttuk be). Dar ren Aro nofsz kij zsű riel nök sze rint van nak fil -
mek, me lyek „ál mo doz ni, sír ni és el töp ren ge ni ta ní ta nak. És van nak, me -
lyek örök re meg vál toz tat ják az éle tün ket.” A Fa ust – sze rin te – ilyen.

Merényi Zsuzsanna, Diószegi László, Buda Annamária, Szántó Erika és
Laborczi Géza
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b Ud va ros Bé la szín há zi ren de ző
ja nu ár ban töl töt te be 86. élet -
évét. Mint mond ja, egy lé pés sel
odébb állt, hogy át en ged je leg -
utób bi „gyer me ke”, az Evan gé li -
um Szín ház ve ze té sét a kö vet ke -
ző nem ze dék nek. Ám aki egy -
szer is be szél get ve le, rá érez,
mind ez csak amo lyan össze ka -
csin tós nyug díj ba vo nu lás a ré -
szé ről. A mű vész ott ho ná ban
tett lá to ga tá sunk is ezt iga zol ja.

A Ha tár őr úti tár sas ház te tő er ké lyé -
ről le nyű gö ző a vá ros lát ké pe. Bu da -
pest szó sze rint arany füst ru hát ölt a
nap für dő ben. Ud va ros Bé la hu nyor -
gó sze mek kel söp ri vé gig kéz fe jét a lá -
tó ha tá ron.

– Éle tem egyik leg jobb lé pé se
volt, ami kor negy ven öt év vel ez előtt
ki vá lasz tot tam ezt a tel ket le en dő ott -
ho nunk szá má ra. A domb ol dal még
be épí tet len volt, de már ak kor tud -
tam, ezt a lát ványt egyet len jö ven dő
épü let sem ve he ti el tő lünk.

A nap pa li fa la in őr zött me men tók
so ka sá gát két női arc do mi nál ja. Az
egyik a fe le sé ge, Dé vay Ca mil la szí -
nész nő, a má sik Do rottya lá nyáé,
aki édes any ja nyom do ká ba lép ve
nap ja ink egyik leg is mer tebb ma gyar
szín mű vé sze.

Te kin te te met kö vet ve a fla mand
sza kál lat vi se lő ren de ző el mo so -
lyo dik.

– Ép pen teg nap hív tam meg őt egy
ét te rem be va cso ráz ni. Na gyon jól ki -
jö vünk egy más sal. A Do rottya név a
gö rög Do ro thea szó össze té tel ből
szár ma zik, Is ten aján dé kát je len ti.

Ud va ros Bé la va ló ban így te kint
egyet len gyer me ké re. Még is, a kez -
det kez de tén sok ke se rű pi ru lát kel -
lett le nyel nie apai büsz ke sé ge zá lo -
gá ul.

A Rá ko si-kor szak csúcs pont ján,
1951-ben fe jez te be fő is ko lai ta nul -
má nya it. Az éra el vá rá sai sze rint vi -
dé ken kez dett vol na szín ház gya -
kor no ki mun kát. Ám úgy tűnt, a
sze ren cse a fris sen vég zett ren de ző -
pa lán ta mel lé állt. Ép pen ak kor
épült fel rom ja i ból a Víg szín ház,
ame lyet moszk vai min tá ra – a Vö -
rös Had se reg Szín há za után sza ba -
don – a Ma gyar Nép had se reg Szín -
há zá nak ne vez tek el a kul tú ra ak ko -
ri cár jai. Vár ko nyi Zol tán fő ren de -
ző két éves szer ző dést aján lott a fi -
a tal Ud va ros nak.

– Eg ri Ist ván el ső asszisz ten se
vol tam, leg em lé ke ze te sebb da ra bunk
a Cy ra no Sza bó Sán dor fő sze rep lé sé -
vel. Az óta sem tud ta sen ki úgy meg -
re zeg tet ni a ri val da lég te rét, mint ő:
„Mert ma ga mat ki gú nyo lom, ha kell,
/ De hogy más te gye, azt nem tű röm
el!” Sa ját el ső ren de zé sem Mo lière
Tar tuf fe-jé nek má so dik sze rep osz tá -
sa volt, szin tén Eg ri mel lett. Gá ti Jó -
zsef volt az „én” Tar tuf fe-om Bé kés
Ita lá val mint Dor inával. Nagy si ker -
nek bi zo nyult!

Dé vay Ca mil lá val, a ki star csai in -
ter ná ló tá bor ból ha za té rő fi a tal szí -
nész nő vel 1953-ban is mer ke dett meg.
A fel jö vőfél ben lé vő ren de ző azon nal
be le sze re tett a vi lág szép nő be. Ca mil -
lá nak po li ti kai pri u sza, Ud va ros Bé -
lá nak vi szont (még) tisz ta lap ja volt,
így el néz ték ne kik, hogy össze köl töz -
tek. Ha ma ro san azon ban ér ke zett a
kis Do rottya, és er köl csi ér zé ke úgy
dik tál ta, há za sod ja nak össze. A há -
zas sá got be kel lett je len te nie a szín -
ház párt tit ká rá nak. Az igaz ga tó, Hor -
váth Fe renc rö vi de sen az iro dá já ba hí -
vat ta, és ki je len tet te: „Saj nos ez így
nem fog men ni…”

– A kö vet ke ző fi ze tés na pon kap -
tam egy le ve let ar ról, hogy ra ci o na -

li zál tak… Ma gya rul ki rúg tak a Víg -
szín ház ból. Ez zel együtt ki ke rül tem
a pá lyá ról is. Ott áll tam, szép re mé -
nyű kar ri e rem ro mok ban, egy kis ba -
bá val és Aczél „elv társ” fe le sé gem nek
kül dött üze ne té vel, mi sze rint so ha
töb bé nem lép het szín pad ra. Ca -
mil la fő is ko lás ko rá ban a Nem ze ti
Szín ház ban ját szot ta Tün dét a Cson -
gort ala kí tó Bás ti La jos mel lett!

Az if jú férj az ’56-os for ra da lom
nap já ig a Nép mű ve lé si In té zet nek és
a vi dé ket já ró Dé ry né Szín ház nak
dol go zott. Ab ban az idő ben az ál lam
erő tel je sen tá mo gat ta az üze mi kul -

tú rát, min den gyár nak, in té zet nek és
nagy vál la lat nak volt ének- és tánc ka -
ra, va la mint mű ked ve lő szín tár su la -
ta. A kegy vesz tett ren de ző az or szá -
got jár va ok ta tó ként se gí tett a kul túr -
cso por tok szer ve zé sé ben, elő adá sa -
ik szín pad ra ál lí tá sá ban. Az öt szö rö -
sét ke res te, mint a „Víg ben”, de a
mun ka nem elé gí tet te ki a szak mai
éh sé gét. Egy évet kel lett még vár nia,
mi re az eny hü lő po li ti kai lég kör ben
új já szer ve zett kul tu rá lis struk tú ra
le he tő vé tet te, hogy egy szer re há rom
vi dé ki szín ház is ér dek lőd jön Ud va -
ro sék iránt. Sze ged, Szol nok és Kecs -
ke mét kö zül az utób bi aján la tát fo -
gad ták el.

– A Ka to na Jó zsef Szín ház ban
let tem ren de ző, mi több, a fe le sé gem
is szín pad ra lép he tett, ki rob ba nó si -
ker rel. A mi nisz té ri um ban kény te len-
kel let len le nyel ték a bé kát, mi vel
Ca mil lá nak ér vé nyes szer ző dé se volt.
Így hall ga tó la gos be le egye zés sel nem
fir tat ták az ügyet, ha bár vég le ge sen
csak 1975-ben re ha bi li tál ták.

Az or szá go san is mert szín igaz ga -
tó, Ra dó Vil mos fény ko rá ra esett ti -
zen hat éves kecs ke mé ti tar tóz ko dá -
suk. Ud va ros öt ven há rom pre mi ert
ren de zett töb bek kö zött olyan pa ti nás
szer zők től, mint Cse hov, Ča pek,
Brecht, Lor ca, Ma dách, Art hur Mil -
ler, Sar ka di és ter mé sze te sen Shakes -
peare. Leg ne ve sebb szub rett je Ga lam -
bos Er zsi volt, de a stáb hoz tar to zott
a bá jos Med gye si Má ria is, Szir tes és
Bes se nyei film part ne re a Dú vad ban.
Ber tolt Brecht Kol dus ope rá já ban ő
szó lal tat ta meg hosszú el til tás után
elő ször Bárdy Györ gyöt, rög vest Bics -
ka Ma xi sze re pé ben. De a leg ked ve -
sebb em lék Szo phok lész Élekt rá ja,
amely nek cím sze re pé ben fe le sé ge,
Ca mil la telt há zak so rát von zot ta.

– Ra dó Vil mos 1973-ban meg be -
te ge dett, nyug díj ba küld ték, az új
igaz ga tó ma gá val hoz ta az em be re -
it, és nem hosszab bí tot ta meg a
szer ző dé sün ket. Egy év vel ké sőbb Bé -
kés csa bán a Jó kai Szín ház ba ne vez -
tek ki ren de ző nek. A kö vet ke ző ti zen -
két esz ten dő ben hu szon hat be mu ta -

tóm volt, köz tük a ked ven cem, Gar -
cía Lor ca Vér nász cí mű da rab ja.
Ami kor az elő adá sok már ma guk tól
„fu tot tak”, az or szá got jár tam, iro dal -
mi es te ket ren dez tem, ked venc szer -
ző im Né meth Lász ló és az atyai jó ba -
rát, Ta má si Áron vol tak.

Ud va ros Bé la nyug díj ba vo nu lá sa
ide jén Ca mil la már a mennyei tár su -
la tok egyi ké nek üd vös ké je volt. Föl -
dön ma radt pár ja csu pán öt évig él -
vez te, mint mon da ni szo kás, a jól
meg ér de melt pi he nést. A rend szer -
vál tás évé ben if jabb Bar tók Bé la és
Szent ágot hai Já nos se gít sé gé vel meg -

ala pí tot ta az Evan gé li um Szín há -
zat, ez zel meg kez dő dött a má so -
dik, kö tött sé gek től men tes szak mai
éle te, amely re hi te sze rint ele ve ren -
del te tett.

Az el ső elő adás, Les sing Bölcs
Nát hán já nak be mu ta tó ja 1990. ok -
tó ber 26-ra esett, a hír hedt ta xisblo -
kád nap já ra. Bu da pes ten az nap es -
te egye dül az Evan gé li um Szín ház
ját szott.

Két év vel ké sőbb ke rül tek be fo ga -
dó ott ho nuk ba, a Du na Pa lo tá ba,
„szék fog la ló” da rab juk Ta má si Áron
He gyi pa tak cí mű drá má ja volt. Eb -
ben hang zik el a mon dat, ame lyet
Ud va ros a mai na pig az ars po e ti cá -
já nak vall: „Bé töl te ni re mény ség gel a
vi lá got, amely min den per cé ben a
kez det és a vég.”

– Mi a szín há zat Thá lia temp lo -
má nak te kint jük, a köz re mű kö dők
Thá lia pap jai. Ezért van az, hogy az
Evan gé li um Szín ház két év ti ze des
mű kö dé sé nek csúcs pont ját Ma dách
Az em ber tra gé di á já nak a be mu ta tó -
ja je len tet te. Úgy ad tuk elő, aho -
gyan azt a szer ző meg ír ta: ke mé nyen,
kon zer va tí van, ha gyo má nyos esz -
kö zök kel. Meg ren dí tő nek tar tom,
hogy Bán ffy György Kos suth-dí jas
szín mű vész ná lunk lé pett fel éle té ben
utol já ra, az Úr sze re pé ben.

Most, a ki len ce dik iksz fe lé ha lad -
va csak el ér kez nek a pi he nés évei…
– ér dek lő döm bú csú zó ul. Meg ráz za
a fe jét, el mo so lyo dik.

– Shakes peare-bre vi á ri u mot szer -
kesz tek, ki eme lem a szer ző mű ve i ből
azo kat a gon do la to kat, mon da to kat
vagy sze mel vé nye ket, ame lyek a ma
em be ré nek is ér vé nyes böl cses sé -
ge ket tar tal maz nak. Új ra ol vas tam
mind a tíz ki rály drá má ját és ugyan -
annyi tra gé di á ját is. Most friss szem -
mel lá tom, mennyi re iga za volt Pe tő -
fi nek: „A te rem tés fe le Shakes peare…”

g So mogy vá ri D. György

Megjelent a Hegyvidék című bu da -
pes ti önkormányzati lap 2011. június
21-i számában

„Bé töl te ni re mény ség gel a vi lá got…”

Mi re kap meg bí zást a ren de ző? Ta -
má si Áron sze rint ar ra, hogy a szí ni
is ten nő temp lo má ban a lé lek nek új
ru hát kell öl te nie. 

Per sze min den kor kéz nél van
né hány könnyel mű jel ző, ha az em -
ber nek ked ve tá mad a szín ház kül -
de té sé ről fi lo zo fál ni. Ám Ud va ros a
fel leng zős szen ten ci ák he lyett (túl
nyolc van ötö dik esz ten de jén) kéz be
vet te a „te rem tés fe lét” – ahogy Pe -
tő fi mél tat ta Shakes peare zse ni á lis
mun kás sá gát –, és ter mé keny tü re -
lem mel, gon dos ság gal is mét el ol vas -
ta mind a har minc hét szí ni al ko tást,
hogy a drá mák cse lek mény moz ga -
tó böl cses sé ge it, a sze re tet esz té ti -
ká já nak esszen ci á it, „a szín ház az
egész vi lág” fi lo zó fi á já nak ér ték -
tar tal mát ki hü ve lyez ze belőlük.

Bá tor sá got és el vár ha tó hi te les sé -
get Ud va ros Bé la élet mű ve szol gál -
ta tott e nagy mun ká hoz. A víg szín -
há zi ta nu ló évek, a kecs ke mé ti és a
bé kés csa bai szín há z nál vég zett több
év ti ze des mű vé szi szol gá la ta, majd
az Evan gé li um Szín ház meg ala pí tá -
sa, min de nek előtt pedig szá mos
Shakes peare-mű ér tő ren de zé se.

Egy ér vé nyét vesz tett vi lág ban
tör et len hit tel ke res te azok nak a
szer zők nek az al ko tá sa it, akik hi te -
les em ber áb rá zo lá suk ré vén a vi lá -
gos ság fák lyá it hor doz ták, s el len áll -
tak a ren de zői ön meg va ló sí tás erő -
sza ká nak.

Hogy mit is kí nál ez a kü lön le ges
bre vi á ri um? Üs sük fel, és te gyünk
pró bát: mi re „rí mel het nek” a
shakes peare-i arany igaz sá gok. A
Ham let ben (Arany Já nos for dí tá sa)
ez hall ha tó: „Erény se ment a rá gal -
mas ful lánk tól.” A Ma gyar Nem zet
jú ni us 27-i szá má nak egyik pub li -
cisz ti ká já ban ol vas hat tuk: „Ma -
gyar or szá got so kan cso dál ják, utá -
noz zák, má sok na pon ta lök dö sik az
EU szé gyen pad já ra.” (Cza kó Gá bor)

A Ju li us Cae sar ban (Vö rös mar -
ty Mi hály for dí tá sa) lel he tő fel e
böl cses ség: „A nyílt, egy sze rű hű -
ség nem is mer ál ta tást.” E sor le he -
tett vol na mot tó ja pél dá ul a He ti
Vá lasz jú ni us 30-i szá má ban ol vas -
ha tó, ifj. Bé res Jó zseffel készült in -
ter jú nak: „Sze re tem Bar tó kot idéz -
ni: a leg főbb cé lom a ma gyar nem -
zet és a ma gyar ha za szol gá la ta.”

A Mac beth ben (Sza bó Lő rinc
for dí tá sa) mond ja a drá ma köl tő:
„Ha zug szív si ke ré hez ha zug arc
kell.” A volt kor mány fő re gél te a
Klub rá di ó ban jú ni us 23-án: „Az
Or bán-kor mány el ső évé ben, da cá -
ra an nak, hogy el nö kök vol tunk az
uni ó ban, egyet len je len tős kül föl di
po li ti kus nem volt itt.”

Schef fer Já nos atyát Szat már né -
me ti fő te rén bol dog gá avat ják, ad -
ta hí rül a Ma gyar Nem zet jú li us 2-
án. E hír hez a Mac beth ből me rít he -
tő a mot tó: „A hű szol gá lat ju tal ma
ön ma ga.” Az Athé ni Ti mon ban
(Sza bó Lő rinc for dí tá sa) a sok kö -
zött van egy kü lö nö sen jó mon dás,
amely akár szál ló igé vé is vál hat: „Az
ör dög nem tud ta, mit cse lek szik,
ami kor po li ti kus sá tet te az em -
bert; ma gá nak ár tott ve le.” A Ma -
gyar Nem zet jú ni us 5-i pub li cisz ti -
ká já ból va ló ez a me rí tés: „A volt
mi nisz ter el nök jel lem raj zá hoz áll -

jon itt egy újabb ada lék. 2004 no -
vem be ré ben, alig két hó na pos kor -
mány fő ként így szó no kolt az EU
sza bá lya i ról: »Ru gal ma san ér tel -
mez zük a sza bá lyo kat, időn ként
van vas tag bőr a ké pün kön, hogy
tu da to san nem al kal maz zuk egyik-
má sik sza bályt.«”

A mak ran cos hölgy ben (Har sá nyi
Zsolt for dí tá sa) Shakes peare a ze -
né ről el mél ke dik. „Is ten mi ért te -
rem tet te a mu zsi kát? / Azért, hogy
lel künk fá radt sá ga it / Vagy más
ba ja it az zal pi hen je ki.” Eh hez te -
mér dek, mot tó ra ér de mes írás tár -
sít ha tó. Ím hol egy He gyi Zol tán
Ma gyar Nem zet-be li jegy ze té ből:
„A cim ba lom, a bő gő, a do bok és a
csö vek úgy szól nak, olyan fáj dal ma -
san szép egy ség ben, mint egy va ló -
di (iga zi) érin tés. Dre sch va rázs ló
és cso dá la tos tet tes tár sai is mét
nyo mot hagy tak. Oda kint még szé -
pen lát szik [Áb ra hám hegy ről] a
dé li part. Öröm és bol dog ság.” A
Víz ke reszt, vagy amit akar tok cí mű
víg já ték ban kor bács ütés ként csat -
tan e sor: „Nagy ku tyák a sza vak,
mi ó ta az a sok el írás meg gya láz ta
őket.” (Rad nó ti Mik lós for dí tá sa) 

Az idé ze tet akár Eper jes Ká roly
szín mű vész is köl csön ve het te vol -
na, ami dőn a kul túr kor mány zat tal
vi tá zott (Ma gyar Nem zet, jú li us 5.)
„Van egy (…) jobb ol da li kor má -
nyunk, és van egy ma gát sza bad -
gon dol ko dó nak mon dó kul túr fő -
nö ke. Nincs olyan ko moly kul tu rá -
lis kon cep ció, amely mö gött ko moly
jobb ol da li ha tás ta nul mány lett vol -
na.” Shakes peare a Pe rik lész ben
(Áp rily La jos for dí tá sa) ta lá ló an
mond ja: „A szép ség ha ta lom, / Fel -
gyújt hat vagy meg öl het sza ba don.”
Er re „rí mel” a táv ira ti iro da egyik
em lé ke ző írá sa: „Mol nár Csil la,
Ma gyar or szág szo ci a lis ta kor sza ká -
nak el ső szép ség ki rály nő je tra gi kus
ha lá la óta im már hu szon öt éve
nyug szik a ka pos vá ri Ke le ti te me tő -
ben. (…) Ma gyar or szág szé pe ki lenc
hó nap pal meg vá lasz tá sa után ha lá -
los adag gyógy szert vett be.”

Vé ge ze tül a könyv és a szép ség
har mó ni á ja, a Ró meó és Jú lia (Kosz -
to lá nyi De zső for dí tá sa): „E könyv,
mit a szép ség tol la írt, / Fi gyeld e
so rok ked ves vo na lát, / Egyik a
más nak csak tar tal mat ád. (…) Hi -
szen a könyv is úgy kí vá na tos, / Mi -
kor arany-szót zár arany-ka pocs.”
Ju hász Fe renc köl tő e ra jon gást
to vább fo koz za: „Ó, mi lyen gyö -
nyö rű ih let-cso dák, lá to más-mí to -
szok, ih let-meg va ló su lá sok a fen -
sé ges be tű-hal ma zok ban, a szent -
sé ges köny vek ben. Hogy be lé jük
hull ha tok, mint a me te o ri tok lán -
gol va, el ég ve a sze re lem ben és a ha -
lál ban!” (Ba la ton fü re di Nap ló, 2011.
5. szám)

A Shakes peare-bre vi á ri umot,
amely rö vi de sen el hagy ja a nyom dát,
bíz vást fel fe de ző öröm mel for gat hat -
ja, idéz heti majd az olvasó, ér ték tisz -
te let re buz dít hat vele ta nár, di ák, po -
li ti kus és a böl csel ke dés re nem rest
pol gár. Mind ezek ál tal a böl cses ség -
gyűj te mény a szép ség, az em ber ség,
a jó ra va ló haj lí tás szel le mi sze len -
cé je is sze ret ne len ni.

g Pár kány Lász ló

Shakes peare-bre vi á ri um
Ud va ros Bé la szel le mi sze len cé je

b Ha igaz – és mi ért ne len ne az –, hogy a sze re lem nek és a fi lo zó fi á -
nak nincs élet ko ra, ak kor a Shakes peare-bre vi á ri um a leg fris sebb ol -
vas ni va ló val szol gál. Ud va ros Bé la szín há zi ren de ző, akit na gyon ko -
rán fog lyul ej tett Thá lia, szív ből re mé li ezt. Ta lán azért is, mert hi te
(és Shakes peare-pél dá za tai) sze rint az író, a szí nész, a ren de ző há rom -
szö gé ben vég re kell haj ta ni a leg fon to sab bat, amely re az em ber
meg bí zást ka pott. 
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„Ne győz zön le té ged a rossz,
hanem te győzd le a rosszat a jó val.” 

(Róm 12,21)

A ma es ti em lé ke ző kon cert íve a Ky -
ri é től a Do na nob is pace mig tart:
„Uram, ir gal mazz! – Adj né künk
bé két!”

Va ló já ban ez a két ősi li tur gi kus fo -
hász az em be ri élet két alap ve tő fel -
is me ré sé ből, eg zisz ten ci á lis szük -
ség le té ből fa kad. Ir ga lo mért és bé kes -
sé gért ki ál tunk, mert e ket tő nél kül
föl di po kol lá vá lik az éle tünk, az Is -
ten ál tal szép nek és jó nak te rem tett
vi lág, az egész koz mosz.

Nem ti tok za tos kül ső erők, föl dön
tú li lé nyek fe nye ge tik az éle tün ket,
ha nem ir gal mat lan, bé két len em be -
rek ir gal mat lan és bé két len cse le ke -
de tei mér ge zik vi lá gun kat.

Ezek az ön pusz tí tó és kö zös ség -
rom bo ló, ir gal mat lan, bé két len erők
ugyan csak ir gal mat lan és bé két len
erők fer tő ző ha tá sá ra ter jed nek. Jé -
zus sza va ki jó za ní tó: „…akik kar dot
fog nak, kard ál tal vesz nek el.” (Mt
26,52) Pál apos tol is fi gyel mez tet:
„…amit vet az em ber, azt fog ja arat -
ni is…” (Gal 6,7)

Meg le het-e ál lí ta ni ezt a la vi na sze -
rű fo lya ma tot? Tör vény sze rű-e, hogy
az ir gal mat lan ság újabb ir gal mat -
lan sá got szül?! El ke rül he tet len-e,
hogy a bé két len ség ből, il let ve a ha -
mis ál bé ké ből va ló di bé két len ség fa -
kad jon?! Meg le het-e sza kí ta ni ezt az
ör dö gi lán co la tot? Vagy a köl tő Vö -
rös mar ty im már több mint más fél év -
szá za dos ke se rű di ag nó zi sa ma is
helyt ál ló?

„Az em ber fáj a föld nek; oly sok 
Harc- s bé ke év után
A test vér gyü lö lé si átok
Vi rág zik hom lo kán;
S mi dőn azt hin nők, hogy ta núl,
Na gyobb bűnt for ral ál no kúl.
Az em ber faj sár kány fog-ve te mény:
Nin csen re mény! nin csen re mény!”

Tény leg nin csen re mény?! Hi szem és
val lom, hogy még is van re mény! Ezt
hir de ti a ke resz tény is ten tisz te let, a

mi se li tur gi á ja, „a bi za lom dal la ma”
is, töb bek kö zött, a Ky rie és a Do na
nob is! Ér de mes ki ál ta ni: „Uram, ir gal -
mazz!” Ér de mes kér ni: „Adj né künk
bé két!”

Mert van, aki vá la szol! Az ir gal mas
Is ten, aki nek szí ve van, és ez az ir gal -
mas szív meg sza kadt ér tünk, em be -
re kért a ke resz ten. Jé zus az, aki a bé -
kes ség fe je del me, aki a meg bé ké lés,
a ki en gesz te lő dés for rá sa ma is.

Ezt fel is mer ve bá to rít Pál apos tol
a gyű lö let lán cot meg sza kí tó for ra dal -
mi tett re: „Ne győz zön le té ged a
rossz, ha nem te győzd le a rosszat a
jó val.” Mer jünk ki tör ni az ör dö gi
kör ből!

Fel sza ba dít, hogy ne azt ke res sük,
hogy ki a rossz, ki a go nosz, hol a
rossz, hol a go nosz. A gyil kos in du -
la tok nem köt he tők csu pán egy bi zo -
nyos arc hoz, faj hoz, bőr szín hez vagy
val lás hoz. Er re ke ser ve sen döb bent -
he tett rá min ket az idei nyár vé res tö -
meg mé szár lá sa a bé kes ség szi ge té nek
vélt Nor vé gi á ban…

A gyil kos in du la tok mind annyi -
unk ban ott szunnyad hat nak. Ezen a
pon ton is ér de mes meg szív lel ni az
apos tol ki jó za ní tó fi gyel mez te té sét:
„Aki te hát azt gon dol ja, hogy áll, vi -
gyáz zon, hogy el ne es sék!” (1Kor
10,12)

Ne a kö rü löt tünk, má sok ban és
ma gunk ban la pu ló po ten ci á lis rossz -
ra fi gyel jünk! Eb ben az össze füg -
gés ben is igaz, hogy nem sza bad a kí -
gyó sze mé be néz ni!

In kább emel jük fel te kin te tün ket
ar ra, aki a jó, aki az ir ga lom és a bé -
kes ség for rá sa! Er re bá to rít Ja kab
apos tol sza va is: „Ne té ve lyeg je tek, sze -
re tett test vé re im: min den jó ado -
mány és min den tö ké le tes aján dék on -
nan fe lül ről, a vi lá gos ság Aty já tól
száll alá, aki ben nincs vál to zás, sem
fény nek és ár nyék nak vál ta ko zá sa. Az
ő aka ra ta szült min ket az igaz ság igé -
je ál tal, hogy mint egy el ső zsen gé je le -
gyünk te remt mé nye i nek. Ta nul já tok
meg te hát, sze re tett test vé re im: le gyen
min den em ber gyors a hal lás ra, ké -

se del mes a szó lás ra, ké se del mes a ha -
rag ra, mert az em ber ha rag ja nem
szol gál ja az Is ten igaz sá gát.” (Jak
1,16–20)

A nagy ti tok, hogy le het jó val, a Jó -
val le győz ni, meg győz ni a rosszat! Sőt
iga zán csak a Jó val, a Jó ve ze té sé vel
és se gít sé gé vel le het hosszú tá von fe -
lül ke re ked ni a rosszon. Elő ször is ma -
gunk ban, az után má sok ban, szű -
kebb és tá gabb kör nye ze tünk ben,
majd az egész vi lág ban.

Ez a mi egyet len va ló di esé lyünk a
túl élés re a 21. szá zad ban! Szem ben a
köl tő pesszi miz mu sá val, mely sze rint
nincs re mény, mi hir det het jük: van
élő, él te tő re mény! A ne ve: Jé zus
Krisz tus. Van re mény, mert van, aki
meg hall ja a Ky rie se gély ki ál tá sát.
Van re mény, mert van, aki vá lasz ként
iga zi bé kes sé get tud te rem te ni ben -
nünk, kö zöt tünk és ál ta lunk.

En nek bol dog meg ta pasz ta lá sá -
ról tett bi zony sá got már a zsol tá ros
Dá vid is, aki a 9. zsol tár 11. ver sé ben
(9. 11.!) így éne kel: „Ben ned bíz nak,
akik is me rik ne ve det, nem ha gyod el,
Uram, azo kat, akik hoz zád fo lya mod -
nak.”

Mi is eb ben bí zunk és re mény ke -
dünk szep tem ber 11-én és utá na is!

Nem va gyunk egye dül ez zel a re -
mény sé günk kel, hi szen együtt is
meg szó lít hat juk kö zös Urun kat: „Mi
Atyánk, aki a mennyek ben vagy,
szen tel tes sék meg a te ne ved, jöj jön el
a te or szá god, le gyen meg a te aka ra -
tod, amint a menny ben, úgy a föl dön
is; min den na pi ke nye rün ket add meg
né künk ma, és bo csásd meg vét ke in -
ket, mi kép pen mi is meg bo csá tunk az
el le nünk vét ke zők nek; és ne vigy min -
ket kí sér tés be, de sza ba díts meg a go -
nosz tól;mert ti ed az or szág, a ha ta -
lom és a di cső ség mind örök ké. Ámen.”
(Mt 6,9–13)

Is ten nek bé kes sé ge, amely min den
böl cses sé get meg ha lad, őriz ze meg
szí ve te ket és gon do la ta i to kat az Úr
Jé zus Krisz tus ban. Ámen.

g Gáncs Pé ter
evan gé li kus elnök-püs pök

Ige me di tá ció
De ák téri evangélikus templom, 2011. szep tem ber 11.

Ok tó ber a re for má ció hó nap ja
Itt va gyok, en gem küldj!

Tisz te let tel jes sze re tet tel kér jük gyü le ke ze te in ket, in téz mé -
nye in ket és szer ve ze te in ket, hogy a he lyi re for má ci ós prog -
ram ja ik ról tá jé koz ta tást ad ni szí ves ked je nek.

Kér jük to váb bá, hogy az ok tó ber 16-án 17 óra kor az Urá -
nia Nem ze ti Film szín ház ban meg ren de zen dő gá la es tünk re
a jegy ren de lé se i ket meg kül de ni szí ves ked je nek. 

Sze re tet tel kér jük, hogy az or szá gos és he lyi ren dez vé nye -
ken mi nél na gyobb lét szám ban ve gyünk részt, és él jük át Krisz -
tus evan gé li u mi né pé nek bol do gí tó kö zös sé gét.

Ma gyar or szá gi Egy há zak Öku me ni kus Ta ná csa
1117 Bu da pest, Ma gyar tu dó sok krt. 3.,

oi ku me ne@me ot.hu, 1/371-2691.

A bu da pes ti Bet há nia CE Szö vet ség szep tem ber 24-én, szom ba ton 10
órai kez det tel tart ja kör ze ti csen des nap ját a Jó zsef vá ro si Re for má tus Egy -
ház köz ség temp lo má ban (Bp. VI II., Sa lét rom u. 5.). Sze re tet tel hí vunk
min den ér dek lő dőt!

H I R D E T É S

Is ten irán ti há lá val tu dat juk, hogy gyü le ke ze tünk or go ná ja idén száz éves.
Er re az al ka lom ra temp lo mun kat és ima há zun kat ki ta ta roz tuk. Sze re -
tet tel hív juk és vár juk önt és ked ves csa lád ját a szep tem ber 25-én dél -
előtt 9.45-kor kez dő dő or go na- és temp lom szen te lé si há la adó is ten tisz -
te let re, ame lyen Gáncs Pé ter el nök-püs pök szol gál.

A Har tai Evan gé li kus Egy ház köz ség pres bi té ri u ma

H I R D E T É S

A Ke resz tény Öku me ni kus Ba rá ti Tár sa ság (KÖT) A csa lád öröm és fe -
le lős ség cím mel tart kon fe ren ci át a Páz mány Pé ter Ka to li kus Egye tem
Jog- és Ál lam tu do má nyi Ka rán (Bu da pest VI II., Szent ki rá lyi u. 26. I. eme -
let) szep tem ber 24-én 9 órá tól. Véd nö kök: Bí ró Lász ló ró mai ka to li kus,
Gáncs Pé ter evan gé li kus, Sza bó Ist ván re for má tus püs pök.

Prog ram: • Áhí tat – Ko rá nyi And rás • Krá nitz Mi hály: A „ve gyes” há -
zas sá gok öku me ni kus ki hí vá sai • Nagy pál Sza bolcs – Rozs-Nagy Szil via:
Fe le ke ze ti ne ve lés öku me ni kus csa lá dok ban • Fo ri án Sza bó Pé ter és Ga -
bi: Mi az a „há zas hét vé ge”? • Fe ke te Ág nes és há rom há zas pár: Be szél -
ge tés a há zas ság ról és a há zas hét vé gé ről • 12.30–13.00: Ebéd szü net • Szé -
kely And rás: Egy más ra utal tan – csa lád és tár sa da lom • Zsin dely Ka -
ta lin: A csa lád te rá pia pszi cho ló gi á ja • Ke rek asz tal-be szél ge tés: Mi ben
se gít he tünk? Mo de rá tor: Ben kő Ágo ta

H I R D E T É S

MEG HÍ VÓ
A Nyu ga ti (Du nán tú li) Evan gé li kus Egy ház ke rü let 11. pe da gó gus kon fe -
ren ci á já nak idő pont ja: ok tó ber 7–8. Hely szín: Evan gé li kus Me ző gaz da -
sá gi, Ke res ke del mi, In for ma ti kai Szak kép ző Is ko la és Kol lé gi um, 9730
Kő szeg, Ár pád tér 1. A je lent ke zés ha tár ide je: szep tem ber 23. Le vél ben
az is ko la cí mén: 9730 Kő szeg Pf. 22., e-mail ben avar ne@te ki.su li net.hu
cí men. (A kon fe ren cia prog ram ját az Evan gé li kus Élet kö vet ke ző szá má -
ban kö zöl jük.)

H I R D E T É S

Meg hí vó a dia kó nia nap já ra
Tisz te let tel és sze re tet tel vár juk a dia kó nia nap já ra szep tem ber 25-én
a De ák té ri evan gé li kus temp lom ba. A dia kó nia nap ja a Ma gyar or szá -
gi Evan gé li kus Egy ház (MEE) dia kó ni ai szol gá la tá nak ün ne pe. Szteh lo
Gá bor szü le tés nap ján a dia kó ni á ban dol go zó mun ka tár sak kal, ön kén -
te sek kel és a ránk bí zot tak kal adunk há lát az el vég zett mun ká ért és a ka -
pott le he tő sé ge kért.
Prog ram
11.00: Ün ne pi úr va cso rás is ten tisz te let. Az is ten tisz te let ke re té ben ke -

rül sor Az Év Dia kó ni ai Mun ka tár sa, Az Év Szpon zo ra, Az Év Ön -
kén te se Dí jak át adá sá ra. Kö szön tőt mond: Solt ész Mik lós ál lam tit -
kár (Nem ze ti Erő for rás Mi nisz té ri um), Prőh le Ger gely or szá gos fel -
ügye lő (MEE).

13.00: Ko szo rú zás Szteh lo Gá bor szob rá nál. Köz re mű kö dik a la jos ko má -
ro mi evan gé li kus réz fú vós ze ne kar. Ve zé nyel: Dec mann Er zsé bet.

14.00: Fo ga dás.

H I R D E T É S

Tíz éve, 2001. szep tem ber 11-én ér te az Amerikai Egye sült
Ál la mo kat tör té ne té nek leg sú lyo sabb ter ror tá ma dá sa. A
3019 ha lá los ál do za tot kö ve te lő me rény let so ro za tért az
al-Ka i da nem zet kö zi isz lam is ta ter ror há ló zat vál lal ta a fe -
le lős sé get. New York ban he lyi idő sze rint 8.46-kor, majd
9.03-kor két el té rí tett utas szál lí tó re pü lő gé pet ve zet tek
a Vi lág ke res ke del mi Köz pont (World Trade Cen ter) két tor -
nyá ba, azok nem sok kal ké sőbb le om lot tak. Egy má sik
re pü lő gép Wa shing ton mel lett a Pen ta gon épü le té re zu -
hant, a ne gye dik el té rí tett gép Pennsyl va ni á ban járt sze -
ren csét le nül. Jól le het a me rény let so ro zat szá mos – má -
ig tisz tá zat lan – kér dést is fel ve tett, az em ber ál do za tok
nagy szá ma és a ter ror cse lek mény fe let tébb lát vá nyos
mód ja kez det től va ló szí nű sí tet te, hogy az USA tör té nel -
mé nek eme tra gé di á ját vi lág szer te me men tó ként tart -
ják, il let ve tar tat ják majd szá mon. A ju bi le u mi, 10. év for -
du lón ha zánk ban is meg em lé ke zé sek so rát rendezték.
A ter ro riz mus és a ter ror el le nes küz de lem ál do za ta i nak
em lé ké re va sár nap es te a fő vá ro si De ák té ri evan gé li kus

temp lom ban tar tot tak kon cer tet – a ma gyar po li ti kai és
köz igaz ga tá si ve ze tés, a ter ror el há rí tás szer ve ze te i nek kép -
vi se lői, va la mint Bu da pest re akk re di tált dip lo ma ták – köz -
tük El eni Tsa ko po u los Ko u na la kis ame ri kai nagy kö vet –
rész vé te lé vel. A szi go rú biz ton sá gi in téz ke dé sek mel lett
zajlott em lék kon cert fő véd nö ke ként Sch mitt Pál köz tár -
sa sá gi el nök mon dott be szé det, igei me di tá ci ó val Gáncs
Pé ter, a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház el nök-püs pö -
ke szol gált.

Sch mitt Pál rá mu ta tott: a ter mé szet ka taszt ró fá i val
szem ben a ter ro riz mus nem je len ség, ha nem em be ri cse -
lek vés. Is mer nünk kell az em bert, az in du la tok ana tó mi -
á ját, hogy gyó gyí ta ni tud junk – hang sú lyoz ta. A köz tár -
sa sá gi el nök szólt ar ról, hogy ha ma ro san sze mé lye sen is
le ró ja ke gye le tét New York ban az ál do za tok ra em lé kez -
ve. Az ál lam fő ar ról is be szélt, hogy „2001. szep tem ber 11.
meg mu tat ta, mi lyen sé rü lé keny ez a mi vi lá gunk. (…) A
tíz év vel ez előt ti nap egy új idő szá mí tás kez de te lett”, és
„örök re jel kép ma rad: tö ré keny sé günk szim bó lu ma”.
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Schmitt Pál köztársasági elnök a Deák téri evangélikus templom oltára előtt
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/ b Szep tem ber 11-nek, a leg újabb
ko ri tör té ne lem leg sö té tebb nap -
já nak ti ze dik év for du ló já ra az
Egy há zak Vi lág ta ná csá nak, a Lu -
the rá nus és a Re for má tus Vi lág -
szö vet ség nek, az Eu ró pai Egy -
há zak Kon fe ren ci á já nak a ve ze tői,
valamint a ka to li kus egy ház fő is
üze net tel for dul tak a vi lág hoz és
az Ame ri kai Egye sült Ál la mok
né pé hez, il let ve egy há za i hoz.

XVI. Be ne dek pá pa a New York-i ér sek -
hez, Ti mo thy Do lan hoz írt üze ne té ben
mél tat ta az ame ri ka i ak kész sé gét ar ra,
hogy is mét re mény ség gel és bi za lom -
mal te kint se nek a jö vő be. A Va ti kán -
vá ros ban szep tem ber 10-én nyil vá -
nos ság ra ho zott le vél ben a ka to li kus
egy ház fő a ter ro riz mus  min den for má -
ját el íté li. „A ter ro riz must sem mi lyen
kö rül mény kö zött sem le het iga zol ni”
– hang sú lyoz za a pá pa. 

Min den élet ér té kes
Az, hogy a ször nyű cse lek mény el kö -
ve tői a tá ma dás előtt ki je len tet ték: Is -
ten ne vé ben cse lek sze nek, en nek a
nap nak a tra gé di á ját még sú lyo sab bá
tet te. A pá pa le ve lé ben meg em lé ke -
zik a bru tá lis tá ma dás ár tat lan ál do -
za ta i ról, és az em be ri jo gok tisz te let -
ben tar tá sá ra szó lít fel. „Min den em -
be ri élet ér té kes Is ten sze mé ben, és
sem mi fá rad ság tól sem sza bad vissza -
ret ten ni an nak ér de ké ben, hogy kö -
ve tel jük ezen a vi lá gon min den em ber
és min den nép alap ve tő jo gá nak és
mél tó sá gá nak tisz te let ben tar tá sát” –
ol vas ha tó XVI. Be ne dek le ve lé ben. 

A ka to li kus egy ház fő az zal zár ja
so ra it, hogy mél tat ja az Egye sült Ál -
la mok la kos sá gá nak bá tor sá gát és
nagy vo na lú sá gát, ame lyet az ál do za -
tok és hoz zá tar to zó ik irá nyá ban ta -
nú sí tot tak. A pá pa azt is nagy ra ér -
té ke li, hogy „is mét re ménnyel és bi -
za lom mal te kin te nek a jö vő be”.

Az igaz sá gos bé ke kul tú rá já ért
Az év for du lón a gen fi szék he lyű
Egy há zak Vi lág ta ná csa (EVT) –
mely hez az öt kon ti nen sen száz -
húsz or szág ból 349 tag egy ház tar to -
zik, s kö zel fél mil li árd pro tes táns, or -
to dox, ang li kán ke resz tyént kép vi sel
– is ki fe jez te az Ame ri ka né pe irán ti
együtt ér zé sét és imád sá gos re mény -
sé gét. Üze ne té ben a szer ve zet fő tit -
ká ra, dr. Olav Fyk se Tve it nor vég lel -
kész igen fon tos nak ne ve zi a kü lön -
bö ző val lá sok és fe le ke ze tek kö zöt ti
pár be szé det, va la mint az igaz sá gos
bé ke kul tú rá já nak fenn tar tá sát. Az ál -
do za tok hoz zá tar to zó i ért, a pró ba té -
telt át élt ame ri kai né pért meg fo gal -
ma zott imád sá got az EVT a hon lap -
ján tet te köz zé, most eb ből idé zünk:

Légy ir gal mas hoz zánk, Is te nünk,
a Te sze re te ted ál tal; vég te len ke gyel -
med ből sza ba dítsd meg éle tün ket a
ter ror okoz ta szo ron gás tól.

Urunk, em lé ke in ket for máld át és
szen teld meg, ami kor azok ra gon do -
lunk, akik re a szep tem ber 11-i ese mé -
nyek köz ben és ezek kö vet kez mé nye ként
szen ve dés, fáj da lom és ha lál sza kadt.

Ál dá sod le gyen ve lünk, hogy min -
den tő lünk tel he tőt meg te gyünk azért,
hogy a jö vő ben el tud juk ke rül ni az
ilyen tra gé di át… Ve zess min ket, és
őrizz meg sze re te ted ál tal.

Ne en gedd, hogy az egyik nép kar dot
emel jen a má sik ra, egyik kul tú ra a má -
si kat pró bál ja le győz ni, egyik val lás a
má sik fe lett ítél kez zék, egyik em ber a
má sik fö lé emel je ma gát. Tisz títsd meg
szí vün ket az erő szak min den kí sér té sé -
től s a bosszú gon do la tá tól.

Se gíts, hogy ke res sük a bé kes sé get,
amely igaz sá gos ság ra épül…

Jé zus Krisz tus, a Bé ke Fe je del me
ne vé ben. Ámen.

A tü re lem kul tú rá já ért
A Re for má tus Egy há zak Vi lág kö -
zös sé ge 230 tag egy há zat fog lal ma -
gá ba. A vi lág szer ve zet el nö ke, Jer ry
Pil lay lel kész Dél-Af ri ká ból küld te
üze ne tét az ame ri kai egy há zak hoz és
az ame ri kai nép hez, hang sú lyoz va: a
pár be széd elő se gít he ti a bé két. 

Az észak-ame ri kai és a ka ri bi tér -
sé gi re for má tu sok ne vé ben en nek a
ré gi ó nak az el nök he lyet te se, Yvet te
Nob le-Blo om field kül dött üze ne tet,
mely ben így fo gal maz: „Imád ko zunk
a gyó gyu lás és a ki en gesz te lő dés
Lel ké ért, hogy a bor za lom mély sé ge -
i ből emel jen fel ti te ket.” Az em lé ke -
zés egy ben le gyen a bé ke mel let ti el -
kö te le zett ség meg újí tá sá nak az al kal -
ma is – ol vas ha tó a Genf ben nyil vá -
nos ság ra ho zott üze net ben. 

Min den re for má tus meg nyi lat ko -
zás ban vissza tér az a gon do lat, hogy
Ame ri ka tör té nel mé nek sa já tos vo ná -
sa a to le ran cia, amely hez ér de mes és
szük sé ges ra gasz kod ni a jö vő ben is.
A vi lág kö zös ség hol land fő tit ká ra,
Do u we Vis ser sze rint bár mennyi re ne -
héz is, Jé zus Krisz tus kö ve té sé ben
csak a meg bo csá tás evan gé li u má -
nak hir de té se és meg élé se az egyet -
len hi te les út, amely a jö vő be ve zet. 

Az erő szakspi rál meg tö ré sé ért
A Lu the rá nus Vi lág szö vet ség, mely
het ven ki lenc or szág száz negy ven öt
evan gé li kus egy há zát kép vi se li, szin -
tén le ve let tett köz zé az év for du ló al -
kal má ból, ki fe jez ve együtt ér zé sét és
ál dás kí vá ná sát. A szö vet ség fő tit ká -
ra, Mar tin Jun ge lel kész em lé kez tet
a 2011. év ve zér igé jé re: „Ne győz zön
le té ged a rossz, ha nem te győzd le a
rosszat a jó val.” (Róm 12,21) 

Saj ná la to san még azok ban is, akik
el íté lik a bor zal mas tra gé di át, élnek ve -
szé lyes el len ség ké pek. A fé le lem és a
biz ton ság ra tö rek vés nem rit kán túl -
zá sok ba so dor em be re ket, akik ilyen -
kor el ve szí tik az er köl csi irány tűt, s így
bi zony a go nosz esz kö ze i vé vál nak. A
vi lág szö vet ség ne vé ben Jun ge fő tit kár
is imád ko zik az erő szak ál do za ta i nak
hoz zá tar to zó i ért s min den ki ért, akit
ma is fe nye get a há bo rú, a ter ror és az
erő szak – áll a le vél ben. 

A gyű lö let és az erő szak spi rál já -
nak meg tö ré sé re csak a pár be széd, a
ki en gesz te lő dés és az együtt mű kö dés
szol gál hat. Mi nél több va la hol az
erő szak, an nál job ban kell tö re ked -
ni a pár be széd re – fo gal maz az evan -
gé li kus vi lág szer ve zet ve ze tő je. 

A fő tit kár 461 sza vas üze ne té ben
a meg em lé ke zé sen túl rá mu tat: a
tíz év vel ez előt ti tra gi kus ese mény új
együtt mű kö dés re és el kö te le zés re
kész tet mind nyá jun kat a go nosz le -
győ zé se, meg győ zé se ér de ké ben. 

Fel emel jük imád sá gunk sza vát
Az Eu ró pai Egy há zak Kon fe ren ci á já -
nak fő tit ká ra, dr. Vi o rel Io ni ta lel kész
a szer ve zet hon lap ján rö vid imád sá got
tett köz zé, mely ben így fo gal maz:
„9/11 ti ze dik év for du ló ján meg ál lunk
em lé kez ni, s fel emel jük imád sá gunk
sza vát a ter ro riz mus és az erő szak
min den ál do za tá ért szer te a vi lá gon.
Urunk, hadd ta lál juk meg kö zö sen a
bé ké hez és ki en gesz te lő dés hez ve ze -
tő kes keny ös vényt min den em ber és
min den nép ja vá ra. Le gyen és ma rad -
jon mind nyá ja tok kal az Atyá nak, a Fi -
ú nak és a Szent lé lek nek ke gyel me és
bé kes sé ge most és mind örök ké!”

d PAX News

Egy há zi vi lág szer ve ze tek
üze ne tei 9/11-re

Jó es tét kí vá nok!
Ma, hon fi tár sa im, elő re el ter ve zett,
ha lá los ter ror ak ci ók so ro za ta tört
az éle tünk re, az iga zi sza bad ság ra. Az
ál do za tok kö zött re pü lő gé pek uta sai
épp úgy van nak, mint az iro dá ban
mun ká ju kat vég zők – hi va tal no kok,
üz let em be rek, ka to nai és szö vet sé gi
tiszt vi se lők. Anyák és apák. Ba rá tok
és szom szé dok. 

Több ezer élet ért vé get egyet len
szem pil lan tás alatt az ör dö gi, le ír ha -
tat lan ter ror cse lek mé nyek kö vet -
kez té ben. 

Az épü le tek be csa pó dó gé pek, a
lo bo gó tü zek, a ha tal mas szer ke ze -
tek össze om lá sá nak ké pe it lát va
úgy érez tük, hogy mind ez hi he tet -
len. Mér he tet len szo mo rú ság és
meg bé kít he tet len ha rag töl tött el
ben nün ket. 

Ezek a tö meg gyil kos cse lek mé -
nyek meg akar ták fé lem lí te ni né -
pün ket, és ká osz ba igye kez tek
süllyesz te ni. De a ter ro ris ták té ved -
tek: a mi né pünk erős. Egy nagy
nép meg moz dult, hogy meg véd jen
egy nagy nem ze tet. 

A ter ro ris ták meg tá mad hat ják leg -
na gyobb épü le te ink alap ja it, de Ame -
ri ka alap ja it nem érint he tik. Ap ró ra
tör he tik az acélt, de Ame ri ka acél ke -
mény sé gű el szánt sá gát nem tud ják
meg tör ni. 

Ame ri ka volt a cél pont ja a tá ma -

dás nak, mert a vi lá gon mi va gyunk a
sza bad ság leg fé nye sebb vi lá gí tó tor -
nya. És ezt a fényt sen ki nem ve he ti el.

Nem ze tünk ma lát ta az ör dö göt –
a le ges leg rosszabb em be ri ter mé -
sze tet –, mi pe dig vá lasz ként fel mu -
tat juk a leg jobb Ame ri kát. Vá la szo -
lunk a men tést vég zők me rész sé gé -
vel, az zal, aho gyan ide ge nek ről és
szom szé dok ról gon dos ko dunk, azok -
ról, akik el jöt tek, hogy vért ad ja nak,
és aho gyan tud nak, se gít se nek.

(…)
Fo lyik a ku ta tás azok után, akik

ezek mö gött az ör dö gi tet tek mö gött
áll nak. A hír szer zés nek és az igaz ság -
szol gál ta tás nak min den for rást ren -
del ke zé sé re bo csá tot tam an nak ér de -
ké ben, hogy meg ta lál ják és bí ró ság elé
ál lít sák őket. Nem te szünk kü lönb sé -
get a ter ro ris ták és azok kö zött, akik
me ne dé ket nyúj ta nak szá muk ra.

Nagy ra be csü löm a kong resszus
tag ja it, akik ugyan csak erő tel je sen el -
ítél ték eze ket a tá ma dá so kat. És az
ame ri kai nép ne vé ben kö szö ne te met
fe je zem ki a vi lág szá mos ve ze tő jé -
nek, akik fel hív tak, rész vé tü ket nyil -
vá ní tot ták, és fel aján lot ták se gít sé -
gü ket. Ame ri ka és ba rá ta ink, szö vet -
sé ge se ink csat la koz nak mind azok -
hoz, akik bé két és biz ton sá got kí ván -
nak a vi lá gon. Együtt va gyunk, hogy
győz zünk a ter ro riz mus el le ni há bo -
rú ban.

Ma éj jel az Önök imád sá ga it ké -
rem mind azo kért, akik gyá szol nak; a
gyer me ke kért, akik nek a vi lá gát
össze tör ték; min den ki ért, aki nek a
biz ton ság ér ze tét fe nye ge tés ér te. Én
azért imád ko zom, hogy vi gasz ta lást
kap has sa nak az Erő től, aki na gyobb
bár me lyi künk nél. Aho gyan a 23.
zsol tár is ír ja: „Ha a ha lál ár nyé ká -
ban já rok is, nem fé lek sem mi baj tól,
mert te ve lem vagy…”

Ezen a na pon min den ame ri kai, él -
je az éle tét bár mi lyen mó don, osz to -
zik az igaz ság és a bé ke irán ti el tö kélt -
sé günk ben. Ame ri ka ed dig is meg bir -
kó zott az el len sé ge i vel, és ez út tal is
így fog ten ni. 

Egyi künk sem fog ja el fe lej te ni ezt
a na pot, még is elő re in du lunk, hogy
meg véd jük a sza bad sá got és mind azt,
ami a vi lá gunk ban jó és igaz sá gos.

Kö szö nöm. Jó éjt, és Is ten áld ja
Ame ri kát.

* * *

2004 no vem be ré ben Ge or ge W.
Bush a má so dik cik lus ra is el nyer te
az el nö ki tisz tet.

For dí tot ta:
g dr. Ha fen scher Ká roly né (id.)

For rás: Spe e ches that Chang ed the
World. Quer cus Pub lish ing Plc, 2008,
220–223. o.

Rész le tek Ge or ge W. Bush
2001. szep tem ber 11-i be szé dé ből

Hogy sen ki ne té vessze össze őt az el ső ira ki há bo rú előtt „új vi lág ren det” (New World Or der) hir de tő ame ri kai el -
nök kel, Ge or ge Bush fia Ge or ge Wal ker Bush né ven szállt ver seny be (elő ször párt ján be lül) az el nö ki posz tért. És
1999 jú ni u sá ban Ge or ge W. Bush lett a re pub li ká nu sok el nök je lölt je. Ba rát sá gos stí lu sa az el nök vá lasz tá si kam pány -
ban is nép sze rű vé tet te, de a vég ered mény rend kí vül szo ros lett, és har cos vi tá kat ered mé nye zett. 

Busht vé gül a sza va za tok Flo ri da ál lam be li új ra szám lá lá sát kö ve tő en je len tet ték ki győz tes nek, s lett 2001. ja nu -
ár 20-án az Egye sült Ál la mok 43. el nö ke. Nyolc hó nap pal ké sőbb, 2011. szep tem ber 11-én az USA el szen ved te tör té -
nel mé nek leg na gyobb ter ror tá ma dá sát. Ge or ge W. Bush en nek a tra gi kus  nap nak az es té jén mond ta el hí res sé vált
be szé dét, je lez ve a „ter ror el le ni há bo rút”, amelyet az Egye sült Ál la mok kül po li ti ká ját min dig is hangoztatott.
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H I R D E T É S

b Ter mé sze ti örök sé günk meg óvá sá ért és ér -
té ke ink meg őr zé sé ért írt alá együtt mű kö -
dé si meg ál la po dást Fü löp Sán dor, a jö vő
nem ze dé kek or szág gyű lé si biz to sá nak
kez de mé nye zé sé re több egy ház, szak mai
és ci vil szer ve zet, va la mint a Vi dék fej lesz -
té si Mi nisz té ri um ál lam tit ká ra.

A meg ál la po dás alá írói hang sú lyoz zák, hogy a
ha zai me ző gaz da sá gi gén ál lo mány fon tos ré -
sze ter mé sze ti örök sé günk nek. Ma gunk és a jö -
vő nem ze dé kek ér de ke, hogy az el tű nő, a Kár -
pát-me den cé ben rég óta ter mesz tett gyü mölcs -
faj ták, il let ve táj faj ták fenn ma rad ja nak, új ra ho -
no sod ja nak, s el ter je dé sük kel ge ne ti kai ala pot
biz to sít sa nak a glo bá lis klí ma- (és tár sa dal mi)
vál to zá sok ból kö vet ke ző he lyi szin tű prob lé mák
meg ol dá sá hoz. A vál to zó kör nye ze ti fel té te lek
mi att lét fon tos sá gú olyan gyü mölcs fák ter mesz -
té se, me lyek a szél ső sé ges idő já rá si vi szo nyok
kö zött is ké pe sek lesz nek ter mést hoz ni.

Az együtt mű kö dé si prog ram ke re té ben
egy há zi és ön kor mány za ti ker tek és föl dek a
Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um in téz mé nye i nek
gén meg őr ző faj ta gyűj te mé nye i ből, il let ve a
Kár pát-me den cei Gyü möl csé sze ti há ló zat tag -
ja i tól szár ma zó cse me té ket, il let ve sza po rí tó -
anya got kap hat nak. A meg ál la po dás alá írói
kez de mé nye zik és se gí tik az is ko lák, egy ház -
köz sé gek, ön kor mány za tok, szak mai és ci vil
szer ve ze tek he lyi össze fo gá sát, s bíz nak ab ban,
hogy a ter mé szeti örök sé günk óvá sá ért most
in dí tott kez de mé nye zé sük moz ga lom má szé -
le se dik.

A kez de mé nye zés től azt is re mé lik, hogy az
az ősi is me ret anyag, amely a ha gyo má nyos gyü -
mölcs ter mesz tés hez és -fel dol go zás hoz kap cso -
ló dik, meg őr ző dik, és a je len ko ri le he tő sé gek -
hez iga zít va és al kal ma zva el ter jed, to váb bá
hogy a vi dé ken élő fi a ta lok meg is mer ked nek az
al kal maz ko dó gyü mölcs ter mesz tés, a táj ba rát
gaz dál ko dás le he tő sé ge i vel, és ma guk is hoz -

zá já rul hat nak az élet gaz dag ság hely re ál lí tá sá -
hoz szü lő föld jü kön.

A meg ál la po dás alá írá sá ra 2011. szep tem ber
5-én ke rült sor a Jö vő Nem ze dé kek Or szág gyű -
lé si Biz to sá nak Iro dá já ban, csat la ko zás ra fo lya -
ma to san van le he tő ség.

Az ün ne pé lyes ese mé nyen je len vol tak a Kár -
pát-me den cei gyü möl csé sze ti há ló zat ré szé ről
Lan tos Ta más pol gár mes ter, a Gén bankta nács
kép vi se le té ben Szen ci Győ ző igaz ga tó, a Ma -
gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház ré szé ről Gáncs
Pé ter el nök-püs pök, a jö vő nem ze dé kek or szág -
gyű lé si biz to sa, Fü löp Sán dor, a Vi dék fej lesz -
té si Mi nisz té ri um ré szé ről Án gyán Jó zsef par -
la men ti ál lam tit kár, a Szent Ist ván Egye tem
Kör nye zet- és Táj gaz dál ko dá si In té zet ré szé -
ről Óno di Gá bor igaz ga tó, egye te mi do cens, a
Ma gyar or szá gi Re for má tus Egy ház ré szé ről
Bölcs kei Gusz táv püs pök, a zsi nat lel ké szi el -
nö ke.

d Jö vő Nem ze dé kek Or szág gyű lé si
Biz to sá nak Iro dá ja

Össze fo gás ter mé sze ti örök sé günk és ér té ke ink meg őr zé sé ért

„Ha tud nám is, hogy hol -
nap lesz a vi lág vé ge, azért
ma még ül tet nék egy al -
ma  fács kát.”

Ter mé sze ti örök sé günk óvá -
sa, ter mé sze ti ér té ke ink
meg őr zé se és gya ra pí tá sa
er köl csi kö te les sé günk.
Olyan fe le lős ség, amellyel
ma gunk nak, má sok nak és a
jö vő nem ze dé kek nek tar to -
zunk. A va don élő ál lat- és
nö vény tár su lá sok mel lett
ter mé sze ti örök sé günk fon -
tos ré sze a ha zai me ző gaz da -
sá gi gén ál lo mány. Szí vün -
kön vi sel jük a meg őr zött faj -
ták fenn ma ra dá sá nak biz -
ton sá gát, a gén ál lo mány biz -
ton sá gos nagy sá gá nak el -
éré sét a di ver zi tás meg tar tá -
sa mel lett. Fon tos nak tart -
juk, hogy örö költ kul túr nö -
vé nye ink, ha szon ál la ta ink
is mét a gaz dál ko dás szer -
ves ré szé vé vál ja nak.

Örök sé günk meg óvá sá -
nak fon tos ré sze a gyü mölcs -
ter mő fás szá rú me ző gaz da -
sá gi nö vé nyek – fák és bok -
rok – Kár pát-me den cé ben
meg őr zött vál to za ta i nak mi -
nél na gyobb egyed szám ban
va ló el ter jesz té se, ál lo má -
nyuk nö ve lé se oly mó don,
hogy pon to san tud ni le hes -
sen, hogy mi lyen faj ta és vál -
to zat hol, mi lyen szám ban
ta lál ha tó meg.

Egyet ér tünk ab ban, hogy
ezen mun kát meg bíz ha tó
kö zös sé gi in téz mé nyek
együtt mű kö dé sé vel kell meg -
kez de nünk mind a pél da
ked vé ért, mind pe dig az így
lét re jö vő kül ső gén kész le tek
nyil ván tart ha tó sá ga, biz ton -
sá ga és hasz no su lá sa ér de ké -
ben. Ilyen he lyek le het nek
pél dá ul a tör té nel mi egy há -
zak tel kei (plé bá ni ák, pa ró ki -
ák, lel kész la kok kert jei), az
ön kor mány za ti és fe le ke ze ti
is ko lák kert jei, va la mint az
ön kor mány zati ke ze lés ben
lé vő ker tek s utak men te.

A jö vő nem ze dé kek or -
szág gyű lé si biz to sa kez de -
mé nye zé sé re az evan gé li kus,
ka to li kus és re for má tus egy -
há z fő pász to rai, a Vi dék fej -
lesz té si Mi nisz té ri um, gén -
meg őr ző és tu do má nyos in -
téz mé nye ink, va la mint a
Kár pát-me den cei gyü möl -
csé sze ti há ló zat ki fe jez ték
tá mo ga tá su kat e prog ram -
hoz, amely ben az együtt mű -
kö dő fe lek gén meg őr ző faj ta -
gyűj te mé nyek ből (gén ban -
kok, nem ze ti par kok, ön -
kor mány za ti és ma gán gyűj -
te mé nyek) szár ma zó táj faj ta
gyü mölcs fa-cse me té ket, sza -
po rí tó anya got egy más nak
át ad nak, il let ve lel ké szi ker -
tek be és föl dek re be fo gad -
nak, és ott ne vel nek.

Meg ál la po dá sunk vég re haj -
tá sá tól azt re mél jük, hogy
• az el tű nő, a Kár pát-me -

den cé ben rég óta ter mesz -

tett faj ták, il let ve táj faj ták
fenn ma rad nak és új ra ho -
no sod nak, valamint új vál -
to za tok jön nek lét re,

• e faj ták el ter je dé sük kel ge -
ne ti kai ala pot biz to sí ta -
nak a glo bá lis klí ma- (és
tár sa dal mi) vál to zá sok ból,
az öko ló gi ai és erő for -
rásvál ság ból kö vet ke ző he -
lyi szin tű prob lé mák meg -
ol dá sá hoz,

• az az ősi is me ret anyag,
amely a ha gyo má nyos
gyü mölcs ter mesz tés hez
és -fel dol go zás hoz kap -
cso ló dik, meg őr ző dik, és a
je len ko ri le he tő sé gek hez
iga zít va al kal ma zást nyer,

• a vi dé ken élő fi a ta lok meg -
is mer ked het nek az al kal -
maz ko dó gyü mölcs ter -
mesz tés, ál ta lá ban a táj ba -
rát gaz dál ko dás le he tő sé -
ge i vel, és ma guk is hoz zá -
já rul hat nak az élet gaz dag -
ság hely re ál lí tá sá hoz szü -
lő föld jü kön, ez ál tal a fo -
gyasz tók vál to za to sabb,
egész sé ge sebb gyü mölcs -
höz jut nak,

• új, il let ve már fe le dés be
me rült gaszt ro nó mi ai le -
he tő sé gek fel tá rá sá val a
ter mesz tők ré szé re újabb
pi a ci szeg mens el éré se vá -
lik le he tő vé,

• kez de mé nye zé sünk moz -
ga lom má szé le se dik, s

• a ha gyo má nyos mű ve lé sű
gyü möl csö sök mint táj -
ké pi ele mek új ból a pan -
non táj ré szei lesz nek.

A fen ti ek ér de ké ben a jö vő
nem ze dé kek or szág gyű lé si
biz to sa, a Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus Egyház, a Ma -
gyar Ka to li kus Egyház,  a
Ma gyarországi Re for má tus
Egy ház és a Vi dék fej lesz té si
Mi nisz té ri um kez de mé nye -
zik és se gí tik egy ház köz sé ge -
ik, szak in téz mé nye ik, va la -
mint is ko lák, ön kor mány -
za tok, szak mai és ci vil szer -
ve ze tek he lyi össze fo gá sát
• a ré gi, il let ve táj faj ta gyü -

mölcs ter mő nö vé nyek fel -
tér ké pe zé sé re, vizs gá la tá -
ra, he lyi és or szá gos adat -
bá zis lét re ho zá sá ra,

• he lyi faj ta gyűj te mé nyek
lét re ho zá sá ra az in si tu
gén meg őr zés cél já ból,

• a hely ben ho nos és új ra ho -
no sí tott ré gi faj ták sza po -
rí tá sá ra, ter mesz té sé re és
hasz no sí tá sá ra,

• a pi a ci le he tő sé gek fel tá rá -
sá ra, a ré gi, il let ve táj faj ták
gaz dál ko dás ba vo ná sá ra.

A jö vő nem ze dé kek or szág -
gyű lé si biz to sa vál lal ja, hogy
• se gí ti az ér de kel tek kap -

cso lat te rem té sét és kap -
cso lat tar tá sát,

• köz re mű kö dik a jo gi fel té -
tel rend szer fel mé ré sé ben
és ala kí tá sá ban,

• köz re mű kö dik az érin tett
kor mány za ti és ön kor -
mány za ti part ne rek együtt -

mű kö dé sé nek meg nye ré sé -
ben,

• se gí ti a vál lal ko zás nyil vá -
nos sá gá nak meg te rem té -
sét és az el ső he lyi te le pí -
té sek meg kez dé sét,

• kép zé se ket, ta nul mány -
uta kat és szak mai ta lál ko -
zó kat szer vez;

a fő pász to rok vál lal ják, hogy
• együtt mű kö dés re buz dít -

ják a gyü le ke ze te ket, egy -
ház köz sé ge ket,

• le he tő vé te szik az al kal mas
föld te rü le tek fel mé ré sét,

• a csat la ko zó in téz mé nyek
meg őr zik a hoz zá juk ki he -
lye zett nö vé nye ket, és le -
he tő vé te szik azok nyil -
ván tar tá sát;

a Vi dék fej lesz té si Mi nisz té -
ri um vál lal ja, hogy
• gén bank jai és az ál ta la

szak ma i lag fel ügyelt gén -
meg őr ző in téz mé nyek
szak mai se gít sé get nyúj ta -
nak a faj ta- és ter mő hely-
egyez te tés hez,

• gén bank jai és az ál ta la’
szak ma i lag fel ügyelt gén -
meg őr ző in téz mé nyek
szak mai se gít sé get nyúj ta -
nak to váb bi faj ták fel ku ta -
tá sá hoz, vizs gá la tá hoz,

• gén bank jai és az ál ta la
szak ma i lag fel ügyelt gén -
meg őr ző in téz mé nyek
sza po rí tó anya got biz to sí -
ta nak a ki he lye zés hez,

• gén bank jai és az ál ta la
szak ma i lag fel ügyelt gén -
meg őr ző in téz mé nyek ve -
ze tik, il let ve szak ma i lag
se gí tik a ki he lye zett ál lo -
mány nyil ván tar tá sát,

• köz re mű kö dik a szük sé ges
jog sza bály-mó do sí tá sok
elő ké szí té sé ben;

a Kár pát-me den cei gyü möl -
csé sze ti há ló zat al kal maz -
ko dó gyü möl csé szet prog -
ram ja vál lal ja, hogy
• együtt mű kö dik az ál la mi

gén meg őr ző in téz mé nyek -
kel a tájfaj ták fel ku ta tá sá -
ban, azo no sí tá sá ban és
vizs gá la tá ban,

• sa ját faj ta ál lo má nyát nyil -
ván tart ja, il let ve le he tő vé
te szi és se gí ti an nak ál la mi
nyil ván tar tá sát,

• köz re mű kö dik a kép zé -
sek ben, ta pasz ta lat cse ré -
ben, gyűj tés ben és a gyü -
mölcs fák ki he lye zé sé ben,

• se gí ti a faj ta meg őr zést a
gaz dál ko dók kö ré ben,

• köz re mű kö dik a szük sé ges
jog sza bály-mó do sí tá sok
elő ké szí té sé ben.

Ezt az együtt mű kö dé si meg -
ál la po dást meg kö töt tük, és
csat la ko zás ra meg nyi tot tuk
Bu da pes ten,

a Jö vő Nem ze dé kek
Ország gyű lé si Biz to sa

Irodá já ban,
2011. szep tem ber hó

ötö di kén.

Meg ál la po dás
a tá ji adott sá gok hoz al kal maz ko dó,

a Kár pát-me den cé ben rég óta ter mesz tett gyü mölcs faj ták
meg őr zé sé ben va ló együtt mű kö dés ről
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Krisz tus mond ja: „Ami kor meg tet té -
tek eze ket akár csak eggyel is a leg ki -
sebb atyám fi ai kö zül, ve lem tet té tek
meg.” (Mt 25,40)

Szent há rom ság ün ne pe után a 13. hé -
ten az Út mu ta tó reg ge li és he ti igéi
Is ten is ko lá jának újabb – „ket tő az egy ben”: hit és cse le ke det – tan tár gyát
hoz zák elénk. De nem fe lejt het jük el, hogy a ch ris ti a nu sok „fő tan tár gya” ma -
ga Jé zus, a vizs ga kér dés pe dig a ne ki va ló en ge del mes ség, mert a hit cse le -
ke de tek nél kül ha lott. Csak jó fa te rem het jó gyü möl csöt. „Az Úr tör vé nyé -
ben bol dog, aki gyö nyör kö dik. – Mert olyan lesz, mint a fo lyó víz mel lé plán -
tált fa, amely ide jé ben meg ter mi gyü möl csét.” (GyLK 668,3) S az Úr fő tör -
vé nye a sze re tet ket tős nagy pa ran cso la ta. Mert „az az Is ten sze re te te, hogy
meg tart juk az ő pa ran cso la ta it, az ő pa ran cso la tai pe dig nem ne he zek”. (1Jn
5,3; LK) Is ten előbb sze re tett min ket, a Fi át ad ta ér tünk, ezért „mi is tar to -
zunk az zal, hogy sze res sük egy mást”. És ek kor „Is ten la kik ben nünk, és az ő
sze re te te lett tel jes sé ben nünk”. (1Jn 4,11.12) Az Úr Jé zus az ir gal mas sa ma ri -
tá nus pél da tör té ne té vel fe lel a tör vényt tu dók, de nem cse lek vők örök ál kér -
dé sé re: „De ki a fe le ba rá tom?” Eb ben s he ti igénk ben is Jé zus azo no sít ja ma -
gát a leg ki sebb és se gí tő sze re tet re szo ru ló em ber rel, aki nek csak az volt a
fe le ba rát ja, „aki ir gal mas volt hoz zá”. (Lk 10,29.37) Lu ther ezt ta nít ja: „A hit
egye dül Is tent il let he ti. Eb ből szü le tik az után a cse le ke det, mellyel fe le ba -
rá ta ink nak szol gá lunk.” A tör vény sze rint „min den he te dik esz ten dő vé gén el
kell en ged ni az adós sá got. (…) Mert a sze gény nem fogy el a föld ről, azért pa -
ran cso lom ne ked, hogy légy bő ke zű az or szá god ban le vő nyo mo rult és sze gény
test vé red hez.” (5Móz 15,1.11) Pró fé tai sza vak: „Az Urat ke res sé tek, ak kor él -
ni fog tok… A jó ra tö re ked je tek, ne a rossz ra, ak kor élet ben ma rad tok, és ve -
le tek lesz az Úr…” (Ám 5,6.14) Az em ber sze re tet tör vé nyei kü lö nö sen a jö -
ve vé nyek, az ár vák, az öz ve gyek vé del mét szol gál ták: „Ne for gasd ki jo ga i -
ból…”, „…ne zsák má nyold ki a nyo mo rult és sze gény nap szá most, akár atyád -
fia, akár jö ve vény…” (5Móz 24,17.14) Az el ső gyü le ke ze tet a test vé ri sze re tet -
kö zös ség jel le mez te: „A hí vők egész gyü le ke ze te pe dig szí vé ben és lel ké ben egy
volt. (…) Nem volt kö zöt tük egyet len szű köl kö dő sem, mert… min de nük kö -
zös volt… és nagy ke gye lem volt mind nyá ju kon.” (Ap Csel 4,32–34) Mit tett
Jú dás Jé zus sal har minc ezüs tért, egy rab szol ga ha lá lá ért fi ze ten dő bün te tés
összegé ért? (Lásd 2Móz 21,32) „Az áru ló ja ezt az is mer te tő je let ad ta meg ne -
kik: »Akit meg csó ko lok, az lesz ő, azt fog já tok el!« Majd egye nest Jé zus hoz men -
ve így szólt: »Üd vöz légy, Mes ter!« – és meg csó kol ta őt.” (Mt 26,48–49) Ő ezért
jött. Ám a má sik „Jú dás, Jé zus Krisz tus szol gá ja” őt vár va, így int ma is: „Ti
azon ban, sze ret te im, épül je tek szent sé ges hi te tek ben, imád koz za tok a Szent -
lé lek ál tal, tart sá tok meg ma ga to kat Is ten sze re te té ben…” (Júd 1,1.20.21) És
Is tent di cső í ti! Is ten is ko lá já ban a zá ró vizs gán vall juk: „Hit ből jön a cse le -
ke det, / Hogy éle tünk be tölt se; / Élő, igaz hit nem le het, / Mely nek nincs jó
gyü möl cse. / Meg áld és meg szen tel e hit…” (EÉ 320,5)

g Ga rai And rás

HE TI ÚT RA VA LÓ
„Hat nap múl va Jé zus ma ga mel lé vet -
te Pé tert, Ja ka bot és test vé rét, Já nost,
és fel vit te őket kü lön egy ma gas hegy -
re. És sze mük lát tá ra el vál to zott: ar -
ca fény lett, mint a nap, ru há ja pe dig
fe hé ren ra gyo gott, mint a fény. És
íme, meg je lent előt tük Mó zes és Il lés,
és be szél get tek Jé zus sal. Pé ter ek kor
meg szó lalt, és ezt mond ta Jé zus nak:
»Uram, jó ne künk itt len nünk. Ha aka -
rod, ké szí tek itt há rom sát rat: egyet ne -
ked, egyet Mó zes nek és egyet Il lés nek.«

Még be szélt, ami kor íme, fé nyes fel -
hő ár nyé kol ta be őket, és hang hal lat -
szott a fel hő ből: »Ez az én sze re tett Fi -
am, aki ben gyö nyör kö döm, reá hall -
gas sa tok!«

Ami kor a ta nít vá nyok ezt hal lot -
ták, arc ra bo rul tak, és nagy fé le lem
fog ta el őket. Ek kor Jé zus oda ment,
meg érin tet te őket, és így szólt hoz zá -
juk: »Kel je tek fel, és ne fél je tek!«
Ami kor föl te kin tet tek, sen kit sem lát -
tak, csak Jé zust egye dül.” (Mt 17,1–8)

Az El Ca mi no za rán dok út után
jöt tem rá, hogy akit ke res tem, lé te -
ző va ló ság, hogy Jé zus Krisz tus él, és
kö zöt tünk van.

A ve le va ló együtt lét re em lé kez tem
min dig, és is mé tel ten az ő je len lé te
ad meg nyug vást, te hát lé te zé sé nek
va ló sá gá ban nem ké tel ke dem. Fel

sem me rül ben nem töb bé a ké tely, hi -
szen ami óta nyil ván va ló vá vált szá -
mom ra, hogy ő meg je lent ne kem is
– ez pe dig a ke gye lem ál la po ta –, és
ve lem van, az óta a kö rü löt tem lé vő
lát ha tó vi lág tel jes mér ték ben át ér té -
ke lő dött.

Azt mon da nám, tu dat nél kü li (te -
hát tu dat alat ti) em lé ke ze tem ben
élt ő mos ta ná ig – mos tan ra vi szont
tu da tos sá vált. Ez ér tel mem mel fel
nem fog ha tó, de már fi zi kai sí kon is
ér zé kel he tő, egy ér tel mű va ló ság – az -
az min den sza va és moz du la ta igaz
va ló ság gá lett!

Így a ha lál fé lel me is egy pil la nat
alatt sem mis sé le het, hi szen nin -
csen an nál fel eme lőbb ér zés, mint
tud ni, hogy cé lunk nem más, mint a
ha za ta lá lás, vissza ke rül ni az egye dü li
ter mé sze tes is te ni lé te zés be – oda,
ahon nan föl di, fi zi kai va ló sá gunk ba
meg ér kez tünk –, az örök har mó nia
bi ro dal má ba; ré sze sé vé len ni az örök
kör for gás nak – ad dig is szol gál va őt
és te remt mé nye it itt, a föl dön.

A Szent Ja kab-za rán dok út se gí tett
ab ban, hogy vissza ke rül jek a már el -
ve szett nek hitt ős bi za lom ál la po tá ba:

„Ek kor Jé zus oda ment, meg érin tet -
te őket, és így szólt hoz zá juk: »Kel je -
tek fel, és ne fél je tek!« Ami kor föl te -
kin tet tek, sen kit sem lát tak, csak Jé -
zust egye dül.”

g Bü ky An na

Szent Ja kab út ján sza ba don

b Vi e bahn György tá bor nok Ér zé -
ki vagy lel ki em ber cí mű, hu -
szon két ol da las írá sá ban az iga -
zi ke resz tyén ség kér dé se i vel ta -
lál ko zunk. A ki ad ványt Var gha
Gyu lá né for dí tot ta, és a Fé bé
Evan gé li kus Di a ko nissza-anya -
ház irat ter jesz té se ad ta ki Bu da -
pes ten 1928-ban.

Jé zus Ni ko dé mus előtt föl fed te a
Szent lé lek ál tal va ló új élet nek a tit -
kát, de ő nem tud ta el kép zel ni, hogy
lé tez het még más élet is, mint a ha -
lan dó föl di, és azt sem tud ta, hogy azt
hol le het meg ta lál ni. Nem ér tet te, mit
je lent új já szü let ni Is ten nek igé je és
Lel ke ál tal. Így volt Sau lus is mind -
ad dig, amíg ma ga nem él te át ezt a
leg na gyobb cso dát. Ami kor át él te, ak -
kor Jé zus nak és Is ten gyer me ke i nek
egyik leg dü hö sebb el len sé gé ből a
leg oda adóbb szol gá já vá vált (Ap -
Csel 9,1.21).

A Bib li án vé gig hú zó dik ez a nagy el -
len tét: a tes ti em ber, aki a ma ga ere -
jé ből, a ma ga eré nyei és ke gyes sé ge ál -
tal akar meg áll ni Is ten előtt és csil log -
ni az em be rek előtt; és a lel ki em ber,
aki ke gye lem ál tal, hit tel ra gad ja meg
Is ten ígé re te it. Elő ször min dig a test -
től szü le tett van elő tér ben, és har col
a Lé lek től szü le tett el len (Ká in és
Ábel, Is ma el és Izsák, Ézsau és Já kób,
Saul és Dá vid). Az em be ri ke gyes ség
is ké pes ál do za tot hoz ni, mint Ká in,
tud nagy lel kű len ni, mint Ézsau, val -
lá sos, mint Saul, de a ter mé sze ti em -
ber nem tud ja meg ér te ni, mit je lent
úgy Is ten hez kö ze led ni, mint aki
meg bé kült ve le a meg öle tett Bá rány
ál tal, gyer mek ké és örö kös sé len ni az
is te ni élet ál tal, Jé zus Krisz tus ta nú bi -
zony sá ga ként ide gen nek len ni eb ben
a vi lág ban, Is ten Fi á ról val lás te vő ként
el sza kad ni a vi lág szel le mé től s a kes -
keny úton jár ni, a lát ha tat lan, sze re -
tett Úrért gya lá za tot és ül döz te tést
szen ved ni, a vi lág gyö nyö rű sé ge i ről le -
mon da ni, az ő ke gyel mét él vez ni. 

Ni ko dé mus és Pál az em be ri val -
lá sos ság min den elő nyé vel ren del kez -
tek. Pál így nyi lat ko zik ön ma gá ról:
„Kö rül me tél tet tem nyol cad na pon,
Iz rá el nem zet sé gé ből, Ben já min tör -
zsé ből va ló va gyok, zsi dók ból va ló zsi -
dó, tör vény te kin te té ben fa ri ze us.
Buz gó ság te kin te té ben az egy há zat ül -

dö ző, a tör vény be li igaz ság te kin te té -
ben fedd he tet len vol tam.” (Fil 3,5–6;
Ká ro li-for dí tás)

A fő pa pok és a fa ri ze u sok nem
tud ták fel tar tóz tat ni Jé zus bi zony ság -
té te lé nek és cso dá i nak ere jét (Lá zár
fel tá masz tá sa), ezért azon ta na kod -
tak, hogy Jé zust meg öl jék. Ez meg is
tör tént. A val lá sos ha ta lom ak ko ri
bir to ko sai vé gül ke reszt re fe szí tet ték
a di cső ség Urát. Ez a harc, me lyet a
vi lág ví vott a vi lá gos ság bi ro dal ma el -
len, foly ta tó dott (Pé ter és Já nos be -
bör tön zé se, Jé zus ne vé ben va ló szó -
lás meg til tá sa). Az apos to lok en nek
el le né re vi lá go san bi zony sá got tet tek
a meg fe szí tett és fel tá ma dott Úr ról,
és hir det ték, hogy nin csen sen ki
más ban üd vös ség. 

A vi lág fe je del me min den faj ta ke -
gyes ke dést meg en ged az em ber nek,
csak egyet nem en ged: a bi zony ság -
té telt Krisz tus meg men tő sze re te té -
ről. Ist ván a ke resz tyén gyü le ke zet el -
ső vér ta nú ja ként halt meg a val lá sos
em be rek kő zá po ra ál tal. Ezek nél a
buz gól ko dó zsi dók nál a kö vet ke zők
lát ha tók: ha mis ta núk fel hasz ná lá sa,
düh, fog csi kor ga tás, ir gal mat lan ság,
ki ál to zás, fü le ik be du gá sa, meg kö ve -
zés jo gos íté let nél kül. Ugyan ak kor
Ist ván ra gyo gó arc cal tesz vi lá gos
bi zony sá got, bé ké sen te kint a meg -
nyílt ég be, imád ko zik el len sé ge i ért, és
Is ten bé kes sé gé ben al szik el. Lát hat -
juk te hát, mi lyen a ter mé sze ti em ber,
a ma ga em be ri val lá sos sá gá ban és mi -
lyen az em ber, aki ben is te ni élet van,
aki új já szü le tett a Szent lé lek ál tal. E
ket tő össze fér he tet len egy más sal. 

Mi lyen hát az iga zi ke resz tyén -
ség? Nem csak az Urat és apos to la it,
ha nem Jé zus ta nít vá nya it is min den
idő ben ül döz te és gyil kol ta az úgy ne -
ve zett val lá sos vi lág. Jé zus kö ve tői, akik
az igaz ság be szé dé ről val lást tet tek, is -
te ni vi lá gos ság hor do zói vol tak. Az Úr
így szólt hoz zá juk: „Ti vagy tok a vi lág
vi lá gos sá ga.” (Mt 5,14) Ez a vi lá gos ság
fény lik a sö tét ség ben, de a sö tét ség el -
ta szít ja ma gá tól, gyű lö li. „Őben ne va -
la az élet, és az élet va la az em be rek
vi lá gos sá ga. És a vi lá gos ság a sö tét ség -
ben fény lik, de a sö tét ség nem fo gad -
ta be azt.” (Jn 1,4–5; Ká ro li-fordítás)

„Ez pe dig a kár hoz ta tás, hogy a vi -
lá gos ság e vi lág ra jött, és az em be rek
in kább sze ret ték a sö tét sé get, mint a vi -
lá gos sá got; mert az ő cse le ke de te ik go -
no szak va lá nak. Mert min den, aki ha -

mi san cse lek szik, gyű lö li a vi lá gos sá -
got és nem megy a vi lá gos ság ra, hogy
az ő cse le ke de tei fel ne fe des se nek; aki
pe dig az igaz sá got cse lek szi, az a vi lá -
gos ság ra megy, hogy az ő cse le ke de tei
nyil ván va lók ká le gye nek, hogy Is ten
sze rint va ló cse le ke de tek.” (Jn 3,19–21;
Ká ro li-fordítás)

A leg ke gye sebb vi lá gi em be rek
vol tak min den idő ben az Is ten gyer -
me ke i nek leg el ke se re det tebb el len sé -
gei. II. Fü löp spa nyol ki rály, aki is ten -
fé lő és rend kí vül val lá sos em ber volt,
az ink vi zí ció ál tal a leg hű sé ge sebb hí -
vők ez re it kí noz tat ta, éget te meg, és
ő ma ga is szem ta nú ja volt a hit val lók
ki vég zé sé nek. Ő és az ink vi zí ció atyái
„Is ten di cső sé gé re” kí noz ták és öl ték
meg a hí vő ket. Szá mos eset ben be bi -
zo nyo so dott, amit az Úr olyan vi lá go -
san meg jö ven dölt: „…jön idő, hogy aki
öl dö köl ti te ket, mind azt hi szi, hogy is -
te ni tisz te le tet cse lek szik. És eze ket
azért cse lek szik ve le tek, mert nem is -
mer ték meg az Atyát, sem en gem.” (Jn
16,2–3; Ká ro li-fordítás) 

A vi lág eltűri, sőt be csü li az em be -
ri val lá sos sá got, de gyű lö li az iga zi ke -
resz tyén sé get.

Meg kell ér te nünk a „val lá sos” és az
„új já szü le tett” közt le vő kü lönb sé get.
Az em be ri val lá sos ság cse le ke de tek,
ál do za tok és szer tar tá sok ál tal igyek -
szik Is ten nek tet sze ni. Így akar a
bűn nek vá lasz fa lán ke resz tül, amely
a bű nöst Is ten től el vá laszt ja, utat ké -
szí te ni. De a bű nös nem ké pes Is ten -
hez kö ze led ni – bár mi lyen kö nyö rög -
ve nyúj ta ná is ki ke zét az ég fe lé.

Az evan gé li um en nek az el len ke -
ző jét hir de ti: Is ten nyújt ja le az ég ből
men tő kar ja it a bű nös fe lé! Is ten
Bá rá nya el jött, hogy el ve gye a vi lág
bű ne it; Jé zus, az élet Fe je del me min -
den hí vő szá má ra el hoz ta az is te ni
éle tet, a sza ba dí tást, az is ten fi ú sá got,
a bé kes sé get. Amit egyet len em ber
sem ké pes le küz de ni, azt Is ten ke -
gyel me aján dé kul ad ja: örök éle tet,
bé kes sé get Is ten nel, a di cső ség bi zo -
nyos sá gát. Ez az iga zi ke resz tyén ség.

Ha még csak val lá sos em be rek
va gyunk, dön te nünk kell! Még nem
ké ső! Én már bol do gan éne ke lem:
„Di cső ki rály az én Meg vál tóm, /
Se gít, akár ho vá me gyek, / Cso dá i ról
tu dok be szél ni, / Min den ki hadd
lás sa meg…!” (36. Hal le lu jah-ének, 1.
vers szak)

g Szen czi Lász ló

Iga zi ke resz tyén ség

Ked ves Vá sár ló ink!
Azok kö zött, akik szep tem ber ben (1-
jé től 30-áig) vá sá rol nak a Lu ther Ki -
adó köny ves bolt já ban, vagy eb ben az
idő szak ban kül dik el meg ren de lé sü -
ket ki adónk hoz, ki sor sol juk az aláb -
bi köny vet:

Ig nác, mit látsz? – Könyv •
CD • Fog lal koz ta tó
Pa lin ta Tár su lat, Lu ther Ki adó, Gryl -
lus Dá ni el

Ve res An di ze né jé vel, Gyar ma thy
Il di kó raj za i val

Ver sek: Blas kó Vi rág Már ta,
De ve csery Lász ló, Dré gely Lász -
ló, Gyár fás End re, Mar kó Bé la,
Ment ovics Éva, Nagy Ban dó
And rás, Sar ka di Sán dor, Ve res
An di.

Nincs is na gyobb cso da, mint
gye rek fej jel be le pil lan ta ni a
messze né ző szer szám ba, és lát -
ni a sok cso dát. Hal la ni az édes
han got, ke ver ni a leg szebb színt
és oda búj ni a ked venc me se fi gu -
rá hoz. Er re kí nál most nagy sze -
rű ka lan dot a Pa lin ta Tár su lat. Ének -
hang, csu pa já té kos szö ve gű vers és el -
bű vö lő raj zok vi lá ga. Le het hall gat ni,
éne kel ni, ol vas ni és együtt al kot ni a va -
rázs la tos fi gu rá kat, a ked ves kis ar co -
kat gye re kek nek és szü lők nek egy aránt.

Ezen a le me zen min den vers élet -
re kel. Csu pa moz gás, iga zi és tisz ta
já ték. Ma gá val ra gad ki csi ket és na -
gyo kat az ének hang, a szí nes rajz és
a já té kos vers. Tánc ba és já ték ba
visz min ket Ig nác és Eme se vagy

bár me lyik ked ves alak egy esz ten dő
bo rús és nap fé nyes per ce i ben. Ki csik
és na gyok egy sa rok ban, a me se sző -
nye gen pom pás ér zé sek kö zött hall -
gat hat ják, játsz hat ják és él vez he tik a
va rázs la tos vi lá got. (Sza bó La jos)

53 ol dal + mel lék le tek + CD,
245×205 mm, ke mény táb lás, ISBN
978-963-9979-09-3, 2010

A sze ren csés nyer tes ne vét az Evan -
gé li kus Élet ok tó ber 9-ei szá má ban
kö zöl jük.

Au gusz tus hó nap könyv nye re mé -
nyé nek sor so lá sán Győ ri Bog lár ka ka -
pos vá ri vá sár lónknak kedvezett a sze -
ren cse. Gra tu lá lunk a nye re mény hez!

g Lu ther Ki adó

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

A hó nap
könyv nye re mé nye
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Már húsz év telt el az óta,
hogy meg je lent az evan gé li kus
Gryl lus Dá ni el és Hal mos Bé -
la kö zös le me ze, ame lyen Pál
apos tol le ve le it fel dol go zó da -
la i kat mu tat ták be. Az éne kek
nem hogy meg kop tak vol na a
két év ti zed alatt, ha nem – Pál
apos tol hoz ha son ló an –
misszi ós út ra in dul tak. A mű -
vé szek há rom száz nál is több
kon cer tet tar tot tak a pá li le ve -
lek ből, és több ször csat la ko -
zott hoz zá juk Fe ren czi György
és a Rac ka jam is. Ép pen ezért
nem le po ro lás ra, ha nem csak
új ze nei kön tös re volt szük ség.

A Car tap hi lus Ki adó gon -
do zá sá ban a na pok ban be -
mu ta tan dó, Pál apos tol cí mű
al bum azon ban sok kal több,
mint egy le mez. Gryl lus Dá ni -
el a Ma gyar Te le ví zió nép -
sze rű mű sor ve ze tő jét, a ka to -
li kus hi tét gyak ran nyil vá no -
san is meg val ló Sü ve ges Ger gőt
kér te fel, hogy a hang hor do zó -
hoz kö te tet szer kesszen.

A könyv el ső ré szé ben meg -
is mer ked he tünk Pál lal. Teo ló -
gu sok elem zik a da masz ku szi
úton tör tén te ket. Az al kot -
mány jo gász ar ról ír, mit je len -
tett ak ko ri ban ró mai pol gár -
nak len ni, és mi ért kel lett az
apos tol nak hosszú időt bör -

tön ben töl te nie. A mű vé szet-
és ze ne tör té nész a kor al ko tá -
sa it elem zi. A pszi cho ló gus
afe lett la men tál, hogy a szá raz
vil lám, az epi lep szia vagy az
ezek ben meg nyil vá nu ló is te ni

sors csa pás ve ze tett-e for du lat -
hoz. A meg szó la lók kö zött
ott van Fa bi ny Ta más és Itt zés
Já nos püs pö k, Gryl lus Dor ka
szín mű vész és Jan ko vics Mar -
cell film ren de ző is.

A kö tet má so dik fe lé ben
azok a ze né szek em lé kez nek
vissza az el múlt húsz év re,
akik nek sze re pük volt a dal so -
ro zat lét re jöt té ben. Sü ve ges

Ger gő így vall az el ké szült
könyv ről: „Tük rö zi azt a pá rat -
lan szel le mi és in tel lek tu á lis él -
ményt, amely ben az el múlt
fél év ben ré szem le he tett. (…)
S amíg Ön hall gat ja a ze nét, la -

poz gat ja a köny vet, Pál
apos tolt is job ban meg is -
me ri. Tü kör ál tal, ho má -
lyo san, meg szín ről szín re,
meg őszin tén, meg tu do -
má nyo san, meg ér zel me -
sen – meg sze mé lye sen.”

Ha pe dig élő ben is sze -
ret néd hal la ni a pá li le ve -
lek ből ké szült da lo kat,
válts je gyet ok tó ber 2-ára
a Mű vé sze tek Pa lo tá já ba
Gryl lus Dá ni el és ba rá tai
kon cert jé re. A le mez be -
mu ta tó est má so dik fe lé -
ben Weö res Sán dor A tel -
jes ség fe lé cí mű kö te té nek
meg ze né sí tett ver se it töb -
bek kö zött olyan nagy sze -

rű mű vé szek szó lal tat ják meg,
mint Se bes tyén Már ta, Pa lya
Bea, Szir tes Edi na Mó kus és
Sebő Fe renc. Szep tem ber 21-én
es te fél 6-tól – szin tén a Mü -
pá ban – in gye nes mű hely be -
szél ge té sen ta lál koz hatsz a
kon cert fel lé pő i vel. Rész le tes
in for má ció a www.mu pa.hu
ol da lon ta lál ha tó.

g Je n

OSZ TOZÓ

Dal lal az úton – Pál apos tol
nyo mán

Az oldalt szerkesztette: Vitális Judit

Van egy hit ta nos fo tó gyűj te mé nyem. A teo ló -
gus hall ga tók jól is me rik. A hit ok ta tás ra fel ké -
szí tő sze mi ná ri u mo kon gyak ran hasz nál juk.
Olyan ké pek kel van te le ez a dosszié, ame lyek
a lá tás csa tor ná ján lel ki tar tal ma kat hoz nak kö -
zel hoz zánk.

Van köz tük két ked ven cem. Ami kor a biz -
ton ság ról esik szó, ak kor szok tuk őket kéz be
ven ni. Az egyik fe ke te-fe hér fo tó egy ki kö tött
ha jót áb rá zol. Ma ga a ha jó tán nincs is raj ta tel -
jes egé szé ben, va la mi más a hang sú lyos: a moz -
dít ha tat lan, tö mör vas cö löp höz erős, ren ge teg
szál ból so dort drót kö tél lel van ki pány váz va a
ha jó. A kö tél a fon tos. Meg a vas cö löp. Ren dít -
he tet len – ez az ér zé sed, ha né zed.

En nek a fo tó nak a pár ja szin tén egy fe ke te-
fe hér fel vé tel. Kö tél tán cost áb rá zol. Fenn a ma -
gas ban ke zé ben egy fi nom, hosszú pál cá val egy
vé kony drót kö té len egyen sú lyoz az ar tis ta. A
kép csu pa fe szült ség, még is tisz ta har mó nia.
Sem mi gör csös ség, sem mi kény sze re dett moz -
du lat. Ma ga a ki egyen sú lyo zott ság, ma ga a rit -
mus és a tel jes bel ső har mó nia su gár zik a kép -
ről. Ha né zed, fur csa, di na mi kus nyu ga lom vesz
erőt raj tad. Eszed be nem jut, hogy akár le is es -
het. Él ve zed a koc ká zat, még is biz ton ság iz gal -
mas fe szült sé gét, gyö nyör köd te tő ké pét.

Biz ton ság ér zet. Me lyi ket vá lasz ta nád? –
kér de zem ma ga mat, a teo ló gus hall ga tót, a
hit ta nost, az ol va sót.

Az el múlt hét vé gén az Evan gé li kus Hit tu -
do má nyi Egye te men is meg kez dő dött a tan -
év. Az év kez dő csen des nap ven dég elő adó
lel ké sze így szó lí tot ta meg a fi a ta lo kat: „Iszo -
nyú an bát rak vagy tok!” Hát igen, ma, ami kor
az em be rek több sé ge to tá lis kö zönnyel néz egy
temp lom ra, nem igen le het ne ta lá lóbb jel zőt
mon da ni ar ra a fi a tal ra, aki lel kész nek áll. Én
ma gam vagy negy ven éve vol tam ilyen fi a tal
em ber. Jól em lék szem, ak kor is ég nek me redt
az em be rek min den haj szá la, ha rám néz tek,
és le het, hogy nem bá tor nak, in kább bo -

lond nak tar tot tak. Mert ez a pá lya – hi á ba for -
dult köz ben 180 fo kot a vi lág – ak kor is, meg
most is ma ga a bi zony ta lan ság.

Dip lo más mi ni mál bér, élet pá lya mo dell,
ma gas tár sa dal mi presz tí zsű dip lo ma, el is mert -
ség, res pekt, „jobb kö rök be” tar to zás – mi nek
is so rol juk?! Min ket so se kö tött ezer szál ból
font acél sod rony a tö mör vas cö löp höz. Tal -
punk alatt érez zük a vé kony kö te let, ke zünk -
ben az egyen sú lyo zást se gí tő vé kony pál ca –
és él vez zük a har mó ni át. Mert va la hol mé lyen
meg va gyunk ar ról győ ződ ve, ren dít he tet le nül
hisszük, hogy Is ten nap mint nap gon dos ko -
dik ró lunk. A na pi ke nye rünk ről, az ér tel mes
élet le he tő sé gé ről, a bel ső meg elé ge dett ség ről
és a meg győ ző dés ről: nél kü löz he tet len, amit
csi ná lunk. Fon to sak va gyunk.

Né ha tény leg haj me resz tő en koc ká za tos,
még is hi he tet len él mény az Is ten te nye rén
egyen sú lyoz ni – drót kö tél és vas cö löp nél kül
él ni. Min den ki ki pró bál hat ja, aki akár mi lyen
ügy ben tel je sen rá me ri bíz ni ma gát Is ten re
anél kül, hogy egyéb biz to sí té ko kat ke res ne. Eb -
ben az új tan év ben ilyen tí pu sú ka land ba is ér -
de mes be le vág ni.

g Sza bó né Mát rai Ma ri an na

PAL AC K P OSTA

A biz ton ság ké pei

Név jegy: Sza bó né
Mátrai Ma ri an na
Pé csi, majd bu da pest-zug -
lói gyü le ke ze ti lel ké szi
szol gá lat után 1996 óta az
Evan gé li kus Hit tu do má -

nyi Egye tem Gya kor la ti In té ze té ben dol -
go zom. Fel ada tom a lel kész sza kos hall ga -
tók gya kor la ti évé nek, az úgy ne ve zett
ha tod év nek a ve ze té se. Az Evan gé li kus Élet
Pa lack pos tá já ban a kö vet ke ző ti zen két
üze ne tet az idei ha tod éve sek kül dik majd.
Fo gad já tok sze re tet tel!

– Ho gyan is mer ked te tek
meg a Me visz-Bár ká val?

Or si: Kö zép is ko lai ba rát -
nőm től hal lot tam elő ször a
Bár ka-tá bo rok ról. Na gyon be -
csül tem őt, ami ért a va ká ci ó -
ja egy ré szét moz gás sé rül tek
se gí té sé vel töl töt te, de szá -
mom ra ak kor még ide gen és
el kép zel he tet len do log volt,
hogy én is csat la koz zam hoz -
zá. El ső éves egye te mis ta ko -
rom ban érett meg ben nem a
gon do lat, hogy még is csak ki -
pró bá lom ma gam eb ben a
sze rep ben. Kö zös sé get, ér tel -
mes el fog lalt sá got és lel ki fel -
töl tő dést ke res tem ma gam -
nak a nyár ra, és egy má sik is -
me rő söm is biz ta tott, hogy
sze rin te mind ezt a Bár ka-tá -
bor ban meg ta lál ha tom. Így
kap cso lód tam be 2002-ben
az ak kor Csep re gi An na és
Itt zés Ádám ve zet te te lek ge -
ren dá si tá bor ba.

Már ton: En gem is Csep -
re gi An na „csá bí tott el” se gí -
tő nek a Bár ká hoz. Az óta tar -
tom ma gam me vi szes nek, no -
ha már gye rek ko rom ban is
több ször jár tam az egye sü let
nyá ri csa lá dos tá bo rá ban.

– Mennyit tud ta tok ko ráb -
ban a moz gás sé rül tek éle té ről?

Or si: Én csak annyit,
amennyit a ba rát nőm me sélt
ne kem. A hal lot tak alap ján
meg le he tő sen ne héz nek tűn -
tek a min den nap ja ik, nem is
annyi ra fi zi kai, mint in kább
lel ki ér te lem ben. A tá bo ro sa -
ink egy je len tős ré sze ki szol -
gál ta tot tan és/vagy a vi lág tól
el zár tan él egy-egy szo ci á lis
ott hon ban, in té zet ben. Az éle -
tü ket ren ge teg olyan aka dály
ne he zí ti, ame lyek kel szem -
ben mi te he tet le nek va gyunk.
Ne héz fel dol goz ni, hogy csak
át me ne ti leg tud juk ki moz dí ta -
ni őket a hét köz nap ja ik ból,
és hogy sok szor „csak” a ba rát -
sá gun kat tud juk ad ni.

Már ton: Mi vel Vin ce öcsém
moz gás sé rült, ne kem több ta -
pasz ta la tom volt az el ső tá bo -
rom al kal má val, mint más
újonc nak. Még is szám ta lan
új im pul zus ért, és vá rat la nul

szem be sül tem azok kal a kö -
rül mé nyek kel, ame lyek ről a
nem csa lá di kör ben élő moz -
gás sé rül tek től hal lot tam.

A tá bo rok ban új ra és új ra
meg lep az a bi za lom, amellyel
a moz gás sé rült tár sa ink van -
nak fe lénk. Bár sok szor se gí -
tek ügyet le nül, még so ha nem
érez tem azt, hogy emi att ne -
hez tel tek vol na rám. És hi á ba
a többéves gya kor lat: min dig
van nak su ta moz du la tok, nem
le het min den hely zet ben mű -
kö dő „tu dást” sze rez ni, a so ka -
dik al ka lom mal is ugyan úgy
oda kell fi gyel ni a má sik ra.

Or si: A moz gás sé rült részt -
ve vők va ló ban na gyon to le -
rán sak az új se gí tők  iránt.
Ugyan így a ré gi se gí tők is óva -
to san és le he tő ség sze rint lé -
pés ről lé pés re ve ze tik be az
újon co kat a sze mé lyi se gí tés
ne he zebb – ké nye sebb, in ti -
mebb – ré sze i be. Pon to san
em lék szem, ki volt az, aki „be -
ava tott”, aki nek elő ször se gí tet -
tem a für dés ben, vagy aki egy
ár tat lan nak in du ló es ti be szél -
ge tés ben meg osz tot ta ve lem
há nya tott éle té nek ter he it.
Meg rá zott, amit tő le hal lot tam,
de köz ben lel ki leg na gyon so -
kat adott az, hogy a meg pró bál -

ta tá sok el le né re mennyi re ki -
tar tó és re mény te li tud len ni.

– A hosszú évek alatt nyil -
ván szám ta lan em lék kel, él -
ménnyel gaz da god ta tok. Fel -
idéz né tek kö zü lük né há nyat?

Or si: A leg szebb él mé nye -
im kö zé azok a pil la na tok tar -
toz nak, ami kor azt ér zem: Is -
ten gon dos ko dó sze re te te van
a tá bor ral, a tá bo ron. Tá bor -
ve ze tő ként ren ge teg do log ra
kell oda fi gyel ni, és a mi em be -
ri erőnk, tu dá sunk, szer ve ző -
kész sé günk, tü rel münk az ő
tá mo ga tá sa nél kül ön ma gá ban
ke vés len ne egy-egy tá bor si -
ke res le bo nyo lí tá sá hoz. Emel -
lett fan tasz ti kus meg él ni a
sze re tet nek, egy más el fo ga -
dá sá nak azt a köz vet len ki fe -
je ző dé sét, amely a tá bo rok ban
olyan ter mé sze tes, és amely a
hét köz nap ja ink ban olyan sok -
szor hi ány zik.

Már ton: Szá mom ra is an -
nak meg élé se a leg fon to sabb,
hogy egy kö zös ség, egy gyü le -
ke zet tag jai va gyunk. A mély
be szél ge té sek, a tá bo ri áhí ta -
tok min dig ma ra dan dó em lé -
kek. Per sze fe lejt he tet le nek a
no má dabb kö rül mé nyek kel
vagy a ne he zeb ben meg old ha -
tó prob lé mák kal kap cso la tos
tör té ne tek is. Így el ső re azok
az ese tek jut nak eszem be,
ami kor a Ve len cei-tó nál stran -
dol tunk, vagy ami kor ke re kes
szé kek kel mász tuk meg a csó -
ka kői vá rat.

– Van olyan párt fo gol ta -
tok, aki vel a hét köz na pok ban
is tart já tok a kap cso la tot?

Or si: Egy ön szer ve ző éle tet
élő ke re kes szé kes fi ú nak időn -
ként a min den na pok ban is
szok tam se gí te ni, még is in -
kább úgy fo gal maz nék: nem
párt fo golt ja im, ha nem ba rá ta -
im van nak! A tá bo rok ban ki -
ala ku ló is me ret sé ge ket az év
so rán is igyek szünk ápol ni.
Nyil ván könnyebb a kap cso lat -
tar tás azok kal, akik Bu da pes -
ten lak nak, de időn ként pél dá -
ul egy mencs he lyi moz gás sé -
rült ba rát nőm mel is meg szok -
tuk lá to gat ni egy mást.

– Az évek so rán a tá bo roz -
ta tá son kí vül mi lyen fel ada tok -
ban vál lal ta tok még sze re pet a
Me visz ben? Eset leg más ke re -
tek kö zött is ön kén tes ked tek?

Már ton: A szer ve zet ben
ko ráb ban el nök sé gi tag vol -
tam, il let ve tit ká ri tiszt sé get
töl töt tem be, eb ben a cik lus -
ban pe dig el nök sé gi pót tag va -
gyok. A kő sze gi és a szar va si
Szél ró zsán a moz gás sé rült
részt ve vők ügye i vel fog lal -
koz tam.

Az ön kén tes ség sze rin tem
va la mi olyas mit je lent, hogy az
időm, ener gi ám egy ré szét a
tár sa da lom nak fel ajánl va dol -

go zom egy ügyön. A Me visz
szá mom ra ki csit más: in kább
egy kö zös sé get je lent. Jó tár -
sa sá got, ki kap cso ló dá si le he -
tő sé get, ezért a fel ada tok ra
sem „mun ka ként” te kin tek.

Or si : A bár ká zás az én éle -
te met is ki töl ti. Elég ha mar
Bár ka-té ma fe le lős let tem,
majd 2004-ben a Me visz el nö -
ké nek vá lasz tot tak. Je len leg
az el nök ség tag ja va gyok, és el -
ső sor ban tá bor ve ze tő ként ve -
szem ki a ré szem a fel ada tok -
ból. Va la mi fé le „bel ső kény -
szer től” hajt va vég zem az ez -
zel já ró te en dő ket. Jó ér zés azt
lát ni, hogy amit csi ná lok, csi -
ná lunk, az má sok nak örö met
szerez. Bár le het, hogy ez az
ön kén tes ség lé nye ge is: te szel
va la mit, ami a kör nye ze ted nek
és ne ked is jó, és köz ben szé -
pül a vi lág!

g V. J.

AZ ÖN K ÉN TE S SÉ G EU RÓ PAI É VE 2011

Egy Bárkában evezők
b Az ön kén tes ség eu ró pai éve ap ro pó já ból ed dig olyan fi -

a ta lok kal is mer ked het te tek meg eze ken a ha sá bo kon, akik
éle tük egy-egy meg ha tá ro zott sza ka szá ban hosszabb-rö -
vi debb ide ig kül föl dön ön kén tes ked tek. Észak-Ír or szág -
ba és Né met or szág ba, Kár pát al já ra és Ma la wi ba lá to gat -
tunk el ve lük, hogy meg les sük, hol és mi vel töl töt ték eze -
ket a hó na po kat. Ez út tal itt hon ma ra dunk, és olyan hu -
szon éve sek kel be szél ge tünk, akik a Ma gyar or szá gi Evan -
gé li kus If jú sá gi Szö vet ség (Me visz) Bár ka szak cso port já -
nak szer ve zé sé ben nya ran ta moz gás sé rült em be rek tá bo -
roz ta tá sá ban vál lal nak ak tív sze re pet. In ter jú ala nya ink
Ben ce Or so lya, a Bu da pest-Fa so ri Evan gé li kus Gim ná zi -
um is ko la pszi cho ló gu sa és Mun tag Már ton, az Eöt vös Lo -
ránd Tu do mány egye tem ma te ma ti kus sza kos hall ga tó ja.

Márton és Orsi jobbján Fischer Béla (mozgássérült), Aladics Anna és Molnár Dénes (segítők)
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b Nap sár ga hát tér, fény bu bo ré -
kok és egy szo kat la nul szí nes,
te kin te tet von zó Meg vál tó-áb rá -
zo lás: a ba la ton bog lá ri temp lom
ol tár ké pe. Már bo rí tó já val is
ki tű nik a Lu ther Ki adó új kö te -
te, dr. Sza bó La jos gya kor la ti
teo ló gi ai pro fesszor mun ká ja, az
Élet a gyü le ke zet ben – Alap ve -
tő és ak tu á lis kér dé sek a gyü le -
ke zet épí tés tárgy kö ré ben. Jó rá -
néz ni a kö tet re, és ér de mes el -
ol vas ni. Szí nes, von zó, élet igen -
lő, fénnyel te li, kö zép pont ban a
Meg vál tó val – er re asszo ci ál ha -
tunk. Mint az ide á lis gyü le ke -
zet… A cím szé les re tár ja a ka -
put (vagy a könyv bo rí tót), hi -
szen mind annyi an „élünk a gyü -
le ke zet ben”, lel ki ott ho nunk -
ban: lel ké szek és la i ku sok, ki csik
és na gyok. 

– Még is iz gal mas le het: írás köz ben
ki volt a szer ző sze me előtt mint re -
mény be li ol va só? Rö vi den: ki nek
szán ta pro fesszor úr a köny vét?

– Ma a gya kor la ti teo ló gi á nak van
egy olyan irá nyult sá ga, hogy rész ben
szól a teo ló gu sok nak – ért he tők
ezen a hall ga tó im is, hi szen ma gam
ezt a tan tár gyat ta ní tom a teo ló gi -
án. Más részt a gya kor la ti teo ló gia
iro dal ma itt hon és kül föl dön is szé -
le sebb kör höz szól: meg cé loz za a fel -
nőtt, gon dol ko dó gyü le ke ze ti ta -
go kat is. Írás köz ben ez utób bi a kat
lát tam ma gam előtt: azo kat az ér -
dek lő dő, fe le lős ség gel gon dol ko dó
evan gé li ku so kat, akik a kü lön bö ző
fó ru mo kon – egy ház ke rü le ti csen -
des na po kon, Szél ró zsán, or szá gos
misszi ós ta lál ko zón – olyan kér dé -
se ket tet tek fel, ame lyek re a gyü le -
ke zet épí tés tu do má nyá nak van nak
vá la szai. 

A teo ló gu sok szá má ra is iz gal -
mas, hogy mi nél rész le te seb ben
fog lal koz zunk azok kal a kér dé sek -
kel, ame lyek a gyü le ke ze ti tag ja in -
kat érin tik, min den nap ja i kat meg -
ha tá roz zák. A könyv el ső ré sze
alap ve tés, amely át te kin ti, is mer te ti
a gyü le ke zet épí tés leg fon to sabb
kér dé se it, a má so dik ban pe dig a
mai, ak tu á lis va ló sá got érin tő konk -
rét kér dé se ket tár gyal.

– Mi lyen for rá sok ra tá masz ko -
dott a Gyü le ke zet az ez red for du lón
fe je zet írá sa kor? Sa ját gyü le ke zet is me -
re té re, nép moz gal mi ada tok ra, a kö -
zel múlt ban pub li kált fel mé ré sek re…?

– Lé nye gé ben mind ezek re. Fáb ri
György egy ház szo cio ló gi ai fel mé ré -
se a mun ka vé ge fe lé ke rült elém, és
az zal a több letér ték kel bírt, hogy
ada ta i ból kont rol lál ni tud tam sa ját
for rá sa i mat. Se gít sé gem re volt az
el múlt tíz év ta pasz ta la ta is: a gyü le -
ke zet épí tés tan tárgy ke re te in be lül
min den teo ló gus hall ga tót hos pi tá ci -
ós gya kor lat ra bo csá tot tam ki egy-
egy gyü le ke zet be, ahol ők az ál ta lam
meg adott tíz kér dés ről be szél get tek
a lel késszel és a fel ügye lő vel. In di rekt
mó don ezek a mély in ter júk áll nak az
ada tok hát te ré ben. Re for má tus és ka -
to li kus kö rök ben is ér tek olyan im -
pul zu sok, me lye ket a mun ka so rán
hasz no sí ta ni tud tam.

– Ju tot tak-e tu do má sá ra az in ten -
zív ku ta tó mun ka so rán olyan po zi tív
vagy ne ga tív ada tok, té nyek, ame lyek
ne tán még Önt is meg lep ték a gyü le -
ke ze tek éle tét, ál la po tát, sta tisz ti ká -
it te kint ve?

– Volt jó és rossz, sőt sok ko ló in -
for má ció is, szá mos olyan, ami mé -
lyen érin tett. Mon dok egy pél dát. So -
kat be szé lünk ar ról, és haj la mo sak va -
gyunk azt gon dol ni, hogy iga zá ból a
nagy lét szá mú – ez res vagy en nél is
na gyobb lé lek szá mú – gyü le ke ze te -
ken áll az egy ház jö vő je. Rá kel lett
azon ban döb ben nem, hogy bi zony
min den na pi ér te lem ben vé ve a leg -
több gyü le ke ze tünk ma xi mum két-

há rom száz fős vagy en nél is ki sebb
ak tív kö zös ség ben él. Ez a mai va ló -
ság. Le het a hi va ta los lé lek szám en -
nél ma ga sabb, de az ak tív lét szám
ennyi. Ez volt az egyik ta nul ság szá -
mom ra: hogy ha meg aka runk újul -
ni, ezek nek a kis kö zös sé gek nek kell
meg fe le lő prog ra mot, jö vő ké pet és
bá tor sá got ad ni.

A má sik konk -
ré tum, amely ből
ki in dul tam, az a
kér dés, ame lyet év -
ről év re fel tesz nek
ne kem a hall ga tók.
Ne ve ze te sen: mi -
lyen élet pá lyá ra
szá mít hat nak öt,
tíz, húsz év múl va?
Mi lyen lesz az ál -
lás hely ze tük, mi -
lye nek a mun ka -
kö rül mé nye ik?

– Elé be is ment,
pro fesszor úr, a kö -
vet ke ző kér dé sem nek, mi kor a kö tet
egyik leg iz gal ma sabb fel ve té sé re
utalt. Az élet pá lya mo dell ki fe je zést
jól is mer jük: pe da gó gu sok, or vo sok,
jo gá szok szá má ra lé te zik ilyen. A
lel ké szi élet pá lya mo dell el ed dig is me -
ret len volt. Mi ért tart ja szük sé ges nek
en nek a be ve ze té sét? Egy ilyen spe ci -
á lis szol gá la tot, mint a lel ké szi, egy -
ál ta lán le het sé ges-e élet pá lya mo -
del lel le ír ni, pá lya ívét meg ha tá roz -
ni, majd pe dig a gya kor lat ban meg -
va ló sí ta ni?

– Amikor va la ki be fe je zi a teo ló -
gi ai ta nul má nya it, nem lát ma ga
előtt egy arány lag ki szá mít ha tó élet -
pá lyát, hi szen ez je len leg hi ány zik az
egy há zunk ból. Mi re gon do lok? A
fej lő dés nek, a to vább kép zés nek az
ívé re, amelyet konk ré tan ter vez ni
le het, amely a jö vő re néz ve mo ti vá -
ci ós té nye zőt is ad hat a lel kész nek.
Ma tel je sen ki szá mít ha tat lan, hogy ki,
mi kor, hol, ho gyan, mi lyen mun ka -
kö rül mé nyek kö zött fog szol gál ni
tíz, húsz év múl va. A fi a ta lok tu da -
to sak, kér dez nek, rá kér dez nek a jö -
vő jük re.

– Ki te kin tés gya nánt: ha jól tu dom,
kül föl dön lé te zik már mű kö dő pél da.

– Igen, több né met tar to má nyi
egy ház ban – be le ért ve test vér egy há -
zun kat, a Ba jor Evan gé li kus Egy há -
zat – ki dol goz tak egy élet pá lya mo -
dellt, ame lyet na gyon jól le het kö vet -
ni. A Lu the rá nus Vi lág szö vet ség tag -
egy há za i ban is van nak már ki dol go -
zott utak. A lé nye ge az – ezért tar tom
szük sé ges nek és fon tos nak –, hogy
iga zi, őszin te bel ső mo ti vá ci ót ad a
pá lyá ra lé pő nek. 

Ha be csü let tel dol go zik a he lyén,
ak kor lesz egy kö vet ke ző lé pés, majd
jön egy újabb, más jel le gű vagy na -
gyobb meg bí zás, egy „ki hí vá si rend -
szer” ré sze ként. Egy há zunk ban ma
sok olyan lel kész van, aki egé szen fi -
a ta lon oda ke rült egy nagy gyü le ke -
zet élé re, és on nan nem tud to vább -
fej lőd ni. Más pe dig év ti ze dek re „be -
szo rul” egy ki sebb hely re, és ott re -
ked meg. Ezen kel le ne vé le mé nyem
sze rint vál toz tat ni. 

Ma a hí vek, a gyü le ke ze tek egy re
érez he tőb ben, ki ta pint ha tób ban mi -
nő sé gi mun kát vár nak el a lel ké szek -
től. A lel ké szi mun ka mi nő sé ge
ugyan is mér he tő! Az, hogy va la ki
mi lyen gon do san ké szül fel; mennyit
pub li kál, mi lyen teo ló gi ai mun kát
vé gez – akár egy ige hir de tés köz lé -
sé re is gon dol ha tunk. S még szá mos
olyan te rü let van, ame lye ken meg -
is mer he tő vé vá lik a tu dás, ame lyet
az adott lel kész a fej lő dé se so rán el -
ért. Mind ezek nek az ér té két meg

kel le ne ta lál ni, és je lez ni kel le ne a
gyü le ke ze ti élet ben. Ez ma nem
tör té nik meg.

– Az új lel kész ge ne rá ció te hát
igény li ezek nek a táv la tok nak a meg -
fo gal ma zá sát.

– Bony há don lát hat tuk: hi he tet le -
nül fi a ta lok a lel ké szek. Ez sze rin tem

na gyon jó. Negy -
ven év alat ti az át -
lag élet kor. Em be ri
szá mí tás sze rint
év ti ze dek áll nak
előt tük a szol gá -
lat ban. Cé lo kat,
mo ti vá ci ós erő ket
vár nak. A könyv -
ben több he lyen is
em lí tem, hogy bi -
zo nyos mo bi li tás -
ra, moz gás ra nagy
szük ség van. A lel -
ké szi ál lá sok nál
mind a lel kész nek,
mind a gyü le ke -

zet nek be kel le ne kal ku lál nia, hogy
tíz-ti zen két éven ként hasz nos vál ta -
ni. Hogy ez nem prob lé ma.

Egy új he lyen a lel kész azo kat a ka -
riz má kat is meg él he ti, ki pró bál hat -
ja, ame lye ket a ko ráb bi te rü le tén
nem. A moz gás biz to sí tá sa és bel ső
igé nye nem len ne hát rá nyos, sőt
hasz ná ra vál hat lel kész nek és kö zös -
ség nek is. Ar ról nem is be szél ve,
hogy bor zasz tó arány ta lan sá gok van -
nak lel kész és lel kész élet- és mun ka -
kö rül mé nyei, fi ze té se, le ter helt sé ge
kö zött. Nagy bel ső fe szült sé ge ket
ger jesz te nek ezek az arány ta la nul
nagy el té ré sek.

– Ki nek a fel ada ta a meg ol dás?
– Könnyű len ne azt vá la szol ni: a

püs pö kö ké. En nél azon ban bo nyo lul -
tabb a kér dés. Ta pasz tal juk, hogy a
lel ké szek je len tős ré sze szük ség sze -
rű ség ből át vál lal olyas mi ket is, amik
nem lel ké szi fel ada tok. Szin te „me -
ne dzse lés kény szer ben” él nek, in téz -
mé nye ket igaz gat nak. Vagy rend kí -
vül sok hit tan órát vál lal nak, ami be
gya kor la ti lag be le fá rad nak, és ke -
ve sebb ener gi á juk ma rad a gyü le ke -
ze ti mun kák ra. 

A gyü le ke zet mű kö dé se óri á si ti -
tok. A gyü le ke zet épí tés tu do má nya
nem akar min dent „me cha ni ku san
meg ma gya ráz ni”. Nem er ről szól. A
ti tok mö gött azon ban a teo ló gi á nak
kell meg nyit nia az em be rek ér zé -
keny sé gét, a rész vé tel ben ta nú sí tott
fe le lős hoz zá ál lá sát. Teo ló gi ai meg -
fon to lá sok in dít hat nak csak el meg -
fon tolt és je len tős vál toz ta tá so kat
az egy ház ban. A lel ké szi mun ka el -
ső ren den ma is teo ló gi ai mun ka!
Enél kül le het ép pen gyor san dön te -
ni, ren del ke zé se ket hoz ni, csak
hosszú tá von nem ér de mes, mert az
egy ház ban, ha hit tel és fe le lős ség gel
gon dol ko dunk, min dent teo ló gi ai
ala pon kell meg fon tol nunk. Kö zös
gon dol ko dás nak kel le ne el kez dőd nie
eb ben a kér dés ben!

– Új és át ala kult gyü le ke ze tek épí -
té sé nek el ve it is tag lal ja – ami üdí tő -
en hat, hi szen gyak rab ban hal lunk ki -
ha ló, meg szű nő kö zös sé gek ről.

– Nagy öröm mel tölt el, ami kor
va la mi új kez de mé nye zés ről hal lok.
Meg ele ve ned het a ré gi, ha gyo má nyos
kö zös ség, és el kez dőd het új kö zös ség
épí té se is. Mind ket tő fon tos! Evan gé -
li kus meg úju lá sok ról is tu dunk: hir -
te len lát ha tó vá vá lik a fel pezs dü lés.
Tu da tos gyü le ke zet épí tés sel, szer -
ve zés sel, a temp lom ka pu kép le tes ki -
tá rá sá val meg élén kül nek a ko ráb -
ban sta ti kus gyü le ke ze tek. Ma gam is
át él tem olyan kez de mé nye zé se ket,
meg úju lást, ame lyet pél dá ul egy új

lel kész ér ke zé se ho zott. Ba la ton bog -
lár, Kő szeg, Nyír te lek, Szent end re,
Sár bo gárd, Deb re cen, Pi lis, egyes
bu da pes ti gyü le ke ze tek jut nak most
hir te len eszem be. De jó pél da le het
a ki ter jedt vá ro si szol gá la tot vál la ló
és meg úju ló gyü le ke zet re Szar vas-
Ótemp lom, Szom bat hely vagy Nyír -
egy há za-Kert vá ros is. 

Per sze nem elég a moz du lat,
amellyel ki nyi tom a temp lom aj tót, be
is kell hív ni az em be re ket az al kal -
mak ra, pél dá ul a mé dia se gít sé gé vel.
Von zó vá ten ni, amit kí ná lunk, mert
ke re sők ugyan van nak, de el kell ér -
ni, hogy be is jöj je nek, és ami a leg -
fon to sabb, ott hon ra is ta lál ja nak ná -
lunk! A fi a tal, ak tív ge ne rá ci ót a ma
esz kö ze i vel le het és kell meg szó lí ta -
ni. Lu kács Lász ló pro fesszor fo gal maz
er ről a Vi gi lia leg újabb szá má ban
úgy, hogy kri ti kus ke re sők tö me ge
vesz kö rül min ket, és ez nagy sze rű le -
he tő ség. Tar ta lom ra éhe sek. A for ma
ke vés fe le let nek.

– A győ ri Öt temp lom fesz ti vál ról
is el mond ha tó, hogy – öku me ni kus
jel leg gel – meg moz gat ja egy vá -
ros(rész) hí ve it, és szé les re tár ja a ka -
pu kat. Hogy va sár nap is be tér jen
majd az, aki hét köz ben je len volt. Mi -
vel le het még moz gó sí ta ni?

– Ma Ma gyar or szá gon ren ge teg
em ber van, aki szí ve sen csat la ko zik
egy ki sebb cso port ak ti vi tá sá hoz. A
cso por tos al kal ma kat a ha son ló hely -
ze tű, ér dek lő dé sű em be rek min dig
szí ve sen ke re sik fel. A lel kész nek
leg in kább az a fel ada ta, hogy meg ta -
lál ja és össze hoz za a ha son ló élet hely -
zet ben lé vő, hasonló ér dek lő dé si
kör be tar to zó em be re ket. Ezt vi -
szont min de nütt a hely szín adott sá -
gai sze rint le het csak vé gez ni. Per sze
ha egy össze jö ve telt nem „bib lia -
óra” né ven hir de tünk, at tól az még le -
het ki vá ló igei kö zös ség, kap cso ló dá -
si pont. Még az is le het, hogy nem
he ten te, ha nem ha von ta kell egy-egy
ta lál ko zást meg szer vez ni. És nem
fel tét le nül a lel kész a fő szer ve ző. 

– Ma gam pél dá ul hó na pok óta ke -
re sek gyász fel dol go zó cso por tot, ed dig
si ker te le nül…

– Emö gött az is ott le het, hogy egy
ki csit fé lünk az élet ne héz kér dé se i -
től. Azok tól az élet hely ze tek től, ame -
lyek ben va la ki nek igen-igen ke mé -
nyen szem be kell néz nie a hely ze té -
vel. Egy-két pon ton van nak át tö ré sek,
az élet könnyebb és szebb ol da lán –
pél dá ul je gyes ok ta tás van –, de a lel -
ké szi mun ká nak ré sze a gyá szo ló
kí sé ré se is, amely va ló ban nem ér vé -
get a te me tés szer tar tá sá val. 

Egy má sik ak tu á lis pél da: Né met -
or szág ban evan gé li kus kö rök ben a
mun ka nél kü li ek kel va ló fog lal ko zás
az utób bi év ti zed ben rend sze res té -
má ja a gyü le ke ze ti al kal mak nak.
Vagy a nyug dí jas évek re fel ké szí te ni
az idő sebb ta go kat. Az alap struk tú -
rát, „alap szol gál ta tást” ki kell szé le -
sí te ni, mert annyi a spe ci á lis, az ed -
dig meg szo kot ta kon tú li hely zet! Ne
fél jünk ezek től – vé le mé nyem sze rint
et től le het jobb a klasszi kus gyü le ke -
ze ti szol gá lat is. A jö vő ben a je len le -
gi gyü le ke ze ti struk tú rát va jon med -
dig le het őriz ni, és mi lyen pon to kon
kell ra di ká lis vál toz ta tá so kat el ér -
ni? Ez is nap ja ink kér dé se.

– Nem len ne tel jes a kép, ha nem
mu tat na rá a dik ta tú ra örök sé gé re,
va la mint a rend szer vál tás ad ta le he -
tő sé gek re mint ki hí vás ra, mellyel élt
– vagy ép pen el mu lasz tott él ni – az
egy ház.

– A po li ti kai for du lat óta el telt idő -
ben egy pri o ri tá si sor ren det vet tem
fi gye lem be, és a lel ki éb re dés he lyét

vizs gál tam. Azt lá tom, sok szor a
szer ve ze ti, mű kö dé si kér dé sek re, in -
téz mé nyek re, kül ső ke re tek re kon -
cent rál tunk, mi köz ben a bel ső, lel ki
tar ta lom, a hí vo ga tó szó, az el mé lyült
teo ló gi ai gon dol ko dás, a len dü let
má sod la gos sá vált. 

Nem jó he lyek re tet tük saj nos a
hang súlyt. Az ak ko ri hi he tet len lel -
ke se dés ma már nem le he tő ség.
Mi ért fon to sabb egy épü le t re no -
válása, mint az, hogy el ér jünk öt em -
bert egy fa lu ban, és az az öt em ber
lel ki leg test vé ri kö zös sé get al kos son?
Előbb kell fej lesz te ni egy kö zös sé get
– és az után épü let ben gon dol kod -
ni! A rend szer vál tás után köz vet le -
nül pél dá ul mi ért nem ad tunk le he -
tő sé get a ci vil gyü le ke ze ti ta gok nak
la i kus pré di ká ci ó ra? Olyan jó lett
vol na oda fi gyel ni ar ra, hogy e ka tar -
ti kus hely zet ben mi sza kad fel a
lel kük ből! 

De még most sem ké ső e té ren lé -
pé se ket ten ni. Az is jó stra té gia le -
het ne az egy ház meg úju lá sá hoz, ha
job ban meg be csül nénk egy más ka -
riz má it. Ír jon if jú sá gi éne ket, aki
er re ka pott ta len tu mot… Eb ben a
leg utób bi, ro ha nó idő szak ban ke ve -
sebb fi gyel met szen tel tünk a bel ső,
ér ték te rem tő fo lya ma tok nak, ezek
nél kül pe dig az egy ház nem tud
meg újul ni. Vég ső so ron min dig tar -
tal mi kér dés a meg úju lás. S ha va la -
hol van va la mi ér té kes, ak kor azt be -
csül jük meg, és le gyen el ér he tő min -
den ki szá má ra. Sok kal több ér ték van
lel ké szek ben és gyü le ke ze ti ta gok -
ban, mint amennyi nyil vá nos ság ra
ke rül. Na gyobb fi gye lem nek kel le ne
övez nie má sok ér té kel he tő ered mé -
nye it most is.

– Ho gyan lát ja a je len és a jö vő
gyü le ke ze te it? Op ti mis ta?

– Ab ból a szem pont ból igen, hogy
nap ja ink rop pant ne héz kér dé sei el -
in dí ta nak egy „őszin te sé gi fo lya ma -
tot”. Meg ta nu lunk las san tény leg az
em be ri élet leg ne he zebb ré sze i ről
is be szél ni a szó szé ken, le gyen az a
de vi za hi tel, a mun ka nél kü li ség vagy
a krí zis ben élők prob lé mái. Min den
meg úju lás ak kor kez dő dik el az egy -
ház ban, ha a temp lom pad ban ülő azt
ér zi: ami itt el hang zik, az az ő min -
den na pi gond ja it alap ja i ban érin ti. És
amit hall, az az éle té ben se gít ség, az
ró la szól. Ne le gyen tá vol ság a temp -
lom pad és a szó szék kö zött! Amit
mon dunk, ahogy élünk, an nak az
arany fe de ze te meg van-e az egy há -
zunk ban – ez a kér dés. Az az: hi te le -
sek va gyunk-e.

– A kö tet mi lyen vissz hang já val
len ne iga zán elé ge dett?

– Szí ve sen me gyek és be szél ge tek
ró la, ha hív nak. Re for má tus, ka to li -
kus hely ről is ér ke zett már vissza jel -
zés. An nak örül nék, ha len ne foly ta -
tá sa, az az ha nem csu pán a polc ra ke -
rül ne a töb bi könyv mel lé, ha nem át -
gon dol ná ki-ki a konk rét lé pé se ket,
és gon do lat ban, kö zös be szél ge té sek -
ben, nyil vá nos fó ru mo kon to vább ír -
nák az ol va sók. Jö vő re pél dá ul ál ta -
lá nos tiszt újí tás lesz, er re is fon tos
len ne már elő re fel ké szül ni, hogy fe -
le lő sen él jék meg a vá lasz tá so kat a
gyü le ke ze tek tag jai.

Ez a könyv nem re cept gyűj te -
mény, nem vég ső meg ol dás, ha nem
a kez de te va la mi nek. Aki nek kre a tív
meg ol dá sai van nak, ahol va la mi jó
tör té nik, az ad ja köz re, hogy más is
okul jon be lő le. A jó pél dák ból öt le -
tet me rít he tünk, és meg fo gal maz hat -
juk, mit sze ret nénk a ma gunk kis kö -
zös sé gé ben, mi hez kér jük Is ten ere -
jét. Si ker és ered mény – ez a ket tő a
gyü le ke zet épí tés hez tar to zó szó. Fel -
sza ba dult öröm mel épít sük gyü le ke -
ze te in ket, az zal a hit tel, hogy vég ső
so ron nem raj tunk mú lik, ha nem Is -
ten sze re te te és örö me mun kál ko dik.
Sza bad örül ni az evan gé li kus gyü le -
ke zet ben is!

g K há ti Do rottya

„Le gyen élet a gyü le ke zet ben!”
In ter jú Sza bó La jos pro fesszor ral,

az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem rek to rá val
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Összeállította: Boda Zsuzsa

A Bony há di Pe tő fi Sán dor Evan gé li -
kus Gim ná zi um nak több mint hat -
száz di ák ja van, felük kol lé gis ta – ha -
zánk egy re több tá já ról jön nek ide fi -
a ta lok to vább ta nul ni. A mos ta ni tan -
év nyi tó ra Né met or szág ból is ér ke zett

egy csa lád, hi szen ti zen négy éves
lá nyuk el ha tá roz ta, hogy itt tölt egy
évet eb ben a kö zép is ko lá ban.

A Bi e tig he im ban (Ba den-Würt -

tem berg tar to mány) élő Arab el la
Mu ri el Sch ne i der ta valy járt elő ször
Bony há don, a gim ná zi um kol lé gi u -
má ban meg ren de zett evan gé li kus
tá bor részt ve vő je volt, akár csak idén
nyá ron. Na gyon meg tet szett ne ki a

bony há di ok ta tá si in téz mény, ott hon
so kat me sélt ró la a csa lád já nak. És
megszületett az ötlet: itt sze ret ne ta -
nul ni. A szü lei be szél tek a lel kész nő -

vel, utá na néz tek az is ko lá nak, át gon -
dol tak min dent, és vé gül el en ged ték.
A tan év nyi tó ra ők is el kí sér ték Arab -
el lát, akit egy nagy má nyo ki osz tály -
tár sá nak, Nü bl Esz ter nek a csa lád ja
fo ga dott be.

A né met di ák lány leg több ide jét az
is ko lá ban és a kol lé gi um ban töl ti, de
igyek szik meg is mer ked ni Bony hád
ne ve ze tes sé ge i vel is. Egy tan évet
min den képp itt sze ret ne ma rad ni.
Kor tár sa i val együtt be ül a tan órák ra
is, bár egy elő re követni még nem
tudja az el hang zot takat. Né hány ta -
nár nő azon ban vál lal ta, hogy meg ta -
nít ja ma gya rul, így min den ta ní tá si
na pon fog lal ko zik va la me lyi kük egy-
egy órát Arab el lá val, aki már tud
szá mol ni, be mu tat koz ni, kö szön ni, és
pár alap dol got is meg ért.

– Hogy vagy? – for dul hir te len
Arab el lá hoz a ma gya rul fel tett kér -
dés sel Un ti Ju dit ta nár nő.

– Kö szö nöm, jól! – vá la szol ma -
gya rul a mo soly gós di ák lány, aki kö -
zel ezer egy száz ki lo mé tert uta zott
ott ho ná tól, hogy meg is mer jen egy
má sik or szá got, kul tú rát és nyel vet.

g Má té Ré ka

Né met di ák lány
a bony há di is ko la pad ban

EG OT 2011
Sze re tet tel meg hív juk a Ma gyar or szá gi Evan gé -
li kus Egy ház (MEE) di ák fesz ti vál já ra, az evan gé -
li kus gim ná zi u mok or szá gos ta lál ko zó já ra (EGOT),
me lyet Sop ron ban ren de zünk szep tem ber 23–25.
kö zött. A di ák fesz ti vál meg nyi tó ján ke rül sor a sop -
ro ni Ta nul má nyi Er dő gaz da ság (TA EG Zrt.) ál tal
fel újí tott De ák-kút fel ava tá sá ra is.

Prog ram:
Szep tem ber 23., pén tek • 14.00: Meg nyi tó a De ák-kút nál – Sze me rei
Já nos, a Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke rü let püs pö ke • 15.00: Al ter na -
tív prog ra mok: „Is merd meg Sop ront és kör nyé két!” • 19.30: A Jó nás és
Jé zus cí mű roc ko ra tó ri um elő adá sa a volt Gyer mek- és If jú sá gi Köz pont
(GYIK) épü le té ben. Áhí tat: Gáncs Pé ter, az MEE el nök-püs pö ke
Szep tem ber 24., szom bat • 9.00: Al ko tó nap a GYIK épü le té ben és kert -
jé ben • 16.00: Ró ka Sza bolcs in ter ak tív me se já té ka a GYIK ud va rán • 
17.00: Ökör sü tés – va cso ra a GYIK ud va rán • 19.00: Gá la: az al ko tó cso -
por tok be mu tat ko zá sa
Szep tem ber 25., va sár nap • 10.00: Úr va cso rás is ten tisz te let az evan -
gé li kus temp lom ban. Ige hir de tők az is ko la lel ké szek.

H I R D E T É S

A Pár be széd szív től szí vig cí mű prog ram ke re té ben ok tó ber 13-án, csü tör -
tö kön 14 órá tól ve szi kez de tét a II. or szá gos szak mai kon fe ren cia. Mot tó -
ja: Em pá ti á val a har mo ni kus vi lá gért. Fő véd nök dr. Bu da Bé la pszi chi á -
ter, pszi cho te ra pe u ta. Véd nö kök: Ko vács Pé ter, Bu da pest XVI. ke rü le té nek
pol gár mes te re, or szág gyű lé si kép vi se lő; Po zso nyi Mó ni ka, a balatonkenesei
te rü le ti szo ci á lis szol gál ta tó in téz mény ve ze tője, a MO GYESZ el nök sé gi
tag ja. Szer ve zők: a Csil lag gyer tya fény Ala pít vány, a Rá kos szent mi há lyi Evan -
gé li kus Egy ház köz ség és az Ali te ra Ügy fél kap cso la ti Kft. A kon fe ren ci át a
szer ve zők olyan szak em be rek se gít sé gé vel hív ták élet re, akik az em be ri
együtt élés har mó ni á já ért te vé keny ked nek nap mint nap.
• Hely szín: Cor vin Mű ve lő dé si Ház – Er zsé bet li ge ti Szín ház, 1165 Bu -

da pest, Hu nyad vár ut ca 43/B.
• Je lent ke zés e-mail ben a tre ning@ali te ra.hu cí men.
• Rész vé te li díj: 3000 Ft/fő.
• Je lent ke zé si ha tár idő: szep tem ber 30.
A kon fe ren cia tel jes prog ram ja a http://ori as ve szely.blog spot.com cí men
te kint he tő meg.

Bör ön te Már ta és Ka to na Er zsé bet

H I R D E T É S

A Ke resz tyén Ér tel mi sé gi Fó rum kö vet ke ző al kal mán, szep tem ber 26-
án, hét főn 18.30-kor a bu da hegy vi dé ki evan gé li kus temp lom ban (Bu da -
pest XII., Kék  Go lyó u. 17.) A sem mi ágán ül szí vem (Jó zsef At ti la ver -
se i ből) cím mel Ud va ros Bé la ren de ző tart elő adást és fó rum be szél ge tést.
Az al ka lom ra min den ér dek lő dőt sze re tet tel vá runk!

H I R D E T É S

A De ák Té ri Evan gé li kus Gim ná zi um ba a 2012/13-as tan év re fel vé te liz -
ni szán dé ko zó di á kok és szü le ik szá má ra 2011. ok tó ber 1-jén, szom ba -
ton 10 óra kor fel vé te li tá jé koz ta tót tar tunk. Ezen az al kal mon az is ko -
la ve ze tői szá mol nak be a szü lők nek is ko lánk mű kö dé sé ről, ha gyo má -
nya i ról és a fel vé te li rend szer ről, a gye re kek pe dig di ák ja ink se gít sé gé -
vel is mer he tik meg az is ko lát. Sze re tet tel vár juk az ér dek lő dő, most 4.
és 8. osz tá lyos ta nu ló kat szü le ik kel együtt!

H I R D E T É S

b Tan évet kez dett Ro má nia-szer -
te az el múlt hét főn szám ta lan
gyer mek. Az el ső sök vi rág csok -
rot szo ron gat va lép ték át az is -
ko la kü szö bét, és az óvo dá kat is
új ra zsi vaj töl ti be. Hát még
Négy fa lu ban, ahol most nyi tot -
ta meg elő ször ka pu it a ma gyar
tan nyel vű nap kö zis óvo da!
Öröm re és re mény ke dés re le het
oka a kö zös ség nek, de még sok
aka dályt kell le győz ze nek, hogy
gyer me ke ik va ló ban szín vo na las
ok ta tás ban ré sze sül hes se nek
egé szen az érett sé gi ig.

Az evan gé li kus több sé gű Bar ca ság
szí vé ben, Négy fa lu ban, pon to sab -
ban a cser nát fa lu si evan gé li kus temp -
lom ban gyűl tek össze a Zaj zo ni Rab
Ist ván Ál ta lá nos Is ko la és Kö zép is ko -

la di ák jai, hogy Is ten igé jé re fi gyel ve
in dul ja nak út nak az új tan év ben. 

E so rok író ja mint lel kész je lölt a
biz ta tás és bá to rí tás sza va i val szólt
hoz zá juk (képünkön). Az in ter ak tív
ige hir de tés ke re té ben a kö zel két száz -
nyolc van di ák öröm mel adott han got

ér zel me i nek. Lé leg zet-vissza fojt va
fi gyel ték a bár kát, amellyel nem csak
Nó ét véd te meg Is ten, de őket is
meg vé di a vá rat lan vi ha ro kat ígé rő
tan év fo lya mán. Min den ki szá má ra
fel tün dö költ a szi vár vány je le, amely
ígé re tet, biz ta tást je lent. Is ten az élet
Is te ne, nem a pusz tu lá sé, a szür ke sé -
gé; ő az, aki a kö vet ke ző hó na pok ban
szí nek kel, vi dám ság gal, új fel fe de zé -
sek kel akar ja meg aján dé koz ni őket. 

Va ló ban van nak már biz ta tó je lek
a négy fa lu si ma gyar nyel vű ok ta tás
szá má ra – tud hat ták meg az egy be -
gyűl tek Papp Ár pád igaz ga tó tan év -
nyi tó be szé dé ből. Ko vács Le hel Ist ván
és a szü lői bi zott ság mun ká já nak
kö szön he tő en szep tem ber 12-én reg -
gel meg nyit hat ta ka pu it az új nap kö -
zis óvo da, aho vá hu szon öt gye re ket
vár nak. Kész a két kis me se be li te rem,
de más is kel le ne ah hoz, hogy az in -
téz mény be tölt hes se a fel ada tát:

szük ség van egy da dá ra, ám ezt az ál -
lást a tan fel ügye lő ség még nem en -
ge dé lyez te. Így egy óvó nő és egy
ön kén te sen be se gí tő nyug dí jas kol -
lé ga küzd a si ke rért az el ső na pok ban. 

Biz ta tó az is, hogy hu szon egy gye -
rek kezd te el a Zaj zo ni Rab Ist ván-is -

ko lá ban az el ső osz tályt. Az el múlt két
év el csüg gesz tő ku dar cá nak el len sú -
lyo zá sa ként idén si ke rült egy ti zen öt
fős ki len ce dik osz tályt in dí ta ni ter mé -
szet tu do má nyi pro fil lal. A szü lők és
a tan tes tü let mun ká já nak ered mé nye -
ként a jö vőt il le tő en po zi tí vak a je lek. 

A tan év nyi tón részt vett a vá ros ma -
gyar al pol gár mes te re, Jó nás And rás. Az
ő je len lé te ugyan csak biz ta tó jel az is -
ko la szá má ra, ugyan is több szin ten is
rend kí vü li szük ség van a tá mo ga tás ra.
Évek óta be fe je zet le nül áll egy is ko la -
épü let, mi köz ben to váb bi tan ter mek,
tor na te rem hi á nyoz nak. Ám a tan fel -
ügye lő ség és az ál lam tá mo ga tá sa hí -
ján ne héz kes a to vább ha la dás…

Er dély fő vá ro sá ban is meg nyi tot -
ták a tan évet. A ko lozs vá ri evan gé -
li kus gye re kek e hó nap tól nem csak az
is ko lát, ha nem a gyü le ke ze ti val lás -
órá kat és a kon fir má ci ói ok ta tást is
gyak ran lá to gat ják majd. A tan év nyi -

tó nap ján jó han gu la tú sze re tet ven -
dég ség ke re té ben „bár ka könyv jel -
zőt” ké szí tet tek a ne bu lók, hogy a
tan köny vek lap jai kö zé he lyez ve új -
ra és új ra em lé kez tes se őket Is ten biz -
ta tó je len lé té re. 

g Ka lit Esz ter

Óvo da nyi tás sal kez dő dött
az új tan év ke le ten
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Valójában két in ter net van. Ennyi re
egy sze rű mind az, ami ről ma ír ni fo -
gok. Két in ter net van: az egyik vi szi a
pénzt, a má sik hoz za. Az egyik olyan
web ol da lak ból áll, ame lyek re pénzt
kell köl te ni, hogy mű köd je nek, a má -
sik nak az ol da la it pe dig jel lem ző en
azért hoz ták lét re, hogy tu laj do no sa -
ik nak hasz not ter mel je nek.

Ez tel je sen rend ben is van. A gond
ott kez dő dik, ha a ket tőt egy for má nak
te kint jük, no ha ál ta lá ban más kép -
pen is be szé lünk ró luk. Az egyik ese -
té ben kü lön fé le hi ú sá gi mé rő szá mo -
kat em le ge tünk (va nity met rics az
an gol szász szak iro da lom ban): hány lá -
to ga tó van, vagy hány ol dalt töl töt tek
le. A má sik ese té ben az szá mít, hogy
a lá to ga tó ból mi lyen re ak ci ót vál tott
ki az ol dal (eze ket acti on ab le met rics
né ven ta lál juk meg): hány lá to ga tó re -
giszt rált, vagy há nyan vá sá rol tak.

Az el ső cso port ba tar to zó ol da lak
ese tében ál ta lá ban nin cse nek más cé -
lok, csupán a jól hang zó sta tisz ti kai
mu ta tók el éré se. Mert azok tény leg
mu ta tó sak tud nak len ni, no ha ezek re
az ol da lak ra gyak ran a na gyon ma gas
le pat ta ná si arány (bo un ce ra te) is jel -
lem ző; vagy akár az, hogy a lá to ga tók
több sé ge az ol da lon ke ve sebb mint tíz
má sod per cet tölt el, így az tán pusz tán
hi ú ság ból le het csak ol va só nak ne vez -
ni őket. A má sik cso port ol da lai ese -
té ben a kon ver zió az el ső szá mú
szem pont: min den lá to ga tót va la mi -
lyen cse lek vés re kell ösz tö nöz ni, mert
a „meg érin tett” lá to ga tó vá lik olyan fel -
hasz ná ló vá, aki az után hasz not hoz.

Az egyik in ter net ese tében az ol da -
lak ké szí tői könnyedén kioktatnak
má so kat: minden úgy jó, ahogy ők
gon dolják – az ol da laik nak nem kell
pénzt ter mel niük, általában nem is
alkalmasak rá, ők maguk pedig nem
hasz nál nak olyan eszközöket, ame lyek -

kel képessé te het nék erre a honlapjukat.
A má sik in ter net ese tében a fej lesz tők
fo lya ma to san tesz tel nek, és ame lyik
meg ol dás job ban tel je sít, az ma rad. Itt
a fel hasz ná ló ké nyel me szá mít, és mi -
vel vég ső so ron ő fi zet is va la mi kép pen,
ezért ter mé sze tes, hogy ideális körül -
mé nyeket te rem te nek neki…

* * *

Né hány éve – kevés szabad időm -
ben – a má sik in ter net vi lá gá ban dol -
go zom. Nem gond, ha na po kig kell
pró bál gat nom, hogy egy gra fi kai
elem egy képpontnyival ar rébb ke rül -
jön-e vagy sem, mert a vég ered mé -
nyül ka pott har mo ni kus össz kép
hasz not fog haj ta ni. Rá adá sul nem
kell min den tu dó nak len nem, elég

csak kü lön fé le vál to za to kat AB tesz -
tel nem, hogy ki de rül jön, me lyik a leg -
jobb. És nem kell, hogy iga zam le gyen
egy el kép ze lést il le tő en, mert a tesz -
te lés ré vén min den eset ben én já rok
jól. Mivel a felhasználóim jól járnak.

Az el ső in ter net vi lá gá nak né mely
össze csa pott ol da lát lát va né ha meg -
kér dez ném: egy ál ta lán szá mít nek tek
bár mit is, hogy mi lyen ha tást vál to tok
ki az em be rek ből? De az tán a leg több -
ször ar ra ju tok, hogy meg se ér te nék,
mi re gon do lok. Más nyel vet be szé lünk.
Két in ter net van, két kü lön vi lág.

g Nagy Ben ce
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Hoz zá va lók: 2 po hár jog hurt, 4 po hár
liszt, 2 po hár kris tály cu kor, 1 po hár
olaj, 4 db to jás, 1 cso mag va ní li ás cu -
kor, 1 cso mag sü tő por, íz lés sze rint
gyü mölcs, fa héj, cso ko lá dé da ra bok.

El ké szí tés: a hoz zá va ló kat össze ke -
ver jük, majd sü tő pa pír ral ki bé lelt
tep si be önt jük. A da ra bok ra vá gott
gyü möl csöt be le do bál juk, íz lés sze -
rint meg szór hat juk fa héj jal, eset leg
te he tünk be le cso ko lá dé da ra bo kat is.

Körülbelül 160 fokra elő me le gí tett
sü  tő ben fél óráig sütjük.

SZ E RETET VE NDÉ G SÉ G RE

Jog hur tos-gyü möl csös
szeletek
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Két in ter net
E G YH ÁZ É S VIL ÁG H ÁLÓ

Rovatgazda: Nagy Bence

E VÉ L&LE VÉ L

„Tisz títsd meg szí ved, Je ru zsá lem né pe…”
„Tisz títsd meg szí ved, Je ru zsá lem né pe…” – éne kel tük au gusz tus 28-án a rá -
di ós is ten tisz te le ten. Hogy sze ret jük ezt az éne ket! Úgy érez zük, hogy mi -
re vé gé re érünk, egy lé pés sel kö ze lebb ke rü lünk a Krisz tus nap já hoz, meg -
tisz tu lunk, erőt ka punk a bűn el le ni küz de lem hez. Ámen, hal le lu ja!

Az után kö vet ke zett az ige ol va sás, a Ró mai le vél 4,1–8. Ha va la ki fi gyelt,
ész re kel lett ven nie a disszo náns hang vé telt. Pál apos tol egy mon dat tal
fél re söp ri igye ke ze tün ket, az üd vös ség fe lé tö rek vé sün ket: „Aki fá ra do -
zik, an nak a bért nem ke gye lem ből szá mít ják…” To váb bá „Dá vid is azt az
em bert mond ja bol dog nak, aki nek az Is ten cse le ke de tek nél kül tu laj do -
nít igaz sá got”.

Pe dig mi hogy sze re tünk „jót cse le ked ni min de nek kel”, hogy sze ret jük „vizs -
gál ni a tör vényt”, sze ret nénk „hó fe hér re mos ni” lel kün ket, „meg tisz tí ta ni aj -
kun kat ol tár ról vett szén nel”, sőt né ha „os tort fon ni gyar ló tes tünk el len”.

Ez mind rend ben is len ne, ha eb ben az ének ben nem áll na mel let te: „Hogy
meg tar tas sál…” – „Hogy ki ne pusz tulj!” – „Vagy üd vöd vesz ted!” Mert ha
ez az oka igye ke ze tünk nek, ak kor jaj ne künk, ak kor Is ten fá ra do zá sa ink alap -
ján fog ne künk fi zet ni.

Ezért azt gon do lom, en nek az ének nek nem len ne he lye az Evan gé li kus
éne kes könyv ben, eset leg egy ró mai ka to li kus ban, bár ma már ők sem fog nak
os tort, hogy tes tük ből ki űz zék az ör dö göt.

Az ör dög nem tes tünk ben, ha nem lel künk ben van, ab ban az igye ke ze tünk -
ben, hogy a tör vényt vizs gál va és tel je sít ve kö ze lebb ke rül jünk Is ten hez. Jó
lu the rá nus ként tud nunk kel le ne, hogy a tör vény nem éle tet, ha nem ha lált
je lent szá munk ra.

Hi á ba tisz tít gat juk szí vün ket, te le van az „bűn nel, go nosz ság gal” (lásd 319.
éne kün ket). Ha va la mi jó van ben nünk, azt nem igye ke ze tünk nek, ha nem
Krisz tus bűn bo csá tó ke gyel mé nek kö szön het jük.

Sen ki ne ért se fél re, Scholz Lász lót tisz te lem, sok éne két öröm mel ének -
lem, de itt hi ba van. En nek az ézsa i á si köl te mény nek ver ses kö tet ben len ne
a he lye, nem egy evan gé li kus éne kes könyv ben.

g Szi las At ti la (Vár pa lo ta)

„Aki hisz a Fi ú ban, an nak örök éle te van…” (Jn 3,36) A szé csé nyi evan -
gé li kus gyü le ke zet Is ten irán ti há lá val és ör ven de zés sel em lé ke zik a meg -
tar tó ke gye lem re és mind azok ra, akik temp lo muk épí té sén és meg úju -
lá sán fá ra doz tak. A meg újult temp lom ban a szep tem ber 18-án 15 óra -
kor kez dő dő temp lom szen te lé si al kal mon dr. Fa bi ny Ta más, az Észa ki
Egy ház ke rü let püs pö ke szol gál. Az is ten tisz te let hez kap cso ló dó an em -
lék táb lák ava tá sá ra is sor ke rül; az együtt lé tet sze re tet ven dég ség zár ja.
Sze re tet tel hí vunk és vá runk min den kit csa lád já val együtt az ün nep lő
gyü le ke zet kö zös sé gé be!

Az egy ház köz ség el nök sé ge

H I R D E T É S

Te rem tés vé de lem té má jú kül misszi ói nap lesz az Evan gé li kus Kül -
misszi ói Egye sü let és a Bu da pest-Fa so ri Evan gé li kus Egy ház köz ség szer -
ve zé sé ben. Idő pont: szep tem ber 24., szom bat, 10-től 15 órá ig. Hely szín:
Bu da pest VII., Dam ja nich u. 28/b fsz.1., gyü le ke ze ti te rem.

Prog ram: Áhí tat (Ara di György lel kész) • Elő adás ve tí tés sel: Misszi -
o ná ri us vol tam Ke nyá ban (Man fred Kurth ba jor evan gé li kus lel kész) •
Ebéd szü net (sze rény ebé det biz to sí tunk) • Az elő adás foly ta tá sa: Vál to -
zó vi lág Ke nyá ban • „Te rem tő ke zek” – ki ál lí tás meg nyi tá sa Ru zics kay
György fes tő mű vész mű ve i ből

A nap fo lya mán ér ke ző ado má nyo kat az af ri kai éhe zők meg se gí té sé -
re to váb bít juk. Min den ér dek lő dőt sze re tet tel vá runk.

H I R D E T É S

A Hair cí mű mu si cal hip pi jei még a
nap hoz akar tak utaz ni (és ezek hez az
uta zá sok hoz jócs kán hasz nál tak se -
géd anya got is), és mi nél kö ze lebb
ke rül ve fel ol dód ni, meg fü röd ni a
fény ben, me leg ség ben. Mi két láb bal
a föl dön áll va, ma rad va is lát hat juk,
érez het jük a fé nyét, me le gét, él vez het -
jük az ál dást a Nap fé nyén ke resz tül.

Min den, mi él, csak té ged hir det –
kez dő dik egy is mert if jú sá gi éne -
künk. Lép ten-nyo mon ta pasz tal hat -
juk, ha ér tő en fi gye lünk, hogy ami
nem él, az is. A nap, a le ve gő, a víz, a
ter mé sze ti kör nye zet meg annyi aján -
dé kot, le he tő sé get rejt ma gá ban.

Ma gyar or szá gon tíz év alatt több
mint két sze re sé re nőtt a meg úju ló
ener gia ré sze se dé se az áram el lá tás -
ban, de még nem éri el az uni ós át la -
got. 2009-ben a meg úju ló ener gia
(vagy is a nap-, szél- és víz ener gia, va -
la mint a bio massza) ré sze se dé se 7,3
szá za lék ra emel ke dett a tel jes fel -
hasz ná lá son be lül az 1999. évi 3,3 szá -
za lék ról. Vi szont az EU hu szon hét
tag or szá gá ban át la go san 5,4 szá za lék -
ról 9 szá za lék ra nőtt a meg úju ló
ener gia ré sze se dé se. A hu szon hét
EU-tag or szág kö zül Lett or szág áll
az élen, itt a tel jes vil la mos ener gia-el -
lá tás 36,2 szá za lé ka szár ma zott meg -
úju ló for rás ból 2009-ben, a má so dik
Svéd or szág 34,4 szá za lék kal, a har ma -
dik Auszt ria 27,3 szá za lék kal.

A meg úju ló ener gi ák hasz no sí tá -
sá ra a pi ac szá mos ter mé ket és tech -
no ló gi át kí nál az ér dek lő dő szá má ra,
azon ban a bőséges kí ná lat sok eset -
ben dön té si ne héz sé ge ket okoz hat.

A meg úju ló ener gia-hasz no sí tás
el ter je dé sé nek má sik aka dá lya, hogy

a tech no ló gi ák po ten ci á lis vá sár lói
ke ve set tud nak az al kal ma zás le he -
tő sé ge i ről, az egyes tech no ló gi ák
mű sza ki-gaz da sá gi elő nye i ről és
eset le ges hát rá nya i ról, a kap cso ló dó
kör nye zet vé del mi és tár sa dal mi ha -
tá sa i ról.

A Komp lex fenn tart ha tó ság min ta -
pro jekt a Ba la ton szár szói Evan gé li kus
Kon fe ren cia- és Misszi ói Ott hon ban
cí mű pro jekt hang sú lyos cél ja, hogy

se gít sé get nyújt son a fenn tart ha tó fej -
lő dés sel kap cso la tos in for má ci ók ke -
ze lé sé ben, meg ér té sé ben, ezért az
el kö vet ke ző he tek ben az ott hon fej -
lesz té se in ke resz tül mu tat juk be a le -
he tő sé ge ket.

A nap ener gia egy sze rű en hasz -
no sít ha tó, és rend kí vül kör nye zet ba -
rát ener gia for rás. A nap ener gia hasz -
no sí tá sa ki fi ze tő dik, hi szen meg fe le -
lő rend szer rel a nap egész év ben
ener gi á val lát hat el ben nün ket, így
nem csak a kör nye ze tet óv juk, ha nem
a számláinkon szerepelő összegeket
is csök kent het jük.

Ma gyar or szág adott sá gai a nap -
ener gia-hasz no sí tás szem pont já ból
ked ve zőb bek, mint sok eu ró pai or szá -
géi: az évi nap sü té ses órák szá ma

1700–2200, a be eső nap su gár zás
éves össze ge át la go san 1300 kWh/m2.
Az az a nap sü tés négy zet mé te ren -
ként több mint 1000 kWh ener gi át
ter mel éven te – azo nos az ener gia tar -
tal ma mint egy 100 li ter fű tő olaj jal
vagy 100 köb mé ter föld gáz zal.

A nap ener gia-hasz no sí tó be ren de -
zé sek al kal ma zá sá ra azok a te rü le tek
a leg elő nyö seb bek, ahol ala csony hő -
mér sék le tű le ve gő re vagy víz re van

szük ség.
A nap ener gi át két fé le

mó don le het köz vet le nül
hasz no sí ta ni: ak tív és
passzív mó don. Az ak tív
hasz no sí tás az, ami kor
va la mi lyen, di rekt ilyen
cél ra ké szí tett esz köz,
nap kol lek tor vagy nap -
elem se gít sé gé vel ala kít juk
át a nap su gár zá si ener gi -
á ját hő vé vagy vil la mos

ener gi á vá. A passzív hasz no sí tás az,
ami kor kü lön esz köz nél kül hasz no -
sít juk a nap ener gi át az épü le tek fű té -
sé re (pél dá ul meg fe le lő tá jo lás, cél sze -
rű üve ge zés, ha té kony szi ge te lés és al -
kal mas szer ke ze ti anya gok fel hasz ná -
lá sá val).

Szá mos te rü le ten szin te ész re vét -
le nül hasz nál juk a nap ener gi á ját
(üveg há zak, fó lia sát rak, ta kar mány -
szá rí tás, asza lás).

Az ak tív hasz no sí tás két leg jel -
lem zőbb te rü le te: a nap kol lek to rok és
a nap ele mek. A nap kol lek to rok jel -
lem ző en a hasz ná la ti me leg víz elő -
ál lí tá sá ban, il let ve a fű tés rá se gí tés ben
hasz ná la to sak. A nap ele mek vil la mos
ener gia elő ál lí tá sá ra hasz nál ha tó ak.

g Ko csis Ist ván

„Jó reg gelt, nap fény…”

KÖZ LE MÉNY
A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke -
rü le té nek il le té kes bi zott sá ga ál tal – a 2005. évi III. tör vény 14. §-a, va -
la mint a 3/2003. (V. 23.) or szá gos sza bály ren de let ren del ke zé se sze rint
– szep tem ber 12-én Győ rött le foly ta tott pa ró ku si al kal mas sá gi vizs gá -
la tot Pet hő Ju dit (Nagy alá sony–Dab rony–Ne messza lók) és Tóth Ká roly
Ist ván (Ta ká csi és Ho mok bö dö ge) be osz tott lel ké szek ered mé nye sen meg -
ál lot ták. A bi zott ság meg ál la pí tot ta, hogy ne ve zett lel ké sze ink az ön ál -
ló gyü le ke ze ti lel ké szi szol gá lat vég zé sé re al kal ma sak; er re a szol gá lat -
ra meg vá laszt ha tók vagy meg hív ha tók.

Né hány hét tel ez előtt je lent meg a nép sze rű Fi re fox bön gé sző 6-os ver -
zi ó ja, amely nek egyik új don sá ga a szö ve gek igény sze rin ti au to ma ti kus
el vá lasz tá sa. Mind ez idá ig nem volt ta ná csos we bes fe lü le ten sor ki -
zárt szö ve ge ket hasz nál ni, ugyan is a sza vak kö zött ál ta lá ban túl nagy
szó kö zök ke let kez tek – a prog ram új vál to za ta ezt a prob lé mát old ja
meg. Mi vel a ma gyar nyel vű el vá lasz tás hoz spe ci á lis nyel vi mo dul ra volt
szük ség, a Mo zil la Foundation la punk ter ve ző szer kesz tő jét, Nagy Ben -
cét kér te meg, hogy fej lesz té se it te gye el ér he tő vé a Fi re fox szá má ra.
Együtt mű kö dé sük nek kö szön he tő en a bön gé sző ké sőb bi ver zi ó i ban már
el ér he tő a ma gyar nyel vű el vá lasz tás.

– So kat kö szön he tek a nyílt for rá sú kez de mé nye zé sek nek, ezért er -
köl csi kö te les sé gem, hogy tá mo gas sam is őket. Egy út tal örü lök an nak,
hogy az Evan gé li kus Élet kö te lé ké ben vég zett szak mai mun ka „mel lék -
ter mé ke” minden magyarul olvasó ember hasz ná ra vál hat – nyi lat koz -
ta új ság írói kér dés re Nagy Bence. A ma gyar el vá lasz tást is tar tal ma zó
Firefox teszt ver zi ó ja le tölt he tő a http://nightly.mo zil la.org/ cím ről.

d EvÉ let-in fó

AB tesztelés a moly.hu-n – a több mint tízháromezer látogatóval végrehajtott
vizsgálat során az alsó megoldás 30-kal több átkattintást eredményezett
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VASÁRNAP

6.00 / Ten kes Rá dió (Sik lós)
Lé lek han go ló. Az Evan gé li kus
Rá dió misszió össze ál lí tá sa
(on-line adás:
www.ten kes ra dio.hu)
09.00 / Ci vil Rá dió
(Bu da pest)
Bach-ta lál ka
(ze nei mű sor)
9.45 / m1
Kér dé sek a Bib li á ban
10.00 / m1
Re for má tus ma ga zin
12.05 / Du na Tv
Élő egy ház
(val lá si hír adó)
16.15 / RTL Klub
Nem ze ti Vág ta 2011
Élő köz ve tí tés a dön tők ről
0.50 / m1
Kon cer tek az A38 ha jón
A Hea ven Street Se ven 15.
szü le tés na pi kon cert je

HÉTFŐ

6.05 / Du na Tv
Az er dé lyi szász kul tú ra
nyomá ban
13.45 / PAX
Hét szó az em be rért
(mul ti mé di ás pas sió)
14.00 / Bar tók rá dió
A hét ze ne szer ző je: Cé sar Franck
A Sa int Clo til de or go nis tá ja
16.40 / m2
A hang szer ké szí tés mes te rei
A zon go ra
18.10 / PAX
A zsol tá ros és a zsol dos
(szín há zi elő adás)
19.35 / Bar tók rá dió
Nem zet kö zi zon go ra ver seny
Liszt Fe renc em lé ké re
Díj ki osz tó ün nep ség és a
győz te sek gá la hang ver se nye
21.00 / Du na Tv
Pi af (an gol–cseh–fran cia já -
ték film, 2007) (135')

KEDD

11.30 / m2
Az én Bu da pes tem
12.05 / Bar tók rá dió
Az Or feo ze ne kar hang ver se nye
(sop ro ni evan gé li kus temp -
lom, 2011. jú ni us 21.)
21.00 / Du na Tv
A mé nes gaz da
(ma gyar já ték film, 1978) (95')
21.00 / m1
Ár mány és sze re lem an no
1951 (té vé film, 2011) (55')
22.45 / Du na Tv
A ber li ni fal nyu lai
(len gyel–né met do ku men -
tum film)
23.00 / Pe tő fi rá dió
Akusz tik
A Roy & Ádám trió kon cert je
23.30 / m1
A rej té lyes XX. szá zad
Kun Mik lós tör té nész is me -
ret ter jesz tő mű so ra

SZERDA

6.40 / Du na Tv
Is ten ke zé ben
10.00 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó. Ben ne:
An to nio Lot ti: F-dúr re kvi em
12.45 / M. Ka to li kus Rá dió
Gu zsa lyas
Tánc há zi mu zsi ka
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
20.05 / m1
Is ten hoz ta, őr nagy úr!
(ma gyar film, 1969) (96')
21.00 / Du na Tv
Ma dách Im re: Az em ber
tragé di á ja
A Sze ge di Sza bad té ri Já té kok
elő adása fel vé tel ről
22.00 / m2
Zár óra fi a ta lok nak
Mol nár Fe renc Ca ra mel

CSÜTÖRTÖK

5.26 / m1
Haj na li gon do la tok
11.00 / Du na II. Au to nó mia
A bel vá ro si plé bá nia temp lom
100 éve
14.00 / Bar tók rá dió
A hét ze ne szer ző je: Cé sar
Franck
A „fran cia Bach” és Vic tor
Hu go
14.35 / Kos suth rá dió
Tér-idő
Ta nyá tól az óri ás vá ro sig
17.05 / Kos suth rá dió
Irány Lon don!
A Ma gyar Rá dió olim pi ai
felve ze tő mű so ra
23.00 / Film mú ze um
Gáz láng
(ame ri kai film, 1944) (114')
23.05 / Du na Tv
Mu zsi kás tör té net –
A Mu zsi kás együt tes 35 éve
Ez a mi ze nénk

PÉNTEK

10.00 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó
Ben ne:
Has se: d-moll mi se
13.24 / Bar tók rá dió
XI II. bu da pes ti nem zet kö zi
kó rus ver seny 2011
A Mag ni fi cat if jú sá gi kó rus
éne kel
14.20 / m1
Ven dég ség ben Iz ra el ben
15.15 / Kos suth rá dió
Ki hí vás
Ami ről a vi lág vi tat ko zik
18.00 / Bar tók rá dió
A ze né ről
Dob szay Lász ló tól
bú csú zunk
18.15 / m2
Sza bad lá bon Er dély ben
23.05 / Du na Tv
Fe hér le an der
(ame ri kai já ték film, 2002)
(106')

SZOMBAT

7.55 / Du na Tv
Az Ótes ta men tum
(olasz so ro zat)
12.00 / Bar tók rá dió
Hang ver seny dél idő ben
12.05 / Du na Tv
Is ten ke zé ben
15.45 / M. Ka to li kus Rá dió
Moz gás ban
Bach tól a Beat le sig
16.00 / m1
Ma gyar or szág tör té ne te
A Hor thy-kor szak
16.30 / m1
Hogy volt?! Színészkirályok:
Márkus László és Mensáros
László (magyar ismeretter -
jesz tő műsor, 2010) (107') 
18.04 / Kos suth rá dió
A Met ró Klub tól a Szi ge tig
22.25 / m1
A Nem adom fel együt tes és a
Qu imby együt tes jó té kony sá gi
kon cert je

VASÁRNAP

7.00 / Má ria Rá dió
(Bu da pest)
Öku me ni kus lap szem le
8.00 / Ci vil Rá dió (Bu da pest)
Lé lek han go ló. Az Evan gé li kus
Rá dió misszió össze ál lí tá sa
(on-line adás:
www.ci vil ra dio.hu)
10.15 / m1
Evan gé li kus ma ga zin
(is mét lés: 13.20 / m2)
10.50 / m1
Lá to ga tó ban Cso mós Jó zsef
re for má tus püs pök nél
12.05 / Du na Tv
Élő egy ház (val lá si hír adó)
15.05 / Bar tók rá dió
Ju bi la te Deo. Év szá za dok
egy há zi mu zsi ká ja
18.34 / M. Ka to li kus Rá dió
Gre go ri án éne kek
22.30 / m1
Oda az igaz ság
(ma gyar film, 2009) (86')

VASÁRNAPTÓL VASÁRNAPIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból szeptember 18-ától szeptember 25-éig

Va sár nap
Vár juk a mi bol dog re mény sé gün ket, a mi nagy Is te nünk és üd vö zí tőnk, Jé -
zus Krisz tus di cső sé gé nek meg je le né sét. Tit 2,13 (Zsolt 82,8; Lk 10,25–37; 1Jn
4,7–12; Zsolt 78,32–55) Le gyen előt tünk hang sú lyos mai igénk, mely ar ra ta -
nít, ab ban erő sít, hogy mi Jé zus Krisz tus Is tent vár juk. Jé zus Krisz tus, aki meg -
halt ér tünk, Is ten. Tö ké le tes az ál do za ta, tö ké le tes a bo csá na ta. Jé zus
Krisz tus, aki fel tá madt és fel ment a menny be, Is ten. Bár rejt ve van ha tal ma,
de aki rá bíz za ma gát, azt ol tal má ban tart ja, ezért mi ma gun kat „Krisz tus Is -
ten nek ajánl juk” (gö rög ka to li kus li tur gia). Tud juk, hogy Jé zus Krisz tus Is -
ten vissza jön. Bol dog re mény ség gel vár juk, hogy vissza jöj jön di cső ség ben,
me lyet meg oszt ve lünk. Ez a di cső ség messze fe lül múl ja az ál ta lunk el ért vagy
vá gyott di cső sé get, és bő ven kár pó tol min den meg pró bál ta tá sért és szen -
ve dé sért.

Hét fő
Tér jen meg min den ki a ma ga go nosz út já ról és gaz tet te i ből! Jer 25,5a (Mt 3,8;
5Móz 15,1–11; Mt 15,21–28) Meg döb ben tő nek, túl ke mény nek ta lál hat juk Je -
re mi ás pró fé ta sza va it. A fel szó lí tást azon ban Is ten üze ni sa ját né pe tag ja -
i nak. A köz gon dol ko dás olyan le he tett a pró fé ta ko rá ban, mint ma. Az er -
köl csöt re la ti vi zál ták. Ami ne kem, az egyén nek hasz nos, ami jó nak tű nik,
az nem er kölcs te len. A mér té ket az em ber gyak ran ön ma gá hoz iga zít ja. Is -
ten azon ban nem vál to zik, igé je örök. Ami kor az Úr Jé zus el kezd te meg vál -
tó mun ká ját, azt mond ta: „Tér je tek meg, mert el kö ze lí tett a mennyek or szá -
ga.” (Mt 4,17) Ami ál dás a Jé zus Krisz tus ban meg je lent mennyei ki rály ság -
ból el éri szí ve met és vá gyat éb reszt ben nem, ar ra in dít, hogy le bo rul jak előt -
te, hogy meg sza ba dít son mind at tól, ami ez zel a ki rály ság gal nem fér össze. 

Kedd 
Krisz tus a mi örök sé günk zá lo ga, aki meg vált ja tu laj don né pét az ő di cső sé -
gé nek ma gasz ta lá sá ra. Ef 1,14 (Ézs 49,3; Ám 5,4–15; Mt 15,29–39) „Jé zus Krisz -
tus (…) az én Uram, aki en gem, el ve szett és meg ítélt em bert meg vál tott, vagy -
is min den bűn től, a ha lál tól és az ör dög ha tal má ból meg sza ba dí tott.” (Lu -
ther Már ton: Kis ká té) En gedd, hogy el vé gez ze éle ted ben sza ba dí tó mun ká -
ját! Éle ted így lesz Is ten sze re te tét, Krisz tus ál do za tát di cső í tő élet té. Így tudsz
utat mu tat ni azok nak, akik sza ba dí tás ra vágy nak. Az egykori Német De mok -
ratikus Köztársaságban volt egy fa lu, me lyet tel je sen kö rül fa laz tak. Az ott
la kók kö zül so kan let tek klauszt ro fó bi á sok, de presszi ó sok, szo ron gók. So -
kan él nek lát ha tat lan fa lak tól, sö tét erők től kö rül vé ve, re mény ség nél kül.

Szer da 
Pál ír ja: Imád ko zom azért, hogy a sze re tet egy re in kább gaz da god jék ben ne -
tek is me ret tel és iga zi meg ér tés sel; hogy meg ítél hes sé tek, mi a he lyes, hogy tisz -
ták és ki fo gás ta la nok le gye tek a Krisz tus nap já ra. Fil 1,9–10 (5Móz 5,33; 5Móz
24,/10–15/17–22; Mt 16,1–12) Aki re Is ten em be re ket bíz, an nak fel ada ta imád -
koz ni ér tük. Nem a si ke re kért, ha nem azért, hogy krisz tu si lel kü let le gyen
ben nük. Ha a má sok irán ti sze re tet gaz da go dik ben nünk, nem ítél ke zünk,
ha nem imád ko zunk azért, hogy Is ten a ne ki tet sző mó don nyújt son se gít -
sé get. Csak az Úr tud ja el vé gez ni, hogy em ber tár sa ink „tisz ták és ki fo gás -
ta la nok le gye nek a Krisz tus nap já ra”.

Csü tör tök
Az Úr igé jét di csé rem. Zsolt 56,11 (2Tim 1,14; Ap Csel 4,32–37; Mt 16,13–20)
Le het az em ber nek olyan ér zé se, hogy a Bib lia el avult könyv; akik azt ír ták,
sa ját ko ru kat is mer ték, de mi ma élünk. Is ten igé je azonban a kü lön bö ző ko -
rok ban és más-más tár sa dal mi hely zet ben élő em be rek hez szól. Be mu tat -
ja, hogy az em be ri ma ga tar tás for mák mi lyen kö vet kez mé nyek kel jár nak. Is -
ten nem iga zít ja a vál to zó vi lág hoz mon da ni va ló ját. Mi nél rend sze re seb ben
ol va sod a Szent írást, és fi gyelsz Is ten sza vá ra, an nál in kább ma gasz ta lod igé -
jét és ma gát az Urat.

Pén tek
Is ten el kül döt te Fi á nak Lel két a mi szí vünk be, aki ezt ki ált ja: „Ab bá, Atya!”
Gal 4,6 (Ézs 26,9a; Mt 26,47–50/55–56/; Mt 16,21–28) Is ten el kül di Szent -
lel két a te szí ved be is. Ami kor ez meg tör té nik, min dig, min den kö rül mé nyek
kö zött biz tos le szel ab ban, hogy Is ten gyer me ke vagy. És a ha tal mas Is tent,
a leg cso dá la to sabb apát hív ha tod se gít sé gül.

Szom bat
Jé zus mond ta pél dá zat ban: „A ház ura ezt mond ta szol gá já nak: Menj ki gyor -
san a vá ros út ja i ra és ut cá i ra, és hozd be ide a sze gé nye ket, a nyo mo ré ko kat,
a sán tá kat és a va ko kat.” Lk 14,21 (Zsolt 12,6; Júd 1–2.20–25; Mt 17,1–13) Ré -
gi fel is me rés, hogy at tól nem lesz nö ve ke dés a gyü le ke zet ben, ha hí vunk egy
„arany szá jú Szent Já nos” mi nő sí té sű lel készt. Is ten min den hí vőt az ut cák -
ra küld, az üz le tek be, a mun ka he lyek re, hogy néz ze nek kö rül, és to la ko dás
nél kül a sze re tet, az is te ni sze re tet meg győ ző ere jé vel be szél je nek Jé zus ról,
aki re szük sé gük van az em be rek nek, akár tud ják ezt, akár nem.

g Bozo rády Zol tán

Új nap – új kegyelemHÍREK, HIRDETÉSEK

Temp lom, ima ház, gyü le ke ze ti te rem
ré szé re aján dék ként fel aján lom csa -
lá di örök ség ből az Imád ko zó Jé zus a
Ge cse má né-kert ben cí mű, 80×100
cm-es olaj fest ményt. Ér dek lőd ni:
20/467-8844.

Ked vez mé nyes üdü lés nyug dí ja sok -
nak. Sár vá ron, Har kány ban, Bük für -
dőn 4 nap fél pan zi ó val: 22 000 Ft/fő.
Kis bér To u rist. Te le fon: 34/352-700.

Ál ta lá nos cső há ló zat-sze re lő mun ka -
he lyet ke res a Du nán tú lon, le he tő ség
sze rint nap elem-mo dul sze re lé se te -
rü le tén. 20/405-1618.

VII. ke rü let, Dam ja nich ut cá ban el adó
vagy ki adó tá gas, jó ál la po tú, 132 m²-
es, négy szo bás nagy pol gá ri la kás,
nagy bel ső te rek kel. Jó köz le ke dé si le -
he tő ség (föld alat ti- és tro li meg ál lók a
kö zel ben). A la kás föld szin ti, csen des,
fran cia ud var ra néz a nyu ga ti ol da lon.
Vi rá gos ud var, jó la kó kö zös ség, fel újí -
tott, ren de zett ház. Az ut cá ban a
par ko lás in gye nes. A la kás al kal mas
gyü le ke ze ti he lyi ség nek, or vo si ren de -
lő nek, iro dá nak, be mu ta tó te rem nek,
vagy eset leg át ala kít ha tó fit nesz- vagy
tánc te rem mé. Ér dek lőd ni a 30/823-
2860 te le fon szá mon vagy az igraf jo -
di@gmail.com e-mail cí men le het.

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

APRÓHIRDETÉS
A Ma gyar or -
szá gi Evan gé -
li kus Egy ház
Or szá gos Pres -
bi té ri u ma át -
érez ve ha zánk
ne héz gaz da sá gi hely ze tét csat la ko zik
azok hoz az egyé ni és kö zös sé gi kez -
de mé nye zé sek hez, ame lyek cél ja a
nyo masz tó ál lam adó ssá gi te her csök -
ken té se.

Eh hez a ma ga ré szé ről úgy kí ván
hoz zá já rul ni, hogy a hí vei ado má -
nya i ból és sa ját for rá sa i ból két men -
tő au tót vá sá rol az Or szá gos Men tő -
szol gá lat ré szé re, össze sen mint egy 50
mil lió forint ér ték ben. Erre a cél ra vár -
ja a fel aján lá so kat az MEE 11707024-
20478070 szá mú szám lá já ra, „Men tő -
au tó” jel zés sel.


