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A Ke resz tény Ro ma Szak kol lé gi u mi Há ló zat (KRSZH) égi sze alatt szep tem ber ben négy vá ro sunk ban nyi -
tot ta meg ka pu it ro ma szak kol lé gi um. Deb re cen ben a re for má tus egy ház, Mis kol con a gö rög ka to li kus, Bu -
da pes ten a ró mai ka to li kus, Nyír egy há zán pe dig – ahol két he lyi fel ső ok ta tá si in téz mény hall ga tói al kot ják
a kü lön bö ző kul tu rá lis és szo ci á lis hát tér rel ren del ke ző kö zös sé get – a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház
vál lal ta az in téz mé nyek mű köd te té sét, az ön kor mány zat tal kar ölt ve. A szak kol lé gi u mok ta nul má nyi prog -
ram ja há rom mo dul (kul tu rá lis, köz is me re ti és spi ri tu á lis) kö ré szer ve ző dik. – Isten szeme előtt f 7. oldal

Si ke rült a fo tó, pe dig biz tos nem volt
egy sze rű. A ké pen mo so lyog nak, és
úgy fog nak ke zet, hogy kéz szo rí tá suk -
ból magabiz tos ság árad. Össze fo nó -
dik a két te nyér, és szem be néz nek a
ka me rá val. Pár pil la nat tal ko ráb ban és
ké sőbb az ar co kon az el rejt he tet len
ide ges ség ap ró rez dü lé sei, a hosszú
ide je fe szü lő ide gek pat to gá sa, kon -
cent rá ció és bi zony ta lan ság. Ha va la -
mi nem úgy tör té nik, föld csu szam -
lás… A fe le lős ség ott van a vál lu kon.

A ké pen Eu ró pa be te gé nek, Gö -
rög or szág nak a mi nisz ter el nö ke és a
kon ti nens nagy asszo nya, a né met
kan cel lár. Teg nap előtt még a pá pá val
be szélt a pénz ügyi vál ság ról, hol nap
na gyon fon tos sza va zás dönt po li ti -
ká ja tá mo ga tá sá ról. A ki éle zett hely -
zet ben nem csak min den szó nak van
je len tő sé ge, de min den arc rez dü -
lés nek is. Tény leg hi szi azt, amit
mond? 

Szin tén ezek ben a na pok ban a
ki tű nő ri por ter nagy sze rű te le ví zi ós
in ter jút ké szít Ang e la Mer kel lel. A
be szél ge tés ben a kan cel lár előd jét
hoz za fel, aki be le bu kott az utó lag
min den ki ál tal el is mer ten szük sé ges
és ered mé nyes meg szo rí tó cso mag -
ba, majd ezt kér de zi a kan cel lár tól:
ha Eu ró pa kö zös pén zé nek a meg -
men té se a tét, mit vá laszt: a ha ta lom
meg tar tá sát vagy a he lyes, de po li ti -
kai bu kást je len tő nép sze rűt len dön -
tést? A po li ti kus fe le lős sé ge, hogy mit
vá laszt. A fe le le tet fi zi ku si pon tos -
ság gal ad ja meg a kan cel lár, egyen -
sú lyoz va a kér dés bo rot va élén.

A kö vet ke ző kér dés ar ra vo nat ko -
zik, mit je lent szá má ra a hit. A vá lasz -
ban nem po li ti ku si hit val lást hall hat -
tunk ar ról, hogy vég ső so ron rend
van a vi lág ban. Köz is mert tény, hogy
a kan cel lár lel kész gyer mek ként (az
egyik leg szebb gye rek szo ba!) nőtt
fel az egy ko ri Né met De mok ra ti kus
Köz tár sa ság ban. Ott ho ná ról is nyi lat -
ko zik. Van mi re épí te nie. 

Fi no man meg em lí ti a ri por ter,
Günther Jauch a kan cel lár asszony
há rom he te el hunyt édes ap ját. Kis
kép be ját szás a Re ichs tag kar za tán a
kan cel lá ri es kü té telt fi gye lő idős
szü lői pár ról. Ki is ez a szi kár fér fi a
kar za ti pá holy ban? Né met or szág
el ső női kan cel lár já nak lel kész édes -
ap ja, Horst Kas ner. 1954-ben kü lön -
le ges dön tést ho zott, amely egész
éle tét és a csa lád já ét is meg ha tá roz -
ta. Szem be ment a fő iránnyal. Hall -
gat va a ke let né met evangélikus egy -
ház hí vá sá ra, ahol na gyon nagy
volt a lel kész hi ány, nyu gat ról, Ham -
burg ból ke let re ment egy kis vá ros -
ba el ső lel ké szi he lyét el fog lal ni.
1954-et írunk, az út le ve lét ki ál lí tó
hi va tal nok sze rint ezt az irányt
csak két cso port vá laszt ja: a kom -
mu nis ták és az őrül tek. A lel kész
vissza kér dez: „Én me lyik va gyok?”
„Ma gá ra egy har ma dik ka te gó ri át
kell ki ta lál ni…” 

Fe le lős ség és el vek ko moly dön tés -
hely ze tek ben, ahol min den ideg szál -
ra szük ség van. Bi zal mat mu tat ni az
ide gek har cá ban. A vég ső rend ré szé -
nek tud va ma gun kat alap ve tő en más
a hoz zá ál lás. A vég ső rend bár mi kor
fe lül ír hat ja a vi lág ural ko dó rend jét,
ha kell. Is ten kép má sa az em ber, in -
nen ered fe le lős sé ge. A fa már az
éden ben is je len van. Ott ál lunk
alat ta nap mint nap a sa ját élet hely -
ze te ink ben. 

Komp lex ko runk ural ko dó ja a
pénz. A pén zen most több áll, mint
bár mi kor az el múlt év ti ze dek ben.
Bi za lom dön ti el, hogy vé gül is el fo -
gad juk-e a pa pír da ra bot mint mun -
kánk bé rét, jö vőnk biz to sí té kát, ter -
ve ink meg va ló sí tó esz kö zét, ma gunk -
ra pa kolt adós sá got. Sok szo ros bi zal -
mi vál ság ban va gyunk, amely ben a
ha ta lom mal fel ru há zott ve ze tők sze -
mé ből pró bál ol vas ni a pol gár, és a ko -
ráb bi könnyű moz du la tok ólom te her -
ré vál hat nak rö vid idő alatt. A fe le lős -
ség min den ki vál lát nyom ja. 

A kér dés adott: ha tal ma meg tar -
tá sa és a he lyes nek tar tott dön tés kö -
zül me lyik az el ső? Bár mi lyen fe le lős -
sé gi szi tu á ci ó ban a reflek tor fény ben
ma rad ni elég-e? A köz élet va ló ság -
show-já ban nem ki sza va zód ni egyen -
lő-e a győ ze lem mel? A ké pen sze re -
pel ni min den áron vagy a fel ada tot
meg ol da ni? Ha tal mi lo gi ká val foly ton
le győz ni és ki szo rí ta ni va la ki ket vagy
ge ne rá ci ó kon át épí te ni? A fe le lős ség
bo rot va éles kér dé sei.

Az em ber el ve he tet len tu laj don sá -
ga a fe le lős ség. Egyé né és kö zös sé gé
egy aránt. Ha alá ír, szól, sza vaz, dönt,
hall gat, megy, ma rad – minden nek
kö vet kez mé nyei van nak. A vég ső
rend meg íté li, a kö vet kez mé nyei rá -
om la nak, ha rosszul lé pett, és fény -
le nek, ha jól dön tött. A fe le lős sé get
el ven ni, le ta gad ni, át há rí ta ni és re la -
ti vi zál ni bűn. Itt kell áll nunk, mást
nem te he tünk…

A gö rög kér dés gaz da sá gi lag így
hang zik: van-e sza bá lyo zott, kont rol -
lált csőd? Van-e me tó dus a vissza fej -
tés re, a fe le lőt len ség meg szün te té sé -
re? Év ti ze des ano má li ák ter hét hor -
doz ta egy tár sa da lom, de ez a vég te -
len sé gig nem fo koz ha tó. Vissza kell
lép nie, és le kell von nia a kö vet kez -
te té se ket. Aki azt ál lít ja, hogy min -
dig le het sé ges a győ ze lem, és még a
fe le lős ség is át há rít ha tó má sok ra,
az ha zu dik. 

Gaz da sá gi vé le mény for má lók sze -
rint Eu ró pa el adó so dott or szá gai el -
ve szí tett év ti zed elé néz nek. Fel tu -
dunk-e ké szül ni egy ilyen év ti zed re,
és tu dunk-e lel ki erőt me rí te ni a fe -
le lős tár sa dal mi lé te zés hez, vagy
álom ba rin gat juk ma gun kat a kö vet -
ke ző tíz év re? 

Aki ma gát a vég ső rend ré szé nek
te kin ti, an nak van tar ta lé ka. Nem kell
min den pil la nat ban el ke se red nie és
irányt veszt ve bo lyon ga nia.

A szerző evangélikus lelkész

Fe le lős ség
g Sza bó B. And rás

„Is ten ere jét és vi gasz ta lá sát nem
nye ri meg sen ki, aki szí ve egész mé -
lyé ből nem ké ri azt. De sen ki sem ké -
ri tel jes ség gel, aki tel jes ség gel meg
nem ijedt és el nem ha gya tott. Mert
nem tud ja, hogy mi hi ány zik ne ki, és
biz ton ság ban áll az alatt más faj ta
erő  ben és vi gasz ta lás ban. Vagy a
ma  gá é ban, vagy más te rem té se ké -
 ben. Azért, hogy a ma ga ere jét és a
ma ga vi gasz ta lá sát kö zöl hes se ve -
lünk, el von az Is ten min den egyéb vi -
gasz ta lást, és ugyan csak meg szo -
mo rít ja a lel ket, hogy ki ál toz zék és
epe ked jék az ő vi gasz ta lá sa után. Így
az Is ten nek min den bün te té se igen
ke gye sen üd vö zí tő és vi gasz ta lás ra
ren del te tett, no ha a bal gák e ren de -
lést – reny he és Is ten ben ké tel ke dő
szí vük kel – meg aka dá lyoz zák, el for -
dít ják. Nem tud ván, hogy Is ten a jó -
sá gát és a ba rát sá gát ha rag és bün -
te tés alatt rej tette el és ad ja.” 

d Lu ther Már ton:
Bűn bá na ti zsol tá rok. A ha to dik

zsol tár (Schu lek Ti bor for dí tá sa)

SE MPER REFOR M ANDA

b Fel eme lő ün ne pé lyes ség gel vet te kez de tét a hó nap
el ső nap ján az Ok tó ber a re for má ció hó nap ja
ren dez vény so ro zat a deb re ce ni bap tis ta ima ház -
ban. (A sorozat regisztrált programjait lapunk
múlt heti számában közöltük.) A több száz fős öku -
me ni kus gyü le ke zet előtt a Ma gyar or szá gi Egy há -
zak Öku me ni kus Ta ná csa (ME ÖT) pro tes táns
tag egy há za i nak kép vi se lői szol gál tak. 

Szu hánsz ky Gá bor a me to dis ta egy ház ne vé ben mon -
dott kö szön tőt, Bölcs kei Gusz táv re for má tus püs pök -
nek, a zsi nat lel ké szi el nö ké nek kö szön té sét De ren csé -
nyi Ist ván, a Ti szán tú li Re for má tus Egy ház ke rü let fő -
jegy ző je tol má csol ta, majd ugyanő a ren dez vény so ro -
zat ézsa i á si igé je alap ján – „Itt va gyok, en gem küldj!” –
hir det te Is ten üze ne tét. 

De ren csé nyi Ist ván rá mu ta tott Urunk sem mi hez nem
ha son lít ha tó szent sé gé re, di cső sé gé re, amely nek mély sé -
gét és ma gas sá gát a menny ben az an gya lok és a sze rá fok
tud ják ér zé kel tet ni, e föl di vi lág ban pe dig a ze ne iro da lom
leg ra gyo góbb gyöngy sze mei jut tat ják el a szí vün kig. E meg -
ál la pí tást meg győ ző en, a leg ma ga sabb szín vo na lon, oda -
adás sal és hi te les ség gel szem lél tet ték a Hän del, Til lai Au -
rél, Pe tő Ist ván, A. Vi val di és Be har ka Pál Is tent di cső í tő
dal la ma it meg szó lal ta tó ki vá ló ze né szek és éne ke sek,
Ber ke si Sán dor és Oláh Gá bor kar na gyok vezényletével. 

„Itt va gyok,
en gem küldj! –

…hogy sem mi ne
men jen kár ba…”

Deb re cen ben nyílt meg a
reformáció havi rendezvénysorozat

a múlt és a jö vő
ha tá rán

b „Aki nem is me ri a múlt ját, nem ér dem li meg a jö -
vő jét” – zár ta le az is mert gon do lat tal az Al ber tin
kö zel egy hó na pon át tar tott ün ne pi ren dez vény so -
ro za tot Far kas Lász ló, az evan gé li kus gyü le ke zet fel -
ügye lő je. Hogy a te le pü lés nek van jö vő je – mert is -
me ri és tisz te li a múlt ját –, ar ra bi zony sá gul szol -
gált a tö rök hó dolt ság után el nép te le ne dett vi dék
szlo vák ság gal va ló új ra te le pí té sé nek, il le tő leg a fa -
lu ala pí tá sá nak há rom szá za dik év for du ló ja al kal má -
ból szer ve zett, nagy sza bá sú és ma gas szín vo na lú ren -
dez vény so ro zat, amely nek le zá rá sá ra is há la adó is -
ten tisz te let ke re té ben ke rült sor múlt va sár nap.

Az evan gé li kus temp lom október 2-án is mét zsú fo lá sig
megtelt az ün nep lő gyü le ke zet tag ja i val, a test vér te le pü -
lé sek és test vér egy há zak kép vi se lő i vel, meg hí vott és ér -
dek lő dő ven dé gek kel. Az egy be gyűl te ket Tú ri Krisz ti na
lel kész kö szön töt te, fel idéz ve a há rom he tes prog ram so -
ro zat ese mé nye it. Han got adott an nak a re mény sé gé nek,
hogy az al ber ti la ko sok, az evan gé li kus hí vek nem csak
részt ve vői, ha nem ré sze sei is vol tak az ün nep fel eme lő
pil la na ta i nak, s hogy a há rom száz éves ju bi le um is mét
kö zös sé gé for mál ta az itt élő ket.

Az is ten tisz te let li tur gi á ja is az ősök től ha gyo má nyo -
zott, úgy ne ve zett „tér dep lő ének kel” in dult, év szá za dos
for ma sze rint, éne kelt ima ként kér ve ál dást a gyü le ke zet
Is ten szí ne előt ti ün nep lé sé re. A dal lam úgy szólt, mint
ré gen, a szö veg azon ban már ma gya rul hang zott, mu tat -
va a há rom szor száz év alatt tör tént – a kí vül ál ló szá má -
ra is szo mo rú – vál to zást, a szlo vák nyelv nek a hasz ná -
lat ból va ló ki ko pá sát.

Al ber ti ün nep

f Folytatás az 5. oldalonf Folytatás a 3. oldalon

„Kér dé se nem anya könyv sze rin -
ti, ha nem a tény le ge sen gya ko -
rolt val lás ra vo nat ko zik, füg get -
le nül a meg ke resz te lés től és bár -
mi lyen be jegy zés től.”
A vallás megvallása f 8. oldal

A Szentlélek személye és munkája f 8–9. oldal
A 38-as számú kérdés és én f 9. oldal
Interjú Ónodi Szabolcs igazgatóval f 10. oldal
A protestantizmus nehéz évtizedei f 11. oldal
Vörösiszap után kárenyhítve f 13. oldal
„Ekések” csendesnapja f 14. oldal
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Nem tu dom meg szok ni, hogy a jó il -
la tot árasz tó üz let fe lett ez a fel irat sze -
re pel: „Lát vány pék ség”. Fon tos, hogy
szép le gyen a pék sü te mény, mu ta tós a
friss ke nyér. De még fon to sabb len ne,
hogy ne le gyen ben ne min den fé le
ada lék anyag, étel szí ne zék, amely től a
lát vá nya szebb lesz, mint ami lyen az íze
meg a táp ér té ke. 

Lát vány pék ség: ez a ször nyű ki fe je -
zés jel lem ző ko runk ra. A lát szat a
fon tos – ami mö göt te van, az már nem
olyan lé nye ges. Az em be rek – a mé di -
u mok jó vol tá ból – csil lo gó-vil lo gó vi -
lág ba kép ze lik ma gu kat, de a hét köz -
na pi va ló ság gaz da sá gi, tár sa dal mi,
po li ti kai vál ság ról be szél. A ki ra kat, a
lát vány szép, de nem az a va ló ság. Ami
mö göt te van, az igazság, az nem csil -
log annyi ra. A vir tu á lis vi lá got a lé te -
ző vi lág gal ke ve rő ko runk ban kü lö nö -
sen be csa pó sak a lát sza tok.

Ha igénk re fi gye lünk, ki de rül, hogy
nem új don ság ez. A ko ra be li val lá sos
em be rek kö zött kü lön ka te gó ri á nak
szá mí tott a „kép mu ta tók” cso port ja. Jé -
zus a leg fon to sabb kér dé sek között – a
He gyi be széd ben – ve ti fel: amit mu tat -
tok, meg fe lel-e a va ló ság nak? A „tör té -
net” kez de te azon ban még ko rább ra da -
tá ló dik. Már a bűn eset el be szé lé sé ben
is ol va sunk ar ról, hogy mást akar tak
mu tat ni, mint a va ló ság. Ott a kert fái
meg a fü ge fa le ve lek je len tet ték az ál cát,
amely mö gé Ádám és Éva bújt.

Vi gyáz za tok – hang zott egy kor Jé zus
sza va a kép mu ta tás kí sér té sé nek ki tett
ta nít vá nya i nak. Vi gyáz za tok – hang zik
ma is ne künk, 21. szá za di ta nít vá nyok -
nak. Mert bár a vi lág – úgy tű nik – gyö -
ke re sen meg vál to zott, a kép mu ta tás kí -
sér té se ma is ugyan olyan ve szély.

Urunk két te rü le tet mu tat meg, ahol
ez a kí sér tés kü lö nö sen is nagy le het: az
ada ko zást és az imád sá got. So kan ta lán
úgy ér tik, Jé zus va la mi fé le élet sza bály -
zat-gyűj te mény két fon tos pont ját bont -
ja itt ki. Mit kell ten ni az egyik, és mit kell
ten ni a má sik eset ben. Ha ada ko zás ra ke -
rül a sor, ezt és ezt tedd. Ha imád ko zol,
ak kor ilyen és ilyen elő írá so kat kö vess. 

De hi szen ez tel je sen ide gen Jé zus
sze mé lyé től, föl di mun kál ko dá sá tól! Jé -
zus azért jött, hogy a tör vényt be tölt -
se, de nem úgy, hogy újabb sza bá lyok
szá zait vagy vég re haj tá si ren de le tek so -
rát ad ja az em be rek ke zé be, ha nem
úgy, hogy a Te rem tő höz, a vi lág hasz -
ná la ti uta sí tá sát (tör vényt) adó Is ten -
hez va ló kap cso la tun kat ren dez ze.
Eb ből a meg újult kap cso lat ból szár ma -
zik az az erő és ener gia, amellyel a
Krisz tus ban Is tent Aty já nak hí vó em -
ber min den igye ke ze té vel azon van,
hogy Is ten aka ra tát va ló sít sa meg. 

Egé szen más meg kö ze lí tés. Jé zus
nem elő írá so kat ad, ha nem élet vál toz -
ta tás ra hív. Az iga zi va ló vi lág, tud ni -
il lik Is ten or szá ga, egé szen más men -
ta li tás ra épül. Nem azért te szek va la -
mit, mert kö te le ző, ha nem azért, mert
Is ten je len lé te, kö zel sé ge, sze re te te, ke -
gyel me ar ra in dít.

Az ada ko zás nem egy sze rű en va la -
mi fé le val lá sos hát te rű pénz ügyi tranz -
ak ció. „Aki a hí vők kö zös sé gé hez tar -
to zik, an nak kö te les sé ge ada koz ni:
kö zös sé gi cé lok ra ép pen úgy, mint
rá szo ru lók meg se gí té sé re. Adj be a kö -
zös be, és ak kor re mél he ted, hogy a kö -
zös sé ged is gon dos ko dik ró lad. Adj,
mert így il lik, így szok ták, így he lyén -
va ló. S ha ez a rend, ak kor nem csak
meg kell fe lel ni, de transz pa rens sé is

kell ten ni. Hadd lás sák, hadd nyug táz -
zák az em be rek. Ez még akár jó pél da,
kö ve ten dő út is le het má sok szá má ra.” 

Jé zus sze rint egé szen más ról van szó!
Ne tud ja a jobb ke zed, mit csi nál a bal!
Ami kor ada ko zol, tedd ti tok ban. Nem
tar to zik más ra, nem tar to zik a kül vi lág -
ra. Mi ért fon tos ez? Mert amíg a ki ra -
ka tot ren dez zük, amíg má sok nak aka -
runk meg fe lel ni, ad dig kény szer ből
cse lek szünk. Az ada ko zás tit ka pe dig
ép pen ab ban rej lik, hogy gaz da gon
meg aján dé ko zott nak ér zem ma gam. Is -
ten adott annyit, amennyi ből nem csak
ne kem jut, ha nem más nak is. S ha ne -
tán ke vés ju tott ne kem osz tály ré szül,
tu dom, hogy Is ten gon dos ko dik ró lam.
Amit oda adok, ahe lyett lesz más. Nem
sok, nem ke vés: ele gen dő. Az ada ko zás
az Is ten nel va ló bel ső bi zal mi kap cso -
la tom egyik meg nyil vá nu lá si mód ja,
ter mé sze tes kö vet kez mé nye. Nem a
rek lá mok ba, nem a hir de té sek be, nem
az em lék táb lák ra va ló. Nem ju tal mat
vá rok, ami ért ad tam, ha nem azért
ada ko zom, mert meg aján dé ko zott (ju -
tal mat adott) az Is ten.

Ha son ló a hely zet az imád ság gal. Ez
ügy ben is tük röt tart elénk a mi Urunk.
Nem azért, hogy az imád ság mi ként -
jé re ta nít son, ha nem azért, hogy tisz -
tá ban le gyünk ön ma gunk kal, Is ten hez
va ló vi szo nyunk kal. Aki azért imád ko -
zik, hogy má sok lás sák, nem má so kat
csap be fel szí nes sé gé vel, ki ra kat gon dol -
ko dá sá val, ha nem ön ma gát. Az imád -
ság nem lát vány te vé keny ség. El ső sor -
ban bel ügy. Is ten és az én ügyem. A
pász tor és a nyáj ügye. Nem tar to zik
más ra.

Tu dom, sok faj ta imád ság van, s
mind egyik nek meg van a he lye az egy -

ház ke gyes sé gi éle té ben. Van, aki sze -
mér me sen imád ko zik, csak ott hon,
csend ben (bel ső szo bá ban), Is ten nel
ket tes ben. Van, aki a csa lád kö zös sé -
gé ben te szi ugyan ezt. So kan a gyü le -
ke zet kö zös sé gé ben. Az is ten tisz te le ti
imád ság is kö zös sé gi imád ság. S ak kor
még nem be szél tünk az ima órák ról,
ima kö zös sé gek ről. Nem at tól lesz bel -
ügy, ben ső sé ges ese mény, hogy az
em ber vagy a kö zös ség „négy szem -
közt” ma rad Is ten nel, ha nem at tól,
hogy imád sá ga va ló sá gos pár be széd a
Min den ha tó val. Nem ki fe lé mu tat va -
la mit, ha nem be fe lé él meg egy ter mé -
sze tes, ele ven kö zös sé get.

Ma úgy tű nik, hogy az em be rek
több sé ge nem is imád ko zik, s ta lán ma
már nem is a kép mu ta tó (értsd: a fo -
hász kodás lát sza tá nak ké pét mu ta tó)
imád ság a leg na gyobb kí sér tés. Ugyan -
ak kor pél dá ul a te le ví zi ó ban „lát vá -
nyos” imád sá gok hang za nak el.

Sem ka te go ri zál ni nem sza bad, sem
má so kat ítél get ni. A ma gunk por tá ján
sö pör ve kell a jé zu si kont rollt ko mo -
lyan ven ni. Fél tő sze re te té vel ezen a va -
sár na pon ar ra kér dez rá, mű kö dik-e az
őszin te, köz vet len, ter mé sze tes be -
szél ge tés a mennyei Atyá val. Ha igen,
le gyen imád sá gos éle tünk – in di rekt
mó don – ha tás sal má sok ra. Ha nem,
kér jük a Szent lel ket, hogy ad jon imád -
ko zó szí vet, Is ten fe lé meg nyí ló lel ket.

g Dr. Ha fen scher Ká roly (ifj.)
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Is ten or szá gá nak pol gá rai más ként gon dol kod nak
A VA SÁRNAP IG ÉJE

Egy ki csit át lép jük a Ré gi-új li tur gi kus
sa rok mű fa ját. Le het ne ez ige ma gya -
rá zat, bib li kus el mél ke dés, vagy – ha
a pe rikó pa rend ben ép pen ez a tex tus
kö vet ke zik – A va sár nap igé je ro vat
egyik írá sa. Pe dig va ló já ban egy ak tu -
á lis té má ról írok.

Az ige sza kasz Za ka ri ás pró fé ta
köny vé ből va ló: „Az után meg mu tat ta
ne kem Jó sua fő pa pot, aki az Úr an gya -
la előtt állt, meg a Sá tánt, aki jobb ke -
ze fe lől állt, és vá dol ta őt. Az Úr an -
gya la pe dig ezt mond ta a Sá tán nak:
Dor gál jon meg té ged az Úr, Sá tán!
Dor gál jon meg té ged az Úr, aki Je ru -
zsá le met ki vá lasz tot ta! Hát nem tűz -
ből ki ra ga dott üsz kös fa da rab ez? Jó -
sua ugyan is pisz kos ru há ba öl töz ve
állt az an gyal előtt. Az után ezt mond -
ta az an gyal az előt te ál lók nak: Ve gyé -
tek le ró la a pisz kos ru hát! Ne ki pe dig
ezt mond ta: Nézd! El vet tem a bű nö -
det, és dí szes ru há ba öl töz tet lek té ged.
Majd így szólt: Te gye tek a fe jé re tisz -
ta sü ve get! Ak kor tisz ta sü ve get tet tek
a fe jé re, és tisz ta ru há ba öl töz tet ték,
mi köz ben az Úr an gya la ott állt.”
(Zak 3,1–5)

Nem egy át lag em ber, nem a nép tag -
jai kö zül egy, még csak nem is a pa pok
egyi ke. Ma ga a fő pap áll a mennyei bí -
ró ság előtt. A nép lel ki ve ze tő je ül a
vád lot tak pad ján. Mi tör té nik? Elő áll a
vád ló, az ügyész, aki vá dol ja a fő pa pot
az Is ten előtt. A nagy és örök Bí ró íté -
let ho za tal ra ké szül. A vád ló bi zo nyá -
ra már dör zsö li a te nye rét, hi szen a vád
meg áll ja a he lyét: Jó sua, a fő pap va ló -
ban vét kes. Igen ám, de a Bí ró nem úgy
fi gyel, néz, lát, gon dol ko dik, mint az
ügyész. Ő lát ja a kí sér tő ha tal mát a
vád lott fe lett, ő lát ja azt, hogy mind -
nyá jan – az egy sze rű em ber től a fő pa -
pig – ir ga lom ra és ke gye lem re szo rul -
nak. Ő nem egy sze rű en a bűnt lát ja,
ha nem em lék szik ar ra, hogy ő ma ga
vá lasz tot ta ki Je ru zsá le met és ve ze tő -
jét. S a ki vá lasz tás szán dé ka nem vál -

to zott meg ak kor sem, ami kor az ese -
mé nyek más ként ala kul tak.

A fő pap va ló ban be pisz kol ta a ru há -
ját – va ló szí nű leg nem csak azt, ha nem
az egész éle tét, szol gá la tát. De az Úr
nem azt né zi, hogy mi lett vá lasz tott -
já ból, ha nem azt, hogy mi le het ne
be lő le, ha újabb esélyt kap hat na. Ez az
új le he tő sé get adó sze re tet és az új já -
te rem te ni tu dó ke gye lem hang ja.

S ak kor va la mi vá rat lan do log tör -
té nik. Az Úr an gya la, aki ki hir de ti az
íté le tet, meg szó lal, és olyat mond,
ami re sem a vád lott, sem a vád ló nem
szá mí tott: „Dor gál jon meg té ged az Úr,
Sá tán (…) aki Je ru zsá le met ki vá lasz -
tot ta!” Is ten bün te té se nem a bű nöst,
ha nem a bűn re csá bí tót bün te ti, s a
vád ló ból lesz vád lott.

Azért egy dor gá lást a fő pap is meg -
ér de mel ne – su gall ja em be ri igaz ság -
ér ze tünk. Hi szen be pisz kí tot ta a ru há -
ját. Fő pap lé té re nem ma radt tisz ta. Bár
a tűz ből ki ra ga dott fa da rab üsz kös, a
pa pi ru ha mocs kos, nem a dor gá lás,
nem a bün te tés és vég képp nem az el -
til tás vagy el vet te tés kö vet ke zik.

Fü lünk be cseng a disz nó ól ban
bemocs kolódott té koz ló fiú tör té ne te.
Az élet szennyé ben mély re süllyedt fiú
nem a vád hang ját, nem is az íté let hir -
de tés és bün te tés be je len tés sza vait
hall ja az atyai ház ka pu já ban. A vissza -
fo ga dó, öle lő ka rok Aty já tól ez a mon -
dat hang zik: hoz zá tok ki a leg szebb ru -
hát, és ad já tok rá!

Jó sua fő pap át éli a bűn bo csá nat és
az új kez det meg tisz tí tó cso dá ját: tisz -
ta ru há ba öl töz te tik. Ká ro li Gás pár így
for dít ja: „Lásd! Le vet tem ró lad a te ál -
nok sá go dat, és ün ne pi ru hák ba öl töz -
tet lek té ged!” Ez a Bib lia szö ve ge i ben

több ször elő for du ló fe hér ün nep lő ru -
ha, ame lyet az után az üd vö zül tek öl -
tö zé ke ként „vi szont lá tunk” a Je le né sek
köny vé ben. „Ezek után lát tam: íme,
nagy so ka ság volt ott, ame lyet meg -
szám lál ni sen ki sem tu dott, min den
nem zet ből és törzs ből, nép ből és nyelv -
ből; a tró nus előtt és a Bá rány előtt áll -
tak fe hér ru há ba öl töz ve, ke zük ben
pe dig pál ma ágak…” (Jel 7,9)

A fe hér ru há nak te hát egé szen ősi je -
len té se van: az kap ja, akit Is ten ke gyel -
me át öl töz tet, meg újít. Ezért kap ták és
hord ták hús vét tól „fe hér va sár na pig”
(in nen is a ne ve!) az újon nan meg ke -
resz tel tek a fe hér gyolcs ru hát. Mert Is -
ten ke gyel me tisz ta, új, fe hér ru hát
adott ne kik a ke reszt ség ben. „Aki győz,
azt öl töz te tik fe hér ru há ba, an nak a ne -
vét nem tör löm ki az élet köny vé ből, ha -
nem val lást te szek ne vé ről az én Atyám
előtt és an gya lai előtt” – ol vas suk
szin tén a Je le né sek köny vé ben (a 3. fe -
je zet 5. ver sé ben). Ez a győ ze lem pe -
dig nem az egyén győ zel me, ha nem az
Is ten sze re te té nek győ zel me ben nünk.

A Li tur gi kus könyv négy év vel ez -
előt ti, al ter na tív agen da ként va ló hi va -
ta los el fo ga dá sa le he tő vé tet te, hogy –
a vi lág evan gé li kus sá gá hoz ha son ló an
– a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház
lel ké szei is hasz nál ják a ta lán leg ősibb
li tur gi kus öl tö zé ket, a leg egy sze rűbb fe -
hér ru hát, az al bát.

1984-ben, a Lu the rá nus Vi lág szö vet -
ség bu da pes ti nagy gyű lé sén még csak
gyö nyör köd tünk ab ban, hogy evan gé -
li kus test vér egy há za ink nak mi lyen
gaz dag a tra dí ci ó ja a li tur gi kus öl tö zé -
kek ből. Ma le he tő ség nyí lik a ke resz -
tény ség egyik leg ősibb ha gyo má nyá nak
gya kor lá sá ra. Töb ben él nek is ve le.

A So mogy-Za lai Egy ház me gye lel -
ké szi mun ka kö zös sé gi ülé se in jár va –
már több mint tíz év vel ez előtt – hal -
lot tam azt, hogy a pa pok a Lu ther-ka -
bát ra nem szí ve sen ven né nek fel stó -
lát (a Krisz tus igá ját jel ké pe ző li tur gi -
kus öl tö zék-ki egé szí tőt), de ha len ne al -
ba, ah hoz már ter mé sze tes mó don
le het ne hasz nál ni. Ma már er re is van
le he tő ség.

So kak szá má ra kér dés, hogy le het-e
más li tur gi kus öl tö zé ket el kép zel ni az
evan gé li kus egy ház ban, mint a Lu ther-
ka bá tot. Lu ther azt a bi zo nyos ta lárt
csak igei is ten tisz te le ten vagy a dél utá -
ni ta ní tó-ká té pré di ká ció al kal má val
hasz nál ta. Úr va cso rai is ten tisz te le ten
min dig a gaz dag ha gyo má nyú mi se ru -
hát hord ta: az al bát a dí szes pa lást tal
– a ko ra be li áb rá zo lá sok is er ről ta nús -
kod nak.

Tu dom, ez nem üd vös ség kér dés.
Nem a ru ha te szi az em bert, a pa pot
sem. Ugyan ak kor nem fe led het jük,
hogy az is ten tisz te le ten min den pré -
di kál hat. A tex tí li ák (az ol tár-, a szó -
szék te rí tő és a li tur gi kus öl tö zé kek)
is az igét hir de tik a ma guk jel kép ere -
jével: a Lu ther-ka bát az zal, hogy el -
ta kar ja a sze mélyt, s nem a lel kész,
ha nem az ügy vá lik fon tos sá. Az al -
ba pe dig az zal, hogy a vi se lő jét Is ten
ke gyel me öl töz tet te át – mint Jó sua
fő pa pot.

Nic o laus We ber bra unsch wei gi püs -
pök azt mond ta, ami kor meg kér dez -
ték, me lyik az el fo gad ha tó pa pi öl tö -
zék: mi a tex tu sok és nem a tex tí li ák
egy há za va gyunk…

g Dr. Ha fen scher Ká roly (ifj.)

„Fe hér ru há ba öl töz tet ték”
Kér dé sek nyo mán még egy szer az al bá ról

RÉ G IÚ J LITURG IKUS

SAROK

Mennyei édes atyánk, aki
Szent lel ked ál tal új ra és új ra
Krisz tus hoz ve zetsz ben nün -
ket, és így erő sí ted ben nünk az
új élet ben va ló já rás örö mét és
bé ké jét, hogy tisz ta lel ki is -
me re tünk le gyen előt ted! Ma -
gasz ta lunk té ged, hogy igéd -
ben ma is hely re rak tad gon -
dol ko dá sun kat és az élet hez
va ló hoz zá ál lá sun kat. Az élet
leg alap ve tőbb dol ga i ban is
irányt mu tatsz ne künk. Nem
en ge ded, hogy ma gunk nak,
má sok nak és ne ked is ha zud -
va, kép mu ta tó mó don él jünk,
de biz to sí tasz ben nün ket ar ról,
hogy ju tal munk te ná lad ve he -
tő át. Igéd del át for ró sí tod,
egy sze rű vé és nyil ván va ló vá
te szed szá munk ra a rendelé -
sed sze rin t va ló éle tet.

Te min dent látsz, előt ted
min den szív és szán dék nyil -
ván va ló. Dol ga ink nin cse nek
rejt ve előt ted. Nem is aka runk
rej tőz ni elő led. Há lá val ál -
dunk té ged, hogy győz tél a vi -
lág fe lett, és le rán tot tad ró la a
lep let: a kér ke dés, a büsz ke -
ség, a gőg ha lá los el len sé -
günk, me lyek nek ná lad nin -
csen ju tal ma. Lel kün ket meg -
mér ge zi, mert több nek és
más nak gon dol juk ma gun kat
an nál, mint amik va gyunk.
Éle tünk nyo mo rú sá ga is eb -
ben van. Azt hisszük, éle -
tünk ben csak úgy le het ér vé -
nye sül ni, bol do gul ni, bé kes sé -
get te rem te ni, ha eze ket az
esz kö zö ket hasz nál juk. És ha
nem így élünk, az em be rek
vesz tes nek, sze ren csét len nek
tar ta nak ben nün ket. Bo csásd
meg, hogy ve led is így vi sel ke -
dünk, mert azt gon dol juk,
hogy így le het té ged is meg vá -
sá rol ni, előt ted jó szín ben fel -
tűn ni, bé kes sé gün ket be biz to -
sí ta ni.

Meg vall juk előt ted gyen ge -
sé gün ket és kép mu ta tá sun -
kat, hogy nem ne ked, ha nem
em be rek nek aka runk tet sze -
ni. Kö szön jük, hogy bá to rí -
tasz: ve led győ ze del mes éle -
tet él he tünk, és ju tal munk
ná lad van, hi szen te sze líd és
alá za tos vagy. Kö szön jük,
hogy éle tünk el van rejt ve
ben ned, és cso dá i dat – me -
lye ket min dennap meg te szel
ér tünk – így lát hat juk meg.
Gyü le ke ze tünk ben és csa lá -
dunk ban így le het öröm és
bé kes ség.

Ké rünk, ne en gedd, hogy
gyü le ke ze te ink ben és egy há -
zunk ban el ha tal ma sod jon a
kép mu ta tó lel kü let. Adj alá -
za tot ve ze tő ink szí vé be, hi -
szen így lát ják meg a te szent
aka ra to dat, és így kap hat nak
vi lá gos sá got és erőt ah hoz,
hogy ve zes sék né pe det. Kö -
nyör günk idős test vé re in -
kért, erő sítsd és bá to rítsd
őket: te ben ned kin cse ik van -
nak ná lad, Urunk. Ké rünk,
adj sze met a fi a ta lab bak nak
és egész sé ge sek nek, hogy
ész re ve gyék a gyen gét, a
szük sé get szen ve dőt. Fi gyel -
mez tess ben nün ket ar ra,
hogy min de nün ket, amink
van, tő led kap tuk, és má sok
ja vá ra is kell él nünk ve le. Éb -
reszd föl egy há zad ban a fe le -
lős sé get, hogy imád ság ban
hor doz zuk egy mást, mert a
mi Urunk, Jé zus er re ta ní tott
min ket. Ámen.

Oratio
œcumenica
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Az ol tár nál el hang zott zsol tár-
és ige ver sek, imád sá gok is a
ma em be rét, a je len gyü le ke -
ze tének tag ja it bá to rí tot ták,
in tet ték és em lé kez tet ték Is ten
gond vi se lő ir gal má ra. 

Az em lé ke zés fon tos sá gá -
ra irá nyí tot ta a fi gyel met az
ün ne pi is ten tisz te let ige hir -
de tő je, dr. Fa bi ny Ta más
püs pök is. Az Észa ki Egy ház -
ke rü let lel ké szi ve ze tő je a
103. zsol tár 2. ver sét („Áld -
jad, lel kem, az Urat, és ne fe -
ledd el, mennyi jót tett  ve -
led!”) he lyez te a gyü le ke zet
szí vé re.

Nem csak az egyes em ber,
de a kö zös sé gek is ké pe sek a
fe lej tés re, sok szor „kol lek tív fe -
lej tés re” – kezd te pré di ká ci ó -
ját a püs pök. Al ber tin a leg -
jobb módon ké szül tek az em -
lé ke zés re. Az ün nep ség so ro zat
prog ram jai – ki ál lí tás, könyv -
be mu ta tó, szín da rab, nép -
tánc- és nép vi se let-be mu ta tó
és így to vább – mind-mind ki -
vá ló esz kö ze volt a rég múlt fel -
idé zé sé nek. 

Há rom száz év vel ez előtt a
jó ter mő föld re mé nyé ben ér -
kez tek ide az ősök – hu szon -
négy sze ké ren, Sza lat nyá ról.
Sze kér tá bort az egy ko ri Al -
bert pusz ta he lyén ver tek,
mely ből az tán szép las san Al -
ber ti, majd ké sőbb Al bert -
irsa lett. Az elő dök pél da mu -
ta tá sá ból Fa bi ny Ta más ki -
emel te, hogy el ső dol guk nem
a ter mő föl dek ki par cel lá zá sa
volt, ha nem is ten tisz te let
meg tar tá sa a sza bad ég alatt.
Az Úr gon dos ko dó sze re te té -
be ve tett hit ho zott meg annyi -
szor ál dást a kö zös ség éle té re.
A sze kér tá bor ból erős vár
lett, és már ta lán a leg el ső is -
ten tisz te let vá gyat éb resz tett
a temp lom épí té sé re. Meg is
épült csak ha mar a vá lyog-,
az után a kő temp lom, majd
az is ko la, a gyü le ke ze ti sze re -
tet ház… Az ál mok sor ban
meg va ló sul tak. Azon ban hogy
lesz-e jö vő, s hogy a jö vő mi -
lyen lesz, az a mos ta ni gyü le -
ke zet tag ja in áll – hang sú lyoz -
ta a püs pök. 

Az ige hir de tést kö ve tő en
csen dült fel a Ju bi le um cí mű
kó rus mű, ame lyet Csor ba Ist -
ván ze ne szer ző er re az al ka -
lom ra kom po nált. A ze ne da -
rab az al ber ti gyü le ke zet ked -
ves éne ké nek, az éne kes könyv
381. szá mú ko rál já nak fel dol -
go zá sa.

„Jé zu som, Krisz tu som, én
sze rel me sem” – zeng te az al -
ber ti ek egye sí tett kó ru sa Hepp
Éva kar ve ze tő irá nyí tá sá val (ké -
pünkön). A har ma dik vers szak

után a gyü le ke zet is be kap cso -
ló dott az ének lés be, majd az
im po záns mű zá róté te le ként
a Szó zat dal la má ra hangzott fel
a kó rus imá ja – a ha zá ért, a
gyü le ke zet jö vő jé ért…

Az is ten tisz te let hez kap -
cso ló dó dísz köz gyű lés fel szó -
la lói sem von hat ták ki ma gu -
kat az ős be mu ta tó ka tar ti -
kus ha tá sa alól; meg ha tot tan
irá nyí tot ták a fi gyel met ma -
guk is a jö vő re. Ál dást és
meg úju lást kí vánt a kö zös ség
éle té re Ben czúr Lász ló, az
Észa ki Egy ház ke rü let fel ügye -
lő je, Bak Pé ter, a Dél-Pest
Me gyei Egy ház me gye vi lá gi
elöl já ró ja, va la mint – az irs -

ai gyü le ke zet kép vi se le té ben
– Er dé lyi Csa ba lel kész. (A
finn or szá gi Ola ri test vér gyü -
le ke ze té nek lel kész nő je, Sal -
la-Ma ria Vi ita poh ja az egy -
ség fon tos sá gát, a jö vő be li
lel ki épü lés el en ged he tet len
vol tát emel te ki, amely hez
je len tős pénz ado mánnyal kí -
ván tak hoz zá já rul ni.) 

A vá ros ne vé ben Fa ze kas
Lász ló pol gár mes ter kö szön -

te meg az al ber ti evan gé li kus
gyü le ke zet oko san ki gon dolt,
rend kí vül tar tal mas ün nep -
lé sét. Sza vai alá tá masz tot ták
azt, ami ről Tú ri Krisz ti na lel -
kész nő is szólt: a vá ros össze -
fo gá sa va ló ban kö zös ség épí tő
erő vé vált. (A ju bi le um al kal -
má ból egyéb ként az ön kor -
mány zat is meg aján dé koz ta
az evan gé li ku so kat: tér kő bur -
ko lat tal lát ta el a temp lom
kör nyé két.)

A kö szön té sek so rá ban
hang zott el id. Cse lovsz ky Fe -
renc és Ro szík Gá bor egé szen
sze mé lyes hang vé te lű val lo -
má sa. Mind ket ten az al berti
temp lom ban let tek meg ke -

resz tel ve, és in nen in dult lel -
ké szi szol gá la tuk is. 

A köz gyű lés vé gén az ün -
nep ség so ro zat meg szer ve zé sé -
ben, le bo nyo lí tá sá ban szor -
gos ko dó gyü le ke ze ti ta gok –
kö szö net kép pen – a ki fe je -
zet ten er re a ju bi le um ra ké szí -
tett em lék ér met – Vár he lyi
György he lyi szob rász mű vész
al ko tá sát – ve het ték át.

g Pet rik Ist ván

Al ber ti jubileum
f Folytatás az 1. oldalról

Albertinek aján lott kó rus mű
Csor ba Ist ván már több al ka lom mal
kom po nált kó rus mű vet fel ké rés re.
„Meg ren de lés re” ké szült éne ke i ből
az or szá gos evan gé li zá ci ók ra já ró
evan gé li ku sok is hall hat tak fel csen -
dül ni né há nyat a De ák té ren. Al ber -
tin ter mé sze te sen az it te ni ju bi le um -
ra írt da rab já ról, az ün ne pi is ten tisz -
te le ten ős be mu ta tó ként el hang zott
mű ről kér dez tük.

– Ho gyan si ke rült meg szó lal tat ni -
uk az al ber ti ek nek a kó rus mű vet?

– El ér zé ke nyül tem. Be val lom, majd nem el sír tam ma gam,
olyan szé pen éne kel tek…

– A szak mai ki dol go zott sá gon túl bi zo nyá ra a lel ke se dés
is át sü tött a kó rus elő adás mód ján, hi szen a da rab ne kik ké -
szült. El hang zott, hogy a mű vet Tú ri Krisz ti na lel kész nő nek
és a gyü le ke zet nek aján lot ta. Ta nár úr ban mi lyen ér zé sek
éb red tek kom po ná lás köz ben?

– Há lá val tar to zom Is ten nek ezért a fel ké ré sért. So kat
imád koz tam azért, hogy a ko rál fel dol go zá sa mél tó le gyen
az ün nep hez. A gyü le ke ze tet már ko ráb ban is is mer tem. Sze -
mé lyes kap cso lat fű zött Ro szík Mi hály tisz te le tes úr hoz, aki
több mint öt ven éven át szol gált a gyü le ke zet ben, Tú ri Krisz -
ti na pe dig a ta nít vá nyom volt a teo ló gi ai aka dé mi án.
Mond ha tom te hát, hogy a sze mé lyes kö tő dés is mo ti vált a
ze ne da rab el ké szí té sé ben.

– Min den kit meg le pett, de egy ben meg is érin tett, hogy a
ko rál fel dol go zás vé gé hez egy imád ság kap cso ló dott. Mi ért
ép pen a Szó zat dal la má ra író dott a kö nyör gés?

– Az al ber ti temp lom ol dal aj ta ja fe lett áll egy em lék táb -
la, raj ta a Szó zat el ső so ra: „Ha zád nak ren dü let le nül…” Úgy
gon dol tam, hogy a mai vi lág ban kü lö nö sen is fon tos, hogy
nem ze ttu da tun kat és is ten hi tün ket va la hogy össze kap csol -
juk. Er re az Eg res sy Bé ni től köl csön zött dal lam ra olyan kö -
nyör gő szö ve get ír tam, amely a gyü le ke zet szá má ra a jö -
vő ért va ló imád ko zás tár gyá vá le het. Ha za fi sá got és is ten -
hi tet akar tam össze kap csol ni a ju bi le um ra ké szült kó rus -
mű ben.

g B. P. M.
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b He lyet tes lel kész ként több
mint egy éve szol gált az
ura i új fa lui gyü le ke zet ben
Ve rasz tó né Ma gyar Me -
lin da, hir det ve a hí vek
szá má ra Is ten öröm üze -
ne tét és meg men tő sze re -
te tét. Az evangélikus egy -
ház köz ség most pa ró kus
lel ké szé nek hív ta meg őt;
a Va si Egy ház me gye es -
pe re se, Ros tá né Pi ri
Mag da múlt szom ba ton
ik tat ta hi va ta lá ba.

Az ün ne pi is ten tisz te le ten el -
ső ként Sze me rei Já nos, a Nyu -
ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke rü -
let püs pö ke hir det te Is ten igé -
jét Mt 5,6 alap ján. „Va la -
mennyi en vá gya ko zunk a bol -
dog ság ra, aho gyan a zsol tár -
író val együtt azért is kö nyör -
günk, hogy Is ten szol gál tas son
ne künk igaz sá got. Tel jes igaz -
ság a föl dön nin csen, a mi
em be ri igaz sá gunk nem min -
dig egye zik Is ten igaz sá gá val.
Is ten azon ban ügy véd ként áll
mel let tünk Krisz tus ban, át -

ölel, föl ment, ná la csen de sül el
lel künk” – fo gal ma zott az egy -
ház ke rü let lel ké szi ve ze tő je.

„Jó he lyen áll az új fa lui
temp lom, út ke resz te ző dés ben
és a te me tő mel lett. Vá lasz út

előtt és az élet-ha lál mezs -
gyé jén. Éle tünk ben van nak
vá lasz utak, ami kor el töp ren -
günk, mer re ha lad jon to vább
az éle tünk. Fel né zünk-e a ke -
reszt re, ami kor az éle tünk út -
ke resz te ző dés be ér ke zik? –
tet te fel a kér dést ige hir de té -
sé ben Ve rasz tó né Ma gyar Me -
lin da, aki Jé zus sza va it idéz te:
„Én va gyok a fel tá ma dás és az
élet…” (Jn 11,25) 

Ve rasz tó né Ma gyar Me lin -
da húsz éve szol gál már, de a
mos ta ni az el ső gyü le ke zet,
aho vá be ik tat ták. Az ura i új fa -
lui gyü le ke zet sze re tet tel ve szi
őt kö rül, az is ten tisz te le tet
kö ve tő köz gyű lé sen is so kan
kö szön töt ték, a gye re kek és fi -
a ta lok mű sor ral, ének kel. 

Sztró kay At ti la, a Va si Egy -
ház me gye fel ügye lő je így fo -
gal ma zott: „Ve rasz tó né Ma -
gyar Me lin da iga zi lel ki pász -
to ri al kat, ko ráb bi szol gá lati
he lye in is min den ki vel szót ér -
tett, meg ta lál ta a han got, Is ten
igé jét tisz tán hir de ti.” 

Nem csak a fa lu ban élők kel
telt meg a temp lom ezen a
szom bat dél utá non, ha nem a
kör nye ző te le pü lé sek ről ér -
ke zet tek kel is. Me lin da fér je,
Ve rasz tó Já nos lel kész, va la -
mint az ál ta la ve ze tett szom -
szé dos rép ce la ki egy ház köz ség
kép vi se lői is együtt ün ne pel -
tek a he lyi ek kel. A köz gyű lé -
sen töb ben kö szön töt ték a
szol gá lat ba – négy gyer mek
ne ve lé se után – vissza té rő lel -
kész nőt.

g Bal la Em ke

Lelkésziktatás Ura i új fa luban
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Az egész fa lu ün ne pé vé vált ok tó ber 2-án Vö -
nöc kön az evan gé li kus temp lom ban tar tott há -
la adó is ten tisz te let. A li tur gi á ban Ko vács né Tóth
Már ta he lyi lel kész és Ros tá né Pi ri Mag da es -
pe res mel lett az in nen el szár ma zott lel ké szek
is fel ada tot vál lal tak.

Túl lát ni a lát ha tón: ez a lé nyeg – emel -
te ki Sze me rei Já nos, a Nyu ga ti (Du nán -
tú li) Egy ház ke rü let püs pö ke 2Kor 4,18
alap ján tar tott pré di ká ci ó já ban. „Ha fi gye -
lünk, töb bet lát ha tunk most a két száz hu -
szon öt éves temp lom fa la i nál. Be szél nek
azok ról, akik itt él tek. Ar ról, mi lyen volt
a szem lé le tük, az íz lé sük, a hoz zá ál lá suk,
a hi tük. A fa lak mö gött ott rej tőz nek ők
az Is ten irán ti nyi tott sá guk kal, és üzen -
nek ne künk: ők is rá cso dál koz tak va la mi -
re, ami túl van a kö vön és a fán” – fo gal -
ma zott a püs pök. Majd hoz zá tet te: az
ősök azért épí tet ték ezt a temp lo mot, mert
messzebb akar tak lát ni, tá vo labb akar tak hal la -
ni – lát ni akar ták az aján dék mö gött az aján dé -
ko zót, hal la ni akar ták Is ten hang ját…

A Vö nöck ről el szár ma zott lel ké szek kö zül
töb ben kö szön töt ték a gyü le ke ze tet az ün ne -
pi köz gyű lé sen; dr. Nagy Gyu la nyu gal ma zott
püs pök te le fo non ke resz tül küld te üd vöz le tét. 

Há lá val és sze re tet tel em lé ke zett vissza
gyer mek ko rá nak itt töl tött éve i re Szűcs Esz ter
és Pet hő né Ud var di And rea lel kész nő, va la mint
Já no sa At ti la győ ri és Ri czin ger Jó zsef ba la ton -
fü re di lel kész. A szom szé dos Ost ffy asszony fá -
ról va ló Papp Ju dit is ko la lel kész egy ben a kő -

sze gi és a szom bat he lyi gyü le ke zet jó kí ván sá -
ga it is el hoz ta.

Sze me rei Já nos püs pök ke rü le ti em lék ér met
adott át Ko vács né Tóth Már ta lel kész nek (ké pün -
kön), meg kö szön ve a vö nöc ki egy ház köz ség ben
hu szon öt éven át vég zett hű sé ges szol gá la tát.

g Adá mi Má ria

225 éve épült a vö nöc ki temp lom

Két nyel vű is ten tisz te let tel ün -
ne pel te meg temp lo má nak
száz öt ve ne dik szü le tés nap ját
múlt vasárnap a sző ke den csi
gyü le ke zet. A li tur gi -
á ban De me Dá vid he -
lyi lel kész és Smi dé li -
usz Zol tán es pe res,
va la mint Wolf gang
Bo etcher nyu gal ma -
zott lel kész (képün -
kön) mű kö dött köz re,
ige hir de tés sel Sze me -
rei Já nos, a Nyu ga ti
(Du nán tú li) Evan gé -
li kus Egy ház ke rü let
püs pö ke szol gált.

Zsolt 84,2–3 alap ján hang -
zott az ige hir de tés, ame lyet
Adá mi Má ria, a püs pök
asszisz ten se tol má csolt a né -
met anya nyel vű részt ve vők
szá má ra. Pré di ká ci ó já ban Sze -

me rei Já nos hang sú lyoz ta:
Nem Is ten nek van szük sé ge
ránk, ha nem ne künk van
szük sé günk őrá. Nem ne ki

van szük sé ge a temp lom ra,
ha nem a gyü le ke zet nek, hogy
Is ten igé jét hall has sa. „Együtt
va gyunk, és ezt is ten tisz te -
let nek ne vez zük, de iga zá ból
ne künk meg tisz tel te tés, hogy

Is ten nel ta lál koz ha tunk, aki
sze re tő ke zét nyújt ja fe lénk” –
fo gal ma zott a püs pök.

A köz gyű lé sen el hang zott
be szé dek so rá ban
Wolf gang Bo etcher
meg kö szön te a ba rát -
sá gos fo gad ta tást, hi -
szen már ti zen egy éve
rend sze re sen tart hat -
nak a temp lom ban
né met nyel vű is ten -
tisz te le te ket. De mé né
Smi dé li usz Ka ta lin
nyu gal ma zott lel kész
a temp lom mennye -
ze ti fres kó ján lát ha tó

an gya lok ra utal va azt kí ván ta
a je len lé vők nek: ta pasz tal ják
meg itt, hogy Is ten me ne dé ket
ad, és an gya la i val ve zet, utat
mu tat.

g A. M.

150 éves a sző ke den csi hajlék

A
 S

Z
E

R
Z

Ő
 F

E
LV

É
T

E
LE

F
O

TÓ
: 

A
D

Á
M

I 
M

Á
R

IA

Csorba István



4 e 2011. október 9. Evangélikus Életevangélikus élet

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

Válogasson az első magyar platform független 
online újságosstand kínálatából, amely az asztali és 
a táblagépek után már okostelefonon is olvasható!

Az Evangélikus Élet mostantól már 
d l l h l fi h !
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b A Ma gyar or szá gi Evan gé -
li kus Egy ház zsi na ta az el -
múlt hét szom bat ján tar -
tot ta ti zen ki len ce dik ülés -
sza kát a Bu da pest-Fa so ri
Evan gé li kus Gim ná zi um
dísz ter mé ben. Azt mond -
hat juk, hogy az ülés szak
már a jö vő évi ál ta lá nos
tiszt újí tás ra va ló ké szü lő -
dés je gyé ben telt, hi szen
két na pi ren di pont is érin -
tet te ezt a té mát. Az egyik -
ben pél dá ul olyan tör vény -
mó do sí tó ja vas la tok ról
tar tott ál ta lá nos vi tát a
tes tü let, ame lyek az egy -
ház szer ve zet be tör té nő vá -
lasz tá sok mi ként jét érin -
tik. E kér dés kör meg tár -
gya lá sa mel lett egyéb tör -
vény mó do sí tá sok ról dön -
töt tek, meg vá lasz tot ták az
evan gé li kus tá bor ipüs pök-
he lyet test, és el hang zott
az or szá gos fel ügye lő éves
je len té se.

Is mét egy na pos ülés szak ra
gyü le kez tek egy há zunk zsi -
na tá nak tag jai a fa so ri gim ná -
zi um dísz ter mé ben. Az ülés -
szak Me kis Ádám es pe res,
acsai lel kész áhí ta tá val kez dő -
dött, majd azon nal vá lasz tás -
ra ke rült sor. Eb ben az év ben
le jár a pro tes táns tá bo ri püs -
pök nek és he lyet te sé nek meg -
bí zá sa. Az új tá bo ri püs pö köt

a re for má tus egy ház, he lyet te -
sét pe dig az evan gé li kus egy -
ház vá laszt hat ja. Ez utób bi
tiszt ség re az or szá gos pres bi -
té ri um Ná nai Lász lót je löl te.
A je len leg szá za do si rang ban
szol gá ló pro tes táns tá bo ri lel -
készt a zsi nat négy el len sza va -
zat tal meg vá lasz tot ta tá bori -
püs pök-he lyet tes nek. 

A kül döt tek ez után az or -
szá gos fel ügye lő je len té sét hall -
gat ták meg. Prőh le Ger gely
elő ter jesz té se élénk vi tát vál tott
ki a hall ga tók ból. Volt, aki a je -
len tés pesszi mis ta hang vé te lét
sérelmezte, má sok ban vi szont
a hal lot tak in kább kér dé se ket ge -
ne rál tak. Vé gül – öt nem sza va -
zat és öt tar tóz ko dás mel lett –
a zsi nat el fo gad ta a je len tést.

A kö vet ke zők ben az egy ház
in téz mé nye i ről szó ló tör vényt
mó do sí tot ta a gré mi um. Ezen -
túl nem csak in téz mény ala pí tás
ese tén, ha nem az in téz mé nyek
ál tal nyúj tott szol gál ta tá sok
mó do sí tá sa kor is kér ni kell az
or szá gos gaz da sá gi és a szak -
ma i lag il le té kes bi zott ság tá mo -
ga tá sát. En nek a szi go rí tás nak
az az oka, hogy a szol gál ta tá sok
mó do sí tá sa ugyan olyan ala pos
vizs gá la tot igé nyel, mint egy in -
téz mény ala pí tá sa.

A kö vet ke ző na pi ren di pont
már a jö vő évi tiszt újí tást érin -
tet te. Egy ér vé nyes or szá gos
köz gyű lé si ha tá ro zat azt ír ja
elő, hogy egy há zunk tény fel tá -
ró bi zott sá gá nak min den egy -

há zi vá lasz tás előtt meg kell
vizs gál nia a je lölt „ügy nök -
kér dés be li érin tett sé gét”. Ez a
ha tá ro zat a jö vő évi tiszt újí tás
so rán – te kint ve, hogy ezt a
vizs gá la tot min den egy ház -
kor mány za ti szin ten és min -
den je lölt ese té ben el kel le ne
vé gez ni – meg va ló sít ha tat lan,
hi szen le he tet len több ezer je -
lölt ről ki ál lí ta ni a meg fe le lő
nyi lat ko za tot. Ezért a zsi nat az
or szá gos köz gyű lés ha tá ro za -
tát ha tá lyon kí vül he lyez te.

A vé gé re ma radt ta lán a
leg ter je del me sebb anyag, az
egy ház struk tú rá ját érin tő vál -
to zá sok ál ta lá nos vi tá ja. E té -
ma kör ben ar ra kell vá laszt
ad ni, hogy a kö vet ke ző hat év -
ben mi lyen rend szer ben mű -
köd jön egy há zunk. A tár gya -
lan dó anyag ki tér az egy ház -
köz sé gi vá lasz tá sok ra, a püs -
pö kök he lyet te sí té si rend jé nek
sza bá lyo zá sá ra, a zsi nat fel épí -
té sé re, fel adat kö ré re, az or szá -
gos vég re haj tó szer vek fel épí -
té sé re, fel ada ta i ra és a mun ka -
ági bi zott sá gok össze té te lé re. 

Az ál ta lá nos vi ta vé gé re
azon ban nem tu dott el jut ni a
zsi nat, mert idő köz ben ha tá -
ro zat kép te len né vált, ezért az
el nök be re kesz tet te az ülést.
Az ál ta lá nos vi ta be fe je zé se és
a rész le tes vi ta, il let ve a szük -
sé ges mó do sí tá sok el fo ga dá sa
így a kö vet ke ző, no vem be ri
ülés sza kon vár ha tó. 

g Kiss Mik lós

Zsinati fel ké szü lés
az ál ta lá nos tiszt újí tás ra

b Hosszú és né ha ne he zen
jár ha tó utat tud hat ma ga
mö gött a Szü gyi Evan gé li -
kus Egy ház köz ség, amíg
há lát ad ha tott azért, hogy
el he lyez het te épü lő új pa -
ró ki á já nak és lel ké szi hi va -
ta lá nak alap kö vét. A szep -
tem ber 28-i al kal mon Sza -
bó And rás nóg rá di es pe res
és a he lyi lel kész, e sorok
írója szol gált. Az ün ne pi
is ten tisz te let egy hosszú,
for du la tok tól sem men -
tes tör té net nek a vé ge – és
va la mi új nak a kez de te.

A Szü gyi Evan gé li kus Egy -
ház köz ség ré gi pa ró kia épü le -
te 1767 óta szol gál ta a gyü le -
ke ze tet. Sok szo ri át épí té sek től
tar kí tot tan, há rom szo ri tűz -
vész ből új ra épül ve adott he -
lyet nem ze dé ke ken ke resz tül
a lel ké szi hi va tal nak és a min -

den ko ri lel kész la ká sá nak.
2007-re azon ban már oly -
annyi ra el öre ge dett az épü let,
hogy nem tud ta biz to sí ta ni
az egész sé ges lak ha tást. A lel -
kész és csa lád ja (mi vel gyer -
me ke ik a ré gi épü let ben sú lyos
tü dő be teg sé get kap tak) ide ig -
le nes la kás ba volt kény te len
köl töz ni. Ez zel egy idő ben a

gyü le ke zet el kezd te ke res ni a
hosszú tá vú meg ol dást. 

Tár gya lá sok, egyez te té sek,
szem lék, vizs gá la tok és vi ták
so ra indult meg. 2009-re pe -
dig vég le ge sen nyil ván va ló vá
vált, hogy a ré gi épü let min den
igényt ki elé gí tő fel újí tá sa,
hosszú tá von lak ha tó vá té te -
le gaz da sá go san nem old ha tó
meg. Így az év au gusz tu sá ban
a gyü le ke zet pres bi té ri u ma
azt a ha tá ro za tot hoz ta, hogy
a temp lom túl ol da lán lé vő,
szin tén igen rossz ál la po tú
gyü le ke ze ti ház el bon tá sá val,
az így meg üre se dő tel ken egy
tel je sen új épü let épí té sé vel kí -
ván ja meg ol da ni az egy re sür -
ge tőbb prob lé mát.

Hosszú egyez te té sek vé gén
si ke rült or szá gos egy há zi, egy -
ház ke rü le ti és me gyei se gít sé -
get kap ni, el há rul ni lát szott a
gyü le ke zet ál tal el gon dolt épü -
let fel épí té sé nek min den aka -
dá lya. Ek kor azon ban az or -

szá gos egy ház – a mű em lék -
vé dők vá rat lan ál lás fog la lá sá -
ra ala poz va – az ad di gi ter vek -
től me rő ben el té rő épü let épí -
té sét tar tot ta kí vá na tos nak.
Így ké szí tet te el Ko vács Gá bor
mér nök a leg újabb, immár
vég le gesnek tekintett ter ve -
ket. Ily módon a ré gi, idő -
köz ben el bon tott 19. szá za di

is ko la épü letnek a kül ső for má -
já ban épül het meg az új
parókia és lel ké szi hi va tal. 

Az en ge dé lyek be szer zé se
után ez év szep tem ber 19-én
a Zsi gaÁcs Kft. a ré gi gyü le -
ke zeti ház még föld ben lé vő
kő alap já nak ki eme lé sé vel el -
kezd te az új pa ró kia épí té sét
– so kak örö mé re. Deo vo -
len te – vagy is ha Is ten is úgy
akar ja – az el fo ga dott ütem -
terv sze rint az új épü let idén
de cem be rig szer ke zet kész
lesz, 2012 má ju sá nak vé gé re
pe dig tel je sen el ké szül.

Sok év nyi küz de lem, tár gya -
lá sok, csa ló dá sok, em be ri ne -
héz sé gek, vá rat lan for du la tok
után áll ha tott meg a gyü le ke -
zet szeptember 28-án há la -
adás sal Urunk szí ne előtt, aki
vé gül min den aka dályt el há rí -
tott az épí tés út já ból. Az alap -
kő el he lye zé se kor há lá san gon -
dol hat tak az egy be gyűl tek
mind azok ra, akik imád ság ban

hor doz ták Szügy gond ja it, és
se gít sé gé re vol tak a meg ol dás
meg ta lá lá sá ban. A hí vek és a
lel kész há zas pár re mény ség gel
és lel ke sen te kint het nek az elé
a nap elé, ami kor az új, egész -
sé ges lel ké szi hi va talt és lel -
kész la kást hasz ná lat ba ve he tik. 

g Blat nicz ky Já nos
Dá ni el

Alap kő le té tel Szügy ben

Az 1871-ben ön ál ló sult és anya egy ház köz ség gé
ala kult rá kos pa lo tai evan gé li kus gyü le ke zet
idő vel „ki nőt te” Ju hos ut cai temp lo mát. Ezért a
hí vek el ha tá roz ták: na gyobb haj lé kot épí te nek
a Ré gi Fó ti úton, a kis temp lom tól né hány száz
mé ter re ta lál ha tó tel ken. Az alap követ 1936-ban,
Prőh le Sán dor temp lom épí tő lel kész ide jé ben
tették le. A szen te lés re öt év múl va ke rült sor dr.
Ko vács Sán dor püs pök szol gá la tá val.

Er re a het ven év vel ez előt ti al ka lom ra em -
lé kez tek a rá kos pa lo ta i ak ok tó ber 2-án, va sár -
nap. A há la adó is ten tisz te let vé gén Po nicsán Er -
zsé bet lel kész és Du dás La jos, a gyü le ke zet fel -
ügye lő je két fát is el ül te tett: egy mag nó lia fa a
temp lom kert jé be ke rült a het venéves nagy -
temp lom tisz te le té re, míg egy li li om fa a pa ró -
kia ud va rán ta lált új ott hon ra a lel kész nő – nap -
ra pon to san – egy év vel ez előt ti be ik ta tá sa al -
kal má ból.

g Bo da Zsu zsa fel vé te le

Több mint hat van fi a tal jött
össze az Észak-Pest Me gyei
Egy ház me gye if jú sá gi nap ján
ok tó ber 1-jén Csö mö rön. A
ti né dzse rek kez de ti vissza fo -
gott sá ga ha mar fel ol dó dott a
fe hér pó lós há zi gaz dák ál tal ve -
ze tett lel kes ének lé sek, cso -
por tos be szél ge té sek és kre a tív
já té kok so rán. A részt ve vők a
nap tör té ne té nek üze ne té vel, az
em mau si ta nít vá nyok fel sza ba -
dult örö mé vel és vi dám sá gá val
tér tek ha za a nap vé gén. Bo da
Zsu zsa fel vé te lén Győ ri Gá bor
Dá vid ha tod éves teo ló gus hall -
ga tó nyi tó áhí ta tot tart.
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Ti zen nyol ca dik szü le tés nap ját ün ne pel te Nyír egy há zán szep tem ber 17-én az
Em maus Evan gé li kus Sze re tet ott hon és fel szen te lé sé nek ha to dik év for du -
ló ját az Em maus-temp lom. Az év for du ló ról meg em lé ke ző múlt szom ba ti
együtt lé ten D. Sze bik Im re nyu gal ma zott evan gé li kus püs pök, a Ma gyar or -
szá gi Egy há zak Öku me ni kus Ta ná csá nak el nö ke tar tott elő adást.

g Bozo rády Zol tán fel vé te le

A ME ÖT el nö ke, D. Sze bik Im re
nyu gal ma zott evan gé li kus püs pök
– az igei fő té má ra hi vat koz va –
Kosz to lá nyi meg rá zó ver sét is idéz -
ve hív ta a je len lé vő ket az el kö te le zett
bi zony ság té tel re. A 20–21. szá zad
em be re, aki oly sok min dent meg -
nyert, ki mond va vagy ki mon dat la nul
hor doz za a köl tő ál tal meg fo gal ma -
zott ke se rű élet ér zést: „…mint láz be -
teg, aki fel esz mél, / ál mát hü ve lyez -

ve, za var tan, / ke zem ko to rász va ke -
res gél, / hogy jaj, va la ha mit akar tam.
/ Mert nincs meg a kincs, mi re vágy -
tam, / a kincs, ami ért po rig ég tem. /
Itt hon va gyok itt e vi lág ban / s már
nem va gyok ott hon az ég ben.” (Bol -
dog, szo mo rú dal)

A kincs, amely az is te ni ke gye lem -
nek és el hí vás nak a tu da ta, a leg több
em ber szá má ra el ve szett, és meg fo -
gal maz va vagy meg fo gal ma zat la nul
min den ki nek hi ány zik. Ez az a kincs,
ame lyet sem mi lyen más anya gi vagy
szel le mi gaz dag ság nem pó tol. S ez
az a kincs, ame lyet az evan gé li um
ma gyar né pe még szí vé ben hor doz,
de nem tart hat ott. Ki kell áll nunk e
kincs – az evan gé li um – meg hir de -
té sé vel, s er re kü lö nö sen sok szí nű, jó
al kal mat biz to sít az Ok tó ber a re for -
má ció hó nap ja ren dez vény so ro zat.
Él jünk ez zel szer te az or szág ban –
buz dí tott D. Sze bik Im re.

Elő adá sá ban Bé res Ta más do cens,
az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye -
tem Rend sze res Teo ló gi ai Tan szé ké -
nek ve ze tő je ar ra a klasszi kus eti kai
fel adat ra hív ta fel a fi gyel met, hogy ha
va la mi ről tud juk, hogy rossz, ak kor
kö te le sek va gyunk ten ni el le ne. Ko -
run kat jel lem zi, hogy be le nyug szunk
ha zug sá gok ba, és együtt élünk ve lük,

dé mo ni, élet el le nes erők szo rí tá sá ban
sok szor nem va gyunk elég bát rak,
hogy szem be száll junk. Egye dül az
össze fo gás, a kis kö zös sé gek erőt adó
és meg vi lá go sí tó ál dá sa le het az,
ami ben meg je le nik az ön kén tes oda -
adás, meg je le nik az ér ték hor do zás. Az
egy há zak egyik leg fon to sabb tár sa da -
lom eti kai fel ada ta eb ben a kri ti kus és
ön kri ti kus kö zös sé gi szol gá lat ban je -
le nik meg – mond ta Bé res Ta más.

Ok tó ber el se jén két to váb bi je les

ren dez vény re is sor ke rült a „kál vi nis -
ta Ró má ban”. A Csa pó ker ti Kö zös sé -
gi Ház adott ott hont a Deb re ce ni Re -
for mátus Egy ház me gye if jú sá gi ta lál -
ko zó já nak. A klasszi kus tár sas já ték -
ra uta ló Ki ne vet a vé gén? cím je gyé -
ben deb re ce ni és kör nyék be li fi a ta -
lok gon dol ták át hi tük fé nyé ben az
élet út já nak, cél já nak, ki hí vá sa i nak
nagy kér dé se it. Végh Lász ló el mé le ti
fi zi kus nak a fenn tart ha tó ság ról szó -
ló elő adá sa is ins pi rál ta az egy be gyűl -
te ket azok nak a je len sé gek nek a

szám ba vé te lé re, ame lyek kö zött
élünk, és ame lyek nek el ke rül he tet len
és drasz ti kus kö vet kez mé nyei lesz nek
már a kö zel jö vő ben…

Gaz da gí tot ta a nap prog ram ját a
Fü re di úti re for má tus gyü le ke zet ben
zaj lott öku me ni kus te rü le ti női ta lál -
ko zó. En nek ke re té ben Gaál Sán dor
es pe res, a Deb re ce ni Re for má tus
Hit tu do má nyi Egye tem Misszi ói és
Fe le ke zet tu do má nyi Tan szé ké nek
do cen se szólt a krisz tu si ön kén tes ség

gyü le ke zet ben be tölt he tő, be töl ten -
dő le he tő sé ge i ről és szük sé ge i ről. 

2Tim 1,14 alap ján el mon dott ige -
hir de té sé ben B. Pin tér Már ta evan -
gé li kus lel kész az ér ték meg őr zés

fon tos sá gát he lyez te a hí vek szí vé re.
(A prog ram há zi gaz dája P. Tóth né
Sza kács Zi ta, az öku me ni kus női
bi zott ság el nö ke és Gaál Iza bel la, a
bi zott ság deb re ce ni kép vi se lő je volt.)

Más nap dél előtt a deb re ce ni Nagy -
temp lom ün ne pi, ze nés, öku me ni kus
is ten tisz te le tén nem csak fel eme lő en
szó lalt meg – is mét je les ze né szek és
kó ru sok elő adá sá ban – Bee tho ven Te -
rem tőt di csé rő mű ve, ha nem az is -
ten di csé ret ki is fe je ző dött az úr va -

cso rás is ten tisz te let min den moz za -
na tá ban. A szent ven dég ség gel, ame -
lyet Vad Zsig mond nagy temp lo mi re -
for má tus lel kész, a Deb re ce ni Re for -
má tus Egy ház me gye es pe re se szol -
gál ta tott ki – D. Sze bik Im re és Be -
recz ki La jos bap tis ta lel ki pász tor,
va la mint re for má tus lel ké szek társ -
szol gá la tá val –, kö zel fél ez ren él tek
a né pes gyü le ke zet ből. 

Az ün ne pi ige hir de tés szol gá la tát
e so rok író ja mint az öku me ni kus ta -
nács fő tit ká ra vé gez te. Kap cso lód va

a te rem tés ün ne pé hez, il let ve a ta -
nács nak az Új Ma gyar or szág fej lesz -
té si terv KE OP-6.1.0/B/09-2010-0045
szá mú pá lyá zat ál tal is tá mo ga tott
fenn tart ha tó sá gi prog ram ja ün ne -
pé lyes be fe je zé sé hez – egye bek mel -
lett – így fo gal ma zott: „Jé zus meg hív
ben nün ket, hogy a vi lág szük sé ge i nek
meg ol dá sá ban, ál ta lá ban a tár sa dal -
mi és gaz da sá gi igaz sá gos ság mun ká -
lá sá ban részt ve gyünk. S te gyük ezt
úgy, hogy a »fe les leg« se »men jen kár -

ba«. Az em ber azt hin né, hogy a fe -
les leg az, ami nem kell. A fe les leg nek
a sor sa a ku ka, a sze mét domb. Pe dig
ez nagy té ve dés. A fe les leg azt je len -
ti, hogy itt és most szá munk ra nem
szük sé ges. Más kor, más hol, más nak
azon ban na gyon is kell. A fe les leg ér -
ték, ame lyet össze kell gyűj te ni és
hasz no sí ta ni kell. (…) 

Bi zo nyá ra össz tár sa dal mi szé gye -
ne a gaz dag észa ki vi lág nak, hogy
van nak em be rek, akik ku kák ból, sze -
mét dom bok ról biz to sít ják min den -
na pi táp lá lé ku kat. Nagy szé gyen ez.
De azt is ki mond hat juk, hogy en nek
a le he tő sé ge is szé gyen. Szé gyen,
hogy a ku ká ban, a sze mét dom bon
ehe tő élel mi szer van. (…) Meg kell ta -
lál nunk a mód ját, ho gyan nem megy
kár ba az, ami fe les leg, ho gyan nem
kell sen ki nek a ku ká ban tur kál nia, s
ho gyan nem foly ta tó dik az az or dí -
tó el lent mon dás, amely a pa zar lás és
a szű kös ség együtt élé sé ben je le nik
meg a mi ut cá ink ban, a mi vá ro sa ink -
ban, a mi or szá gunk ban is.”

A te rem tés ün ne pi és re for má ci -
ói ze nés öku me ni kus is ten tisz te let a
ha gyo má nyo s deb re ce ni íze ket kí ná -
ló sze re tet ven dég ség gel ért vé get. 

g Dr. Bó na Zol tán

Deb re cen ben nyílt meg október 1-jén
a re for má ció havi rendezvénysorozat

f Folytatás az 1. oldalról

b Ha va la ki a Lon don–Lu ton re pü -
lő tér re ér ke zik, fél órás au tó utat
kö ve tő en Welwyn Gar den Ci ty -
ben ta lál ja ma gát. Ez a kel le mes,
negy ven há rom ezer la ko sú vá -
ros – pon to sab ban egyik ko los -
to ra – adott ott hont szeptember
6. és 11. között a már ha gyo má -
nyos püs pö ki ta lál ko zó nak.

A vi lág kü lön bö ző ré sze i ről ér ke -
zett – több sé gük ben nyug dí jas –
püs pö kök Is ten igé je s an nak az em -
bert meg vál toz ta tó ere je cím mel be -
szél get tek, tar tot tak be szá mo lót, elő -
adá so kat. A ró mai ka to li kus, or to dox,
evan gé li kus, me to dis ta, ang li kán
egy há zi sze mé lyek az ige ere jé nek, az
imád ság ál dá sá nak örö mé ben vol tak
együtt, mint aki ket a Szent lé lek te rel -
ge tett egy be. Egy más jobb meg is me -
ré se, hely ze té nek konk rét meg ta -
pasz ta lá sa so kat se gít het ab ban, hogy
az öku me né idő sze rű kér dé se i ben is
na gyobb nyi tott ság gal és ha gyo -
mány tisz te let tel kö ze led jünk egy -
más hoz.

Az el ső kon zul tá ci ót Klaus Hem -
mer le aache ni ró mai ka to li kus püs -
pök hív ta egy be 1981-ben, és az esz -
me cse re az óta is tá bor ba gyűj ti azo -
kat, akik Krisz tus Urunk sza vát ko -
mo lyan ve szik, s ér te imád koz nak.
„…nem ér tük kö nyör gök csu pán, ha -
nem azo kért is, akik az ő sza vuk ra
hisz nek én ben nem; hogy mind nyá jan
egyek le gye nek…” (Jn 17,20–21)

A har min ca dik együtt lét az ang li -
kán egy ház zal va ló kö ze leb bi is mer -
ke dés és ta lál ko zás je gyé ben zaj lott.
Az ün ne pé lyes sé get őr ző li tur gia, a
szent sé gek meg be csü lé se, a nyi tott -
ság és a pár be széd jel lem zi ezt a vi -
lág egy há zat, amely el ső sor ban az
egy ko ri brit gyar mat vi lág és a ten ge -
ren túl or szá ga i ban ter jedt el, s mely -
nek lel ki fe je nap ja in kig a min den ko -
ri can ter buryi ér sek.

Dr. Ro wan Wil li ams, e ma gas tiszt -
ség mai betöltője elő adá sá ban Is ten
igé jé nek ha tá sá ról és je len tő sé gé ről
szólt az ang li kán ha gyo mány alap ján.
Sze mel vény sze rű en mu tat ta be, hogy
a Bib lia és az ige már a 14. szá zad ban
ki emelt he lyet fog lalt el a li tur gi á ban
és az imád ság ban, sőt az ige hir de tés -
ben is. Ven dég sze re te tét is él vez het -
tük Lon don ban, a Lam beth Pa lace-
ben el köl tött ebé den. A ve le foly ta tott
test vé ri be szél ge tés so kunk ra tett
mély be nyo mást, és sokunkban ha -
gyott ma ra dan dó em lé ket.

Az ang li kán egy ház vi lág szer te
is mert teo ló gi ai és szer ve ze ti gond -
ja i ra ad vá laszt a kö zel múlt ban köz -
re adott kö zös ál lás fog la lás. Cél ja az,
hogy a kü lön bö ző egy há zi, ke gyes sé -
gi irány za to kat egy be fog ja, és kö zös
teo ló gi ai fel is me ré sek bir to ká ban
óv ja a sza ka dás kí sér té sé től pap ja it és
hí ve it.

A West mins ter ka to li kus dóm -
ban Vin cent Nic hols ér sek ce leb rált
mi sét, majd fo gad ta a ta lál ko zón
részt ve vő püs pö kö ket, aki ket ki vé -
tel nél kül ál dá sá ban ré sze sí tett.

A mi se előtt be mu ta tott Má ria-
ves pe ra ze ne i leg kü lön él ményt nyúj -
tott mind annyi unk nak.

Las san a sö tét ség ár nyai bo rul tak
ránk, ami kor Ang lia leg na gyobb me -
to dis ta temp lo má ba ér kez tünk. E
he lyen ülé se zett az Egye sült Nem ze -
tek Szer ve ze té nek el ső köz gyű lé se
1946 ja nu ár já ban. A ha tal mas temp -
lom (Met ho dist Cent ral Hall) az or -
szág egy mil lió me to dis ta hí vé nek
tá mo ga tá sá ból épült fel. John Wes ley
ha zá já ban a me to dis ták ma is őr zik
sa já tos ha gyo má nyu kat (Észak-Ame -
ri ká ban ők a leg na gyobb pro tes táns
fe le ke zet). Ven dég sze re te tük kí sért
min ket to vább utun kon.

Ez év ben is köz tünk volt Ma ria Vo -
ce, a római katolikus gyökerű Fo kolá -
re Moz ga lom mai el ső szá mú kép vi -
se lő je, aki az ige és az élet össze tar -
to zá sát és a kö zös sé gek meg tar tó
ere jét tet te hang sú lyos sá előt tünk. Az
egész vi lá gon el ter jedt moz ga lom
tag ja i nak öku me ni kus nyi tott sá ga és
szol gá lat kész sé ge pél da ér té kű.

Mi ros lav Vlk, a Va ti kán ban szol gá -
ló nyu gal ma zott bí bo ros lel ki ve ze té -
se és szer ve zé se en nek a kon zul tá ci -
ó nak is gaz dag tar tal mat adott, új is -
me re tek so ka sá gát és a Krisz tus ban
va ló össze tar to zás él mé nyét aján dé -
koz ta. Min den együtt lét el ma rad ha -
tat lan ré sze az az ün ne pé lyes fo ga da -
lom, amely ben a részt ve vők el kö te le -
zik ma gu kat az egy más irán ti sze re -
tet re és az egy má sért va ló imád ság ra.

A ró mai ka to li kus, a több fé le or -
to dox, ang li kán, evan gé li kus és me -
to dis ta püs pö kök – együt te sen har -
minc lel ki ve ze tő – ab ban a bi zo -
nyos ság ban tér het tek ott ho nuk ba,
hogy Krisz tus egy há za lel ki-hit beli
egy ség ben él és szol gál a kü lön bö ző
tra dí ci ók örök sé ge sze rint. Jó do log
eh hez a kö zös ség hez, Krisz tus egy -
há zá hoz tar toz ni, s mi cso da ki tün -
te tés ben ne szol gál ni, so kak üd vös -
sé gé re! 

g D. Sze bik Im re

A har min ca dik
öku me ni kus püs pö ki
talál ko zó Ang li á ban
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Hittudományi egyetemünk docense, dr. Béres Tamás a baptista gyülekezet imaházában

Az ökumenikus területi női találkozón B. Pintér Márta evangélikus lelkész
hirdette Isten igéjét

Úrvacsoraosztás a debreceni Nagytemplomban
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b Há rom száz hu szon öt esz ten de -
je hunyt el Mi les Má tyás er dé lyi
lu the rá nus dip lo ma ta, nagy sze -
be ni vá ro si ta ná csos, tör té net író.
Ne vét a csil la gá szat tör té ne ti
szak iro da lom is meg őriz te, mi -
vel leg is mer tebb mű ve, az Er dé -
lyi öl dök lő an gyal szám ta lan
csil la gá sza ti ese mény le írá sát is
tar tal maz za.

Mi les Má tyás (né me tül Matt hi as)
Mi les (ere de ti leg Mos er) Si mon med -
gye si vá ro si ta nács nok uno ká ja ként,
Mi les Má tyás med gye si vá ro si evan -
gé li kus lel kész-is ko la rek tor és Rentsch
Zsó fia fi a ként 1639. feb ru ár 21-én
szü le tett a dél-er dé lyi vá ros ban.

Éle te ván dor lá sok so ro za ta: gyer -
mek ként a szász pol gá rok lak ta szü -
lő vá ro sá ban dü hön gő pes tis jár vány
elől Szász i ván fal vá ra, a he lyi evan gé -
li kus lel kész hez küld ték. Ap ja ha lá la
után Pré post fal vá ra ke rült, rö vi de sen
azon ban vissza tér he tett Med gyes re. 

A ma gyar nyelv vel Szász sá ros ban
is mer ke dett meg. Ta nul má nya it a
med gye si gim ná zi um ban kezd te, majd
Bras só ban foly tat ta, ezt kö ve tő en pe -
dig a hí res-ne ves wit ten ber gi egye -
tem re irat ko zott be. Itt azon ban alig
töl tött el fél évet, szü lő vá ro sa hí vá sá -
ra vissza tért Er dély be, és ap ja nyom -
do ka i ba lép ve el fog lal ta a med gye si
evan gé li kus is ko la rek to ri szé két.

Dip lo má ci ai kar ri er je 1661-ben
vet te kez de tét. A Med gye sen tar tott
er dé lyi or szág gyű lé sen Ke mény Já nos
fe je de lem ki ne vez te ma gán tit ká rá -
nak, és rö vi de sen a csá szá ri és ki rá -
lyi ud var hoz, Bécs be küld te kö vet ség -
be. (Tá vol lé té ben édes any ja és nő vé -
re a fe jét is mé tel ten fel ütő pes tis ál -
do za ta lett.)

Mi les a csá szá ri se géd ha dak kal,
Ra i mon do Mon te cuc co li ve zér le te
alatt tért vissza Er dély be. Idő köz ben
Ke mény Nagy sző lős nél a tö rö kök
el len ví vott csa tá ban el esett. Az
újon nan meg vá lasz tott fe je de lem, I.
Apa fi Mi hály meg ke gyel me zett a
csá szá ri kol la bo rá ci ó ért, és I. Ghi ca
Ger gely ha vas al föl di ro mán fe je de -
lem hez, majd a Habs bur gok ural ta
Ma gyar Ki rály ság ba küld te kö vet nek.
Mi u tán ha za tért, fe le sé gül vet te Hut -
ter Zsu zsan nát, és Nagy sze ben ben
te le pe dett le.

Csak ha mar a vá ros szé le sebb ön -
kor mány za tát je len tő szá zak ta ná csá -
nak, il let ve a szű kebb, ér de mi dön té -
se ket ho zó vá ro si ta nács nak is tag já -
vá választották.

Szász se bes had pa rancs no ka ként
részt vett Apa fi had mű ve le té ben,
mely nek ered mé nye képp Thö kö ly

Im re csa pa ta i val és a bu dai ba sá val
egye sül tek, rö vi de sen azon ban vissza -
tér tek Er dély be. Utá na is mét kö vet -
ség ben járt Bécs ben, I. Li pót csá szár -
nak, ma gyar ki rály nak ő vit te meg
Apa fi hó do la tát. Sze ben be való
vissza ér ke zé se után meg be te ge dett,
és 1686. ok tó ber 1-jén – le szár ma zot -
tak nél kül – örök re le huny ta sze mét.

Mi les Má tyás leg je len tő sebb mun -
ká ja Er dé lyi öl dök lő an gyal (Si eben -
bür g is cher Würg-En gel) cím mel
1670-ben Nagy sze ben ben lá tott nap -
vi lá got.

Az öl dök lő an gyal az Ószö vet ség -
ben Is ten an gya lá nak meg je le né si
for má ja, Is ten ha rag já nak meg tes te -
sí tő je, ő az, aki pusz tí tást hoz az
egyip to mi ak ra, de egy ben meg kí -
mé li a vér rel meg je lölt aj tó fél fák
mö gött meg hú zó dó iz ra e li tá kat a
ti ze dik csa pás tól.

A cím vá lasz tás nem le he tett vé let -
len – egy ér tel mű en Er dély tör té ne -
té nek pusz tí tás sal és meg vál tás sal te li
ket tős sé gé re utal. 

A kö tet a csil la gá szat tör té net
szem pont já ból is ki vé te les je len tő sé -
gű, hi szen olyan aszt ro nó mi ai ese mé -
nyek le írá sát tar tal maz za, me lyek

egye di ek, meg is mé tel he tet le nek és a
kor szak írás be li sé ge mi att ke vés sé do -
ku men tál tak. Össze gyűj té sük kel és
elem zé sük kel Bart ha La jos (Égi je le -
né sek. In: Az Élet és Tu do mány ka -
len dá ri u ma 1984) és Far kas Gá bor
Far kas (Az 1572-es szu per nó va ma -
gyar for rá sai. In: Acta Historiae Lit -
te rarum Hungaricarum XXIX. [Öt -
vös Pé ter Fest sch rift], 2006.; Az
1595-ös rej té lyes csil lag. In: Ma gyar
Könyv szem le, 2006/2.) fog lal ko zott.

A csil la gá sza ti je len sé gek va ló di
tu do má nyos hát te ré nek meg is me ré -
sét meg elő ző en, az óko ri és kö zép -
ko ri ba bo nás el kép ze lé sek sze rint az
üs tö kö sök baljóslatú jelnek számíta -
nak, ha lált és pusz tu lást hoz nak,
fel tű né sük bal sze ren cse oko zó ja.
Mi les mű vé ben is eb ben a szel lem -
ben írt az őt meg elő ző szá zad Nagy -
sze ben ből meg fi gyelt fé nyes ko mé -
tá i ról. Mind ezt egyet len mon dat ba
sű rít ve szem lél te ti az 1596-os üs tö -
kös ről szó ló le írás: „Éj fél táj ban egy
üs tö kös lát szott, az el jö ven dő ir -

tóz ta tó csa ták elő hír nö ke.” Fel jegy -
zé sei ugyan ak kor még is fon to sak; a
csil la gá szat szá má ra nél kü löz he tet -
len idő ada tok kal, kö ze lí tő égi ko or -
di ná ták kal, szín-, alak- és fé nyes ség -
becs lé sek kel, a moz gás ra uta ló in for -
má ci ók kal szol gál nak.

Sőt a le írá sok ból a tör té net tu do -
mány is pro fi tál, hi szen az 1556-os
csó vás égi ván dorról szóló feljegyzés
több ilyen vo nat ko zá sú ada tot is tar -
tal maz: „Már ci us 3-án es te 9 óra
táj ban egy min den nél ször nyű sé ge -
sebb üs tö kös lát ta tott a Mér leg el ső
fo ká nál ho má lyos ké kes fe ke te szín -
ben és né mi kép pen vö rö sen is: gyors
fu tás sal már ci us 5-ig egész nap alatt
a Mér leg fe le mel lett 60 rész nyi vel tá -
vo lo dott a nap éj egyen lő ség től, és a
fel ke lés től a le nyug vá sig 30 rész nyi -
vel ha ladt dél ről észak ra, úgy hogy
ép pen a lá tó ha tár fe lett ma radt. A
csil lag ér tők pe dig azt be szél ték, hogy
az üs tö kös vál to zá sa a szí ne, csó vá -
ja és a gyors fu tá sa mi att a val lás be li
dol gok irá nyí tá sá nak és tör vé nye i nek
ket té sza ka dá sát, va la mint pes tis jár -
ványt je lent, min de nek előtt Né met -
or szág ban, Ma gyar or szá gon, Er dély -
ben, Ázsi á ban, Gö rög or szág ban, Tö -

rök or szág ban, nem kü lön ben
más, észa ki bi ro dal mak ban, ami
be is kö vet ke zett…”

A szu per nó vák a nagy tö me gű
csil la gok éle té nek utol só ál lo -
má sát, ha lá los rob ba ná sát je len -
tik. Az em be ri lép ték kel el kép zel -
he tet len ka tak liz ma mé re te it jól
szem lél te ti, hogy a szu per nó va
fé nyes sé ge meg ha lad hat ja szü lő -
ga la xi sá nak, a ben ne „la kó” több
száz mil lió csil lag nak az össz fé -

nyes sé gét. A rész ben el té rő fi zi kai fo -
lya ma tok mi att fé nye se dő nó vák kal
egye tem ben, ré gi szó hasz ná lat tal él -
ve, ven dég csil la gok nak vagy új csil -
la gok nak is ne ve zett égi tes tek fel lán -
go lá sa a mi ga la xi sunk ban, a Tej út -
rend szer ben vi szony lag rit ka je len ség.
Az utol só két fé nyes szu per nó va a ne -
ves evan gé li kus csil la gá szok, Ty cho
Bra he és Jo han nes Kep ler ál tal fel fe -
de zett 1572-es, il let ve 1604-es ven dég -
csil la gok vol tak.

Az 1572-es je len ség Mi les ál tal le írt
ész le lé sé nek ér de kes sé gét az ad ja,
hogy Bra he meg fi gye lé sét meg elő ző -
en ké szült, és bár eb ben a kér dés ben
a csil la gá szat tör té né szek nin cse nek
azo nos ál lás pon ton, el kép zel he tő,
hogy a szu per nó va-rob ba nás ko ráb bi
meg tör tén té re szol gál bi zo nyí té kul:
„Né hány aszt ro ló gus egy új csil la got
ta pasz talt és fi gyelt meg a Cas si ope -
ia csil lag kép ben, ame lyet ed dig sen ki
sem lá tott; pom pá za tos ra gyo gá sú és
igen fé nyes volt, 9 hó na pon át vi lá golt.”

g Re zsa bek Nán dor

Dip lo ma ta és csillagász
Mi les Má tyás em lé ke ze te

„Mi lesz a du nán tú li ke rü let köny vé -
vel?” – kér dez tem 2007 nya rán a
kő sze gi tech ni kum ud va rán Itt zés
Já nos püs pök től. Ad dig ra ugyan is
már meg je lent mind a Dé li, mind az
Észa ki Egy ház ke rü let gyü le ke ze te i ről
szó ló könyv. „Csi nál -
já tok, én se gí tek” –
hang zott a rö vid, de
ve lős vá lasz. 

S va ló ban, in nen
kezd ve mind vé gig
ta pasz tal hat tuk a
püs pö ki há zas pár -
nak nem csak az ér -
dek lő dé sét, ha nem
tá mo ga tó se gít sé gét
is. A püs pök úr
meg te rem tet te a fel -
té te le ket, ke re te ket,
fe le sé ge, Ré ka asszony pe dig a szö -
ve gün ket gon doz ta nem csak hoz zá -
ér tés sel, ha nem lel ke se dés sel is. El
kell, hogy árul jam, több ször meg for -
dult a fe jem ben a kér dés: mi
könnyebb, egy köny vet meg ír ni vagy
meg szer kesz te ni? 

Négy éves mun kánk több fá zis ra
oszt ha tó.

A hi tet len ség, a hú zó do zás fá zi sa volt
az el ső, mert csak ugyan hi he tet len nek
tűnt vál lal ko zá sunk. Szer kesz tő bi zott -
sá gunk 2007 ké ső nya rán – na i van –
ok tó ber 31-re kér te a dol go za to kat
gyü le ke ze te ink lel ké sze i től. Volt, aki -
től azt a vá laszt kap tuk, hogy ez fe le -
lőt len ség (az il le tő nem is vál lalt sem -
mi fel ada tot – és nem volt egye dül ez -
zel). Egy re töb bet hal lot tuk, hogy le he -
tet lent kér tünk lel ké sze ink től. 

El ső lé pés ként meg hosszab bí tot -
tuk a ter mi nust. Ké sőbb, ami kor
már „csör ge dez tek” a meg írt anya -
gok, úgy dön töt tünk, hogy egyet len
gyü le ke zet se ma rad jon ki a könyv -
ből, s ahon nan nem ér ke zett sem mi,
vagy na gyon ke vés, azon gyü le ke ze -
tek ese té ben a szer kesz tő bi zott ság
tag jai vál lal ták, hogy össze gyűj tik
az ada to kat, és a hi á nyo kat is pó tol -
ják. Olyan eset is volt, ami kor meg -
kér tük a gyü le ke zet dol go zat író it,
bő vít sék az anya got. Ez megint a fo -
lya mat el hú zó dá sát és sok több let -
mun kát je len tett, hi szen kez det ben
anyag hi ánnyal küsz köd tünk.

Há la Is ten nek, végülis si ke rült az
ak ko ri száz ti zen négy, mai száz tíz
gyü le ke zet tör té ne te it, le írá sa it össze -
gyűj te ni. 

A lel ke se dés és a ja ví tá sok fá zi sa
volt a má so dik. Mint ha egy re nö ve -
ke dett, erő sö dött vol na az ér dek lő dés
mun kánk i ránt. Egy re több lel kész ír -
ta, hogy több min den ki ma radt a dol -
go zat ból, és so kan ki egé szí tést kér -
tek, küld tek. Ek kor már „anyag több -
let tel” dol goz tunk. Ezek bi zony pró -
bá ra tet ték a szer kesz tő bi zott ság tü -
rel mét, de „áll tuk a sa rat”.

Ke mény na pok vol tak ezek a gyűj -
tés, for má ba ön tés, iro dal mi és tar tal -
mi kor rek ció szem pont já ból is. Per -
sze el jött az idő, ami kor le kel lett zár -
ni a gyűj tés idő sza kát. Itt is adód tak
fe szült sé gek, hi szen ez azt je len tet te,
hogy va la mi eset leg vég leg ki ma rad. 

A nyom dá ba kül dés re al kal mas
anyag el ké szí té se, a vég le ges for má ba
ön tés volt a kö vet ke ző fá zis. Az össze -
ál ló köny vet oda ad tuk szak lek to ra -
ink nak, majd iro dal mi szem pont ból
is újabb lek to ri mun ka kö vet ke zett.

A me gyei fe le lő sök
hat tag ból ál ló kö re
bő vült ez zel, az idő is
ha ladt, de úgy érez -
tük, hogy szük sé ges
a lek to rá lás, meg kell
ten nünk ezt a lé pést
a tör té ne ti hi te les -
ség ér de ké ben is. Ez -
után jött a tech ni -
kai, nyom dai elő ké -
szí tés ne héz sza ka -
sza, ami kor szin te
na pon ként kér dez -

get tük: ki ho gyan áll? 
Így szü le tett meg a kö tet anya ga:

117 dol go zat össze sen 154 író tól. Igen,
több az író, mint a dol go zat, mert
volt olyan tör té net, ame lyet töb ben
ír tak. Ta lán már ezek a szá mok is je -
lez nek va la mit a vál lal ko zás ból. Nap -
vi lá got lá tott a ke rü let és az egy ház -
me gyék s a száz tíz gyü le ke zet le írá -
sa és tör té ne te. Csa pat mun ka volt ez
a ja vá ból. Ezért is öröm, hogy az el -
ső ki adás há rom ezer-két száz pél dá -
nyá ból né hány száz van már csak,
ame lyek még a győ ri püs pö ki hi va -
tal ban vár ják ve vő i ket. Örö münk höz
hoz zá já rult, hogy a két kö te tes, CD
le mez zel el lá tott könyv ára „csak”
két ezer fo rint. 

En nél azon ban lé nye ge sen több -
ről van szó. Egy új já szü le tett egy ház -
ke rü let iz gal mas, for du la tos, sok szor
szo mo rú, még is bá to rí tó tör té ne tét
ad hat juk kéz be. Ki de rült, hogy ez a
ke rü let a leg ré geb bi evan gé li kus
egy há zunk tör té ne té ben, és ez a
tör té net a leg for du la to sabb is, hi szen
„ha lál ra ítélt”, „fel tá ma dott” ke rü let -
ről van szó (per sze a meg pró bál ta -
tá sok ból a má sik két ke rü let nek is
bő ven ki ju tott). 

A köny vet a hi te les  képen túl ta nú -
ság te vés nek is érez zük. Payr Sán dor
„du nán tú li egy ház tör té né szünk”
mun ká já nak foly ta tá sát csak ilyen
szel lem ben gon dol hat tuk el. Aki ku -
tat ni sze ret ne, an nak szá má ra is van
ele gen dő anyag, uta lás köny vünk ben.
A mint egy ezer láb jegy zet és for rás -
anyag ra uta lás eb ben sze ret ne se gí -
te ni. A má so dik kö tet vé gén ta lál ha -
tó, ke re ken 7200 név ből ál ló név jegy -
zék is ko moly for rás anyag gá le het. 

Mun kánk kal re mény sé günk sze -
rint gyűj te mé nye ink ügyé hez is hoz -
zá já rul tunk. A tör té ne tek ből ki de rül,
mennyi „kin cse” – épü le tek, ol tá rok,
szó szé kek, ha ran gok, edé nyek, tex -
tí liák, köny vek stb. – van gyü le ke ze -
te ink nek az evan gé li u mon, az „egyet -
len kin csen” túl. Fe le lős sé günk
ezeknek a meg fe le lő őr zé se is. 

Mind eze ken túl an nak sze ret nénk
sze rény ta núi len ni, aki a ke rü let
meg tar tó ja, egy há zá nak és – amint
az el be szé lé sek mu tat ják – a tör té ne -
lem nek is Ura. 

g Ke ve há zi Lász ló

A Nem ze ti Mú ze um Szé ché nyi-ter mé ben mu tat ják be ok tó ber 13-án 16 órá -
tól A re for má ci ó tól nap ja in kig – Evan gé li kus gyü le ke ze tek, egy ház me gyék, ke -
rü le tek a Du nán tú lon cí mű ki ad ványt. A köny vet dr. Hu di Jó zsef, a Du nán -
tú li Re for má tus Egy ház ke rü let Le vél tá rá nak ve ze tő je is mer te ti. A kö zel gő
ese mény kap csán ajánl juk is mét ol va só ink fi gyel mé be a két kö te tes mun kát,
vezető szer kesz tő jének, D. Ke ve há zi Lász ló nyu gal ma zott egy ház tör té -
nész nek az aláb bi írá sá val.

Evan gé li kus gyü le ke ze tek,
egy ház me gyék, ke rü le tek

a Du nán tú lon
A könyv szü le té se és tar tal ma

a szer kesz tő sze mé vel

Új fő be já ra tot és öl tö ző ket avat tak
szep tem ber 28-án a Bony há di Pe tő fi
Sán dor Evan gé li kus Gim ná zi um At -
lé ti kai Cent ru má ban. A há la adó is ten -
tisz te let ke re té ben Sza bó Vil mos Bé -
la es pe res ar ról be szélt, hogy ne le -
gyünk kö zöm bö sek, ve gyük ész re a kö -
rü löt tünk lé vő ket és azt, hogy mi kor
kell se gí te nünk. A fair play örök pél -
dá já nak ne vez te Jé zust, mert ő ké pes
volt le mon da ni a sa ját elő nyök ről, és
ál do za tot tudott hoz ni má so kért.

Az ün nep ség ke re té ben ok le ve le -
ket ad tak át mind azok nak, akik az új
fő be já rat és az öl tö zők ter ve zé sén, ki -
vi te le zé sén dol goz tak. Ra dos né Len -
gyel An na a Ma gyar or szá gi Evan gé -
li kus Egy ház ve ze tői ne vé ben Óno di
Sza bolcs igaz ga tó nak nyúj tott át ok -
le ve let, a di á kok és a pe da gó gu sok
vas tap sá tól kí sér ve. 

g Má té Ré ka felvétele

Gaz da go dó at lé ti kai cent rum

A nem ze ti szí nű sza lag át vá gá sá nál Óno di Sza bolcs, Ra dos né Len gyel An na,
Po tá pi Ár pád Já nos bonyhádi polgármester és Sza bó Vil mos Bé la se géd ke zett
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Is ten sze me előtt fe lénk for dí tott
or cá já nak érez he tő je len lé tét, az az ál -
dást, erőt, emel ke dett sé get ta pasz tal -
ha tott meg a szak kol lé gi um hall ga -
tó i ból, ok ta tó i ból és a szá mos ven -
dég ből ál ló ün nep lő gyü le ke zet. 

Az ige hir de tés után be ik tat ták
Mol nár Er zsé bet evan gé li kus lel -
készt a szak kol lé gi um igaz ga tói ál -
lá sá ba. Szék fog la ló be szé dé ben szin -

te hit val lás ként, ki sik lás tól óvó fi -
gyel mez te tés ként idéz tet te az egyik
ci gány hall ga tó val egy auszt rál köl -
tő nek egy ki sem mi zett rá szo ru ló
szá já ba adott sza va it: „Éhes vol -
tam, és ti hu ma ni tá ri us szer ve ze tet
hoz ta tok lét re, és meg vi tat tá tok
prob lé má mat. Kö szö nöm! Bör tön -
ben vol tam, és ti alá za to san vissza -
vo nul ta tok a kül vá ro si ká pol ná tok -
ba, és a sza ba du lá so mért imád koz -

ta tok. Kö szö nöm! Me zí te len vol tam,
és vi tá i tok ban em lé kez tet te tek meg -
je le né sem er köl csi sé gé re. Kö szö -
nöm! Haj lék ta lan vol tam, és Is ten
gon dos ko dá sá ról, sze re te té ről pré -
di kál ta tok ne kem. Kö szö nöm! (…)
Olyan szent nek és Is ten-kö ze li nek
tűn tök, de én még min dig na gyon
éhes és ma gá nyos va gyok, és még
min dig fá zom.”

A szak kol lé gi um húsz hall ga tó val
kezd het te meg mű kö dé sét. Min den
re mény sé get meg ha la dó nagy szám
ez, ami di csé ri a szer ve zők ál do za tos
mun ká ját, de el ső sor ban a cso dák ra
ké pes Is tent. A hall ga tó kat Fa bi ny Ta -
más püs pök és Sztan kó Gyön gyi es -
pe res ál dás sal in dí tot ta el a tan év re. 

Ál dás sal in dul hat tak az ok ta tók,
mun ka tár sak is: Bar to lo meu Iná cio
Dez ano ve, Er dei Vi rág, Ka ra hu ta

Já nos né, Ke le men An na, La borczi
Gé za és Mol nár Er zsé bet. 

Több fe le lős ve ze tő, dön tés ho zó
nem csak gra tu lált az új in téz mény in -
du lá sá hoz, nem csak jó kí ván sá gait
fe jez te ki si ke res mű kö dé sé hez, ha -
nem hat ha tós se gít sé get is ígért. Így
tett dr. Já no si Zol tán, a Nyír egy há zi
Fő is ko la rek to ra, dr. Fá bi án Ger gely,
a Deb re ce ni Egye tem Or vos- és
Egész ség tu do má nyi Cent rum Egész -
ség ügyi Kar dé kán ja, Sesz ták Osz kár,
a Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei
Köz gyű lés el nö ke és dr. Ko vács Fe -
renc, Nyír egy há za pol gár mes te re.

Csak úgy van ér tel me a szak kol lé -
gi um lé té nek, ha a min den ko ri hall -
ga tók ban, ok ta tók ban, meg hí vott
elő adók ban, ven dé gek ben is tu da to -
so dik, hogy a ne héz, em bert pró bá -
ló kö zös fel ké szü lés so rán nem egye -
dül küz de nek, ha nem Is ten sze me
előtt élik min den nap ja i kat. Ez nem -
csak a fe nye ge tő en hang zó, szá mon -
ké rést ki lá tás ba he lye ző, szál ló ige sze -
rű „Is ten sze me min dent lát” (amúgy
igaz sá got hor do zó) ki je len tés ér tel mé -
ben ér vé nyes, ha nem a sze re tő, gon -
dos ko dó, min den szük ség ről tu dó
és min de nek fö lött ál ló, min den ha tó
Is ten se gít sé gét is je len ti, amely re tel -
jes ség gel rá szo rul a szak kol lé gi um,
hisz csak így fut hat be ál dá sos pá lyát.

De Is ten sze me előtt él egész egy -
há zunk, an nak egész né pe is. A szak -
kol lé gi um lét re jöt te nem más, mint
egy ha tal mas fel ki ál tó jel egy épp
író dó mon dat vé gén. A mon dat pe -
dig nem más ról szól, mint hogy szé -
les bá zis ként fel so ra koz nak-e is ko lá -
ink, óvo dá ink, gyü le ke ze te ink a szak -
kol lé gi um mö gé, egy ben a le sza kadt
ré te gek fel emel ke dé sét szol gá ló, a ci -
gány–ma gyar együtt élést elő se gí tő és
ez zel az or szá got elő re vi vő erő fe szí -
té sek mö gé is – ame lyek nek egyik
ékes pél dá ja, új meg nyi lat ko zá sa a
most meg nyílt szak kol lé gi um.

g Ba kay Pé ter

Is ten sze me előtt
Meg nyílt Nyír egy há zán az Evan gé li kus Ro ma Szak kol lé gi um

A Lu ther-ró zsa szí nei so ro zat har ma -
dik ta nul má nyi kon fe ren ci á ját tar tot -
ta meg szep tem ber 30. és ok tó ber 1.
kö zött Rév fü lö pön a Ma gyar Evan -
gé li kus Kon fe ren cia (Maek). 

Eu ró pa szá mos tá jé ká ról – Er -
dély ből, Szlo vé ni á ból és (most elő -
ször) Svájc ból – több mint fél száz
részt ve vő ér ke zett az Or dass La jos
Evan gé li kus Ok ta tá si Köz pont ba.

Az áhí ta tok és elő adá sok az anya -
nyelv, az egy ház és a nem zet té ma -
kö ré hez kap cso lód tak. Az igei al kal -
ma kat id. Zász ka licz ky Pál, ifj. Ha -
fen scher Ká roly, Itt zés Já nos és dr. Fa -
bi ny Ta más tar tot ta. 

A két na pos együtt lét vá zát há rom
re ferátum al kot ta. Pén te ken Ben ce
La jos író, szer kesz tő és Gab ri je la
Ben ce, a szlo vé ni ai Al só lend vá ról
ér ke zett gyü le ke ze ti fel ügye lő az
Írott be tű vel és hir de tett igé vel a
meg ma ra dá sért té má ban tar tott elő -
adást, szom ba ton pe dig dr. Csep re -
gi Zol tán, az Evan gé li kus Hit tu do má -

nyi Egye tem egy ház tör té nész-pro -
fesszo ra – A négy nyel vű re for má ció
a Kár pát-me den cé ben cím mel – be -
szélt az anya nyelv és a fe le ke ze ti ség
kap cso la tá ról. 

A múlt ter he, a je len gond ja, a jö -
vő le he tő sé ge a szlo vák–ma gyar kap -
cso la tok ban – e tárgy kör ben fo gal -
maz ta meg sok hoz zá szó lást ki vál tó
gon do la ta it Dem mel Jó zsef, az Eöt vös

Lo ránd Tu do mány egye tem tör té -
nész dok to ran du sza. 

A kon fe ren cia után tar totta a
Maek éves el nök sé gi ülé sét, ame lyen
id. Zász ka licz ky Pál fő tit kár – ko rá -
ra va ló te kin tet tel, de cem ber 31-i
ha tállyal – be je len tet te le mon dá sát.
Ed di gi ál do za tos mun ká já ért kö szö -
ne tet mond va az el nök ség el fo gad ta
a le mon dást, és 2012. ja nu ár 1-től dr.
Lack ner Pál jelenlegi protestáns tá -
bo ri püspököt bíz ta meg a fő tit ká ri
fel ada tok el látásával.

g Hor váth-He gyi Áron
fel vé te le

„Maek ext ra”
Ma gyar evan gé li kus (ta nul má nyi) kon fe ren cia

b „A ci gány ság sor sa nem Is ten há ta mö gött, ha nem a sze me előtt zaj lik.
Ámen.” Ez zel a re ményt plán tá ló, bá to rí tó és a meg győ ző dést, egyet -
ér tést ki fe je ző két mon dat tal fe jez te be pré di ká ci ó ját dr. Fa bi ny Ta más
püs pök az Evan gé li kus Ro ma Szak kol lé gi um meg nyi tó ján. Az ün ne pi
ese ményt szep tem ber 28-án tar tot ták a Nyír egy há zi Fő is ko la köz ponti
épü le té ben, amely nem csak en nek az al ka lom nak adott ott hont, ha nem
az – egy há zunk ban, Ma gyar or szá gon, de szer te a nagy vi lág ban is – egye -
dül ál ló, nagy le he tő sé get ma gá ban hor do zó új szol gá la ti for má nak is.

Fel ügye lők or szá gos kon fe ren ci á ja
Rév fü löp, no vem ber 4–6.

Sze re tet tel vár juk a gyü le ke ze ti, egy ház me gyei, ke rü le ti fel ügye lő ket or -
szá gos ta lál ko zónk ra. A kon fe ren cia té má ja a vál ság lesz.

Az igei szol gá la to kat egy há zunk püs pö kei vég zik. Elő adók: Cséf al vay
Zol tán ál lam tit kár, Ga dó György Pál kör nye zet vé del mi szak em ber, Itt -
zés Já nos nyugalmazott püs pök, Joób Má té lel kész, Ka ma rás Ist ván szo -
cio ló gus, Rét he lyi Já nos or vos. (A rész le tes prog ra mot az EvÉ let ok tó -
ber 16-i szá má ban kö zöl jük.)

Je lent kez ni ok tó ber 31-ig le het a rev fu lop@lu the ran.hu cí men. Tá mo -
ga tott rész vé te li díj: 5000 Ft/fő. 

Prőh le Ger gely or szá gos fel ügye lő

H I R D E T É S

Re for má ci ói gá la est
Re for má ci ói gá la est lesz ok tó ber 16-án, va sár nap 17 óra kor

a bu da pes ti Urá nia Nem ze ti Film szín ház ban.
Prog ram
• A Lu the rá nia ének- és ze ne kar mű so ra – Bach: Wo soll ich fli ehen hin
• Né meth Jú lia és Pál úr Ta más bi zony ság té te le ön kén tes in di ai szol gá -

la tuk ról – „… az a meg bíz ha tó em ber…, akit az Úr ajánl” (2Kor 10,18)
• A Ma gyar Hon véd ség Lé gi erő Ze ne ka rá nak mű so ra
• Wass Al bert iro dal mi est – rész let
Kö szön tőt mond D. Sze bik Im re nyu gal ma zott evan gé li kus püs pök, a Ma -
gyar or szá gi Egy há zak Öku me ni kus Ta ná csá nak (ME ÖT) el nö ke. Az est
há zi gaz dá ja As bóth Jó zsef.

Jegy ren de lés: ME ÖT, 1117 Bu da pest, Ma gyar tu dó sok krt. 3.; tel.: 1/371-
2690; fax: 1/371-2691; e-mail: oi ku me ne@me ot.hu.

H I R D E T É S

Pa ró ku si al kal mas sá gi vizs gá lat 2012
Az Észa ki Evan gé li kus Egy ház ke rü let Püs pö ki Hi va ta la lel kész ké pe sí tő
vizs gát és pa ró ku si al kal mas sá gi vizs gá la tot hir det azon lel ké szek szá -
má ra, akik a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház 2005. évi III. tör vé nyé -
nek 12., 13., 14. pa rag ra fu sa i ban elő írt fel té te lek nek meg fe lel nek.

A szó be li vizs gák vár ha tó idő pont ja: 2012. feb ru ár (a konk rét idő pont -
ról a je lent ke ző ket idő ben ér te sít jük). Je lent kez ni írás ban (pos tai úton)
le het 2011. no vem ber 1-jé ig az észa ki püs pö ki hi va tal cí mén (1125 Bu da -
pest, Szi lá gyi Er zsé bet fa sor 24.). A je lent ke zők rész le tes tá jé koz ta tást
kap nak pos tai úton a vizs ga me ne té ről, az írás be li fel ada tok ról és a szó -
be li té te lek ről.

Fa bi ny Ta más, az Észa ki Evan gé li kus Egy ház ke rü let püs pö ke

H I R D E T É S

Ked ves Vá sár ló ink!
Azok kö zött, akik ok tó ber ben (1-jé től 31-éig) vá sá rol -

nak a Lu ther Ki adó köny ves bolt já ban, vagy eb ben az idő -
szak ban kül dik el meg ren de lé sü ket ki adónk hoz, ki sor -
sol juk az aláb bi két köny vet:

Feny ve si Fé lix La jos:
Egy ré gi temp lom ra – Iste nes ver sek
„A sok kö te tes Feny ve si Fé lix La jos Hód me ző vá sár hely szü -
löt te. Ő csak nem úgy össze forrt szü lő vá ro sá val, mint Lu -
ther Wit ten berg gel. A szü löt te föld höz kö tő dő ver sek so -
rá ban fe lejt he tet len az Őszi vá ros, A Beth len Gá bor Gim -
ná zi um ün ne pé re, az Ótemp lo mi zsol tár és a Kö kény dom -
bi Vé nusz. A köl tő vesz te sé gei óri á si ak: na gyon if jan ér te
meg szü lei és báty ja, Feny ve si Lász ló evan gé li kus lel kész ha -
lá lát, sőt az utób bi po li ti kai kín ha lá lát (Pi età, Test vér si ra -
tó). De ez a tö ré keny fér fiú nem a múlt ban élő, nem ré gi -
mó di fi gu ra. Min den ideg sejt jé vel oda fi gyel és re a gál is a
nagy be tűs nagy vi lág tör té né se i re, örö me i re és tra gé di á i ra,
mint leg utóbb a Katyn új Gol go tá ja cí mű, meg ren dí tő ver -
sé ben. Új vers gyűj te mé nyé nek vál to za tos te ma ti ká ja, a ben -
ne meg nyi lat ko zó Is ten- és em ber sze re tet ré vén mél tó ar -
ra, hogy so kan a mai, vers ta szí tó kor ban is be fo gad ják, az
egy ház kö re i ben épp úgy, mint azo kon kí vül, min de nütt, ahol
ba rá tai él nek a ma gyar köl té szet nek.” (Pet rő czi Éva)

184 ol dal, 130 x 206 mm, kar ton ált, ISBN 978-963-9979-
25-3, 2010

Sz. Bérczi Mar git:
Bú val tel jes esz ten de im – Pet rő czy Ka ta
Szi dó nia élet re gé nye
„…na gyon örül tem, hogy vagy nyolc van év el tel té vel Pet -
rő czy Ka tá ról új ra re gény szü le tett. Mint hogy én ma gam
épp úgy, mint az író nő, gyer mek ként is mer tem meg
Pet rő czy Ka ta Szi dó ni át, s gyer mek ko rom óta fű zött hoz -
zá a ku ta tá si tárgy nál lé nye ge sen szo ro sabb, sze mé lyes
kap cso lat, minden nek örü lök, ami a köl tő nő em lé két

fönn tart ja, is me rt sé gét nö ve li. A re gény nek is örül tem.
A re gény a köl tő nő ver se i nek jó is me re té ben szü le tett,
jó je le ne te ket ta lál az élet pá lya is mer te té sé hez. Fő leg a
lí rai vo nu la ta igen szép.” (S. Sár di Mar git)

„A szer ző mély át élés sel írt mun ká ján ér ző dik, hogy
tel je sen ha tá sa alá ke rült a köl tő nő sze mé lyé nek, ezért
a ko rát és kör nye ze tét igen hi te le sen tud ta meg raj zol ni.
Ér zé keny lel ki vi lá ga, iro dal mi ki fe je ző kész sé ge ki vá ló an
ad ja vissza a so kat szen ve dő, meg vál tó Krisz tu sá nak vált -
sá gá ba ka pasz ko dó köl tő nő élet sor sát. Evan gé li kus ol va -
só kö zön sé günk szá má ra is fon tos nak ér zem, hogy ez ál -
tal jól is mert éne kei is so kak ban meg ele ve ned je nek és élő
hi tet éb ressze nek.” (Dr. Fa bi ny Ti bor)

„Ez a könyv egy szer re mo nog rá fia; ben ne min den adat -
tal, hát tér rel és for rás sal; egy szer re iro da lom tör té net, ver -
se i nek ala pos elem zé sé vel; egy szer re teo ló gia, a te o dí cea
vagy a pi e tiz mus nagy sze rű fel dol go zá sá val, két ke dők hit -
erő sí té sé vel és egy szer re re gény, mert a hé za go kat szé -
pen töl ti ki na gyon va ló szí nű le írá sok kal, bel ső ví vó dá -
sok kal, fan tá zia szült le ve lek kel… Ez zel a könyv vel – vé -
le mé nyem sze rint és az előb bi ek fi gye lem be vé te lé vel –
új egy há zi mű faj szü le tett…”

D. Ke ve há zi Lász ló
255 ol dal, 125 x 185 mm, ke mény táb lás, ISBN 978-963-

9571-87-7, 2008

A sze ren csés nyer tes ne vét az Evan gé li kus Élet no vem -
ber 13-ai szá má ban kö zöl jük.

Szep tem ber könyv nye re mé nyé nek sor so lá sán Sza bó-
Kecs kés Be á ta győ ri vá sár lónk nak ked ve zett 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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„…szí vünk be áradt Is ten sze re te te a ne -
künk adott Szent lé lek ál tal” (Róm 5,5)

b Dél a Szent lé lek tü zé ben ég: Af -
ri ka, Ázsia és Dél-Ame ri ka nagy
te rü le tei éb re dést él nek át nap -
ja ink ban. Éb re dés nek ne vez zük
azt a tör té nést, ami kor egy idő -
ben so kan jut nak hit re, szü let -
nek új já. Ezt em be rek nem tud -
ják pro du kál ni. A hit ter je dé se
sok he lyen ha son lít ha tó az el ső
ke resz tyén gyü le ke ze tek szü le -
té sé hez, a Pé ter szol gá la ta kap -
csán meg tért há rom ezer em ber
ese té hez. 

„Hely zet van”

Év ez re des iga zol ha tat lan neg li gá lás,
őr lán gon tar tás után a 19. szá za di
meg úju lá sok, éb re dé sek je lez ték: ő
van, él és cse lek szik. Mun ká ja, ha tá -
sa ki tel je se dett az el múlt szá zad -
ban. A 20. szá zad a misszió és a már -
tí rom ság ide je lett.

Mit tet tünk mi, evan gé li ku sok az
Apos to lok cse le ke de te i vel, az El ső ko -
rinthu si le vél 12–14. fe je ze te i vel és tu -
laj don kép pen az egész Bib li át és
min den egy há zi, lel ki meg úju lást át -
ha tó szent lel kes va ló ság gal? 

Az el fo gad ha tat lan érv és ma gya -
ráz ko dás, hogy a Szent lé lek csak ak -
kor és ott, az apos to li idők ben mű -
kö dött erő tel je sen, gaz da gon, bát ran,
ha té ko nyan; je lek és cso dák kí sé re -
té ben. Mi, sár ból for mál tak el dönt -
het jük-e, dog má ink kal meg ha tá roz -
hat juk-e, hogy a ha tár ta lan, szu ve rén,
te rem tő Lé lek mi kor, hol, mi lyen
mó don mű kö dik? 

Az egy ház, né hol a mö göt te és a
ben ne lé vő vi lág (és go nosz) ha tá sá -
ra me der be kí ván ja te rel ni a Lel ket.
Mi lyen nyo mo rú sá gos, szá nal mas
eről kö dés ez! Gon dol junk pél dá ul a
dik ta tú ra ide jé re.

Ő nem a ren det len ség Is te ne, de ha
me der ben kí vánt vol na mű köd ni, ak -
kor ma radt vol na a je ru zsá le mi fel ház -
ban egy hal le lu já zó, mes si ás hí vő kis
há zi cso port tal. De nem így tör tént.

Nem in kább ar ról van szó, hogy a
vi lá gi ha ta lom ál tal meg fo gott, le ter -
helt, meg ron tott egy ház pa ráz na sá -
gá val, anya gi as sá gá val, meg tűrt és
iga zolt, né ha meg te o lo gi zált bű ne i -
vel meg szo mo rí tot ta és né hol ki ol tot -
ta a Lel ket? Nem ar ról van szó in -
kább, hogy a min den ko ri ra jon gók
bom lasz tó ha tá sá ra ki ala kult egy
„jó zan”, in tel lek tu á lis irány zat, amely
nem mer be rúg ni az is ten sze re lem bo -
rá tól, nem vál lal ja az „esz te len sé get”
és „bo lond sá got” Krisz tu sért?

Az evan gé li kus teo ló gia tud a Szent -
lé lek ről, meg vall ja, időn ként em le ge -
ti, de vé le mé nyem sze rint a har ma dik
is te ni sze mély nem sze re pel gon dol -
ko dá sunk ban, hi tünk ben és egy há zi
éle tünk ben je len tő sé gé nek meg fe le lő -
en. So vány a pne u ma to ló gi ánk. 

Ő nem „csu pán” az Atya és Fiú lel -
ke, ha nem a har ma dik is te ni sze mély,
aki nek üdv tör té ne ti sze re pe és je len -
tő sé ge van. Jé zus el jö ve te lé ig – nagy
vo na lak ban – az Atya kor sza ká ról be -
szél he tünk, a menny be me ne tel után
vi szont a Szent lé lek ide je jött el.
Ter mé sze te sen nem el kü lö nül ve az
el ső két szent há rom sá gi sze mély től
és azok mun ká já tól. Sőt a Szent lé lek

az, aki va ló ság gá te szi éle tünk ben az
új te rem tést. Ál ta la tud juk, hogy Is -
ten te remt mé nyei va gyunk és meg -
vál tot tak. A Szent lé lek Jé zus ra mu -
tat, és az igé ben, az ige ál tal mű kö -
dik. Mi vel sze re pe dön tő az egy ház
éle té ben, ért he tő, hogy a go nosz
meg pró bál ja – sok eset ben si ker rel –
sze mé lyét, mun ká ját hát tér be szo rí -
ta ni és le já rat ni.

„Egy ál ta lán nem vagy túl ke ve set
be szé lünk a Szent lé lek ről, mert nem
ve szünk tu do mást ró la, vagy nem tu -
laj do ní tunk je len tő sé get ne ki” – ír ja
Reuss And rás er ről az irány zat ról.
Meg vall juk ugyan őt a hit val lás ban,
hisszük, hogy se gí ti a gyü le ke zet
éle tét (ige hir de tés, szent sé gek ál tal),
de nem biz tos, hogy elég gé szom jaz -
zuk, és en ged jük kor lát la nul mű -
köd ni bűn is me ret, új já szü le tés, pa zar
gyü mölcs ter més és a ka riz mák gaz -
dag sá ga ál tal.

An ti ka riz ma ti kus ság

A ra jon gás – va ló ban bán tó, mél tat -
lan, ke zel he tet len, kárt oko zó – je len -
sé ge mi att egy bi zo nyos „ra jon gás el -
le nes komp le xus ban” (Bé kés An dor)
szen ved nek a re for má ció egy há zai.

Ki ala kult a 20. szá zad fo lya mán
egy fun da men ta lis ta jel le gű „an ti ka -
riz ma ti kus” vo nal. Min dent ta gad -
nak, sőt dé mo ni zál nak, ami kap -
cso lat ba hoz ha tó az úgy ne ve zett
pün kös di je len sé gek kel. A vö rös
posz tó leg in kább a kü lön le ge sebb ka -
riz mák: pró fé tá lás, gyó gyí tás, ör -
dög űzés, nyel ve ken va ló imád ko zás
gya kor la ta. Ez utób bi so kuk sze rint
gö rög, po gány je len ség volt a bib li -
ai kor ban, amely fő leg csak a prob -
lé más ko rinthu si ak nál volt gya kor lat.
Mint ha nem is sze re pel ne a ká non -
ban az Apostolok cselekedetei, és
mint ha az apos to lok fe je del me nem
lett vol na nyel ve ken is szó ló.

Az irány zat fur csa sá ga pél dá ul az,
hogy az an ti ka riz ma ti ku sok né -
mely kép vi se lői iga zán „ka riz ma ti -
kus” ige hir de tők. A fur csa ság nál
ri asz tóbb az ál ta lá no sí tás, a ka te go -
ri kus el íté lés, né mely kor már a
Szent lé lek sze mé lyét és mun ká ját is
érő el uta sí tás. Kri ti ká juk nak van
alap ja, de va ló já ban nem tud ják, mit
cse lek sze nek.

Ka riz má nia

A ló má sik ol da lán a ka riz má nia, a
sok eset ben má gi á hoz ha son lí tó, po -
gány ele me ket is fel hasz ná ló irány zat
nyü zsög és fi cán kol. Szél ső sé ges,
be te ges, sőt dé mo ni kus ese mé nyek -
ről, je len sé gek ről is tu dunk. A go -
nosz, a nagy pla gi zá tor, Is ten maj ma
a nagy moz gá sok ide jén min dig ak -
ti vi zá ló dik. (Lásd Jé zus há rom föl di
évé nek ese mé nye it.) Sze ret ne úgy fel -

tűn ni, mint ha ő len ne a moz ga tó.
Mind ez zel össze za var, meg té veszt,
bot rán koz tat, és a lé nyeg ről te re li el
a fi gyel met. 

Ez az irány zat sok eset ben fél re te -
szi a ke reszt ről szó ló be szé det, cso -
da-, jel- és ér ze lem cent ri kus, a di cső -
ség teo ló gi á já nak csap dá já ban hal le -
lu já zik.

Ha tá suk na gyobb, mint aho gyan
so kan gon dol ják. Né me lyi kük ha -
zánk ban is je len té keny mé dia mun ká -
val és in téz mény rend szer rel gya ko -
rol be fo lyást – oly kor még a po li ti ká -
ra is. Ve ze tő lel ké sze ik Is ten től fel kent
apos tol nak tart ják ma gu kat, ezért ál -
ta lá ban még a töb bi, ki sebb ka riz ma -
ti kus jel le gű kö zös sé get sem ve szik
part ner szám ba. 

A jó lét evan gé liumá nak teo ló gi á -
ja, tör vé nyes ke dő, ki zá ró la gos stí lu -
suk, szél ső sé ges, eksz ta ti kus él mény -
haj szá juk és átok ima-gya kor la tuk
árul ko dik ar ról, hogy a szek tás ság ka -
rak ter je gye it hor doz zák. Ilyen árul -
ko dó jegy a ve ze tő túl zott te kin té lye,
a ket tős nyel ve zet (pél dá ul ami kor a
te le ví zi ó ban nem a tel jes va ló sá got
mu tat ják be is ten tisz te le te ik ről), a túl -
zott anya gi as ság, leg fő képp pe dig,
hogy – sze rin tük – a ke reszt evan gé -
li u ma mel lett más ra is szük ség van az
üd vös ség hez. A pün kös di jel le gű,
ka riz ma ti kus moz gá sok olyan erő sek,
hogy még az úgy ne ve zett an ti ka riz -
ma ti ku sok gyü le ke ze te i re is hat nak.
Fel zak lat nak, fel in ge rel nek.

Úgy gon do lom, hogy mind két ol -
dal té ved, té ve lyeg, fél re ve zet, sőt vét -
ke zik. A Szent lé lek kel szem ben is. Ez
nem azt je len ti, hogy tel je sen Is ten
nél kül él nek, mun kál kod nak, de bi -
zo nyos dol gok ban el tér nek az egész -
sé ges bib li ai irány tól.

Bib li kus, egész sé ges út 

A vi lág min den ré szé ben, fe le ke ze té -
ben és szü le tő egy há zak ban ta pasz -
tal ha tó vi szont egy kö zép utas „szent -
lel kes” vo nu lat is. 

So kan fel is mer ték a szo ro san vett
pün kös di fe le ke zet ben is a moz ga lom
be teg sé ge it, ki nö vé se it, és ezek kel
igye kez tek le szá mol ni. Több eset ben
si ker rel. 

A Bib lia sze rint az élő hi tű, meg -
tért, új já szü le tett ke resz tyén em ber
(és az ilye nek kö zös sé ge) nem le het
más, mint „ka riz ma ti kus”. Vagy is Is -
ten ál tal, a szol gá lat cél já ból meg aján -
dé ko zott egyén és gyü le ke zet. Az
egész sé ges, bib li kus egy ház, gyü le ke -
zet és hí vő em ber teo ló gi á já nak és
éle té nek kö zép pont ja a ke reszt evan -
gé li u ma, a theo lo gia cru cis. Pál a
szél ső sé ges ség hi bá já ba esett ko -
rinthu si ak nak is azt hang sú lyoz za,
hogy nem akar más ról tud ni, csak Jé -
zus ról, ró la is mint meg fe szí tett ről. 

A Szent lé lek sze mé lye
az evan gé li kus teo ló gia érb A nép szám lá lás kor össze írt sze -

mély val lá sá ra vo nat ko zó kér dés
1949-ig min den ha zai hi va ta los
nép szám lá lás prog ram já ban sze -
re pelt. A fel tett kér dés re adott
vá lasz az egyén be val lá sán ala -
pult – és ala pul ma, 2011-ben is
–, te hát a nép szám lá lá si ha gyo -
má nyok nak meg fe le lő en nem
kel lett (nem kell) do ku men tu -
mok kal (ke resz te lé si anya köny -
vi ki vo nat tal) iga zol ni a val lá si
ho va tar to zás ra adott vá laszt.

A val lás sal fog lal ko zó 1950 előt ti
tör vé nyek szel le mé ben a la kos sá got
há rom nagy cso port ra le he tett fel osz -
ta ni: be vett val lá sok hoz, illetve el is -
mert val lás fe le ke ze tek hez tar to zók -
ra, valamint fe le ke ze ten kí vü li ek re.

A be vett val lá sok va gyo ni, val lás -
gya kor lá si, jo gi te kin tet ben az ál lam
ol tal mát él vez ték. Az el is mert val lás -
fe le ke zet tag jai ke ve sebb jog gal bír -
tak, szi go rúbb ál la mi fel ügye let mel -
lett. A ma gyar jog a fe le ke ze ten kí vü -
li sé get meg en ged te, de az zal a kor -
lá to zás sal, hogy csak a ti zen nyol ca -
dik élet év be töl té se után le he tett ki -
lép ni egy be vett vagy el is mert fe le ke -
zet ből. Az egyén val lá sát be je gyez ték
az anya könyv be, más val lás kö te lé ké -
be át lép ni csak en nek a be jegy zés nek
a meg vál toz ta tá sá val le he tett.

1950-től a rend szer vál tá sig a sta -
tisz ti ka a val lás ra vo nat ko zóan sem -
mi fé le ada tot nem gyűj tött.

Mint is me re tes, 2001-ben – több
mint fél év szá zad után – ke rült vissza
a nép szám lá lás ba a val lás kér dé se, de
most már csak nem kö te le ző jel leg -
gel le he tett rá vá la szol ni (csak úgy,
mint a mos ta ni nép szám lá lás nál).

A mos ta ni, 2011. ok tó be ri nép -
szám lá lás val lá si kér dé se nem anya -
könyv sze rin ti, ha nem a tény le ge sen
gya ko rolt val lás ra vo nat ko zik, füg get -
le nül a meg ke resz te lés től, az egy ház -
fenn tar tói já ru lék fi ze té sé től és bár -
mi lyen be jegy zés től. Azt vi szont
nem kér de zi meg a kér dő ív, hogy mi -
lyen for má ban gya ko rol ja a meg -
kér de zett a val lá sát, pél dá ul csak
ott hon imád ko zik-e, vagy temp lom -
ba, kö zös ség be jár.

A leg utób bi nép szám lá lás nál a
val lás kér dé se az eu ró pai or szá gok
kö zül töb bek kö zött az NSZK-ban, az
Egye sült Ki rály ság ban, Por tu gá li á ban,
Auszt ri á ban, Svájc ban, Ír or szág ban,
Ro má ni á ban, Cseh or szág ban, Szlo -
vá ki á ban, Bul gá ri á ban és Ju go szlá via
utód ál la ma i ban sze re pelt a kér dő -
íven, kö zü lük csu pán né hány ban
nem kö te le ző jel leg gel.

A vá lasz adá si kész ség ál ta lá ban
meg fe le lő volt, a meg ta ga dá sok és a
„nincs val lá sa” vá la szok ará nya Auszt -
ri á ban 12, Né met or szág ban 14,
Por tu gá li á ban, Szlo vá ki á ban 13-13,
Svájc ban 10, Ír or szág ban, Bul gá ri -
á ban és Fran cia or szág ban: 4-4-4,
Hor vát or szág ban 2, Ro má ni á ban
0,1 (!) volt. Ki ug ró an ma gas ér té kek -
ről csak Cseh or szág (53), Szlo vé nia
(33), Ma gyar or szág (25) és az
Egye sült Ki rály ság (23) szá molt be.

Ér de mes meg em lí te ni, hogy a ma -
gas ér té kek azok ban az or szá gok ban
van nak, ahol a val lá si kér dés re nem
kö te le ző vá la szol ni. Ott, ahol kö te le -
ző jel leg gel kel lett vá laszt ad ni, több -
sé gük ben azok is va la mely val lá si kö -
zös ség hez tar to zó nak val lot ták ma -
gu kat, akik ko ráb ban – po li ti kai
okok ból – min den kap cso la tot meg -
sza kí tot tak egy há zuk kal, fe le ke ze -
tük kel. Azok nál az ál la mok nál, ahol
az ön kén tes vá lasz adás ról át tér tek a
kö te le ző re, je len tő sen vissza esett a
val lá si kö zös ség hez nem tar to zók
szá ma, a kö te le ző ről nem kö te le ző

vá lasz adás ra át té rők nél vi szont je len -
tő sen meg nö ve ke dett. („Az úgy sem
fon tos, nem vá la szo lok rá…” – ilyes -
faj ta meg gon do lás áll hat en nek a
hát te ré ben.)

A 2001. évi ma gyar or szá gi nép -
szám lá lá skor az „egy ház hoz, fe le ke zet -
hez nem tar to zik”, „nem kí ván vá la -
szol ni”, „nincs” vá la szok együt tes szá -
ma a meg kér de zet tek egy ne gye dé nél
sze re pelt. Ez az arány szám me gyén -
ként a kö vet ke ző kép pen ala kult:
Budapest 35,6, Bács-Kiskun 18,7,
Baranya 24,2, Békés 40,6, Bor sod-
Abaúj-Zemplén 17,3, Csong rád
31,5, Fe jér 29,1, Győr-Mo son-Sop -
ron 15,2, Hajdú-Bihar 33,7, Heves
20,3, Jász-Nagykun-Szolnok 36,2,
Ko márom-Esztergom 29,8, Nógrád
19,6, Pest 24,5, Somogy 17,4,
Sza bolcs-Szatmár-Bereg 13,0, Tolna
19,7, Vas 10,9, Veszprém 19,0,
Zala 14,1.

Mint a fen ti ek ből ki tű nik, Vas
me gyé ben volt a leg jobb hely zet e té -
ren, míg a leg rosszabb Bé kés me gyé -
ben. Ter mé sze te sen azt nem tud juk,
hogy kö zü lük va jon hány evan gé li kus
gyö ke rű em ber volt, ám min den va -
ló szí nű ség sze rint sok.

Az evan gé li ku sok szá má nak je len -
tős csök ke né sét lát va-hall va sok jó -
in du la tú test vé rünk min dent meg kí -
ván ten ni kör nye ze té ben – és sok szor
azon túl is –, hogy a mos ta ni, a re for -
má ció ha vá ban zaj ló nép szám lá lás -
kor mi nél töb ben vall ják meg hi tü ket.
Na gyon jó len ne, ha szá muk kü lö nö -
sen ott nö ve ked ne, ahol nem volt
meg fe le lő a vá lasz adá si kész ség.

Ar ra azon ban na gyon kell vi gyáz -
ni, hogy jó tá jé koz ta tást ad junk; ne
mond juk azt, hogy csak an nál ír hat juk
be az „evan gé li kus” szót, aki ke reszt -
ség ben ré sze sült – azok nál is sze re pel -
tet he tik ezt, akik 2011. szep tem ber 30-
án szü let tek, de még nem let tek meg -
ke resz tel ve. Ha son ló kép pen: be ír ha -
tó az „evan gé li kus” idő seb bek ese tén
is, még ha va la mi mi att el ma radt is a
ke resz te lé sük, vagy nem ná lunk ré sze -
sül tek a ke reszt ség szent sé gé ben, de
hoz zánk tar to zó nak ér zik ma gu kat!

Nem tar tom sze ren csés do log -
nak, ha a le vél szek rény be olyan szó -
ró anya got dob nak be, ame lyen az
sze re pel, hogy a 38. kér dés re a he lyes
vá lasz az evan gé li kus. Ez tud ni il lik
nem vá lasz tás, ha nem nép szám lá lás!
Akik nem tart ják ma gu kat evan gé li -
ku sok nak, azok ban ez meg üt kö zést
vált hat ki. Ha vi szont olyan tar tal mú
szó ró anyag ke rül a pos ta lá dák ba,
ame lyen fel hív ják a fi gyel met a val -
lá si, nem ze ti sé gi kér dé sek ki töl té sé -
nek fon tos sá gá ra, az nem bán tó.

A nép szám lá lá si kér dő ívek úgy ne -
ve zett in ter ne tes pró bá ja elég sok kí -
ván ni va lót ha gyott ma ga után, ez
után azon ban a hi bá kat, prob lé má -
kat az il le té ke sek ki kü szö böl ték, így
meg bíz ha tó vá vált az in ter ne tes fe -
lü let mű kö dé se. In ter ne tes ki töl tés -
re ok tó ber 16-ig lesz le he tő ség.

A nép szám lá lás so rán gyűj tött
ada to kat a Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi -
va tal csak össze sí tett, fel dol go zott
for má ban ad ja köz re; a kér dő íven a
vá lasz adók ne ve nem sze re pel; a fel -
dol go zás so rán a lak cí me ket le vá -
laszt ják a sze mé lyi kér dő ívek ről.

Er dély ben a mos ta ni nép szám lá -
lás szlo gen je úgy hang zik: „Ma gyar -
nak len ni jó, vál lal juk büsz kén ma -
gyar sá gun kat.” Mi Ma gyar or szá gon
mond juk bát ran – hi szen a re for má -
ció ha vá ban va gyunk –: „Evan gé li -
kus nak len ni jó, vál lal juk büsz kén
evan gé li kus sá gun kat.”

g An dor ka Ár pád

A szer ző sta tisz ti kus, a Dé li Egy ház -
ke rü let fel ügye lő he lyet te se

A val lás meg vallása

g Sze ve ré nyi Já nos
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Ugyan ak kor azt is tud juk, hogy Pál
gyü le ke zet épí té sé nek ve le já ró ja volt
az ő sze mé lyes meg aján dé ko zott sá -
ga, ka riz ma ti kus vol ta: ta ní tás, evan -
gé li zá lás, gyó gyí tás, lel kek meg íté lé -

se, nyel ve ken szó lás. És még ki tud -
ja, mennyi aján dék erő sí tet te ki ter jedt
mun ká ját.

Az új szö vet sé gi lá tás hoz és gya -
kor lat hoz hoz zá tar to zik – az erőt len -
sé gen, szen ve dé sen, ül döz te té sen
túl – Is ten ere jé nek meg ta pasz ta lá -
sa: rend kí vü li erő a cse rép edény ben.
Az új szö vet sé gi kor ban és az éb re dé -
sek tör té ne té ben nap ja in kig min dig
jel lem ző volt a Szent lé lek ere jé nek
meg ta pasz ta lá sa, akár je lek és cso -
dák ál tal is. 

Ez zel együtt hang sú lyoz zuk, hogy
nincs na gyobb cso da az új já szü le tés -
nél. És a Szent lé lek gyü möl cse pri o -
ri tást él vez az aján dé kok előtt. A gyü -
mölcs az, amit min den új já szü le tett
hí vő éle te te rem (te rem nie kel le ne),
a ke gyel mi aján dé kot vi szont Is ten
szu ve rén dön té se alap ján ad ja, ki he -
lye zi a gyü le ke zet épí té sé re. Egy idő
után eze ket vissza is von hat ja.

A gyümölcsök jelentősége

Jé zus vi lá go san be szél a gyü möl csök
je len tő sé gé ről, mi vel azok alap ján
le het fel is mer ni Is ten gyer me ke it. Mi -
lyen jó len ne, ha a ka riz ma ti ku sok in -
dí ta ná nak egy gyü mölcs ter mő moz -
gal mat is! 

Jé zus – és ké sőbb az apos to lok –
szol gá la tá ban jel lem ző ek vol tak a
cso dák. Bár mennyi kri ti kát mon -
dott is az Úr a jel- és cso da kí vá nás -
ról, még is tud juk, hogy sok je let és
cso dát tett, tö me gek ke res ték, men -
tek utá na ezek mi att.

Is mer jük a kri ti ku sok ér ve it, akik
azt igye kez nek bi zo nyí ta ni, hogy ez az
idő szak az apos to li kor ral le zá rult. A
klasszi kus apos to li idő va ló ban le zá -
rult az apos to lok ha lá lá val, de az egy -
ház min dig is apos to li nak val lot ta
ma gát. A ma egy há zá nak is szük sé ge
van Is ten ere jé re, je lek re és cso dák ra
és en nek kö vet kez té ben éb re dés re. A
dol go zat ele jén em lí tett misszi ós ta -
pasz ta la tok is er ről ad nak jel zést.

Fel kell is mer ni a szél ső sé ge ket, és
ke res ni kell Is ten aka ra tát és ve ze té -
sét. Új já kell szü let ni, kér ni, kí ván ni,
ven ni kell a Lel ket. Az zal be kell tel -
je sed ni és bő ség gel te rem ni a gyü -
möl csét, il let ve hasz ná ra vál ni a
Krisz tus-test nek a ka pott ke gyel mi
aján dé kok kal.

Ad fon tes! – Jé zus ezt a for rást ad -
ta a sa má ri ai asszony nak is, aki meg -
tért, meg újult, és az után em be re ket
vitt Jé zus hoz. 

Nap ja ink szü le tő és meg úju ló gyü -
le ke ze te it, egy há za it át hat ja a Lé lek
mun ká ja. Az új pro tes táns moz gá sok

mel lett a klasszi kus fe le ke ze tek is be -
fo gad ták és gya ko rol ják a Lé lek ere -
jé ben, ha tá sá ban a hit éle tet. A ró mai
ka to li kus egy ház je len tős ré sze ilyen
jel le gű meg úju lást él át, mind ezt

Ró ma tá mo ga tá sá val. Amíg nem tu -
dott a pi e tiz mus mély ha tást gya ko -
rol ni a ka to li ciz mus ra, ad dig a ka riz -
ma ti kus moz ga lom meg ta lál ta a ka -
to li ciz mus kap cso ló pont ja it: misz ti -
ka, ima, imá dat, cso dák és a töb bi. 

Szin te ki vé tel nél kül mind egyik
fe le ke zet ben mű köd nek ka riz ma ti kus
teo ló gu sok, cso por tok, gyü le ke ze -
tek. Mint egy öt száz mil lió hí vő, a ke -
resz tyén ség ne gye de ré sze e meg úju -
lás nak. De olyan mó don is ré sze sül -
nek egy há zak a moz ga lom gyü möl -
cse i ből, hogy át ve szik éne ke i ket, né -
zik te le ví zi ós mű so ra i kat, mint pél dá -
ul ha zánk ban a 700-as klu bot. Szám -
ta lan pap ra, lel kész re és egy ház tag ra
gya ko rolt po zi tív ha tást a moz ga lom,
de ezek nem sza kad tak ki anya egy há -
zuk ból. Sok eset ben a ha tás „csu pán”
ab ban nyil vá nul meg, hogy job ban
sze re tik Is tent és az em be re ket, misszi -
ós el kö te le zett ség gel mun kál kod nak.

Megújulni a Szentlélek által

A pro tes táns evan gé li u mi vo nal két
te kin té lye, Billy Gra ham és John Stott
óva tos, sze re tet tel jes kri ti ká juk mel -
lett tisz te let tel be szél nek, ír nak a
szent lel kes meg úju lá sok ról. A Szent -
lé lek-ke reszt ség gel kap cso la to san
mind ket ten azt hang sú lyoz zák, hogy
a ka riz ma ti ku sok az úgy ne ve zett két -
lép csős ese mé nye (új já szü le tés után
szük ség van a Szent lé lek-ke reszt ség -
re) a klasszi kus evan gé li u mi lá tás
sze rint egy lép cső ben tör té nik. Az
utób bi eset ben – hang sú lyoz zák –
szük sé ges a Lé lek kel va ló be tel je se dés.

Lép cső ide vagy oda, mind ket tő -
re van ígér etünk, mind ket tő vel él -
he tünk.

* * *

„Mit te gyünk, atyám fi ai, fér fi ak?” –
kér dez ték Pé ter hall ga tói a pün kös -
di ige hir de tés után.

A vá lasz egy ér tel mű: „Tér je tek
meg, és ke resz tel ked je tek meg va la -
mennyi en Jé zus Krisz tus ne vé ben,
bű ne i tek bo csá na tá ra, és meg kap já -
tok a Szent lé lek aján dé kát. Mert ti -
é tek ez az ígé ret és gyer me ke i te ké, sőt
mind azo ké is, akik tá vol van nak…”

Ez a „kály ha” ma is, ahon nan a
szent tánc ra el le het in dul ni.

A szer ző a Magyarországi Evan gé li -
kus Egyház or szá gos misszi ói lel ké sze.
Írá sa a Pes ti Lel ké szi Mun ka kö zös ség
2011. jú ni us 8-i, rá kos szent mi há lyi
össze jö ve te lén el hang zott elő adásának
szer kesz tett vál to za ta.

e és mun ká ja
 tel me zé se sze rint

Mi ó ta evan gé li kus? Ami óta meg szü -
let tem, nyír egy há zi evan gé li kus csa lád
gyer me ke ként. Édes anyám ágán örö -
köl tem a val lá so mat, pár hó na po san
ott ho nunk ban ke resz telt meg csa lá -
dunk sze re tett lel ki pász tor tag ja. 

So ká ig olyan volt ez ne kem, mint
egy be cso ma golt aján dék. Tud tam –
mert édes anyám és ke reszt szü le im,
csa lá dunk lel kész tag jai na gyon ko mo -
lyan vet ték fo ga dal mu kat, hogy a ré -
gi rend szer ben fe le lő sen gon dos kod -
nak val lá sos ne vel te té sem ről, se gí te -
nek Is ten or szá ga leg újabb tag já nak e
nagy csa lád ban va ló el iga zo dá sá ban.
Tud tam te hát, hogy ez va la mi na gyon
fon tos, ér té kes „do log”, de még nem
is mer tem mi ben lé tét, rész le te it, nem
lát tam tel jes nagy sá gá ban és szép sé -
gé ben. De tud tam, hogy az enyém, és
nem ve he tik el tő lem.

Ko rai em lé ke val lá sá ról, fe le ke ze -
té ről? Van. Kér dez ge tem édes anyá -
mat: „Mi mi lyen val lá sú ak va gyunk?”
Ő min dig tü rel me sen vá la szol: evan -
gé li ku sok. Az tán ha mar meg ta nu lom
az ele in te is me ret len szót. Sőt na gyon
tet szik az „ágos tai hit val lá sú” szó szer -
ke zet is, bár nem tu dom, mi az az
„ágos ta”. Azt vi szont an nál in kább,
hogy Lu ther Már ton ról lu the rá nu sok -
nak is ne vez nek min ket. 

S hogy jó evan gé li kus nak len ni,
Nyír egy há zán pél dá ul (majd nem)
min den ki az. Ez már gye rek ként
büsz ke ség gel tölt el. So kat me sélt
édes anyám a gyö nyö rű, mél tó ság tel -
jes evan gé li kus temp lom ról, az is ko -
lá ról, a hit tan órák ról, a di a ko nisszák
pa pír bolt já ról. És meg tu dom, hogy
ka to li kus anyai nagy ma mám re ver -
zá list adott, mi kor hoz zá ment evan -
gé li kus ügyész nagy apám hoz, hogy
le en dő gyer me kei ne az ő val lá sát
kap ják majd. Így is lett, a Már föl di
gye re kek alig pár na po san már az
evan gé li kus val lás sze rint ré sze sül tek
a ke reszt ség szent sé gé ben.

Mi ért kö tő dik fe le ke ze té hez? Mert
az a be cso ma golt aján dék év ről év -
re kij jebb bom lott a cso ma go ló pa pír -
ból, és ap rán ként, fo ko za to san meg -

telt tar ta lom mal. A kon fir má ció már
ha tá ro zott mér föld kő, ami kor át ér -
zem egy me leg szí vű, be fo ga dó kö -
zös ség sze re te tét, az el ső úr va cso ra -
vé tel fel eme lő ér zé sét a csö mö ri
temp lom ban. 

Előt te hó na po kon át ta nu lom lel -
kész nagy bá tyám tól a ká tét, a bib lia -
is me re tet, és rá jö vök, hogy ez ne kem
na gyon tet szik. Hogy nem „vé let le -
nül” va gyok itt, ide tar to zom. Fel nö -
vök las san ah hoz, hogy ki mond jam:
nem csak csa lá di gyö ke rek, ér zel mi
okok, ha nem im már sa ját tu da tos vá -
lasz tás, meg erő sí tés (kon fir má ció) ré -
vén is evan gé li kus nak val lom ma gam.
In nen már si ma az út… 

Tag já vá len ni egy kö zös ség nek, át -
él ni az is ten tisz te let lel ket eme lő
él mé nyét, a kö zös imád ság és ének,
az ige hir de tés, az úr va cso ra kö zös -

ség for má ló ere jét. Át él ni a temp lom -
pad ott ho nos sá gát, meg érez ni az il -
la tot, amely csak ott olyan, se hol má -
sutt, az ol tár, a ke reszt, a gyer tya, a
vi rág, a nyi tott Bib lia, a meg-meg szó -
la ló or go na – be nyo má sok, ké pek,
han gok, fé nyek és il la tok: ér zék -
szer ve ink el rak tá roz zák, hogy itt
van egy pont, ahol ott hon vagy, lel -
ki ott hon és egy út tal Is ten há za,
ahol he lyed van.

Ho gyan to vább? Te gyük hoz zá: az
uta mat nem én je lö löm ki, ha nem Is -
ten egyen ge ti. Én leg fel jebb el ka -
nya ro dom, és időn ként var ga be tű ket
te szek, de egy szer el ér ke zem a teo -
ló gi á ra, ahol szin tén új fe je zet kez dő -
dik. Eti ka, dog ma ti ka, Szent írás-ma -
gya rá zat, egy ház tör té ne lem, a leg na -
gyob bak teo ló gi ai ta ní tá sa, gya kor -
la ti teo ló gia, li tur gia, egy ház ze ne…
To vább erő sö dik a bel ső bi zo nyos ság:
evan gé li kus va gyok. 

Em lék szem, ami kor meg is mer -
ked tem Lu ther pá rat lan sze mé lyi sé -
gé vel, re for má to ri hang já val, teo ló -
gi á já nak vi lá gos, lo gi kus, kö vet ke ze -
tes rend sze ré vel, ere de ti stí lu sá val és
hu mo rá val, azt gon dol tam, igen, ez
az, amit el fo gad ni, ta nul ni, to vább -
ad ni aka rok. Nem rám eről te tett

hit té te lek, ha nem bi zo nyos ság ab ban,
hogy Is tent az evan gé li kus egy ház
tag ja ként ke res he tem, maj dan szol -
gál ha tom.

Jó az ilyen meg erő sö dés, mert ke -
vés do log ban va gyunk biz to sak éle -
tünk so rán. Ami ben igen, ab ba pe dig
na gyon erő sen ka pasz ko dunk, s ami -
kor olyan idők jön nek, meg tart. 

Ki te kin tés? Az, hogy az em ber evan -
gé li kus, ná lam egész ap ró sá gok ban is
meg nyil vá nul. Pél dá ul van egy szo ká -
som: ha vi dé ken vagy kül föl dön já rok,
sze re tem meg ke res ni az evan gé li -
kus temp lo mot. Kí ván csi va gyok,
mi lyen az épü let, mek ko ra, mi lyen ut -
cá ban áll, vagy ud var ból nyí lik-e. Le -
het, hogy nem tu dok be men ni, mert
ép pen zár va van, de nem baj. Ki csit
olyan, mint ami kor kül föl dön két
ma gyar meg örül egy más nak, ha az
anya nyel vén szó lal hat meg. 

Egy szer Amsz ter dam ban töl töt -
tem egy na pot. Az An na Frank-ház -
ba men tem, hosszú sort kel lett vé gig -
áll ni, a mú ze um ban is időz tünk – el -
telt a nap nagy ré sze, és mi re ott vé -
gez tünk, már alig ma radt idő egy rö -
vid sé tá ra a csa tor nák vá ro sá ban.
Esély sem volt rá, hogy meg ke res sem
az evan gé li kus temp lo mot. Sé ta köz -
ben egy szer csak egy ka nya ro dó vil -
la mos meg ál lás ra kész te tett. Nem

akar tam hin ni a sze mem nek: fel -
néz ve meg lát tam az Ou de Lu ther se
Kerk fel ira tot. Ki ve ze tett el ide?
Gyor san le fény ké pez tem, hogy le -
gyen em lé kem a nem ter ve zett vá ros -
né zés aján dé ká ról.

Vé gül? Az evan gé li kus li tur gia tisz -
ta sá ga, mél tó sá ga, szép sé ge az élet
for du ló pont ja in ak kor vá lik iga zán
fon tos sá, ami kor ma gunk va gyunk az
ese mény ala nyai. Ahogy at tól, akit a
leg job ban sze re tek, így bú csúz tam,
úgy azt is tu dom, hogy egy szer az én
utam vé gén is evan gé li kus lel kész fog
meg áll ni, hogy evan gé li u mot hir -
des sen és imád koz zon. En nél na -
gyobb meg nyug vás nem szük sé ges
szá mom ra. Ad dig pe dig sze ret ném
ten ni a dol go mat, és nem csak kér dő -
íven, ha nem min den meg nyil vá nu lás -
ban evan gé li kus nak val la ni ma gam.

Egyéb meg jegy zés a KSH-nak. Tu -
dom, a fen ti ek a leg cse ké lyebb mér -
ték ben sem ér dek lik a sta tisz ti kai hi -
va talt. De ha egy szer még is úgy dön -
te nek, hogy a mi ér tek re is kí ván csi -
ak, és be ik tat nak egy „38/a kér dést”,
ak kor azt a fen ti ek ben én már tu laj -
don kép pen meg is vá la szol tam. 

g K há ti Dó ra

A 38-as szá mú kér dés és én
Evan gé li kus. Ezt az egy szót fo gom a na pok ban be ír ni egy kér dő íven a meg -
fe le lő rub ri ká ba. Tud ni il lik a 2011-es nép szám lá lás sze mé lyi kér dő ívé nek 38-
as szá mú kér dé se így hang zik: „Mely val lá si kö zös ség hez, fe le ke zet hez tar -
to zó nak ér zi ma gát?” Evangélikus. Tény sze rű, pon tos, kor rekt, vi lá gos. Egy -
ér tel mű, mint az, hogy ál lam pol gár sá ga: ma gyar. Nem is kell raj ta gon dol -
kod nom, annyi ra egy ve lem, hoz zám tar to zik. Iden ti tá som el sza kít ha tat lan
ré sze. Amíg le írom ezt a ti zen egy be tűt – pon to sab ban be gé pe lem az in ter -
ne tes ol da lon –, alig né hány má sod per cet töl tök ve le, s már kész is. Hogy mi
van mö göt te? Ar ra a nagy be tűs „Hi va tal” ter mé sze te sen nem kí ván csi. Pe dig
annyi ra sze ret nék hoz zá fűz ni pár gon do la tot… Így most itt, ki lép ve az ano -
ni mi tás ból, hadd tölt sek ki egy sa ját kér dő ívet. Hát ha más ban is ha son ló em -
lé kek, ér zé sek, ér zel mek, gon do la tok éb red nek.

Rö vid be teg ség után, 68 éves ko rá ban
el hunyt Schu lek Ágos ton, a Ma gyar
At lé ti kai Szö vet ség (MASZ) ko ráb -
bi el nö ke, az Eu ró pai At lé ti kai Szö -
vet ség (EAA) egy ko ri al el nö ke. A Va -
sas ver seny ző je ként több szö rös ma -
gyar baj nok és or szá gos csúcs tar tó
rúd ug ró volt, aki ver seny zői pá lya fu -
tá sá nak be fe je zé se után is, egé szen
ha lá lá ig a ma gyar és a nem zet kö zi at -
lé ti kát szol gál ta.

Schu lek Ágos ton nyolc gyer me kes
csa lád ba szü le tett Kas sán, dr. Schu lek
Ti bor evan gé li kus lel kész és Ma jo ross

Edit ipar mű vész, rajz ta nár gyer me ke -
ként. A Jó zsef At ti la Gim ná zi um
után a Test ne ve lé si Fő is ko la ta ná ri és
at lé ta-szak edzői sza kán vég zett.

Előbb do cens ként, majd rek tor he -
lyet tes ként fe lelt a jö vő test ne ve lő ta -
ná ra i ért, majd mes ter edző ként a két -
sze res Eu ró pa-baj nok Szal ma Lász ló
és a vi lág baj no ki ezüst ér mes Ba gyu la
Ist ván edző je ként se gí tet te a ma gyar at -
lé ti kát. Ké sőbb ve ze tő ként dolgozott
azért, hogy a sportág a régi fényében
ra gyog jon: 1991–2000 és 2008–2009
kö zött volt a MASZ el nö ke. Ugyan eb -

ben az idő szak ban a Ma gyar Olim pi -
ai Bi zott ság al el nö ke ként fe lelt az egész
ma gyar spor tért, az EAA al el nö ke ként
pe dig egész Eu ró pa at lé ti ká já ért.

Nyug dí jas ként ha lá lá ig ok tat ta a
jö vő test ne ve lő it. Nem csak a szak má -
ra, ha nem az ál ta la he lyes nek tar tott
élet út ra is ne vel te ta nít vá nya it: egész
éle té ben hí vő evan gé li kus ként a Ma -
gyar Örök ség és Eu ró pa Egye sü let el -
nö ke ként a ha za sze re tet, a hit, a
tisz ta, meg al ku vás nél kü li élet volt a
jel sza va.

d For rás: MTI/Wi ki pe dia

Elhunyt Schu lek Ágos ton
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b Tol na Me gyé ért ki tün te tést ado -
má nyo zott szep tem ber 1-jén a
Tol na Me gyei Köz gyű lés a bony -
há di Pe tő fi Sán dor Evan gé li kus
Gim ná zi um nak. Óno di Sza bolcs
igaz ga tót ar ról kér dez tem, mit
je lent az in téz mény éle té ben ez
az el is me rés.

– Több do log is eszem be ju tott,
ami kor a dí jat át vet tem. Az egyik a
meg győ ző dé sem, hogy na gyon sok
tan tes tü let be csü let tel te szi a dol gát.
De az ilyen je les pil la na tok rá éb -
resz te nek, hogy nagy tár sa dal mi oda -
fi gye lés övezi a munkánkat, nem
csu pán bel ső ügye egy is ko lá nak,
hogy mi tör té nik ott. A me gyei ön kor -
mány zat az egész me gye la kos sá gát
kép vi sel ve ítél te in téz mé nyünk nek ezt
a dí jat, iga zol va, hogy ér de mes tisz -
tes ség gel csi nál ni a dol gun kat, mert
fi gyel nek. Is me rő sök, ba rá tok gra tu -
lál tak, mert szur kol nak ne künk. 

A ve lük va ló be szél ge tés után az
volt az el ső gon do la tom, hogy na gyon
sze rény nek kell len ni. Eze ket a szim -
pa ti zán so kat ak kor tud hat juk tar tó -
san ma gunk kö rül, ha a föl dön ma -
ra dunk. Ha el hisszük, hogy min den
nap meg hoz za a ma ga ki hí vá sát. Te -
hát ha mi most le ülünk, és azt mond -
juk, hogy pi hen jünk meg, meg ér de -
mel jük, hogy szusszan junk, ab ban a
pil la nat ban már le fe lé megy ez a
gim ná zi um. Oda fi gyel ve kell to vább
ten nünk a dol gun kat, kel lő alá zat tal
és nagy hő fo kon.

Hoz zá te szem, ez az el is me rés na -
gyon jó kor jött. Hi szen a nyá ri szün -
idő után a szep tem be ri el ső na pok
min dig nyű gö sek a di á kok és a ta ná -
rok szá má ra egy aránt, most azon ban
úgy ér zem, több let ener gi á val star tol -
tunk. A kol lé gák nak új sze rű gon do -
la ta ik van nak; most in kább az a dol -
ga az is ko la ve ze tés nek, hogy egy ki -
csit mér sé kel je ezt a nagy he vü le tet,
ne hogy fi zi ká li san be le fá rad jon a
tár sa ság. Ahogy az olim pi ai baj no kok
az edző te rem ben szü let nek, nem
pe dig az olim pi ai bi zott ság előtt,
úgy ar ról is meg va gyok győ ződ ve,
hogy a ta ná rok a tan órán ér nek be.
Az összes töb bi te vé keny sé gük erő -
sí ti, ki egé szí ti, de nem pó tol ja ezt.

– Az evan gé li kus egy ház 1992-ben
lett is mét fenn tar tó ja a bony há di gim -
ná zi um nak, vagy is a hu sza dik tan évet
kezd ték egy há zi fenn ha tó ság alatt.

– Ak kor 2010-ig kel lett üte mez ni,
hogy az egy ko ri egy há zi is ko lá kat mi -
lyen sor rend ben ad ja vissza az ál lam.
Ami kor be so rol ták az ok ta tá si in téz -
mé nye ket az evan gé li kus egy ház -
nál, a tömb ben élő evan gé li ku sok nál
pró bál ták ezt mi nél ha ma rabb el in -
téz ni. Mi vel a ki te le pí té sek mi att
Bony há don szór vány ban él az evan -
gé li kus ság, a he lyi gim ná zi u mot na -
gyon az üte me zés vé gé re so rol ták. A
he lyi ön kor mány zat nál Kräh ling es -
pe res úr – kép vi se lő-tes tü le ti tag ként
– azt mond ta, ha fi nan szí ro zá si
gond jai van nak a fenn tar tó nak a
gim ná zi u mot il le tő en, ak kor ő kez -
de mé nye zi, hogy az egy ház ha ma -
rabb ve gye át a bony há di kö zép is ko -
lát, mint ere de ti leg ter vez te. Az öt -
le tet fel ka rol ta Orosz ki Ist ván pol gár -
mes ter úr is, és meg ér tés re ta lált D.
dr. Har ma ti Bé la püs pök úr nál is. Így
a kér dés már ci us ban, a költ ség ve tés
tár gya lá sa kor na pi rend re ke rült, és
szep tem ber ben már egy há zi is ko la -
ként kezd tük a tan évet. 

– Mennyi re volt könnyű ezt meg -
va ló sí ta ni?

– Csak úgy volt le het sé ges, hogy a
szán dé kok egy be es tek: a szü lők meg -

ér tet ték, és a tan tes tü let mö gé áll tak.
Ez üde ki vé tel volt, hisz az egész
ma gyar ok ta tás ban nagy több ség -
ben fe szült sé gek, el len ér zé sek je lent -
ke zé se jel le mez te az egy há zi is ko lá -
vá vá lást. Egye di a bony há di gim ná -
zi um eb ben a vo nat ko zás ban.

Az ér vény ben lé vő jog sza bály sze -
rint a szü lők sza bad is ko la vá lasz tá sá -
hoz ga ran tál ni kell egy vi lá gi, ön kor -
mány za ti kép zé si le he tő sé get ab ban
az eset ben, ha egy te le pü lé sen egy is -
ko la tí pus ból csak egy van, és azt
egy há zi fenn tar tás alá von ják. Nagy
böl cses ség gel a bony há di gim ná zi um
sor sa úgy ala kult, hogy az egy ház és
a he lyi ön kor mány zat ve ze tői meg ál -
la po dást kö töt tek: ha az ön kor mány -
zat nem in dít má sik gim ná zi u mot, ak -
kor a bony há di gye re kek fel vé te lé vel
kap cso la tos ko ráb bi ha gyo má nyo -
kat meg őr zi a gim ná zi u munk.

A je le nünk szem pont já ból lé nye -
ges volt az is, hogy 2000-ben ala pí -
tó is ko la ként ve het tünk részt az
Arany Já nos te het ség gon do zó prog -
ram ban. Meg jegy zem: a hu szon két
gim ná zi um kö zül egye dü li egy há zi
in téz mény ként.

Mind ezek ré vén – és mi vel a szü -
lők elé ge det tek vol tak – fo lya ma tos
lét szám nö ve ke dés nek le het tünk ta núi:
di ák ja ink szá ma kö zel egy har mad dal
nőtt az utób bi húsz év ben. Eh hez kel -
lett az is, hogy szi go rít suk a fel vé te li
rend sze rün ket. A szü lők úgy vél ték, ha
fel vé te li nél kül ke rül nek be a gye re kek
a gim ná zi um ba – hol ott ők ki vá lasz -
tást sze ret né nek –, ak kor in kább el -
vi szik gyer me kü ket Szek szárd ra vagy
Pécs re. 

– Mi volt er re a meg ol dás?
– A gim ná zi um tan tes tü le té nek

ko ráb bi dön té se volt, hogy le gyen egy
ál ta lá nos kép zé si osz tá lyunk is,
amely be nem kell fel vé te liz ni. Az tán
1999-ben úgy ha tá ro zott a tan tes tü -
let, hogy fel vé te liz tes sünk min den
osz tály ba. In kább le gyen ke ve sebb
gye re künk, de ne for dul jon elő, hogy
ké sőbb val la nak ku dar cot a di á kok.
A fel vé te liz te tést rend kí vül jó né ven
vet ték a szü lők, mi vel így er köl csi kö -

te les sé ge volt a tan tes tü let nek, hogy
a fel vé telt nyert fi a ta lok nak ne en ged -
je el a ke zét.

Így ju tot tunk el odá ig, hogy hat -
száz fö lé emel ke dett a ta nu lói lét -
szám, 4,15 kö rü li re emel ke dett az is -
ko lai ta nul má nyi át lag, és min den
má so dik gye re künk kol lé gis ta lett. A
nor ma tív ala pú tá mo ga tás nál a di á -
kok ez zel olyan plusz erőt hoz tak a
rend szer be, amellyel lát vá nyo san

tud tuk ja ví ta ni az ok ta tás tár gyi fel -
té te le it és kör nye ze tét, és el tud tuk
ke rül ni az össze zsú folt sá got. 

A fő épü le tünk ere de ti leg nyolc osz -
tá lyos gim ná zi um nak épült, aztán
tizenkét osztályterem fogadta be a

diá kokat, majd pedig az úgynevezett
B épület át vé te lé vel ti zen ki lenc tan -
termesre bővült az intézmény. De
gaz dagodtunk a kol lé gi um ban ki -
ala kí tott ter mek kel, illetve az at lé ti -
kai csar nok épületével is. 

Ami kor 1999-ben be ad tam az igaz -
ga tói pá lyá za tot, össze ül tünk nyolc-
tíz ve ze tő ta nár ral, és vé gig vet tük, mi -
lyen rö vid tá vú cél ja ink le het né nek,
ame lyek sta bi li zál nák gim ná zi u munk
hely ze tét. A pe da gó gi ai in té ze tek
meg szün te té se kor vál lal tuk, hogy a
tan tes tü le tünk ben dol go zó négy szak -
ta nács adó ra ala poz va a bony há di
gim ná zi um bá zis lesz, és szak mai
prog ra mok kal össze fog juk a me gyei
kol lé gá kat. Ez má ig jól mű kö dik, az
ál ta lá nos és kö zép is ko lák igaz ga tói,
ta ná rai kö zül szin te min den ki nek
van sze mé lyes kap cso la ta ve lünk. 

Min den pa ti nás, nagy múl tú gim -
ná zi um ban – így a bony há di ban is –
az öreg di á kok több sé gé ben ga ran tál -
ták a ta nu lói után pót lást, és ezért el -
ké nyel me sed tünk. Rá jöt tünk, ha
nem vál toz ta tunk ezen a ma ga tar tá -
son, ak kor to vább fog csök ken ni a
gye rek lét szám. Ezért sze mé lye sen
meg je len tünk az ál ta lá nos is ko lák ban
– ez zel fo lya ma to san élünk most is.

A kol lé gá ink sok kal na gyobb em pá -
ti á val for dul nak szep tem ber ben ezek
fe lé a kis is ko lák ból ér ke ző gye re kek
fe lé, mert meg ér tik a szo ron gá sa i kat.

Rá jöt tünk, hogy ha egy is ko la be -
is ko lá zá si kam pá nya le rö vi dül köz -
vet le nül a je lent ke zé si ha tár idő előtti
egy-két hét re, ak kor tel je sen eset le -
ges, hogy meg tu dunk-e szó lí ta ni szü -
lő ket. Ezért egész év ben szer ve zünk
tan órán kí vü li prog ra mo kat: a je les

elő adók, rend ha gyó órák, el ső vo nal -
be li mű vé szek, ki ál lí tá sok nagy ér dek -
lő dés re tart hat nak szá mot. Min den
ta vasszal szer ve zünk egy nagy kon -
fe ren ci át is elő re meg adott té má ban.
Ezek nek na gyon jó a vissz hang juk
me gye szer te. Így egy re több szim pa -
ti zán sunk lett, akik ér ték nek tart ják,
hogy itt min dig tör té nik va la mi.

Vé gig gon dol tuk, ha a fel vé teli
rend sze rünk kel ho mo gén össze té te -
lű osz tá lya ink lesz nek, kö zel azo nos
ké pes sé gű gye re kek kel, ak kor nye -
rünk akár fél évet is, mert nem kell
plusz időt for dí ta ni a fel zár kóz ta tás -
ra. Az ön hi bá ju kon kí vül le ma radt
gye re kek nek ter mé sze te sen se gí -
tünk, hogy mi nél ha ma rabb utol ér -
jék a töb bi e ket. Vi szont nagy a koc -
ká za ta, hogy akik re pü lő rajt tal sze -
ret tek vol na in dul ni a gim ná zi um ban,
azo kat vissza kell fog ni. A ho mo gén
össze té te lű osz tá lyok kal ez a ket tős -
ség meg szűnt, mind járt szep tem ber
ele jén nagy len dü let tel le he tett in dul -
ni. En nek azért is jó üze ne te volt,
mert ezek a gye re kek az el ső he tek -
ben még vissza jár nak az ál ta lá nos is -
ko lá juk ba, és szto ri kat me sél nek,
nem csa ló dá sok ról szá mol nak be. Így
is ko lánk nak a leg jobb pro pa gá lói
ma guk a di á kok let tek, hi szen ered -
mé nye sek vol tak és bol do gok. 

– Mind ezek meg va ló sí tá sá hoz
meg fe le lő ta ná ri gár da is szük sé ges.

– Az utób bi évek ben be érő ta ná -
ri tel je sít mé nyek ré vén or szá gos hí -
rű ered mé nye ket mond ha tunk ma -
gu nké nak. Több kol lé gánk a sa ját
szak má já ban az or szá gos elit hez tar -
to zik, ők a zász ló vi vő ink, sze mé -
lyük ga ran tál ja a mi nő sé get. Föl is -
mer tük, hogy ha min den kol lé ga
mun ka kö zös ség be in teg rá ló dik, ak -
kor há zon és mun ka kö zös sé gen be -
lül jól meg le het szer vez ni a mun ka -
meg osz tást. Vagy is nem nyom ja
agyon egy-egy am bi ci ó zus kol lé ga
ma gán éle tét, ha egész éves ver se -
nyez te té si rend szer ben me ne dzsel -
jük a gye re ke ket, mert meg osz la nak
a fel ada tok. Így ki ala kult egy tö me -
ges ver se nyez te té si le he tő ség a bony -

há di gim ná zi um ban: míg ko ráb ban
egy-két tan tárgy ban ver se nyez tettük,
most hat-nyolc ban. Az egy re han go -
sabb di ák si ke rek vi szik gim ná zi u -
munk jó hí rét me gyén kí vül is.

– A bony há di gim ná zi um kol lé gi -
u ma nyá ron sem áll üre sen. Ezt hogy
ol dot ták meg?

– A nagy ál munk az volt, hogy ha
van egy há rom száz fős kol lé gi u -
munk és egy hat száz fős kony hánk,

akkor ezeket a száz nyolc van ta ní tá -
si na pon kí vü li idő szak ban se kell jen
be zár ni. Itt nincs kü lön egy há zi és ok -
ta tá si fel adat, itt egy egy ház van,
amely nek lé te sít mé nyei van nak, ame -
lyek ren del ke zés re áll nak. Így az or -
szág kü lön bö ző ré sze i ről szá mos
egy há zi sze mély meg for dult már
gim ná zi u munk ban. Egy re több gyü -
le ke zet szer ve zi ide a prog ram ját,
hosszú hét vé gi csen des na pok ként.
Nagy öröm mel hal lot tam a na pok ban
ve ze tő püs pö künk től, hogy a bony -
há di gim ná zi u mot az egy há zi ok ta -
tás cent ru ma ként je löl te meg, ahol
min dig le het nagy ren dez vé nye ket
szer vez ni, ahol olyan ven dég lá tás
van, hogy vissza vágy nak az em be rek. 

Vagy is a mi nő sé gi tan órai tel je sít -
mé nyen túl olyan nyüzs gő élet is jel -
lem zi a bony há di gim ná zi u mot,
amely nek el ső szá mú „ja va dal ma -
zott jai” a sa ját di ák ja ink – mert na -
gyon sok fé le em ber rel ta lál koz nak,
sok fé le ha tás éri őket, és ez mind az
épü lé sü ket szol gál ja. Ezért el ju tot -
tunk egy olyan ke gyel mi ál la pot ba,
hogy sok kal na gyobb lel ki fur da lást
élünk meg a fel vé te lin ami att, hogy ki -
vá ló ké pes sé gű gye re ke ket nem tu -
dunk föl ven ni – nincs több hely tud -
ni il lik –, mint sem az len ne a prob lé -
mánk, hogy a kö vet ke ző év ben a
csök ke nő gye rek lét szám a fel té te le ink,
le he tő sé ge ink mi lyen szű kü lé sét hoz -
za ma gá val…

– Az evan gé li kus jel leg mi lyen kö -
te le zett sé ge ket ró a gye re kek re, il let -
ve Ön mennyi re lát ja en nek fon tos sá -
gát és ha tá sát?

– Húsz év után ta lán ki kris tá lyo -
sod tak azok a te rü le tek, ame lye ken
össze le het ha son lí ta ni egy evan gé -
li kus egy há zi is ko lát egy ko ráb bi ál -
la pot tal. Azt gon do lom, ez né hány
pont ban jól össze is fog lal ha tó. Ta lán
a leg fon to sabb, hogy egy há zi is ko la
nem le het kö zép sze rű, mert ab ban a
pil la nat ban el nép te le ne dik. Egy há zi
is ko lá ban csak mi nő sé gi ok ta tás le -
het sé ges, hi szen ke vés egy há zi is ko -
la van, és a sza bad is ko la vá lasz tás nál
a szü lő a gye re ké nek a bol do gu lá sát
ke re si el ső sor ban. 

Fon tos nak tar tom, hogy ál lan dó és
jól ar ti ku lál ha tó ke resz tyén ér ték ren -
det köz ve tít sünk. Ez zel a szü lők azo -
no sul ni tud nak, el fo gad ják, és a sa -
ját juk nak te kin tik. A tör té nel mi egy -
há zak azért tud tak tal pon ma rad ni
év szá za do kon ke resz tül, mert ez az
ér ték rend ki ala kult, és a leg vál to za -
to sabb tör té nel mi kör nye zet ben is
meg ma radt. 

Na gyon fon tos, hogy ha nincs
sze re tet tel jes kör nye zet, nem iga -
zán tud ki bon ta koz ni a ti zen két és
húsz év kö zöt ti kor osz tály. Ná lunk
ren ge teg a mo soly gós gye rek, nem
jön nek a szü lők ta nács ta la nul, hogy
mit te gye nek a cse me té jük kel. Úgy is
mond hat nám, hogy gye rek köz pon -
túbb nak kell len ni egy egy há zi is ko -
lá nak, mint egy „hi va ta los”, „szol gál -
ta tó” is ko lá nak. És na gyon fon tos az
is ko la lel kész je len lé te. 

Na gyon mar kán san meg fo gal maz -
za az evan gé li kus egy ház köz vet len
ve ze té se – amit mi a hét köz na pi
éle tünk ben is meg ta pasz ta lunk –,
hogy egy ilyen is ko la misszi ót tölt be.
A misszió pe dig eb ben a vo nat ko zás -
ban úgy fo gal maz ha tó meg, hogy po -
zi tív be nyo má sok ér jék a gye re ke ket
az egy há zat il le tő en, de sem mi kép -
pen ne hit té rí tő te vé keny ség foly jék.
Vi szont az igé nyes hit ok ta tás le he tő -
sé get kí nál ar ra, hogy meg is mer je nek
egy olyan vi lág ké pet is, amely – ha hi -
te le sen köz ve tít jük – sok gye rek szá -
má ra von zó vá vá lik. 

g Má té Ré ka

A bony há di gim ná zi um az evangélikus egy há zi ok ta tás cent ru mában
In ter jú Óno di Sza bolcs igaz ga tó val
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„Krisz tus Jé zus meg tör te a ha lál ere -
jét, és az evan gé li um ál tal vi lá gos ság -
ra hoz ta az el múl ha tat lan éle tet.”
(2Tim 1,10)

Szent há rom ság ün ne pe után a 16. hé -
ten az Út mu ta tó reg ge li és he ti igé i -
nek kulcs sza va az örök élet. Éle tünk el van rejt ve Krisz tus ban (lásd Kol 3,3–
4), ő a ben ne hí vők s re mény ke dők éle te, szent sé ge és igaz sá ga. „Szom jú ho -
zik lel kem az élő Is ten után.” (GyLK 704) „Aho gyan az Atya fel tá maszt ja és
meg ele ve ní ti a ha lot ta kat, úgy a Fiú is meg ele ve ní ti azo kat, aki ket akar.” (Jn
5,21; LK) Há rom ha lott fel tá masz tá sá ról szól nak az evan gé li u mok, ám ők is -
mét el huny tak, de Lá zár fel tá masz tá sa kor el hang zott az Úr Jé zus leg ha tal ma -
sabb ön ki je len té se: „Én va gyok a fel tá ma dás és az élet, aki hisz én ben nem, ha
meg hal is, él; és aki él, és hisz én ben nem, az nem hal meg so ha. Hi szed-e ezt?”
(Jn 11,25–26.27) El tu dod-e mon da ni „fej ből” s szív ből Már ta vá la szát? Pál he ti
igénk sze rint fe lelt, nem szé gyell te a ró la szó ló bi zony ság té telt, s szen ve dett
az evan gé li u mért! Is ten sza ba dít ja és iga zít ja meg, hív ja el min den kor az ő gyer -
me ke it „szent hí vás sal, nem a mi cse le ke de te ink alap ján, ha nem sa ját vég zé -
se és ke gyel me sze rint, ame lyet még az idők kez de te előtt Krisz tus Jé zus ban adott
ne künk.” (2Tim 1,9) És aki ket így szol gá ivá tett, azok kal ő együtt kí ván ja töl -
te ni az örök ké va ló sá got: „Mert a bűn zsold ja a ha lál, az Is ten ke gyel mi aján -
dé ka pe dig az örök élet Krisz tus Jé zus ban, a mi Urunk ban.” (Róm 6,23) Aki -
nek Jé zus az Ura, az – Pál lal együtt – kész már tí rom sá got is vál lal ni, ha ez
az Úr aka ra ta. „Hi szen én nem csak meg kö töz tet ni, ha nem meg hal ni is kész va -
gyok Je ru zsá lem ben az Úr Jé zus ne vé ért.” (Ap Csel 21,13) Jé zus e halk pa rancs -
sza vá val tá masz tot ta fel Ja i rus le á nyát: „Ta lit ha kú mi!”, en nek je len té se: „Le -
ány ka, ne ked mon dom, éb redj fel!” (Mk 5,41) Hét re emel ke dett az élők szá -
ma a zsi na gó gai elöl já ró há zá ban, aki nem félt, csak hitt. Mi vel a fog ság ban
lé vő Pál egész éle té nek tar tal ma egye dül Krisz tus (lásd Gal 2,20), ezért a ha -
lál ban is az élet Fe je del mé ben ma rad el rejt ve. „Mert ne kem az élet Krisz tus,
és a meg ha lás nye re ség!” (Fil 1,21) El fo gá sa kor Jé zus nem a sa ját, ha nem ta -
nít vá nya i nak az éle tét men ti: „Meg mond tam nek tek, hogy én va gyok: ha te -
hát en gem ke res tek, en ged jé tek eze ket el men ni! (…) Azok kö zül, aki ket ne kem
ad tál, nem hagy tam el vesz ni sen kit.” (Jn 18,8.9) És Jé zus meg di cső ü lé se kor Is -
ten „sek ina” di cső sé ge je lent meg a fel hő ben, mi ként a pusz tai ván dor lás so -
rán (lásd 2Móz 40,38), s di cső sé gé nek fé nye ra gyo gott fel Jé zus ar cán: „Ez az
én sze re tett Fi am, reá hall gas sa tok!” (Mk 9,7) A szem ta nú Já nos er ről val lott:
„…lát tuk az ő di cső sé gét, mint az Atya egy szü lött jé nek di cső sé gét, tel ve ke gye -
lem mel és igaz ság gal.” (Jn 1,14) Lu ther sze rint: „Ne künk oly igaz sá gunk van,
amely a hit tel Krisz tu son csüng a menny ben; aki el jö ve te lé vel egy kor a tes -
tün ket, éle tün ket el vál toz tat ja, hogy egé szen új, tisz ta, szent és az ő di cső sé -
ges tes té hez ha son ló le gyen.” Ezért: „Az élet né kem Krisz tus, / A ha lál nye -
re ség. / Ez az én re mény sé gem: / Kez det té lesz a vég.” (EÉ 504,1)

g Ga rai And rás

HE TI ÚT RA VA LÓ

A nem ze ti sza bad ság harc le ve ré sé vel,
ami kor a nagy maj té nyi sí kon 1711-ben
„le tö rött a zász ló”, a pro tes tan tiz -
mus ra is na gyon sö tét het ven esz ten -
dő kö vet ke zett. Az alat to mos ül dö zés -
nek szá mos for má ját is mer het jük
meg In c ze Gá bor ki ad vá nyá ból.

Elő ször meg tilt ották, hogy az egy -
há zi sé rel mek kel az or szág gyű lé sen
elő le hes sen áll ni, ez zel úgy tün te tték
fel az or szág előtt, mint ha min den
rend ben vol na a pro tes tán sok val lás -
gya kor lá sával. A min den na pok azon -
ban ezt sok fé le kép pen cá fol ták meg.
Csu pán né hány tényt so ro lunk fel en -
nek iga zo lá sá ra.

Nem vet ték jó né ven, hogy a pro -
tes táns di á kok kül föl di fő is ko lá kon
ta nul nak. Ezért kü lön fé le mó do kon
meg is aka dá lyoz ták, hogy ki jus sa nak
kül ho ni in té ze tek be.

Ka to nai szol gá la tu kat bár mi lyen
hű ség gel tel je sí tet ték is a pro tes táns
ka to nák, ma ga sabb ran got csak úgy
ér het tek el, ha előbb át tér tek a ró mai
ka to li kus val lás ra. Vá ro sok ban és
vár me gyék ben csak ak kor le het tek
tiszt vi se lők, ha hi va ta los es küt tet tek
Szűz Má ri á ra és a szen tek re is.

A cé he ket ar ra kény sze rí tet ték,
hogy ak kor is részt ve gye nek a ró mai
ka to li kus kör me ne te ken, ha egyet len
ka to li kus sincs kö zöt tük. Deb re cen -
ben a re for má tus ha tó ság nak ró mai
ka to li kus temp lo mot kel lett épí te nie
az ott élő egy-két ka to li kus em ber
szá má ra.

A kör me ne tek alatt a pro tes táns ha -
ran gok nak is meg kel lett szó lal ni uk.

Mind ezek mel lett az idő szak leg -
szo mo rúbb erő sza kos, bű nös cse le -
ke de te it a gyer me kek kel kap cso la to -
san kö vet ték el. El sza kí tot ták any juk -
tól, ap juk tól, és zár dák ban ne vel ték fel

őket úgy, hogy ne csak a szü le ik val -
lá sát gyű löl jék meg, ha nem a szü le -
i ket is. Mi cso da em ber te len ség ál do -
za tai let tek a pro tes táns csa lá dok! Ma
már igen ke ve sen tud nak er ről a csa -
lá di élet be va ló dur va be avat ko zás ról.

To váb bi meg tor lá so kat je len tett
az is, hogy a rom la do zó temp lo mo kat,
temp lo mi ke rí té se ket, tor nyo kat nem
volt sza bad meg ja ví ta ni. (Eltulaj do ní -
tot  tak sok temp lo mot és is ko lát, hogy
mi nél ki sebb le he tő sé gük le gyen a
pro tes táns gyer me kek nek és fel nőt tek -
nek pro tes táns hit ben ne vel ked ni.)

Mind ezek el le né re a pro tes tan tiz -
mus e ne héz év ti ze dei alatt is na gyon
so kan ma rad tak hű sé ge sek hi tük höz.
A leg na gyobb hi tű ma gyar pro tes táns
csa lá do kon nem fo gott sem a csá bí -
tás, sem a hát tér be szo rí tás, mely
meg aka dá lyoz ta ér vé nye sü lé sü ket.
Hű sé ge sek vol tak az imád ko zás ban, és
ren dít he tet len szor ga lom mal ta nul tak,
hogy át vé szel jék eze ket a ne héz év ti -
ze de ket. Is ten meg őr ző ke gyel me
meg erő sí tet te őket hi tük ben. 

Ha ke res sük a vá laszt, hogy mi volt
e szo mo rú kor szak leg főbb ta nul sá -
ga, ak kor meg ál la pít hat juk: az egy ház
meg ros tá ló dott ugyan, de az iga zi ér -
ték meg ma radt.

A ma élő pro tes tán sok előtt sem is -
me ret le nek ezek a prob lé mák… Akik
vé gig él tük az el múlt rend sze rek val -
lás ül dö zé se it, tud juk, hogy ke mény
pró bát je len tett meg ma rad ni Is ten
egy há zá ban. Bár úgy ne ve zett sza bad
val lás gya kor lást hir det tek, mégis so -
ka kat sem mi sí tet tek meg, vagy szo rí -
tot tak hát tér be bá tor hit val lá su kért. 

Is ten hű sé ges né pe e vi ha ros év ti -
ze dek ben is helyt állt. Az ő igé jét
nem tud ták el hall gat tat ni. So kan ál -
do za tok árán is ke res tük Is ten igé jé -

nek lel ki ál dá sa it, hi tünk erő sí té sét.
Temp lo ma in kat nem tud ták ki üre sí -
te ni, sőt na gyon so kan a temp lo mi
lel ki kö zös sé gek ben erő söd tek meg
lel ki leg.

Az éb re dé si moz gal mak har co sai
bá tor el szánt ság gal hir det ték Is ten
ha tal mát, bűn bo csá tó sze re te tét és
ke gyel mét. Is ten a leg ádá zabb po li -
ti kai har cok kö ze pet te is meg őriz te
a ben ne bí zó kat. Há lát ad ha tunk a mi
meg tar tó Is te nünk nek, hogy az egy -
há za kat sem mi fé le erő szak sem tud -
ta meg sem mi sí te ni.

Mind ezek tu da tá ban még is fel -
ve tő dik a kér dés, hogy ma, ami kor
sza ba don gya ko rol hat juk val lá sun kat,
mi ért for dul nak el oly so kan egy há -
zuk tól. Pe dig fé le lem nél kül gya ko -
rol hat nák hit val ló éle tü ket. A fe le let
egy sze rű és vi lá gos. Né pünk el for dult
meg tar tó egy igaz Is te né től, és so kan
a vi lá gi élet ben ke re sik bol dog sá gu -
kat – ered mény te le nül. Köz ben a jö -
vőt re mény te len nek lát ják, s él nek a
má nak, nem tö rőd ve üd vös sé gük kel,
az örök élet re mény sé gé vel.

A re for má ció hó nap já ban gon dol -
juk vé gig éle tün ket, vizs gál juk meg,
mi lyen messzi re ju tot tunk a mi meg -
vál tó Krisz tu sunk tól. Döb ben jünk rá,
hogy új ra szük sé günk van re for má ci -
ó ra, lel ki meg úju lás ra. Nem ze ti mé -
re tek ben és egyé ni éle tünk ben is.

Ki nek-ki nek ma gá nak kell rá esz -
mél ni ar ra, mi lyen tá vol ra ke rült Is -
ten től, egy há zá tól. Az a re mény él tes -
sen ben nün ket, hogy van még meg -
ol dás, a ke gyel mi idő még nem járt le!
Gon dol juk vé gig je len le gi éle tün ket,
és tér jünk vissza a min ket min den kor
sze re tet tel vá ró mennyei Atyánk hoz,
az ő min den kor hű sé ges egy há zá hoz,
a temp lo mi kö zös sé gek hez!

Az meg vál tá sunk zá lo ga, ha hit tel
el fo gad juk a Jé zus Krisz tus ban fel kí -
nált meg vál tó ke gyel met, meg bo -
csá tó sze re te tet.

Éne kel jük tel jes szív vel: „Térj ma -
gad hoz, drá ga Si on, / Van még né ked
Is te ned, / Ki Atyád ként fel ka rol jon,
/ S szí vét ossza meg ve led!” (EÉ 263) 

g Szen czi Lász ló

A pro tes tan tiz mus ne héz év ti ze dei
Hi á ba min den elő vi gyá za tos ság, az
óva tos ság és a tu da tos, egész sé ges
élet mód, bi zo nyos kor fe lett az em ber
né ha egy kis „kar ban tar tás ra”, „fel újí -
tás ra” szo rul.

A mű tét kel le met len sé ge és az utá -
na va ló lá ba do zás ne héz sé gei nem -
csak ag go dal mat kel te nek, ha nem
meg ter he lést is je len te nek a kör nye -
zet nek, hi szen fel bo rul a csa lád ren -
des, ne he zen „össze lo gisz ti ká zott” éle -
te. Fel cse ré lőd nek a sze re pek, új fel -
ada tok és ter hek ra kód nak az ott hon
ma ra dók ra, de min de nek előtt a gyer -
mek re, aki nek al kal maz kod nia kell a
szo kat lan hely zet hez. Ah hoz pél dá -
ul, hogy át ala kul az es te, más idő -
pont ra te vő dik a va cso ra, a für dés és
a le fek vés szer tar tá sa, il let ve a me se
és a kö zös imád ko zás is.

Az evés sel nem volt gond, le zaj lott
a für dés is, és a – szo ká sos nál ta lán
egy ki csit hosszabb és ér de ke sebb –
me se is ki fej tet te jó té kony ha tá sát, ol -
dot ta a már-már bo rús han gu la tot.
Ám a kö zös imád ko zás igé nye – még
az apát is meg lep ve – úgy tűnt, a
várt nál mé lyeb ben be le ivó dott a gyer -
me ki lé lek be.

„Sze ret ném, ha anya is itt len ne” –
mond ta már-már sí rás ra gör bü lő
száj jal a lány ka.

„Hi szen tu dod, hogy kór ház ban
van, és most ezért nem le het itt ve -
lünk” – hang zott a ra ci o ná lis, ám –
mint az vár ha tó volt – sem mit nem
érő vá lasz. „Leg alább imád koz zunk
együtt ve le!”

A ma kacs ság ra és ér tet len ség re
iga zá ból nincs jó vá lasz, ami eb ben
az eset ben is meg mu tat ko zott: sem
ha tal mi szó, sem sze líd be széd, sem
pe dig a si mo ga tó vi gasz ta lás nem ért

sem mit. Ám ek kor kü lö nös öt let tel állt
elő a csepp em ber: „Hív juk fel te le fo -
non anyát!”

Es te iga zá ból nem il do mos egy
kór há zi kór te rem csend jét és nyu -
gal mát mo bil te le fon-csör gés sel meg -
za var ni, meg az tán le het, hogy anya
is le pi hent már, de mert nem na gyon
lát szott más ki út, az apa rá állt, s ru -
ti nos moz du lat tal bil len tyűz te a sok -
szor hí vott szá mot. Már a má so dik
csön gés után foj tott „hal ló, tes sék”
hal lat szott, majd a rö vid hely zet is mer -
te tés után az anya egy pi ci tü rel met
kért, hogy ki me hes sen a kór te rem ből.

Az nap egy kü lö nös po li fó ni á val
meg szó la ló imád ság is fel szállt a
min den ség Urá hoz. Egy édes anya – a
más na pi, ne héz mű tét re vá ra ko zás iz -
gal má val – egy kór ház fél ho má lyos,
szür ke szeg le té ben mond ta, míg a ba -
rát sá gos gyer mek szo ba biz ton sá gos
me le gé ben há rom szó lam ban is meg -
szó lalt az Úr tól ta nult imád ság: egy
gyer mek, egy apa és egy – ki han go sí -
tott, szí nes, vi lá gí tó ki jel ző jű – mo bil -
te le fon hang ján.

g Gyar ma ti Gá bor

Anya kór ház ba ke rült

b D. Sze bik Im re nyu gal ma zott
püs pök el múlt tíz év ben vég -
zett szol gá la tá nak tük rét ve he -
ti kéz be az ol va só az Is ten kül de -
té sé ben cím mel a nyár vé gén
meg je lent, vá lo ga tott írá so kat
tar tal ma zó kö tet ben. Már a cím -
vá lasz tás is so kat mond hat min -
den ki nek ma gá ról a szer ző ről,
de a szol gá lat ról val lott fel fo gá -
sá ról is, hi szen az Is ten kül de té -
se (mis sio Dei) az egy ház lé te zé -
sé nek és min den te vé keny sé gé -
nek az alap ja a kez de tek től fog -
va az el múlt két ezer év ben. 

Az ige hir de té sek, nyom ta tás ban
meg je lent írá sok és elő adá sok gyűj -
te mé nye en nek az Is ten től ka pott
nagy fel adat nak és kül de tés nek egy-
egy ap ró da rab ja ként áll hat előt tünk
egy vál to za tos pá lya sza kaszt be mu -
ta tó sze mé lyes ta nú ság té tel ként.

2000-ben, D. Sze bik Im re püs pö -
ki szol gá la tá nak ti ze dik évé ben Ta nú -
ság té tel cím mel szü le tett meg e könyv
„idő sebb test vé re”. Az óta el telt egy
újabb év ti zed, amely nek írá sa i ból
hal lat la nul sok szí nű pá lya kép tá rul
elénk: ke rü le ti püs pö ki és el nök-püs -

pö ki szol gá la ta, a Ma gyar Bib lia tár -
su lat nak és a Ma gyar or szá gi Egy há -
zak Öku me ni kus Ta ná csá nak el nö ke -
ként vég zett mun ká ja vagy ép pen
foly ta tó dó egy ház épí tő te vé keny sé ge,
a gyü le ke ze ti mun ka -
társ-kép zés lel kes tá -
mo ga tá sa már nyu gal -
ma zott püs pök ként, de
fá rad ha tat la nul. 

A gyűj te mény
ugyan ak kor az egész
evan gé li kus egy ház je -
le né nek és kö zel múlt -
já nak sa já tos le nyo ma -
tát is ad ja, hi szen
ugyan úgy he lyet kap
ben ne Or dass püs pök
em lé ke ze te, a né met
vagy szlo vák test vé ri kap cso la tok
ke re sé se, mint az egy há zi szol gá lat
gya ra po dá sa is ko lá in kon ke resz tül, az
öku me né ak tu á lis kér dé sei és az
evan gé li kus vi lág ma gyar sá got össze -
fo gás ra szó lí tó kez de mé nye zés vagy
ép pen az egy-egy év re vo nat ko zó
püs pö ki át te kin té sek és a rég múlt ra
vissza te kin tő egy ház tör té ne ti em -
lé ke zé sek.

A kö tet azon ban nem csak at tól ér -
de kes, hogy ma gunk ról is ol vas ha tunk
ben ne D. Sze bik Im re szem üve gén át

– ha nem ép pen a reá, sze mé lyé re és
szol gá la tá ra jel lem ző hang hor do zás
mi att is. Aki va la ha hal lot ta pré di kál -
ni, az ige hir de té se it ol vas va szin te
hall ja őt; aki hal lot ta már elő ad ni, an -

nak reá jel lem ző lel ki -
sé ge és lel ki pász to ri
meg kö ze lí té se tű nik
azon nal is me rős nek;
aki pe dig fi gye lem mel
kí sér te or szág-vi lág és
egy ház dol ga it az el -
múlt év ti zed ben, an -
nak kü lö nö sen is ér -
de kes le het, hogy mi -
ként is él te és vá la szol -
ta ezt meg egy há zunk
egyik ve ze tő je. 

„Csak a sze re tet sza -
va ér az ég be, a lár ma so ha sem” –
idé zi az óko ri Se ne cát az Evan gé li kus
Élet nek adott 2006-os in ter jú já ban.
S az ol va só azt is ész re ve he ti, hogy
eb ben a szel lem ben bo csá tot ta út já -
ra az Is ten kül de té sé ben cí mű kö te -
tet is.

g Dr. Ko rá nyi And rás

Sze bik Im re: Is ten kül de té sé ben. Lu -
ther Ki adó, Bu da pest, 2011. Ára 1790
fo rint.

Is ten kül de té sé ben –
vál to za tos szol gá la tok ban

b Dr. In c ze Gá bor Ke resz tyén egy ház tör té net cí mű ki ad vá nyá ban (meg -
je lent Bu da pes ten 1938-ban) a pro tes tan tiz mus ne héz év ti ze de i ről ír.
Rö vid át te kin tést ad ar ról, hogy az evan gé li kus Thö kö ly Im re, majd
pe dig a ró mai ka to li kus II. Rá kó czi Fe renc rö vid sza bad ság har ca alatt
egy ke vés ide ig úgy tűnt, a re for má ció fe le ke ze tei is ki tud ják vív ni sza -
bad sá gu kat… 
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Szerkesztette: Boda Zsuzsa

Egyi ke a leg na gyobb ha zai ra ga do zó
ma da rak nak, az Al föl dön és a Du -
nán tú lon egy aránt meg fi gyel he ti tek.
A fa so rok kal, kis er dő fol tok kal tar -
kállt nyílt me ző ket, le ge lő ket ked ve -
li, de meg te lep szik a vá ro sok ban is.
Bu da pes ten pél dá ul egye bek mel lett
a Par la ment és az Ipar mű vé sze ti Mú -
ze um pad lás te rén köl te nek vö rös
vér csék.

A töb bi só lyom fé lé hez ha son ló an
nem épí te nek fész ket, ha nem a me -
ző kön el ha gyott var jú- és szar ka fész -
kek ben, a vá ro sok ban a pad lá sok
zu ga i ban ne ve lik fi ó ká i kat. El fog lal -
ják a szá muk ra ki he lye zett köl tő lá dá -
kat is.

Vo nu ló ma dár, Eu ró pa dé li fe lén és
Észak-Af ri ká ban te lel, de kü lö nö -
sen eny hébb te le ken so kan itt hon
ma rad nak. A te le lők is na gyon ko rán,
feb ru ár vé gén, már ci us ele jén ér -
kez nek ha za. Et től kezd ve le het hal -
la ni éles „ki-ki-ki-ki” ki ál tá su kat. Ha
jó fü le tek van, és meg hall já tok, és
mond juk a Par la ment kö ze lé ben a
ma gas ba te kin te tek, ott láthat já tok a
ke rin gő, he gyes szár nyú ma da ra kat.

A pá rok éven te csak egy szer, az
idő já rás ala ku lá sá tól füg gő en áp ri lis -
ban vagy má jus ban kez dik a köl tést.
Előt te egy re gyak rab ban ül nek az el -

fog lalt fé szek szé lén, vagy re pül nek,
búj nak be a pad lás ra, hogy az tán egy
szép na pon a to jó meg kezd je az öt-
hat, sár gás fe hér ala pon rozs dá san fol -
to zott to jás le ra ká sát. Egye dül kot lik,
pár ja csak rö vid idő re vált ja.

A fe hér pi hés fi ó kák hu szon nyolc-
har minc nap alatt kel nek ki. Any juk
ele in te raj tuk ma rad, me len ge ti őket,
a táp lá lé kot a hím hord ja. A ho zott
egér ből vagy po cok ból a to jó ap ró da -
rab ká kat tép, és egyen ként ete ti meg
a ki csi nye ket. Ké sőbb már mind két
szü lő va dá szik: rág csá ló kat, gyí ko kat,

sás ká kat fog nak. Gyak ran egy hely -
ben le beg ve, szi tál va fi gye lik a le ge -
lőt ma guk alatt. Ha az tán a po cok
elő bú jik a föld alól, szár nyu kat össze -
kap va le csap nak rá. A vá ro si vér csék
a zöld te rü le te ket ke re sik, de pél dá -
ul több ször lát tam, amint a Szép mű -
vé sze ti Mú ze um pad lás te rén köl tő
pár az ál lat ker ti Pál ma ház fe lett szi -
tált, és ami kor egy fa li gyík át sza ladt
a sé ta úton, vil lám gyor san fel kap ta.

A fi a ta lok jel leg ze tes sí ró han gon
ké rik az ele sé get, ame lyet ké sőbb már
ma guk tép nek szét. Egy hó na pos
ko ru kig ma rad nak a fé szek ben, il let -
ve a pad lá son, ek kor ki re pül nek, de

szü le ik egy ide ig még ete tik őket.
Ami kor az tán már va dász ni tud nak,
és tel je sen ön ál ló ak, fel bom lik a csa -
lád, a fi a ta lok el szé led nek, min den -
ki a ma ga út ját jár ja.

g Sch midt Egon

Kér dé sek

1. Va jon bé kát is fog a vö rös vér cse?
2. Hány évig él egy vö rös vér cse?
3. Hány pár költ Ma gyar or szá gon?

Vö rös vér cse
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Vá la szok: 1. igen, de csak rit kán; 2.
hét-ti zen öt évig; négy-öt ezer pár.

b Mos ta ni hat ré szes so ro za tunk -
ban olyan bib li ai tör té ne te ket
idé zünk fel, ame lyek ben az an -
gyal(ok)nak fon tos sze re pük van.
Min den rész hez tar to zik egy
rejt vény is. A so ro zat vé gén a he -
lyes meg ol dá so kat össze gyűjt ve
küld jé tek be szer kesz tő sé günk
cí mé re (Evan gé li kus Élet szer -
kesz tő sé ge, 1085 Bu da pest, Ül lői
út 24.). A bo rí ték ra ír já tok rá:
Gyer mek vár.

3.
A Je ru zsá le met el fog la ló ba bi ló ni ai
ki rály, Ne bu kad necc ar sok zsi dó fi -
a talt is fo goly ként az or szá gá ba hur -
colt. Így ke rült a pa lo tá já ba Dá ni el és
há rom tár sa. A fő ud var mes ter mind -
egyik nek új ne vet adott. Így lett Dá -
ni el tár sa i ból Sad rak, Més ak és
Abéd ne gó.

Ők mind a né gyen a fog ság ban is
az Úr tör vé nyei sze rint él tek, és nem
a ba bi ló ni ai po gány is te nek hez imád -
koz tak, ha nem Is tent kö vet ték. 

Egy nap a ki rály egy arany szob rot
ké szít te tett. Meg pa ran csol ta, hogy
ami kor meg szó lal nak a hang sze rek,
min den ki bo rul jon le a bál vány előtt,
és ah hoz imád koz zon. Aki meg sze -
gi a pa ran csot, azt bün te té sül a tü zes
ke men cé be ve tik.

Sad rak, Més ak és Abéd ne gó még
ek kor sem akart po gány is ten előtt
hó dol ni. Ami kor meg tud ták ezt a kál -
de us fér fi ak, azon nal árul kod tak a ki -

rály nak. A ki rály olyan mér ges lett,
hogy azon nal ma ga elé ren del te a há -
rom if jút. Így szólt hoz zá juk:

– Igaz-e, hogy nem tisz te li tek is -
te ne i met, és nem hó dol tok az arany -
szo bor előtt, ame lyet csi nál tat tam?!
Ha most meg hall já tok a kürt, síp, ci -
te ra és a töb bi hang szer hang ját, ké -
szek vagy tok-e le bo rul ni a szo bor
előtt? Mert ha nem, azon nyom ban
a tü zes ke men cé ben ta lál já tok ma ga -
to kat! És van-e olyan Is ten, aki on nan
ki tud ti te ket sza ba dí ta ni?

Sad rak, Més ak és Abéd ne gó így
vá la szolt ne ki:

– Van ne künk Is te nünk, akit mi
tisz te lünk, és hoz zá imád ko zunk. Ő
még a tü zes ke men cé ből és a te ke -
zed ből is ki tud min ket sza ba dí ta ni.
De ha nem ten né is, mi ak kor sem
fog juk a te is te ne i det tisz tel ni, azok
előtt hó dol ni!

A ki rályt ek kor na gyon nagy ha rag
töl töt te el. Meg pa ran csol ta, hogy a
ke men cét hét szer te job ban fűt sék be,
a fi a tal em be re ket pe dig kö töz zék
meg, majd dob ják a ke men cé be.

A had se reg leg iz mo sabb vi té zei
haj tot ták vég re a pa ran csot. Olyan

erő sen égett a ke men cé ben a tűz,
hogy a ka to nák meg is hal tak a ki csa -
pó dó lán gok tól, ahogy a há rom fi út
oda vit ték.

A ki rály meg akart bi zo nyo sod ni
ar ról, hogy a lá za dó if jak tény leg
nem élik túl a bün te tést. Oda ment hát
a ke men cé hez, és be né zett. Meg -
döb bent at tól, amit bent lá tott! A há -
rom meg kö tö zött zsi dó if jú sza ba don
sé tált anél kül, hogy bár mi ba juk esett
vol na. Sőt egy ne gye dik ala kot is lá -
tott, aki úgy né zett ki, mint egy is ten.

Hát per sze, mert egy an gyal volt a
ke men cé ben! Az Úr küld te őt oda,
hogy vi gyáz zon Sad rak ra, Més ak ra és
Abéd ne g óra, akik még a ha lált is vál -
lal ták, de hoz zá ak kor is hű sé ge sek
ma rad tak.

A ki rály ak kor meg pa ran csol ta a
há rom fi a tal em ber nek, hogy jöj je nek
ki a ke men cé ből. Azok nak még a ha -
juk szá la sem gör bült! Ek kor a ba bi -
lóniai ural ko dó így szólt:

– Ál dott le gyen Sad rak, Més ak és
Abéd ne gó Is te ne, mert el küld te an -
gya lát, és ki sza ba dí tot ta szol gá it,
akik ben ne bíz tak. Még a ki rály pa -
ran csát is meg szeg ték, és koc ká ra
tet ték az éle tü ket, de a ma guk Is te -
nén kí vül nem imád tak sem mi más
is tent. Meg pa ran cso lom hát, hogy a
bi ro dal mam ban min den ki az Urat
kö ves se, csak hoz zá imád koz zon!
Aki nem így tesz, ar ra ha lál vár! Mert
nincs más is ten, aki így meg tud sza -
ba dí ta ni!

A há rom if jút pe dig to vább ra is az
ud va rá ban tar tot ta.

Me lyik a ke men cé ben lé vő ala kok
ár nyé ka?

Ked ves Gye re kek!
G YE R ME KVÁR
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Egy év vel ez előtt tör tént Veszp rém
me gyé ben, Ko lon tár kö ze lé ben a ször -
nyű ka taszt ró fa, amely meg ráz ta
egész Ma gyar or szá got. So kan kér -
dez ték az isza pöm lés után: mit le het
itt ten ni? A vá lasz egy sze rű: se gí te ni.
Som ló sző lő si lel kész ko rom ban öt
esz ten dőn ke resz tül a zagy tá ro zó
mel lett ve ze tett az utam a csék úti
(pad rag kú ti) evan gé li kus temp lom ba,
ahol bá nyász csa lá dok nak hir det tem
Is ten igé jét. A ka zet ták mel lett el ha -
lad va a lát vány min dig döb be ne tes és
ijesz tő volt. Ott volt ben nem an nak
ide jén is a kér dés: mi lesz, ha ez zel
egy szer baj tör té nik? 

Ami kor a ka taszt ró fa tör tént, a Re -
for má ció és nyil vá nos ság cí mű ki ál -
lí tás szer ve zé sén dol goz tam. Azon a
hét főn, ok tó ber 4-én Kar akó ször -
csök ről ne gyed ket tő után men tem
át gép ko csi val Veszp rém vá ro sá ba.
Óri á si tu mul tus sal ta lál tam szem be
ma ga mat a nyol cas fő úton, De ve cser -
nél. Nem tud tam, mi ért áll a for ga -
lom. Vi szont a vas út mel lett le he tett
lát ni a vö rö si sza pot, ahogy el le pi a
kis vá ros kül ső ré szét, s a rá di ót hall -
gat va ér te sül tem az ese mé nyek ről.

* * *
A Pél da be szé dek köny vé ben ol vas suk:
„Min dig sze ret a ba rát, de test vér ré a
nyo mo rú ság ban vá lik.” (17,17) Az ige
üze ne te s a ten ni aka rás szán dé ka ta -
lál ko zott ha zánk ban, ha tá ron in nen
és túl: a baj ban so kan igye kez tek
se gí tő ke zet nyúj ta ni. 

Ahogy az or szág ban több he lyütt,
úgy a Veszp ré mi Egy ház me gyé ben is
gyűj tés kez dő dött, il let ve evan gé li kus
egy há zunk is fel hí vást tett köz zé en -
nek ér de ké ben. Ér dek lőd tek az auszt -
ri ai evan gé li ku sok, Ot to Mez mer lel -
kész ré vén, mit te het nek, Genf ből pe -
dig fel aján lot ta se gít sé gét a vi lág
evan gé li kus sá gát össze fo gó Lu the rá -
nus Vi lág szö vet ség (LVSZ). Ugyan -
így járt el test vér egy há zunk, a Ba jor
Evan gé li kus Egy ház is. 

Volt olyan lel kész az Al föld ről –
Szar vas ról –, aki ezer hat száz adag
ebé det kí nált fel. Az aj kai evan gé li -
kus lel kész, il let ve csa lád ja és az
egész gyü le ke zet szé les kö rű  se gít sé -
get nyújtott. Köz ve tí tet ték az olasz -
or szá gi val den sek hét mil lió fo rin tos
tá mo ga tá sát, élel mi szer cso ma gok,
esz kö zök szét osz tá sá ban vet tek részt
a Ma gyar Öku me ni kus Se gély szer ve -
zet mun ka tár sa i val. Bu da pest ről is
jöt tek tűz ol tók, ők meg kap ták a kert -
ai evan gé li kus pa ró ki át. Min den ki
meg moz dult. Össze fog va test vér a
test vért, em ber az em bert se gí tet te.

* * *

A som ló sző lő si gyü le ke zet tör té ne té -
ből tud juk, hogy – te kin tet tel a fa lu -
ban élő evan gé li kus több ség re – a lu -
the rá nu sok min dig nagy is ko lát tar -
tot tak fönn; 1860-ban épült a má so -
dik is ko la te rem az ut ca fe lől. Egy kor
így jel le mez ték az in téz ményt: „Az ak -
ko ri is ko lák kö zül egy sem volt kü lönb
a vi dé ken.” Fe hér vá ri Ká roly tör té ne -
lem ta nár tól, a fa lu szü lött jé től hal lot -
tam, hogy a me gyé ben itt ve zet ték be
elő ször a nyolc osz tá lyos is ko lát. Ne -
ves ta ní tók és ta ná rok dol goz tak itt.

A ko ráb bi ön kor mány za tok sok
küz del met foly tat tak a fa lu si is ko la
meg men té sé ért, fel újí tá sá ért. De
meg fe le lő pá lyá za ti le he tő ség hí ján a
som ló sző lő si re no vá lás nem va ló sul -

ha tott meg. Rá adá sul mű kö dé si ne -
héz sé gek re hi vat koz va az in téz mény
2006 után be zárt. Meg szo kott tör té -
net ez, saj nos.

A ka taszt ró fa utá ni hé ten sze re pelt
a hí rek ben, hogy de ve cse ri di á kok né -
pe sí tet ték be az egy ko ron mű kö dő is -
ko la épü le tét. Saj nál tuk, hogy a kor -
sze rű sí tés vagy a tor na te rem prog ram
eb ben a fa lu ban nem va ló sul ha tott
meg, pe dig a tá mo ga tás nem lett vol -
na hi á ba va ló, ám ak kor még sem er -
re gon dol tunk, ha nem ar ra: „Lám,
egy fa lu négy éve be zárt is ko lá ja ki -
nyi tot ta ka pu it.” Eb ben is ott volt a
ten ni aka rás se gí tő szán dé ka. 

Most, a szü ret ide jén is gon dol ha -
tunk ar ra, hogy a bo rá ról hí res táj
gyö nyö rű, a kör nye zet meg ra ga dó, a
le ve gő tisz ta, s az ott élők szor gal mas
és ked ves em be rek. A ré gi is ko la,
amely egy év vel ez előtt be fo gad ta a
de ve cse ri di á ko kat, ta lán meg újul, kö -
szön he tő en a se gít ség nyúj tás nak…

* * *

A ka taszt ró fa óta is mert té vált a
szo mo rú sta tisz ti ka. Egy mil lió köb -
mé ter vö rö siszap lep te el Ko lon tárt,
De ve csert, és érin tet te Som ló vá sár -
hely köz sé get. Ami egy élet mun ká -
ja ként – vagy épp nem ze dé kek
össze fo gá sa ként – épült fel, azt
röp ke fél óra tönk re tet te. Tíz ha lott,
óri á si erő fe szí té sek kel zaj lott ta ka -
rí tás és új já épí tés… 

* * *

A gyűj tést kö ve tő en a Ma gyar or szá -
gi Evan gé li kus Egy ház fel tér ké pez te
a kárt szen ve det tek kö zött az evan -

gé li ku so kat. Az egy ház ál tal meg bí -
zott Csor ba Gá bor, az or szá gos iro -
da gaz da sá gi osz tá lyá nak ve ze tő je,
Nagy Eörs egy ház me gyei má sod fel -
ügye lő, Vaj da Ist ván aj kai lel kész és
e so rok író ja – az egy ház me gye es -
pe re se – két al ka lom mal ta lál ko zott
evan gé li kus csa lá dok kal. Meg is mer -
tük a hely ze tü ket, és el lá to gat tunk
azok ra a te le pü lé sek re, ahol ko ráb ban
éltek, il let ve ma él nek.

Ez év jú ni u sá nak ele jén a Nyu ga ti
(Du nán tú li) Egy ház ke rü let Püs pö ki
Hi va ta lá ban kö zös egyez te tés re ke -
rült sor a tá mo ga tá sok el osz tá sa
ügyé ben. A Veszp ré mi Egy ház me gye
pres bi té ri u ma úgy lát ta jó nak, ha az
or szá gos egy ház, il let ve az egy ház me -
gye ál tal össze gyűj tött ado má nyok
szét osz tá sá ról kö zö sen dön tünk.
Öröm mel ír ha tom, hogy jó volt részt
ven ni az együt tes mun ká ban.

(A Veszp ré mi Egy ház me gyé hez
az aláb bi gyü le ke ze tek ből ér kez tek tá -
mo ga tá sok: Ba kony cser nye, Ba kony -
szent lász ló, Ba kony ta má si, Ba la to na -
ka li, Bu da pest-Fa sor, Csik vánd, Csót,
Evan gé li kus Ala pít vány [Hé víz], Ho -
mok bö dö ge, Ke len föld, Kő bá nya,
Le génd, Mar cal ger ge lyi–Szer gény,

Mencs hely, Mo son ma gyar óvár,
Nagy gyi mót, Nagy vá zsony, Nagy -
ve leg, Óbu da, Ös kü, Pá pa, Pest -
szent lő rinc, Rá kos ke reszt úr, Sop -
ron, Szent ant al fa, Ta ká csi, Ta pol ca -
fő, Tés, Va ny arc, Va nyo la, Vár pa lo -
ta, Zán ka.)

Az együt tes dön tés ér tel mé ben a

Veszp ré mi Egy ház me gye ál tal össze -
gyűj tött ado mányt – a két mil lió-
há rom száz negy ven egy ezer fo rint hí -
ve ink től, az egy ház köz sé gek ből folyt
be az egy ház me gye szám lá já ra –
Ta kács Ist ván né és csa lád ja kap ta,
akik ko ráb ban Ko lon tá ron él tek, és
há zu kat el vit te a vö rö siszap. Most Aj -
kán él nek.

Tá mo ga tást ka pott to váb bá Nagy
Fe renc né – ő a de ve cse ri la kó park ban
ta lált új ott hon ra –, Ta u bel György
Fel ső ör sön, Ko vács Emil és csa lád ja
Pá pán. Or bán Már ton né, Be re gi Pi -

ros ka és csa lád ja ik Aj kán kap tak há -
zat. Ko lo nics Ká roly né De ve cser ben
ré sze sült tá mo ga tás ban.

A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy -
ház, a Veszp ré mi Egy ház me gye és az
Aj kai Evan gé li kus Egy ház köz ség
össze sen 21 mil lió fo rin tot gyűj tött és
osz tott szét a vö rö siszap-ká ro sul -
tak kö zött. 

g g g

A múlt hó nap ban ko pog tat tam be
egy es te Ta kács Ist ván né és csa lád ja
új ott ho ná ba Aj kán, a Ke le ut cá ban.

Né gyes ben – az asszonnyal és fér jé -
vel, il let ve lá nyuk kal, Di á ná val –
ül tünk le a meg hitt, bé kés csa lá di ott -
hon nap pa li já ban be szél get ni, fel idéz -
ve azt az egy év vel ez előt ti na pot.

– Ho gyan él ték meg a ko lon tá ri
iszap ka taszt ró fát, hol vol tak ab ban
az idő ben?

Ta kács Ist ván né: Az or vos nál
vol tunk Aj kán az nap dél előtt. Ami -
kor ha za ér kez tünk fél egy kor Ko lon -
tár ra, nem tud tunk be men ni a sa ját
ott ho nunk ba. Meg ál lí tot tak ben -
nün ket, ta nács ta la nok vol tunk, nem
tud tuk, mi tör tént. A leg bor zasz tóbb
az volt szá munk ra, hogy fi unk ott hon
volt ép pen ak kor. 

– Mi kor si ke rült be jut ni uk?
– Ak kor nem volt er re le he tő ség.

A temp lom domb ról néz tük a há zun -
kat. Ész re vet tük, hogy a be já ra ti aj -
tó be van dönt ve. Úgy né zett ki,
mint ha va la ki lett vol na alat ta. Ezért
is ijed tünk meg. A fi unk nak hi á ba ki -
a bál tunk, nem ér ke zett vá lasz. Kö zel
egy óra el múl tá val – köz ben fo lya ma -
to san ki a bál tunk – a te tőn má szott ki,
így lát hat tuk, hogy élet ben van. Meg -
nyu god tunk, ek kor már a ház sem ér -
de kelt ben nün ket.

A húsz éves fiú, Di á na iker test vé -
re mun ká ba ké szült, ép pen kinn volt
az ud va ron. Ami kor vissza ment a
ház ba, va la mi fur csa han got hal lott.
Idő köz ben az áram is el ment. Lát ta,
hogy va la mi fo lyik be az aj tón. Ek kor
gyor san fel fu tott a te tő té ri la kás ba,
majd vissza jött, hogy ci pőt és me leg
ru hát ve gyen ma gá ra, mert fá zott a
pad lá son. Lát ta, hogy az iszap a la -
kó szo bák nak, az az az al só szint nek
majd nem el ér te a mennye ze tét…

– Mi kor tu dott ki jön ni a ház ból?
T. I.-né: Fér jem fő nö ké nek a te rep -

já ró au tó já val De ve cser irá nyá ból
kö ze lí tet tük meg a há zunk kör nyé két,
ak kor jött ki. Ek kor égett meg az ő lá -
ba is, mind a két lá ba bo ká ig. Nyolc
na pon túl gyó gyu ló sé rü lést szen ve -
dett. Na pon ta kel lett kö tö zés re men -
nie a kór ház ba, de meg gyó gyult. 

– Önök mi kor tud tak elő ször be -
men ni a csa lá di ott ho nuk ba, amely
sú lyos kárt szen ve dett?

– Más nap men tünk vissza. Ak kor

is mét rém hí rek ter jed tek, hogy
meg re ped tek a gá tak, így a sa ját fe -
le lős sé günk re men tünk be. Kö rül -
néz tünk, de so ká ig ott ma rad ni
nem mer tünk. Kö vet ke ző nap is mét
ki men tünk, a ko csi kul csát is ke res -
tük az iszap ban. Más fél óra múl va
lett meg.

– Úgy tu dom, a Ma lom ut cá ban
lak tak.

Ta kács Ist ván: Így igaz, és a vö -
rös iszap ezt a te rü le tet ér te el leg elő -
ször. Ott se ru ha, se bú tor, de még
egy zok ni sem ma radt ép ség ben. Az
a mo raj lás és a lát vány ha lál fé lel met
kel tett ben nünk.

– Hol haj tot ták le elő ször a fe jü ket
a ka taszt ró fa után?

T. I.-né: Édes anyá mék nál. Majd a
szom széd né ni fel aján lot ta a la ká sát.
Ké sőbb az al bér le ti dí jat és az egyéb
költ sé ge ket a Ma gyar Mál tai Sze re tet -
szol gá lat fi zet te. Ott vol tunk fél évig.

Ta kács Ist ván el mond ta, hogy vá -
laszt vár tak vol na az alu mí ni um ipa -
ri vál la lat ve zér igaz ga tó já tól: mi lesz
ez után? Az tán Or bán Vik tor mi nisz -
ter el nök től hal lot ták azt a meg nyug -
ta tó nyi lat ko za tot, hogy min den ki nek
te tő lesz a fe je fe lett. Ak kor kez dett el
meg nyu god ni a la kos ság.

– Va la ki il le té kes től hall hat tuk,
hogy lesz majd he lyünk, ahol lak ha -
tunk. A biz to sí tók el áll tak mel lő -
lünk, egye dül Or bán Vik tor mi nisz -
ter el nök biz ta tott ben nün ket – fo gal -
maz a férj.

– Mi lett a ko ráb bi há zuk kal?
T. I.: Két ezer ben épí tet tük azt a

há zat. Min den meg ta ka rí tott pén -
zün ket rá köl töt tük. So kat dol goz -
tunk a fe le sé gem mel, hogy fel épít -
sük. Az iszap el vit te. Le bon tot ták,
most gá tat ta lá lunk a he lyén. Az a
terv, hogy em lék par kot ala kí ta nak
ki ott.

– Mi kor tud tak be köl töz ni eb be az
aj kai la kás ba?

T. I.-né: Mi u tán az ál lam ezt a csa -
lá di há zat meg vet te, áp ri lis ele jén a
Ma gyar Öku me ni kus Se gély szer ve -
zet ál tal meg bí zott fes tők vé gez tek a
mun ká val. A ne gye dik nap ra jöt tek
a bú to rok. Hús vét kor köl töz tünk az
új ház ba.

T. I.: Min den ki nek, aki se gí tett ne -
künk, sze ret nénk na gyon szé pen
meg kö szön ni!

* * *

Mi örü lünk, hogy se gít het tünk. A Ta -
kács csa lád új há zá nak köz pon ti fű -
té sét kel lett gáz üzem ről ve gyes tü ze -
lés re ala kí ta ni, il let ve a pin ce he lyi ség -
ben és a lép cső ház ban vol tak el vég -
zen dő mun kák. Tá mo ga tá sunk kal
hoz zá já rul tunk olyan esz kö zök vá sár -
lá sá hoz, olyan át ala kí tá sok hoz, ame -
lyek re ön erő ből nem volt for rá sa a
csa lád nak.

A szerző evangélikus lelkész, a Veszp -
ré mi Egyházmegye esperese

Vö rö siszap után – kár eny hít ve
Egy esztendő elteltével a ko lon tá ri és de ve cse ri evan gé li kus baj ba ju tot tak  támogatásáról…
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Összeállította: Boda Zsuzsa

Egyik utol só be szél ge té sé ben így
nyi lat ko zott: „Nem va gyok egész sé -
ges, de dol gom van még. Ad dig élek,
amed dig dol go zom.” Nem szólt a
rö vid re sza bott idő ről, csak a fel ada -
ta i ról. A temp lom épí tés ről! A ha tá -
ron tú li ak új és új ké ré se i ről. Úgy
érez te, min dent meg tett, ami re Is ten -
től ka pott meg bí zást; két em ber he -
lyett is mun kál ko dott,
most már csak „sze re -
lem ből”, pénz nél kül.
Mert az egy re nép te le -
ne dő fal vak ma gyar jai
sze gé nyek és tisz ta éle -
tű ek.

Ma ko vecz Im re (Bu -
da pest, 1935. no vem ber
20. – Bu da pest, 2011.
szep tem ber 27.) az or -
ga ni kus épí té szet vi -
lág hí rű mes te re. Dip lo -
má ját 1959-ben a Bu da -
pes ti Mű sza ki Egye te -
men sze rez te. Az Ipar -
mű vé sze ti Fő is ko lá nak,
a Nem ze ti Épí té sze ti
Aka dé miá nak, a Ma gyar Épí tő mű vé -
szek Szö vet sé ge Fi a tal Épí té szek Kö -
ré nek volt ta ná ra, el nö ke a Ma gyar
Mű vé sze ti Aka dé mi á nak, al el nö ke
az Or szág épí tő Ala pít vány nak. Mun -
ká it az em ber ba rát, ter mé sze tes anya -
gok hasz ná la ta, a né pi mo tí vu mok
for ma vi lá ga jel lem zi. Szí ve sen hasz -
nált fát, vá lyo got, ked vel te az íve ket
és a ke rek for má kat, a ku po lát és a
tor nyo kat.

Leg je len tő sebb al ko tá sa it (kul túr há -
za it, szín há za it, is ko lá it, temp lo ma it)
fel so rol ni is hosszú len ne. Csak ket tőt
em lí tek meg a ne kem leg ked ve seb bek
kö zül: a se vil lai vi lág ki ál lí tás ma gyar
pa vi lon ját (1992) és az 1990-ben fel -
szen telt sió fo ki evan gé li kus temp lo mot
(képünkön). Hosszú órá kat töl töt tem
el gyó gyí tó, mély csönd jük ben. 

Ma ko vecz Im ré ről szól va fel tét le -
nül meg kell em lí te ni a te vé keny
em bert. A ha zug sá gok el len szün te -
le nül szót eme lő fér fit. Ter vek kel,
köny vek kel zsú folt szo bá já ban nyi lat -
koz ta: „A hegy vi dé ki ek a ke rí té sek -
be ka pasz kod va fi gyel ték, ahogy az

oro szok tűz alá ve szik a Vá rat. Egé -
szen a Du ná ig el hal lat szott, az égő
épü le tek ben a már vány fáj dal má -
ban ket té ha sadt. Meg bo csát ha tat -
lan, ami ak kor és utá na negy ven
éven át tör tént. De nincs bo csá nat
azok nak a fur csa mil li ár do sok nak
sem, akik el ad ják a föl det, a há zat, az
em be re ket. És még is ép pen ők azok,

akik tény ke dé sük kel új ra egy ség be
for raszt ják a nem ze tet, hogy új ból fel -
épít sük Ma gyar or szá got.”

Ke mény sza vak. De írt ő en nél sú -
lyo sab bat is, ha érez te, hogy az or szá -
got el té koz lók gát lás ta la nul ra bol nak.
Ol vas ha tó az Írá sok cí mű köny vé ben,
s meg győ ződ he tünk, mennyi re ön -
tör vé nyű, ren dít he tet len gon dol ko -
dó volt. Töp ren gő és job bí tó. Örö kös
biz ta tó: el múlt a be széd, a pa nasz ide -
je, most már ten ni és te rem te ni kell. 

Ma ko vecz Im re ab ban hitt, hogy
ren del ke zé sünk re áll nak azok a sze -
mély re sza bott szel le mi esz kö zök,
ame lyek kel össze le het köt ni az eget
és a föl det. Az épí té szet nek most, a
21. szá zad ban is ez a fel ada ta, ezt a
célt egy faj ta be ava tó ként meg va ló sí -
ta ni. És tet te a dol gát, amíg te het te,
amíg volt ere je.

Sok szor el mond ta: „Mind egy, ho -
vá me gyek. Is ten ke zé ben va gyok.”
Hoz zá tért meg, mi dőn szep tem ber
27-én, éle té nek 76. évé ben el hagy ta
a föl di vi lá got. 

g FFL

A ház- és ha za épí tő
Ma ko vecz Im re ha lá lá ra

A Gy önk és Kör nyé ke Tár sult Evan -
gé li kus Egy ház köz ség Tol na me gye
leg na gyobb ki ter je dé sű táj egy sé gén,
a Hegy há ton ta lál ha tó. Tíz, a ki te le -
pí té sek előtt több nyi re ön ál ló gyü le -
ke zet – Gy önk, Be lecs ka, Hő gyész,
Ke sző hi deg kút, Ka laz nó, Mur ga,
Misz la, Szá razd, Ud va ri, Var sád – al -
kot ja egy ház köz sé gün ket. A 2001. évi
nép szám lá lá si ada tok sze rint ezen a
vi dé ken ki lenc száz ki lenc ven nyol can
val lot ták ma gu kat evan gé li kus nak.

Az 1700-as évek ele jén a tö rök hó -
dolt ság alatt elnéptelenedett te rü let re
több nyi re a né met or szá gi Hes sen ből
ér kez tek te le pe sek, akik szor gal mas,
oda adó mun ká val föl vi rá goz tat ták ezt
a vi dé ket anya gi, kul tu rá lis és lel ki
szem pont ból is. 1948 előtt hat lel ké szi
ál lás volt – a mai eggyel szem ben.

1896-ban épült gy ön ki temp lo -
munk Dél-Du nán túl leg na gyobb evan -
gé li kus temp lo ma.

Az 1945–48 kö zött zaj ló ki te le pí té -
sek olyan lel ki és szám be li se bet ütöt -
tek kö zös sé ge in ken, ame lyet a Fel vi -
dék ről be te le pí tett evan gé li ku sok ala -
cso nyabb szá ma már nem tu dott or -
vo sol ni. Ez a lel ki seb mind a mai na -
pig érez he tő gyü le ke ze tünk éle té ben.

A mun ka le he tő ség hi á nya ná lunk is
meg ha tá roz za kö zös sé ge ink hely ze tét
és le he tő sé ge it. Sok el fo gyó, ap ró fa -
lu ban vé gez zük ne héz, de Is ten től
ka pott szol gá la tun kat. 

Gy önk ta lán ma gyar or szá gi vi -

szony lat ban is egye dül ál ló volt, hisz
itt a ki te le pí té se kig négy pro tes táns
gyü le ke zet mű kö dött: ma gyar és né -
met evan gé li kus, il let ve ma gyar és
né met re for má tus. Ná lunk az 1780-
as évek től már kö zös lel ké sze volt a
ma gyar és né met evan gé li kus gyü le -
ke zet nek, de kü lön is ten tisz te let,
kü lön anya köny ve zés és ad mi niszt -
rá ció je lez te a szer ve ze ti ön ál ló sá got. 

Ke sző hi deg kú ton az 1990-es évek
ele jé től mű kö dik a Ta lál ko zá sok Há -
za if jú sá gi tá bo runk, ame lyet a ré gi
pa ró ki á ból ala kí tott ki Lack ner Ala -
dár né hai es pe re sünk, sok-sok gyü -
le ke ze ti, egy há zi és vi lá gi cso port nak
szol gál va ide á lis ta lál ko zá si he lyül. 

Gy ön kön lát ha tó Lack ner Ala dár -
nak a – nép raj zi szem pont ból egye -
dül ál ló, a he lyi né met ség min den na -
pi hasz ná la ti esz kö ze it, ru há it be mu -
ta tó – ma gán gyűj te mé nye, amely a
gy ön ki ön kor mány zat jó vol tá ból a he -
lyi táj ház ban te kint he tő meg. 

Nagy örö münk és re mény sé günk,
hogy most már évek óta ná lunk
vesz nek részt leg töb ben hit ok ta tás -
ban a Tol na-Ba ra nyai Egy ház me -
gyé ben, ami több mint ki lenc ven
gyer me ket je lent az óvo dás tól a kö -
zép is ko lás kor osz tá lyig. Hit tan órá in -
kat Var sá don, Szá raz don, Gy ön kön
és Be lecs kán tart juk.

Gy ön kön min den szom ba ton van
né met nyel vű is ten tisz te let is , amely
se gít nyel vi gyö ke re ink ápo lá sá ban.

Ezek mel lett bib lia óra, if jú sá gi óra,
csa lá di is ten tisz te let, kü lön bö ző elő -
adás so ro za tok, va la mint gyü le ke ze ti
új ság szí ne sí ti éle tün ket.

Öku me ni kus kap cso la ta ink is jól
mű köd nek, hisz az öku me ni kus ima -
hé ten kí vül böjt ben és ad vent ben is
tar tunk öku me ni kus al kal ma kat a re -

for má tus és ka to li kus test vé rek kel.
Szol gá la tunk kal je len va gyunk a
gyön  ki idő sek ott ho ná ban és a be -
lecs kai Mech wart And rás Ott hon ban,
amely kö ze pe sen sú lyos és sú lyos fo -
gya ték kal élő fi a ta lok kö zös sé gét
gondozza.

To váb bi ér de kes sé ge ket, prog ra -
mo kat, ige hir de té se ket ol vas hat nak,
il let ve ké pe ket né ze get het nek hon la -
pun kon, a http://gyonk.lu the ran.hu
ol da lon. 

g Beke Má tyás

I S TEN TI SZ TE LETKÖZ VE TÍ TÉ S A R Á DI Ó BAN

Be mu tat ko zik a Gy önk és Kör nyé ke
Tár sult Evan gé li kus Egy ház köz ség

Evan gé li kus

is ten tisz te let

a Ma gyar

Rá di ó ban

Ok tó ber 16-án, a
Szent há rom ság

ün ne pe utá ni ti zen hete dik va sár -
na pon 10.04-től is ten tisz te le tet
hall ha tunk az MR1 – Kos suth rá -
dió hul lám hosszán Gy önk ről.
Igét hir det Beke Má tyás lel kész.

b Szo ká sos őszi csen des nap ját
tar tot ta múlt szom ba ton az
Evan gé li ku sok Kö zös sé ge az
Evan gé li u mért (EKE). Az al ka -
lom nak idén a Sa rep ta Bu dai
Evan gé li kus Sze re tet ott hon
adott he lyet. Tíz óra kor kez dő -
dött a prog ram, de már fél órá -
val ko ráb ban szál lin góz tak az
em be rek a temp lom ba, a padso -
rok meg tel tek fi a ta lok kal, gye -
re kek kel és idő seb bek kel. A jó -
ízű be szél ge tést az ige hir de tés -
re va ló ké szü lés ként ének lés és
imád ság vál tot ta fel.

Az el ső ige szol gá la tot Ma lik Pé ter
Ká roly, a Lucfalvai Evangélikus Egy -
ház köz ség beosztott lelkésze tar tot -
ta Lk 7,1–10 alap ján. A pré di ká ció a
nap té má já hoz kap cso lód va („Ki mi -
re mél tó?”) az zal a kér dés sel fog lal ko -
zott, hogy va jon ki mél tó a Jé zus sal
va ló ta lál ko zás ra. 

Elég-e az, ha va la ki anya gi lag tá -
mo gat ja az egy há zat, mint aho gyan
azt a tör té net ben sze rep lő szá za dos
is tet te? Elég-e, ha má sok sze rint „he -
lye sen élünk”? Vagy itt va la mi több -
ről van szó? Az ige ver sek ből vi lá go -
san ki de rül, hogy Jé zus ak kor tud iga -
zán nagy cso dát ten ni, mi kor rá éb -
red ve mél tat lan sá gunk ra meg aláz zuk
ma gun kat. Jé zus el cso dál ko zott en -
nek a po gány ró mai fér fi nak a hi tén,
és pél da ként emel te őt a so ka ság elé.
Bár a szá za dos és Jé zus fi zi ka i lag nem
ta lál koz tak, de hit ál tal igen. Er re ne -
künk is le he tő sé günk nyílt a ke reszt
ál tal. A szol ga meg gyó gyult, mi vel a
Meg vál tó sza va nem em be ri, ha -
nem te rem tő és élet re kel tő szó.

Ez után Ora vecz And rás EKE-tag
kö szön töt te a kez dő bib lia is ko lás
hall ga tó kat, és út ra bo csá tot ta a vég -

zet te ket, akik kéz hez ve het ték az
ok le ve lü ket is. 

A Sa rep ta dol go zói ki tet tek ma gu -
kért, fi nom te á val, ká vé val és sü te mé -
nyek kel ked ves ked tek a ven dé gek nek.

A rö vid szü net után Adá mi Lász ló,
a Nyíregyházi Evangélikus Egy ház -
község lelkésze Mt 26,59–66 se gít sé -
gé vel tag lal ta a Mes si ás íté let re va ló
„mél tó sá gát”. A fő pa pok nem tud ták el -
fo gad ni Jé zust mint Meg vál tót, így tör -
vény te len esz köz höz nyúl tak, ha mis ta -
nú kat ke res tek, hogy el ítél hes sék őt.
Amíg nem is mer jük el sa ját ma gunk -
ról az igaz sá got, vagyis hogy bű nö sök

és kár ho zat ra mél tó ak va gyunk –
mond ta a lel kész –, ad dig nem ért jük
meg Krisz tus ke reszt ha lá lát. 

Még ne he zebb an nak, aki egy há -
zi vagy po li ti kai kö rök ben ma ga -
sabb tiszt sé ge ket tölt be, hi szen meg
akar fe lel ni a vi lá gi el vá rá sok nak is.
Fél más em be rek vé le mé nyé től, és fél
po zí ci ó já nak el vesz té sé től. Mind -
eköz ben gő gö sen ra gasz ko dik ah hoz
az is ten kép hez, ame lyet sa ját ma gá -
nak al ko tott, még ak kor is, ha ez va -
ló já ban is ten el le nes. Ha nem is mer -
jük fel a ma gunk bű nös, mél tat lan
vol tát és a Meg vál tó bűn te len sé gét,
va la mint azt, hogy ő, aki egye dül nem
ér de melt vol na íté le tet, meg halt
azért, hogy bűn bo csá na tunk le hes -
sen, ak kor nem vál ha tunk Is ten gyer -
me ke i vé. De még a mel let te meg fe -
szí tett „val lá sos ter ro ris ta” is üd vös -
sé get nyer he tett, mi vel meg lát ta:

„…mi cse le ke de tünk nek mél tó bün te -
té sét vesszük: ez pe dig sem mi mél tat -
lan dol got nem cse le ke dett.” (Lk
23,41b) Így vál hat mél tó vá a mél tat -
lan em ber – ke gye lem ből. 

Az ige hir de tés után bi zony ság té -
tel re volt le he tő ség, az ebéd szü net
után pe dig cso por tos be szél ge té sek -
re ke rült sor, me lye ken az ad dig el -
hang zot tak ról és a hall ga tók ban fel -
me rült kér dé sek ről esett szó. Mind -
eze ket kö ve tő en a gyer mek ott hon fo -
gya té kos la kói ör ven dez tet ték meg
éne kük kel az össze gyűl te ket.

A zá ró is ten tisz te le ten Györ fi Mi -
hály, a nyírteleki Filadelfia Evan gé -
likus Egyházközség lelkésze pré di kált
Jel 5,1–5 alap ján. En nek az ige hir de -
tés nek a fő mon da ni va ló ja is az volt,
hogy egye dül Krisz tus mél tó ar ra,
hogy meg sza ba dít son. Hi szen ha az
em ber a sa ját ere jé ből pró bál ten ni az
üd vé ért, ak kor ar ra a sors ra jut, mint
Sa la mon. Fel cse ré lő dik a te rem tő
Atya di cső sé ge a te remt mény di -
csé re té vel. Elő ke rül nek az em ber ál -
tal kí nált le he tő sé gek: Is ten sze ret,
min den ki üd vö zül; Is ten, mi vel min -
den ha tó, ele ve el ren del te, hogy üd -
vö zü lök-e vagy sem, ne kem eb be
nincs be le szó lá som; a Bib lia sza va i -
nak elem zé sé vel jut ha tok el a „tel jes
is me ret re”. 

Pe dig Is ten Szent lel ke tud ja egye -
dül meg ér tet ni ve lünk a Szent írást. A
nem Is ten ál tal kí vánt utak mind a
kár ho zat fe lé ve zet nek. Va jon ér de -
mes-e vár ni a ha lá los ágyig az zal,
hogy ezt el is mer jük, s rá döb ben -
jünk, hogy az éle tünk hi á ba va ló ság
volt Jé zus nél kül, aki nem csak be szél
a sze re tet ről, út ról, igaz ság ról, élet ről,
üd vös ség ről, ha nem ő ma ga mind ez?

A csen des na pot kö zös úr va cso ra -
vé tel zár ta, me lyen a gyer me kek is ál -
dás ban ré sze sül tek.
g Adá mi Er zsé bet, Kiss Naó mi

„Ekések” csen des napja
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Kit nem ker ge tett már őrü let be a leg -
rosszabb idő pont ban le me rü lő te le -
fon ké szü lék, per sze ép pen olyan he -
lyen, ahol nem volt le he tő ség a fel töl -
tés re?

Le het, hogy ez az „él mény” ha ma -
ro san a múl té lesz. Le het sé ges, hogy
a mo bi lok töl té sé hez nem so ká ra
már nem kell kon nek tor. A finn mo -
bi ló ri ás ugyan is azon mun kál ko dik:
ho gyan tud nánk a nap su ga ra kat
hasz no sí ta ni a te le fo nok fel töl té sé hez. 

A No kia nap ele mes fel töl tés el ne -
ve zé sű pro jekt idén jú ni us ban kez dő -
dött, s má ra már ér té kel he tő ered mé -
nye ik is van nak. A vizs gá lat hoz egy
kü lön le ges, er re a cél ra ki fej lesz tett
ké szü lé ket hasz nál nak, ame lyet Lok -
ki név re ke resz tel tek. A spe ci á lis
mi ni nap elem az ak ku mu lá tor töl té -
sé re hasz nál ja a be gyűj tött nap su ga -
rak ener gi á ját.

A ku ta tás nak az a cél ja, hogy ki de -
rít se, ho gyan le het mind ezt a leg ha té -
ko nyab ban vég hez vin ni. Tesz te ket vé -
gez nek kü lön bö ző ég haj la ti övek ben,
a leg szél ső sé ge sebb vi szo nyok kö zött:
a Bal ti-ten ge ren ha józ va, a sű rű svéd
er dők ben vagy ép pen az af ri kai si va -
ta gok ban. Vár juk az ered mé nye ket!

* * *

Úgy tű nik, egy pi ciny bo gár – ame -
lyet az USA-be li Io wa ál lam ban fe dez -
tek fel nem rég – kár tya vár ként dön ti
össze a gén mó do sí tott nö vé nyek elő -
ál lí tá sát tá mo ga tók nak az ér ve it.

Az Egye sült Ál la mok kö zép-nyu -
ga ti ré szét „ku ko ri ca öv ként” em le ge -
tik, s en nek a te rü let nek a leg több ku -
ko ri cát elő ál lí tó ál la ma Io wa. A gén -
mó do sí tott ten ge ri elő ál lí tá sa előtt itt
is – mint a vi lá gon min den hol – ve -
tés for gó ban ter mesz tet ték ezt a nö -

vényt, így vé de kez ve a ku ko ri ca bo -
gár kár te vé se el len. Eb ben a rend szer -
ben az egyik év ben le ra kott pe ték ből
ki ke lő kár te vők a má sik év ben éhen
vesz nek, mert nem ta lál nak táp lá lé -
kot ma guk nak.

A „ku ko ri ca öv” ál la ma i ban ma
már min den év ben ku ko ri cá val ve -
tik be a ha tal mas te rü le te ket, hi szen
a gén mó do sí tás kor a Bac il lus thu rin -
gi en sis ne vű bak té ri um egy gén -
rész le tét épí tet ték be a nö vény DNS-
ébe, ami nek kö vet kez mé nye ként a
ku ko ri ca olyan mé reg anya got ter mel,
amely ká ro sít ja a ku ko ri ca bo gár bél -
rend sze rét, s az el pusz tul.

Ám úgy tű nik, csu pán nyolc év
kel lett a ter mé szet nek ah hoz, hogy
fe lül ke re ked jen az em be ri mes ter ke -
dé sen (a Mon san to cég 2003-ban
dob ta pi ac ra a gén mó do sí tott ku ko -
ri ca ve tő mag ját): az idők so rán a kár -
te vők kö zül ki vá lasz tó dott né hány el -
len ál ló egyed, amely nek utó dai má -
ra annyi ra el sza po rod tak, hogy már
ész re ve he tő nagy sá gú po pu lá ci ót
hoz tak lét re. Ezek a bo ga rak ví gan
fal ják a gén mó do sí tott ku ko ri cát,
meg se kottyan ne kik az ere de ti leg
vég ze tes to xin.

Egyéb ként né hány év vel ez előtt ép -
pen ma gyar tu dó sok vizs gál ták egy
GMO-ku ko ri ca to xin tar tal mát. Ku -
ta tá sa ik azt mu tat ták, hogy az Eu ró -

pai Uni ó ban en ge dé lye zett MON810
je lű nö vény mé reg anyag-tar tal ma
szá raz idő ben mint egy hét ezer sze re -
se an nak a nö vény vé dő szer ének,
ame lyet ku ko ri ca moly el len hasz nál -
nak, vagy is a nö vény hét ezer szer
több to xint tar tal maz, mint ha le per -
me tez ték vol na. A mé reg pe dig nem -
csak a táp lá lék lánc ba ke rül be a nö -
vény el fo gyasz tá sá val, ha nem a ta laj -
la kó élő lé nyeket is károsítja.

De nem csak szu per bo gár lé te zik,
ha nem szu per gyom is, amely már jó -
val ko ráb ban meg je lent. 2005-ben
ad ták hí rül, hogy olyan ga zok buk -
kan tak fel, ame lyek el len áll nak a nö -
vény vé dő sze rek nek. Elő ször a vad -
mus tár ke resz te ző dött gén mó do sí tott
ola jos nö vé nyek kel. En nek so rán át -
vet te azo kat a mes ter sé ge sen be ül te -
tett örö kí tő anya go kat, ame lyek a
GMO-nö vényt fo ko zot tan el len ál ló -
vá tet ték a gyom ir tó  sze rek kel szem -
ben. Ezt a tu laj don sá got a ke resz te -
ző dés kor a gyom nö vény is meg sze -
rez te, így vált – a ke mi ká li ák ál tal –
el pusz tít ha tat lan szu per hős sé.

* * *

A leg fris sebb ku ta tá sok azt mu tat ják,
hogy az utób bi év ti ze dek ben drasz -
ti ku san csök kent a me ző gaz da sá gi te -
rü le tek hez kö tő dő ma dár fa jok ál lo -
má nya. Ez a je len ség egész Eu ró pá -
ban meg fi gyel he tő. A mo ni tor ing
vizs gá lat hu szon öt eu ró pai or szág
száz negy ven öt ma dár fa já ra ter jedt ki. 

A vizs gált ma dár fa jok egyed szá ma
1980 óta 48-kal esett vissza. A leg -
na gyobb mér ték ben a fo goly (82-
kal), a me zei pa csir ta (46-kal), a
ken de ri ke (62-kal) és a se re gély
(66-kal) egyed szá ma csök kent. 

g S. A.

Nap ele mes mo bil  és szu per bo gár
– zöld hí rek a nagy vi lág ból

ÜZ ENET AZ AR AR ÁTRÓL

Rovatgazda: Sánta Anikó

Hoz zá va lók a tész tá hoz: 8 to jás fe hér -
je, 25 dkg por cu kor, 25 dkg da rált, pi -
rí tott mo gyo ró, 2 evő ka nál zsem le -
mor zsa.

Hoz zá va lók a krém hez: 8 to jás sár -
gá ja, 10 dkg kris tály cu kor, 3 pú po zott
evő ka nál ka kaó por, 1 ká vés ka nál
őrölt bab ká vé, 25 dkg mar ga rin.

A tész ta el ké szí té sé hez a ke mény
hab bá fel vert fe hér jé be be le ke ver jük
a por cuk rot, a mo gyo rót és a zsem -
le mor zsát. Az így ka pott masszát két -
fe lé oszt juk, és egy 24 cm át mé rő jű
tor ta for má ban két szer re meg süt jük.

A krém ké szí té sé hez a to jás sár gá -
kat a cu kor ral és a ka ka ó val gőz fö -
lött sű rű re ke ver jük, majd hoz zá ad -

juk a ká vét és a mar ga rint. Ha ki hűlt,
a kré met ha bos ra ke ver jük, majd a la -
pok kö zé és a tor ta te te jé re ken jük.
Fo gyasz tás előtt mi nél töb bet áll a sü -
te mény (hű tő szek rény ben 4-5 na pig),
an nál job ban össze érik, an nál fi no -
mabb lesz.

SZ E RETET VE NDÉ G SÉ G RE

Pi rí tott mo gyo ró-tor ta 
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Meghívó csendesnapra
A Lep ra misszió őszi csen des nap ja ok tó ber 10-én, hét főn 10 óra kor lesz
a Bu da pest XV., Alag u. 3. (Alagi tér 13.) alat ti Re for má tus Misszi ói Köz -
pont nagy ter mé ben.

A kal kut tai lep ra kór ház ban és nyo mor ne gyed pro jek te ken tett lá to ga -
tá sá ról Risk óné Fa ze kas Már ta tart ké pes be szá mo lót. Az al ka lom sze -
re tet ven dég ség gel zá rul. Sze re tet tel vár ják a tá mo ga tó kat, ér dek lő dő ket!

(A met ró új pes ti vég ál lo má sá tól 14-es vil la mos sal Ká posz tás me gyer
fe lé az Óce án árok ut cai meg ál ló ig kell men ni, majd on nan gya log a sí -
nen túl a Töl tés ut cán át.)

H I R D E T É S

ÁL LÁS HIR DE TÉS
A De ák Té ri Evan gé li kus Gim ná zi um a 2011/2012-es, fo lya mat ban lé vő
tan év re fel vé telt hir det né met sza kos ta ná ri ál lás ra. Ké pe sí té si fel té tel: fel -
ső fo kú vég zett sé get iga zo ló szak irá nyú kö zép is ko lai ta ná ri ok le vél. Fe -
le ke ze tük höz kö tő dő, ke resz tyén ta ná rok pá lyá za tát vár juk. Csa to lan -
dó mel lék le tek: ön élet rajz, ke resz te lé si iga zo lás, lel ké szi aján lás, pe da -
gó gi ai el kép ze lé sek, dip lo ma má so la ta. A pá lyá za to kat ok tó ber 21-ig kér -
jük Ur bán Ág nes igaz ga tó he lyet tes nek cí mez ve a gim ná zi um cí mé re pos -
tán (1052 Bu da pest, Sü tő u. 1.) vagy e-mai len (gim na zi um@deg.su li net.hu)
kül de ni. Az ál lás el fog la lá sá nak ide je: 2012. ja nu ár 1.

H I R D E T É S

b Szar vas ra és Hód me ző vá sár -
hely re lá to gat tak ok tó ber 2-án,
va sár nap a Ma gyar or szá gi Evan -
gé li kus Egy ház (MEE) Dé li Egy -
ház ke rü le té nek ve ze tői. Az aláb -
bi tu dó sí tás e nap tör té né se it ele -
ve ní ti fel.

Reg gel hét óra kor in dul a püs pö ki gép -
ko csi Gáncs Pé ter püs pök kel és Ra dos -
né Len gyel An na ke rü le ti fel ügye lő vel
a hosszú út ra. Ve lük van Már ta

asszony, a püs pök fe le sé ge és – püs -
pö ki titkárként – e so rok író ja. 

Az idő já rás kel le mes, az út is jó, így
ide jé ben ér ke zünk Szar vas ra, az új -
temp lo mi gyü le ke zet be. Tíz óra kor
kez dő dik az ara tá si há la adó is ten tisz -
te let, ame lyen a temp lom újon nan el -
ké szült – Lu ther Már tont és Phi lipp

Me lancht hont áb rá zo ló – ólom üveg
ab la ka i ért is há lát ad a kö zös ség.

La czi Ro land gyü le ke ze ti lel kész li -
tur gi ai szol gá la ta után Gáncs Pé ter
hir de ti Is ten igé jét.

A püs pök Jn 6,11–13 alap ján ar ról
szól, hogy a há la adás nak cso dá la tos
szim bó lu mai az új ab la kok, hi szen azt
jel zik, hogy Is ten ab la kot nyit múl -
tunk ra: re for má tor ele ink éle té re,
mun ká já ra. „De ab la kot nyit a je len -
re is, a meg ma ra dás ra, a sar ja dás ra.
És ab la kot nyit a jö vő re is, az új uta -
kat ke re ső gyü le ke ze ti szol gá lat fe lé”

– fo gal ma zott az egy ház ke rü let lel -
ké szi ve ze tő je.

Az is ten tisz te let úr va cso rá val fe je -
ző dik be, majd köz gyű lés re ke rül sor,
mely nek té má ja a gyü le ke zet sze re tet -
in téz mé nye i nek jö vő je. A sok kér dés -
re, fel ve tés re Gáncs Pé ter és Bu da An -
na má ria, egy há zunk dia kó ni ai osz tá -

lyá nak ve ze tő je vá la szol. A köz gyű lés
úgy dönt, hogy az in téz mé nyek ke rül -
je nek or szá gos fenn tar tás ba.

Az íz le tes ebéd gyors el fo gyasz tá -
sa után irány Hód me ző vá sár hely. A
száz esz ten dős Ta kács Já nos evan gé -
li kus lel kész kö szön té sé re in du lunk.
El ső utunk ott ho ná ba ve zet, aho vá
alig fé rünk be, hi szen ágya mellett ba -
rá tok, ta nít vá nyok, ro ko nok ve szik
kö rül az ün ne pel tet.

Já nos bá csi de rű sen fo gad ja a kö -
szön té se ket, jó ízű en em lé ke zik éle -
té re, Is ten nek ad va há lát, ami ért
meg tar tot ta őt, és gaz dag élet pá lyá -
val aján dé koz ta meg.

Ezért a meg tar ta tá sért, a gaz dag
éle tért szól a há la adás a zsú fo lá sig
meg telt hód me ző vá sár he lyi evan gé -
li kus temp lom ban is. Itt van nak a „vér
sze rin ti” és a „lé lek sze rin ti” ro ko nok
– aho gyan Gáncs Pé ter mond ja kö -
szön tő jé ben.

Ked ves, köz vet len sza vak kal üd -
vöz li Ta kács Já nost az egy ház ke rü -
le ti, az egy ház me gyei (Ko szo rús Osz -
kár) és a bony há di gyü le ke zeti fel -
ügye lő (So mogy vá ri Im re), va la mint
Al má si Ist ván al pol gár mes ter. A ze -
né vel, ének kel, sza va la tok kal szí ne -
sí tett al kal mat Nagy Er vin né gyü le -
ke ze ti lel kész ve ze ti.

Ri bár Já nos es pe res fel idé zi Já nos
bá csi élet út ját, Nagy Er vin gyü le ke -
ze ti lel kész pe dig vá lo ga tást ol vas
fel az idős lel kész ige hir de té se i ből.

Az ün ne pi al kal mat sze re tet ven -
dég ség kö ve ti, így ké ső es te ér ke zünk
vissza Bu da pest re. Fá rad tan, de szí -
vünk ben Is ten irán ti há lá val.

g Wisz ki densz ky And rás

Há la adások a Nyu gat-bé ké si Egy ház me gyé ben

Ezt is meg ér tük, ezt a rit ka ün ne -
pet: Ta kács Já nos evan gé li kus lel -
kész száz éves! Át lá bolt há bo rú -
kon, zsar no ki idők em ber pró bá ló
esz ten dő in. És ez nem csak az ő Is -
ten től ka pott aján dé ka, ki csit a
mi enk is, aki ket a nem mú ló sze re -
tet ho zott a Már ton ut cai temp lom -
ba. Mert aki el so rol ha tat la nul so -
kat adott ne künk, an nak il lik sze -
mé lye sen is meg kö szön ni. Van, aki
csak egy meg men tett mo solyt ka -
pott, de rűt, meg erő sí tést hi té ben
vagy egy ko pott Bib li át, biz ta tó
sza va kat.

Hisz nincs Vá sár he lyen fér fi vagy
nő, aki ne is mer te vol na Ta kács Já -
nost, ne lát ta vol na re ményt su gár -
zó ar cát, ne hal lot ta vol na bár so -
nyos, sze líd hang ját. Az élet erő kül -
dött jét lát ták ben ne, aki te szi a
dol gát fá rad ha tat la nul.

Mi cso da kor ada tott ne ki! Bok -

rok és fák mö gül fi gyel ték, ki jön
temp lo ma fe hér csend jé be. Mit pré -
di kál?

Úgy él te túl eze ket a ne héz kor -
sza ko kat, hogy köz ben má so kat se -
gí tett él ni. So se szá na lom ból, min -
dig őszin te együtt ér zés ből.

Én ko rán vesz tet tem el apá mat,
fi a ta lon pap  test vé re met. Így el -
mond ha tom, ár va sá gom el ső nap -
ja után apám he lyett apám lett.
Örök ada ko zó: min dig sze re tet tel
nyúj tot ta át gon do la ta i nak, for dí -
tá sa i nak a kö te te it.

Ta kács Já nos sal egy szer azt be -
szél tük: Is ten nagy ren de ző. Most
eb ben is ne ki van iga za. Az Örök
Vá ros ból, Ró má ból kül döm jó kí -
ván sá ga i mat. A ma gam ne vé ben,
a vá sár he lyi ek ne vé ben kö szön -
töm e je les na pon. Is ten él tes se, vi -
gyáz za és se gít se éle tét!

g Feny ve si Fé lix La jos
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A far kas ré ti öku me ni kus es ték kö vet -
ke ző al kal mán, ok tó ber 10-én, hét főn
18.30-kor Mé zes Zsolt evan gé li kus
teo ló gus dok to ran dusz A za rán dok -
lat mint a fe le ke ze te ket össze kö tő
ima for ma cím mel tart elő adást és ve -
zet be szél ge tést. Hely szín: evan gé li -
kus–re for má tus temp lom, Bu da pest
XI., Né met völ gyi út 138. Sok sze re -
tet tel vá runk min den ér dek lő dőt!

A rá kos szent mi hály–sas hal mi evan -
gé li kus gyü le ke zet ben (1161 Bu da -
pest, Hő sök te re 10–11.) min den
hó nap má so dik kedd jén, leg kö ze lebb
október 11-én 19 órá tól Ta izé-ima és
ének együtt lét. Min den al ka lom mal
van ige hir de tés is. In for má ció:
http://gyer tya feny.lu the ran.hu.

Sze re tet tel hív juk az ér dek lő dő ket a
Pá rat lan klub al kal má ra, ame lyet a
Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház
(MEE) Or szá gos Iro dá já nak föld -
szin ti ter mé ben (1085 Bu da pest, Ül -
lői út 24.) tar tunk ok tó ber 19-én,
szer dán 18 órai kez det tel. Az al kal -
mon Ra dos né Len gyel An na, az MEE
or szá gos fel ügye lő-he lyet te se, a Ma -
gyar Rá dió szer kesz tő-ri por te re Kap -
cso la ta ink – A szó hi te le cím mel tart
elő adást. Min den kit vár nak a Pá rat -
lan klub szer ve zői!

16 e 2011. október 9. Evangélikus Élet
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L A P U N K R A !

VASÁRNAP

10.00 / Du na Tv
Is ten ke zé ben
Eu ró pa ke resz tény gyö ke rei
10.40 / m1
Bap tis ta ma ga zin
11.10 / m1
Re for má tus if jú sá gi mű sor
15.05 / Bar tók rá dió
Ju bi la te Deo
16.15 / Duna II. Autonómia
Élő népzene (2011)
VI. országos öregtáncos-
találkozó, 2. rész
17.15 / m2
Vá ros raj zo la tok
Bu da pest
21.15 / Bar tók rá dió
Az em be ri hang di csé re te
Ben ne: Lu ka szews ki: Via cru cis
Bruck ner: Re qui em
00.10 / Du na Tv
Lu ther (an gol té vé film so ro zat,
2010) VI/1.

HÉTFŐ

10.00 / To rony Rá dió (Bé kés)
Lé lek han go ló. Az Evan gé li kus
Rá dió misszió össze ál lí tá sa
10.00 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó. Ben ne:
Scarlat ti: Bel la mad re de' fi o ri
– kan tá ta
13.10 / Bar tók rá dió
A Co rel li ka ma ra ze ne kar
hang ver se nye
Hän del: B-dúr or go na ver seny
Op. 7., No. 3.
Hän del: 112. zsol tár
13.30 / Kos suth rá dió
Erős vár a mi Is te nünk! Az
evan gé li kus egy ház fél órá ja
17.00 / m1
MM
Meg ol dá sok ma ga zin ja –
az egész ség ről
21.30 / Du na Tv
Eich mann (an gol–ma gyar
játék film, 2007) (97')

KEDD

10.00 / PAX
20 éves a Man dák kó rus
(do ku men tum film)
14.00 / Bar tók rá dió
A hét ze ne szer ző je: An ton
Bruck ner
A kán tor ta ní tó
14.35 / Kos suth rá dió
Tér-idő
(tu do má nyos ma ga zin mű sor)
A szí nek tu do má nya
16.00 / m2
Ha gyo má nyok őr zői
Az ács mes ter
19.35 / Bar tók rá dió
Ver di: Na buc co
(négy fel vo ná sos ope ra)
21.30 / Du na Tv
Ez a te éle ted
(né met já ték film, 2007) (90')
23.40 / m1
Ba ran go lá sok öt
kon ti nen sen

SZERDA

11.45 / m1
A Szent Mi hály-ká pol na
(ma gyar do ku men tum film)
13.30 / Kos suth rá dió
„Te ben ned bíz tunk ele i től
fogva…”
A re for má tus egy ház fél órá ja
14.00 / Bar tók rá dió
A hét ze ne szer ző je: An ton
Bruck ner. A lin zi szé kes egy -
ház or go nis tá ja
14.05 / Kos suth rá dió
Arc vo ná sok. Bar nócz ki Ani ta
re for má tus lel kész
23.10 / m1
A ki rály be szé de igaz tör té ne te
(an gol do ku men tum film, 2011)
23.20 / Du na Tv
For ra dal mi if jú ság
(ka na dai do ku men tum film)
00.10 / Du na Tv
Kon cer tek a pe ri fé ri án
Fu ga to Or chest ra

CSÜTÖRTÖK

11.05 / Kos suth rá dió
A hely
(ri port mű sor)
14.07 / PAX
Szo ko lay Sán dor:
Job bítsd a nem zet öt!
(kon cert film)
20.15 / m1
A her ceg nő
(an gol–fran cia–olasz–ame ri -
kai tör té nel mi drá ma, 2008)
(106')
21.15 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó. Ben ne:
Bach: Mag ni fi cat BWV 243
23.10 / m1
Múlt-kor
(tör té nel mi ma ga zin)
23.10 / Du na Tv
Fe hér te nyér (ma gyar
játékfilm, 2005) (102')
0.15 / Du na Tv
Mu zsi kás-tör té net
A Mu zsi kás együt tes 35 éve

PÉNTEK

13.00 / Bar tók rá dió
A Fran cia Rá dió Ének ka rá -
nak hang ver se nye
Schütz: Mag ni fi cat
Ros si ni: Ka rá csony
14.00 / Bar tók rá dió
A hét ze ne szer ző je: An ton
Bruck ner
Be fe je zet le nül tel jes élet mű
14.05 / m2
Vá lo ga tás az or szá gos ter mé -
szet film-fesz ti vál film je i ből
15.10 / Du na Tv
Lyu kas óra (iro dal mi mű sor)
20.04 / Kos suth rá dió
Sze re lem
Dé ry Ti bor no vel lá ját fel ol -
vas sa: Tom anek Nán dor
21.30 / Du na Tv
Vég ső vissza szám lá lás
(ame ri kai já ték film, 1980) (98')
23.45 / m1
Mik ló sa Eri ka és Da vid D'Or
kon cert je

SZOMBAT

6.45 / Du na Tv
Ótes ta men tum
(olasz so ro zat)
Sa la mon ha lá la
15.55 / m1
Az ál mo dó
(csa lá di film, 2005) (101')
18.35 / Du na Tv
Pan nó nia 3 ke ré ken
(is me ret ter jesz tő ma ga zin)
18.50 / Bar tók rá dió
Liszt-rap szó dia
Jazz, rag time, rock
19.35 / TV2
Be an – Az iga zi ka taszt ró fa -
film
(an gol víg já ték, 1997) (81')
20.15 / m1
Ago ra
(spa nyol–szin ga pú ri tör té nel -
mi drá ma, 2009) (121')
22.20 / m1
Pá nik
(ma gyar film, 2008) (91')

VASÁRNAP

6.00 / Bar tók rá dió
Mu zsi ká ló reg gel
Ben ne:
Va sár na pi or go na mu zsi ka
9.25 / Du na Tv
Élő egy ház
(val lá si hír adó)
10.04 / Kos suth rá dió
Is ten tisz te let-köz ve tí tés
Gyönk ről. Igét hir det Beke
Má tyás lel kész
11.10 / m1
Re for má tus ma ga zin
11.45 / m1
Ba la ton-fel vi dé ki re for má tus
temp lo mok
12.05 / m1
Zeg zu gos tör té ne tek
Ró mai út a Ba da csony ban
15.00 / m2
Val lá sok az ókor rom ja in
23.40 / Du na Tv
Lu ther (an gol té vé film so ro -
zat) VI/2.

VASÁRNAPTÓL VASÁRNAPIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból október 9-étől október 16-áig

Va sár nap

Hi szen va la mennyi en a vi lá gos ság és a nap pal fi ai vagy tok, nem va gyunk az
éj sza káé, sem a sö tét sé gé. Ak kor ne is alud junk, mint a töb bi ek, ha nem le gyünk
ébe rek és jó za nok. 1Thessz 5,5–6 (Ézs 60,1; Jn 11,1/2/3.17–27/41–45/; 2Tim 1,7–
10; Zsolt 114) Is ten már a te rem tés el ső „lé pé se i ben” el vá lasz tot ta a vi lá gos -
sá got a sö tét ség től. Nem en ged te ke ve red ni azo kat. Így tesz a mi éle tünk ben
is, ami kor új já te remt, új já szül gyer me ke i nek. Élő re mény sé get ad a hol nap fe -
lől, hogy el jön kö zénk or szá gá ban. Ezért hang zik a biz ta tás, fel szó lí tás, éb resz -
tés is: mi a vi lá gos ság és a nap pal fi ai va gyunk: él jünk eb ben a re mény ség ben.

Hét fő

Krisz tus mond ja: „Én va gyok az élet ke nye re. Atyá i tok a man nát et ték a pusz -
tá ban, még is meg hal tak. De ez az a ke nyér, amely a menny ből szállt le, hogy aki
eszik be lő le, meg ne hal jon.” Jn 6,48–50 (5Móz 2,7; Róm 6,18–23; Mt 21,12–17)
A man na is Is ten aján dé ka volt a pusz tá ban ván dor ló né pe szá má ra, de az csu -
pán a „túl élés re” ada tott. Az „élet ke nye re” jó val több en nél. Krisz tus nem azért
jött, hogy szük sé get tölt sön be, vagy hogy meg elé gít sen min ket, mert az aján -
dé ka a ha lá lunk kal, ve lünk együtt el is múlt vol na. Ő azért jött, hogy na gyob -
bat ad jon, mint ami re vágy hat szí vünk, sze münk (1Kor 2,9): az örök éle tet.

Kedd

Ó, Is ten gaz dag sá gá nak, böl cses sé gé nek és is me re té nek mély sé ge! Mi lyen meg -
fog ha tat la nok az ő íté le tei, és mi lyen ki ku tat ha tat la nok az ő út jai! Róm 11,33
(Ézs 40,13; Ap Csel 21,8–14; Mt 21,18–22) Hány szor pró bál tuk meg ér te ni vagy
ép pen meg ma gya ráz ni éle tünk ben a ve lünk tör tén tek mi ért je it! Sok szor csak
azért tesszük, hogy ér tel met nyer je nek előt tünk az ese mé nyek, hogy vi gaszt,
ta nul sá got vagy Is ten-iga zo lást ta lál junk a sza vak ban. Pál him nu szá ban nem
ma gya ráz gat, ha nem egy sze rű en Is ten cso dá la tos üd vös ség szer ző aka ra tát
ének li, azt, amit Krisz tus ban is mert meg: ti tok za to sak az íté le tei és út jai, de
amit el ter vez, az mind jó. Sze re te té ből min dent ér tünk tesz, hogy éle tünk
le gyen. „Bi zony, tő le, ál ta la és ér te van min den: övé a di cső ség mind örök ké.
Ámen.” (Róm 11,36)

Szer da

Akik így be szél nek, je lét ad ják an nak, hogy ha zát ke res nek. Így azon ban jobb
után vá gya koz tak, még pe dig mennyei után. Ezért nem szé gyel li az Is ten, hogy
őt Is te nük nek ne vez zék, mert szá muk ra vá rost ké szí tett. Zsid 11,14.16 (1Krón
29,15; Mk 5,21–24.35–43; Mt 21,23–27) Nagy öröm az, ha tud juk, ho vá tar tunk,
éle tünk nek mi a cél ja. Nagy erő rej lik eb ben a tu dás ban, mert ez a bi za lom,
meg győ ző dés át hi dal mér he tet len mély sé ge ket, ki lá tás ta lan nak, re mény te len -
nek lát szó hely ze te ket. Ez pe dig azért le het sé ges, mert Is ten sza vá ba, ígé re -
té be ka pasz ko dik. Jé zus is ezért bá to rít ja ez zel az övé it (Jn 14,1–3): Is te nünk
ne künk ké szí tett haj lék kal vár ránk.

Csü tör tök

Krisz tus Jé zus meg aláz ta ma gát, és en ge del mes ke dett mind ha lá lig, még pe -
dig a ke reszt ha lá lig. Fil 2,8 (Zak 9,9b; Fil 1,19–26; Mt 21,28–32) Ér tünk tör -
tént. Meg vál tá sunk tör té ne té ben ez a két szó a leg szebb. Az ős ke resz tyén him -
nusz is ezt hir de ti: Krisz tus szá má ra sen ki és sem mi sem volt fon to sabb a
mi éle tünk nél. Azért jött eb be a vi lág ba, hogy ön ként vál lal ja a meg aláz ta -
tást és a ke reszt ha lált, hogy bű ne ink bün te té sét el ve gye (Ézs 53), hogy sem -
mi fé le kár hoz ta tó íté let ne le gyen raj tunk (Róm 8,1). Atyánk min ket men -
tő ter ve eb ben a krisz tu si in du lat ban és ke reszt út ban ér te el cél ját. Mi így
is mer jük: mér he tet len sze re tet.

Pén tek

Ti vi szont a Krisz tu séi vagy tok, Krisz tus pe dig Is te né. 1Kor 3,23 (Hab 3,19; Jn
18,3–9; Mt 21,33–46) Cso dá la tos ez a bir tok vi szony. Olyan ha tal mas Úr gyer -
me kei va gyunk, aki hű sé gé vel, sze re te té vel, gon dos ko dá sá val tá mo gat mi -
ket. Az övéi va gyunk. Ez az öröm üze net kell, hogy meg ha tá roz za sza va in -
kat, tet te in ket. Ezért ír ja Pál a ci va ko dó, sza ka dás szé lé re ke rült gyü le ke zet -
nek: ti már nem a vi lág hoz tar toz tok, már nem em be rek aka ra tát kell kö vet -
ne tek, ti már Is te néi vagy tok. Él je tek hát eb ből az öröm üze net ből, és en nek
az evan gé li um nak az ere jé vel ren dez zé tek, gyó gyít sá tok az össze tört, szét -
sza kadt kap cso la ta i to kat, kö zös sé ge i te ket, éle te i te ket!

Szom bat

Ne le gye tek nagy ra tö rők, ha nem az alá za to sak hoz tart sá tok ma ga to kat. Ne
le gye tek böl csek ön ma ga tok sze rint. Róm 12,16 (Ézs 29,24; Mk 9,1–10; Mt 22,1–
14) Ön ma gunk sze rint… Ős ré gi kí sér té sünk és bu ká sunk „for rá sa” ez. Az,
hogy ön ma gunk sze rint lás suk, for mál juk a vi lá got. Mi vel ma gunk ból in du -
lunk ki, csak az ön ző sé günk, ha tal mas ko dá sunk irá nyít min ket. Atyánk pe -
dig ép pen eb be a be zárt vi lág ba küld te Fi át, hogy ol doz zon az ön zés ből, nagy -
ra vá gyás ból az zal, hogy az ő igaz sá gát ra gyog tat ja ránk, hogy az ő sze mé -
vel lás suk a vi lá got, az ő aka ra ta, mér cé je szab ja meg tet te in ket, hogy fel sza -
ba dít son az élet re.

g Esz lé nyi Ákos

Új nap – új kegyelemHÍREK, HIRDETÉSEK
50 ÉVE HA RANG ÖN TÉS
ŐR BOTTYÁN BAN
GOM BOS MIK LÓS
arany ko szo rús
ha rang ön tő mes ter

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

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

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

evangélikus élet. éled. éled?

Evan gé li kus

mű sor

a Ma gyar

Tele ví zi ó ban

Mai hit val lá sok cím mel ok tó ber
9-én, va sár nap az m1-en 11.15-
kor, az m2-n 14.20-kor dr. Sza -
bolcs Zol tán szív se bész hez lá to -
ga tunk.

H I R D E T É S


