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„Tör zsünk tag ja volt Saul, Iz ra el né pé nek
el ső ki rá lya, és én az irán ta va ló tisz te let ből
kap tam a Saul ne vet. Büsz ke vol tam szár -
ma zá som ra és az egy Is ten be ve tett hit re.”

A létszám feletti apostol f 12. oldal

Isten közelében f 5. oldal
Reformációi Luther-könyvvásár f 8–9. oldal
Ecc le sia sem per re for man da f 4. oldal
Lottózóban f 7. oldal
„A molnár fia” f 5. oldal
Nemzetiségi oldalak f 6. és 10. oldal

„S a ki já rat nál va la ki
vár – eb ben pe dig
isten hi tem ál tal
bizo nyos sá gom van.”

Exit f 11. oldal

„A re for má tor üze ne te – hogy fi gyel jünk Krisz tus ra
– olyan sok em ber éle té ben je len te ne se gít sé get,
meg ol dást! Na gyon fon tos len ne az az eti kai alap,
ame lyet Krisz tus ta ní tá sá ban találunk meg…”

Luther és a Szentírás kárpitba szőve f 7. oldal

Ka zánt kel lett ja ví ta ni a gyü le ke zeti
ház ban. A szak em ber gyor san, egy-
két moz du lat tal el há rí tot ta a hi bát.
„Mi vel tar to zom?” – kér dez tem. „Va -
ti ká ni va lu tá val!” – fe lelt mo so lyog -
va, majd gyor san hoz zá tet te: „Per sze,
ma guk, pro tes tán sok nem tud ják, mi
az.” „Hogy hogy ne tud nánk?” – kér -
dez tem ámu lat tal. „Mit tud nak ma -
guk a ke gye lem ről?!” – kér de zett
vissza sze líd iró ni á val. 

Száz gon do lat in dult el ben nem.
Előbb Ma dách iró ni á ja, aki sze rint
az utó pi ák fa lansz te ré ben Lu ther
ka zán fű tő len ne. Az tán ke ser nyés
ér zet to lult fel ben nem az öku me né -
ről: lám, ez a buz gó ró mai ka to li kus
mi lyen egy sze rű en meg lec kéz tet
val lás is me ret ből, tu dat lan szek ta ve -
zér nek néz. 

Leg in kább azon ban az öt lött fel
ben nem a „va ti ká ni va lu tá ról” (Is ten
fi zes se meg!), hogy hi szen ép pen
ekö rül for gott min den a re for má ció
év szá za dá ban! S az volt a re for má ció,
hogy ez lett a dön tő kér dés! Hogy
ugyan is ki fi zet meg? Nem az el vég -
zett mun ká ért, ha nem azért, amit
min den val lás ten ge lyé ben meg ta lá -
lunk: a lét ron tá sért, az Is ten el le ni lá -
za dá sért, a bű nért – ki fi zet meg?
Van-e ára, hogy Is ten hez vissza ke rül -
jünk, ve le meg bé kül jünk, ben ne bol -
dog élet célt kap junk?

Sze ret jük a szót: re for má ció. Szin -
te min dent be le tu dunk gon dol ni, és
vá lo ga tás nél kül min den re al kal -
maz zuk is. Haj la mo sak va gyunk
meg fe led kez ni ar ról, hogy en nél erő -
sebb sza va kat hasz nál tak Lu the rék.
Meg tisz tí tás ról be szél tek, mert a ke -
resz tyén val lás hor do zó ja, ma ga az
egy ház lett aka dállyá az Is ten hez
ve ze tő úton, s amit a ke gyes ség tör -
té ne te, a szen tek és iga zak év ez re des
Krisz tus-kö ve té se fel hal mo zott, az
mind el tor zult, ha mis hi vat ko zás sá
vált, és in kább el zár ta, mint sem
meg nyi tot ta a ke gye lem for rá sát. 

A kor leg jobb jai ri ad tan lát ták,
hogy az ön üd vö zí tés ron csai ma -
guk alá te me tik, és már-már el ér he -
tet len né te szik a ke gye lem va ló di
for rá sát. Meg té rést és új já szü le tést
sür get tek hát, mert ma gu kon is fel -
is mer ték, hogy a val lá sos láz ban égő
em ber (a 16. szá zad val lá sos kor szak
volt) ezer mó don igyek szik ki ke rül -
ni az egy há zat, mely ben csa ló dott, s
ke res egy re va dab bul al ter na tí vá kat,
süllyed ba bo ná ba, tév kép ze tek be,
ön ál ta tás ba, s vesz te ge ti na pon ként
az élő hit for má ló ha tal mát.

A re for má ció kö vet kez mény volt.
Ab ból a vá lasz ból fa kadt, hogy Is ten
fi ze tett meg – lét ron tá sért, meg bé ké -
lé sért; Is ten ala poz ta meg az egyet len
re ményt – ke gyel me sen tör lesz tett
he lyet tünk Krisz tus ál tal; az egy ház
nem bir to ko sa en nek a ke gye lem nek,
az egy ház kós to ló, elő leg, a szent
élet re hí vot tak kö zös sé ge. A re for má -
ció kö vet kez mény, mert az egy ház is

kö vet kez mény. So la gra tia (egye dül
ke gye lem ből) – hall juk az evan gé li -
u mot; so la fi de (egye dül hit ál tal) –
mond juk rá a szív el fo ga dó vá la szát;
de azt so sem mond juk, hogy so la ecc -
le si ae (egye dül az egy ház ál tal)! Csak
azt mond juk: una ecc le sia (egyház) –
mert ra gasz ko dunk val lá sunk hoz
(Zsid 4,14), mert ra gasz ko dunk az Úr -
hoz (1Kor 7,35), mert ra gasz ko dunk
a jó hoz (Róm 12,9).

Ma te hát ugyan úgy tisz tí ta nunk
kell egy há zun kat, sür get nünk kell a
meg té rést, és vár nunk kell az új já szü -
le tés ke gyel mét. Ezért nem szí ve sen
ne ve zek akár mit re for má ci ó nak, ami -
hez szo kás hoz zá uj jon ga ni ezt a szót.
Re for má ció-e, ha vál toz ta tunk az
egy ház szer ve ze tün kön? Jön-e zsi nati
hi va tal ból meg úju lás a hit ben? Re for -
má ció-e, ha min dig egy ház ról meg fe -
le ke ze ti iden ti tás ról be szé lünk? Re for -
má ció-e, ha a ka to li ku sok meg szün -
te tik a pa pi nőt len sé get, ha a lu the -
rá nu sok tág keb lű ek lesz nek, s el is me -
rik, hogy Kál vin nem hol mi má sod -
osz tá lyú epi gon, s ha a (ma gyar) re -
for má tu sok nem ke ze lik töb bé do ho -
gó kis test vér ként az evan gé li ku so kat?
Re for má ció-e, ha egye sü lünk va la mi -
lyen köz po li ti kai ér dek men tén, vagy
hagy juk, hogy szí nes csok ré tá ba fog -
jon min ket a ci vil val lás? 

A re for má to rok az evan gé li um (a
ke gye lem) min dent meg ha tá ro zó
va ló sá gá ért har col tak, és bol do gan
vál lal ták en nek kö vet kez mé nyét. Az
ele mi ere jű vi ta azon folyt, hogy ki -
cso da Is ten, és mi lyen Is ten a ve lünk
va ló kap cso la tá ban, mit ér az, amit Is -
ten fi ze tett meg Krisz tus ban, elég sé -
ges-e min den re a ke gye lem, s hol ta -
lál ha tók azok, akik élő hit ben er re a
ke gye lem re ala poz zák éle tü ket, mi -
lyen az a kö zös ség, me lyet ők al kot -
nak. Ez a kér dé sek sor rend je.

A mi ko runk nem val lá sos kor. In -
kább ügyes ke dő. A val lá sos ügyes ke -
dés, a hi e del mes zsák ut cák és csal fa
hi te té sek ko ra, szá mí tó kor a mi énk,
fa lansz te ré ra, mely ben Lu ther ka zán -
fű tő, Kál vin ügy véd boj tár, Sztá rai
Mi hály he ge dű han go ló, Ká ro li Gás -
pár ke res ke del mi for dí tó, mi pe dig
üdv rész vé nye sek va gyunk, is ten tisz -
te le tünk vál la la ti ál lo mány ülés a val -
lá si well ness fel len dí té se je gyé ben. 

Még sincs azon ban vég leg el zár va
elő lünk a ré gi ek cso dá la tos be lá tá sa.
Ezért aki iga zán akar ja ün ne pel ni a
re for má ci ót, az ma sem tesz mást,
mint ők: az evan gé li um mal kez di, az
evan gé li u mot ün nep li, a bol dog üze -
ne tet hir de ti: Is ten meg fi ze tett! S
kér de zi há lás szív vel, mi az Is ten nek
jó, ked ves és tö ké le tes aka ra ta (Róm
12,1), hogy be tölt se azt? To váb bá
buz gón re mél Szent lé lek-ára dást,
meg tisz tu lást és meg szü le tést szent
élet re, és vár ja a bol dog fel tá ma dást
egy jobb vi lág ra.

A szer ző a Ma gyar or szá gi Re for má -
tus Egy ház Du na mel lé ki Egy ház ke rü -
le té nek püs pö ke

Re for má ció
g Bo gár di Sza bó Ist ván

Afel vi dé ki Ri ma szom bat ban
a pro tes táns ok ta tás a re for -
má ció szá za dá tól nap ja in -

kig – több kény sze rű meg sza kí tás sal
– fo lya ma tos nak mond ha tó. Az 1848–
49-es sza bad ság harc le ve ré se után,
1853-ban a ri ma szom ba ti re for má tus
gim ná zi um és az os gyá ni evan gé li kus
gim ná zi um össze ol va dá sá val jött lét -
re a Ri ma szom ba ti Egye sült Pro tes -
táns Al gim ná zi um. 1884-ben in dul ha -
tott meg a he te dik osz tály ban is a ta -
ní tás, ami nek ered mé nye ként fő gim -
ná zi u mi cí met ka pott az in téz mény.

A 20. szá zad ele jén, 1903–1904 kö -
zött nyílt le he tő ség az ad dig ra szű -

kös sé vált ré gi is ko la épü let he lyett az
im po záns „pa lo ta” meg épí té sé re. Az
új gim ná zi u mot Tóth Bé la ri ma -
szom ba ti épí tész ter vez te. 

Az épü let fő hom lok za tát Kál vin
Já nos és Lu ther Már ton dom bor mű -
ve – Csor dás Jó zsef szob rász mű vész
al ko tá sa – dí szí ti. A két re for má tor
port ré ja kö zé az is ko la cí me rét he -
lyez ték el, ame lyen a kéz fo gás a két
fe le ke zet együtt mű kö dé sé re utal. (A
cí mer alatt az ala pí tás 1853-as dá tu -
ma ol vas ha tó.)

A pro tes táns gim ná zi um ün ne -
pé lyes fel ava tá sá ra 1904. ok tó ber 11-
én a Ti szá n in ne ni Re for má tus Egy -

ház ke rü let és a Ti szai Evan gé li kus
Egy ház ke rü let lel ké szi ve ze tő i nek,
Kun Ber ta lan (1817–1910) és Ze len -
ka Pál (1839–1910) püs pö kök nek a
szol gá la tá val ke rült sor. (Az ese -
ményt, il le tő leg az in téz ményt le -
vél ben kö szön töt te Mik száth Kál -
mán, az is ko la egy ko ri evan gé li kus
di ák ja.)

Nap ja ink ban az épü let ben az 1999-
ben ala pí tott Tom pa Mi hály Re for -
má tus Gim ná zi um mű kö dik, amely
a Ri ma szom ba ti Egye sült Pro tes -
táns Fő gim ná zi um szel le mi örök sé -
gé nek to vább vi vő je.

g Mill i sits Má té
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Ko csis né Sá ros sy Emő ke igaz ga tó tól
meg tud tuk, hogy a két ta ní tá si nyel -
vű kép zés be ve ze té sét hosszú elő ké -
szí tő mun ka előz te meg: a ko ráb bi
emelt szin tű an go lok ta tás alap ja i ra
épít kez ve dol goz ták ki prog ram ját. A
gye re kek el ső osz tály tól nyolc órá ban

ta nul ják az an golt nem csak ta ní tó juk -
tól, de anya nyel vi lek tor köz re mű kö -
dé sé vel is, to váb bá an gol lett a rajz-,
a test ne ve lés- és a tech ni ka órák nyel -
ve is.

Fel ső ta go zat ban a tech ni ka he -
lyé be az in for ma ti ka tan tárgy lép.

Az er ről szó ló új pe da gó gi ai prog -
ram el fo ga dá sa kor Ga rai And rás
gyü le ke ze ti pres bi ter, a szám ve vő -
szék el nö ke kez de mé nyez te, hogy az
iskola egy út tal ve gye fel Nyír egy há -
za egy ko ri sze re tett püs pö ké nek
ne vét.

Tú róczy Zol tán 1939-től 1945.
má ju si le tar tóz ta tá sá ig volt a Ti szai
Evan gé li kus Egy ház ke rü let püs pö ke,
bör tön ből va ló sza ba du lá sá ért a vá -
ros min den ha rang ja há lát zen gett,
ezen túl pe dig mél tó mó don őr zi
ne vét az egy ház in téz mé nye.

g veszp ré mi

Név adó Nyír egy há zán
b Tú róczy Zol tán Evan gé li kus Két Ta ní tá si Nyel vű Ál ta lá nos Is ko la és

Óvo da – ez a hi va ta los ne ve et től a tan év től egy há zunk nyír egy há zi
ál ta lá nos is ko lá já nak. Az ün ne pi is ten tisz te le tet és név adó ün nep sé -
get Tú róczy Zol tán (1893–1971) ok tó ber 23-i szü le tés nap jához közel,
ok tó ber 21-én tar tot ták a Nagy temp lom ban.

Öt na pos lá to ga tás ra ér ke zett ha -
zánk ba a Veszt fá li ai Pro tes táns Tar -
to má nyi Egy ház dr. Alf red Buss el nök
ve zet te de le gá ci ó ja. 

Az uni ált, az az evan gé li kus és re -
for má tus iden ti tá sát is őr ző né met -
or szá gi pro tes táns egy ház nyolc fős
kül dött sé ge ok tó ber 21. és 25. kö zött
nem csak a Ma gyar or szá gi Evan gé li -
kus Egy ház ven dég sze re te tét él vez -
te, ha nem a Ma gyar or szá gi Re for má -
tus Egy há zét is. A prog ram so rán kü -
lö nös fi gyel met ka pott a ci gány -
misszió, a me ne kült misszió, az egy -
há zi kom mu ni ká ció, va la mint az eu -
ró pai ügyek – a kül dött ség lá to ga tást
tett a Par la ment ben is.

A 2,5 mil lió adó fi ze tő ta got szám -
lá ló veszt fá li ai tar to má nyi egy ház
le kö szö nő lel ké szi ve ze tő jé nek ez
volt az utol só hi va ta los út ja nyug díj -
ba vo nu lá sa előtt. Buss el nök nem ze ti
ün ne pün kön, ok tó ber 23-án, va sár -
nap a De ák té ri evan gé li kus temp -

lom ban szol gált ige hir de tés sel, az nap
es te pe dig a Né met Aj kú Re for má tus
Egy ház köz ség Hold ut cai temp lo má -

ban tar tott elő adást Re for má ció és
sza bad ság cím mel.

d EvÉ let-in fó

Ven dé gek Veszt fá li á ból

Ké pün kön bal ról jobb ra: Pet er di Dá ni el, a Du na mel lé ki Re for má tus Egy ház -
ke rü let lel ké szi fő jegy ző je, Hu szár Pál fő gond nok, a Ma gyar or szá gi Re for má -
tus Egy ház Zsi na tá nak vi lá gi el nö ke, Alf red Buss veszt fá li ai egy ház el nök, Sze -
bik Im re nyu gal ma zott evan gé li kus püs pök, Fa bi ny Ta más, az Észa ki Evan -
gé li kus Egy ház ke rü let püs pö ke
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Az el múlt hé ten az or di ná ci ós kér -
dé se kig ju tot tunk el a lel kész szen te -
lé si li tur gi á ban. A vá la szok el hang -
zá sa után kö vet ke zik az a rész,
amely ről egy lel kész ne he zen tud na
hi deg ob jek ti vi tás sal ír ni. Pa pi éle -
tünk leg ki emel ke dőbb és egy ben
leg fe le lős ség tel je sebb pil la na tá ban
ol vas sa elő a püs pök ezt a szö ve get,
hogy az után a je lölt Is ten és em be -
rek előtt ha tá ro zot tan, han go san is -
mé tel je – fél mon da tok ra ta gol va –
a lel ké szi es küt.

Nem es kü dö zés ez – amely el len
Jé zus is be szélt –, ha nem Is ten se gít -
sé gül hí vá sa ott, ahol min den em be -
ri erő, te het ség és fel ké szült ség ke vés:
csak az Is ten te het cso dát, az az te heti
ké pes sé a gyar ló em bert az ő oda adó
szol gá la tá ra. Em be ri ígé re tünk, igye -
ke ze tünk, oda szá ná sunk be le si mul
Is ten el hí vó, ki vá lasz tó, szol gá lat ba
in dí tó ke gyel mé be. 

A leg na gyobb és leg ün ne pé lye -
sebb ha tá ro zott ság gal el mon dott es -
kü is csak az alá zat hang ján lesz jól
csen gő, hi te les, hi tet su gár zó. Itt
már nem én, nem mi cse lek szünk. Az
Is ten vesz a ke zé be, s mi az ő te nye -
ré be pró bá lunk be le il lesz ked ni. 

Az es küt tar tal mi lag össze fog lal -
ni nem le het, így hát ál ljon itt a tel -
jes szö veg: „Én, N. N. / es kü szöm az
élő Is ten re, / aki Atya, Fiú, Szent lé -
lek, / Szent há rom ság egy igaz Is ten,
/ hogy evan gé li kus lel ké szi hi va tá -
som nak / a szol gá lók kö zös sé gé ben /
tel jes erőm mel és min den te het sé gem -
mel / meg fe lel ni igye ke zem. / Az Úr

Jé zus Krisz tus evan gé li u mát / a tel -
jes Szent írás sze rint / egy há zunk
hit val lá sai ér tel mé ben / tisz tán és
iga zán hir de tem és ta ní tom. / A
szent sé ge ket Krisz tus ren de lé se sze -
rint szol gál ta tom ki. / A re ám bí zot -
ta kat hí ven pász to ro lom, / és a lel -
ki pász to ri tit kot meg őr zöm. / Egy há -
zunk tör vé nyes rend jét meg tar tom és
vé del me zem. / Hi va ta li elöl já ró im -
nak kész ség gel és fe le lős ség gel en ge -
del mes ke dem. / Egy há zunk épí té -
sén nem csak szó val, / ha nem pél dás
élet tel is mun kál ko dom. / Lel ké szi
szol gá la to mat min den kor oda adó
hű ség gel vég zem / Is ten di cső sé gé re és
em ber tár sa im üd vös sé gé re. / Is ten se -
gít sen er re! Ámen.”

Olyan mon da tok ezek, ame lye ket
jó, ha min den lel kész na pon ként
kéz be vesz: tü kör ként ön vizs gá lat ra,
biz ta tás ként csüg ge dés re. Egy élet is
ke vés, hogy min den mon da tát iga zán
meg tölt sük tar ta lom mal. A lel ké szi
es kü szö ve ge tar tal mi lag kö ve ti mind
a Raf fay-, mind a Prőh le-agen da ko -
ráb bi szö ve ge it, de azo kat új ele mek -
kel egé szí ti ki úgy, hogy szó hasz ná -
la tá ban utal az Ágos tai hit val lás ra,
hang sú lyos sá te szi a fe le lős és kész -
sé ges en ge del mes sé get, va la mint ki -
eme li az oda adó hű sé get.

Az es kü le té te le után a gyü le ke zet
a püs pök kel ének ben kö nyö rög a
Szent lé lek aján dé ká ért: Jö vel, Szent -
lé lek Úr is ten. Az elöl já ró (episz ko -
posz) mind két ke zét a lel kész je lölt fe -
jé re te szi, és így foly tat ja a kö nyör gést
a Mi atyánk kal, majd or di ná ci ós

imád ság gal: „Úr Jé zus Krisz tus! Te
ren delsz apos to lo kat és pró fé tá kat,
pász to ro kat és ta ní tó kat szent egy há -
zad épí té sé re, és te ké szí ted fel őket
szol gá lat ra Szent lel ked sok fé le aján -
dé ká val. Ir gal mad ban bíz va ké rünk,
szánd meg né pe det, és mél tasd N. N.
test vé rün ket az apos to li szol gá lat ra…”

Ezt kö ve tő en kéz rá té tel nél kül
foly tat ja a püs pök a kö vet ke ző sza -
vak kal: „Test vé rem az Úr ban! Az Úr
Jé zus, aki el hí vott té ged szol gá la tá ra,
ma rad jon ve led mind vé gig! Én pe dig
Krisz tus Urunk pa ran csa alap ján
rád bí zom az egy ház hi va ta los ige -
szol gá la tát, fel ha tal maz lak és kö te -
lez lek az ige hir de té sé re és a szent sé -
gek kel va ló szol gá lat ra, és kül de lek,
hogy hir desd az evan gé li u mot min den
te remt mény nek, az Atya és a Fiú és
a Szent lé lek ne vé ben.”

A meg újult rend sze rint ezen a
pon ton van le he tő ség ar ra, hogy az
új lel kész vál lá ra te gyék a Krisz tus
igá ját jel ké pe ző stó lát. Nem for -
ma li tás ez, ha nem a lel ké szi szol gá -
lat el ső és alap ve tő fel ada ta: „Vedd fel
Krisz tus igá ját” – hang zik a püs pök
sza va. Az or di nált lel kész töb bé
nem ön ma gá nak él, nem a sa ját
éle te sze ke rét húz za, ha nem Krisz -
tus szol gá la tá ra szen tel te éle tét, igá -
ját hord ja éle te vé gé ig.

Hadd vall jon e so rok író ja sze mé -
lye sen: mi ó ta a li tur gi kus öl tö zék e
ré szét is ma gam ra öl töm min den is -
ten tisz te le ten, még in kább tu da to -
san élem meg a lel ké szi szol gá lat tit -
kát. A nya kam ba, vál lam ra tett stó -

la egy pil la nat ra sem en ge di fe led -
ni, hogy ki nek a szol gá la tá ban ál lok.

A sze mé lyes ál dást is a fő pász tor
kez di: „Az Úr áld jon meg té ged, hogy
ál dás légy so kak üd vös sé gé re!” Ez után
pe dig a je len lé vő lel ké szek ál da nak
– kéz rá té tel lel. Az ál dó igék ről a so -
ron kö vet ke ző fe je zet is mer te té se
után kü lön fo gunk ír ni.

Az ál dá so kat a Con fir ma el ének -
lé se zár ja. Ez az ősi gre go ri án kö nyör -
gés és ál dás – ér de kes mó don –
olyan ter mé sze tes sé vált, hogy ma
már nem csu pán a lel ké szek ének lik,
ha nem ki tű zött éne kes köny vi ének -
ként (EÉ 39) a gyü le ke zet is be lép het
az ál dók so rá ba.

Az is ten tisz te let az úr va cso ra li -
tur gi á já val foly ta tó dik, amely ben a
fris sen or di nált lel kész is részt vesz. A
leg ré gibb ke resz tény tra dí ció sze rint az
úr va cso rai li tur gi át is a püs pök ve ze -
ti. A sze rez te té si igét együtt mond ja a
fris sen or di nált tal. A szol gá lat ba ál ló új
lel kész mond ja az em lé ke ző imád sá got,
a Pax szö ve gét, va la mint az úr va cso -
ra zá ró imád sá gát az el bo csá tás sal.

Az egy ház e kü lön le ges ün ne pi al -
kal má nak li tur gi kus szí ne a Szent lé -
lek tü zét jel ké pe ző pi ros.
g Dr. Ha fen scher Ká roly (ifj.)

Vedd fel Krisz tus igá ját!
Az or di ná ció li tur gi á ja II.

RÉ G IÚ J LITURG IKUS
SAROK

Le vél ti tok. Nem tu dom, lé te zik-e
még egy ál ta lán ez a fo ga lom. Mi ó ta
a pos ta lá dá ba csak szám lák és szó ró -
lap fé lék ér kez nek, nem le het hal la ni
ró la. Ad dig lé te zett, amíg le ve lek is
ér kez tek. Kéz zel cím zet tek. Egye dül
ne kem szó lók. Ami kor a fel adó juk
sze mé lye sen rám gon dol va for mál -
ta a be tű ket, a sza va kat, a gon do la -
to kat. Ezért csak a cím zett nek szól -
tak. Más nak fel bon ta ni és be le ol vas -
ni több volt mint il let len ség. A le vél -
ti tok meg sér té se. A ré gi le ve le ket tu -
laj do no suk épp ezért gyak ran el -
éget te. Ame lyeket vi szont még sem,
azok év ti ze dek tá vo lá ból szin te mű -
vé szi él ményt, meg hitt sé get köz ve tí -
te nek.

Ez az ér zés lesz úr rá raj tam, aho -
gyan Pál apos to li so ra it ol va som.
Örü lök, hogy Ti mó te us nem ke zel -
te ma gán le vél ként. Pe dig te lis-te le
van csak ne ki szó ló mon da tok kal,
uta lá sok kal. Épp ezért nem is érint -
het iga zán mé lyen sen ki mást, csak
azt, aki ma „ha son ló ci pő ben jár”.

Mi ért, van nak ilye nek? Van nak
if jú sá guk ban vagy if jú sá guk tól fog va
el hí vot tak és el kö te le zet tek Is ten
ügye mel lett?

Kell, hogy le gye nek. „A te rem tett
vi lág só vá rog va vár ja az Is ten fi a i nak
meg je le né sét.” (Róm 8,19)Is ten ter ve
en ged en nek a só vár gás nak (vagy ép -
pen mun kál ja?), és meg ad ja, hogy Is -
ten fi ai je len le gye nek. Ez biz to san
nem zá rult le sem Jé zus menny be me -

ne te lé vel, sem a pün kös di ese mé -
nyek kel. Mint ahogy az az örök em -
be ri vá gya ko zá sunk sem szűnt meg,
amely ke re si Is tent, és ugyan ak kor tá -
vol tar ta ni is igyek szik ma gát tő le.

Az im már ti tok nél kü li le vél pe dig
ámul ni en ged azon, mennyi re mé lyen
is mer te az apos tol if jú ta nít vá nyát.
Csa lá di hát te rét, ne vel te té sét, ta nul má -
nya it, sőt azt is tud ta ró la, hogy amit
ta nult, az nem csu pán szá raz tan anyag
volt szá má ra, ha nem en ged te ma gá -
ban mun kál kod ni a meg bi zo nyo so dá -
sig. Az apostol is mer te tanítványának
még a re ak ci ó it is. Alig ha érez het te Ti -
mó te us ál ta lá nos igaz sá gok gyűj te mé -
nyé nek az itt le ír ta kat.

De le het-e ál ta lá nos ság nak érez ni
azt, ami egé szen ben ső sé ge sen kap -
cso ló dik össze a lé lek mé lyén bá tor -
ta la nul megfo gal ma zó dó vagy ép pen
két ség be esett ki ál tás ként fel tö rő kér -
dé sek kel, fé lel mek kel? A na pi ak tu -
a li tá so kat hor do zók kal meg a tá voli
jö vő be ka lan do zók kal? Vagy már sa -
ját ma gunk sem mer jük tu do má sul
ven ni a lét jo go sult sá gu kat, mond ván,
hogy „annyi fon to sabb prob lé mám
van”? Ha Ti mó te ust nem fe nye get te
vol na ugyan ez a ve szély, alig ha kel -
lett vol na meg fo gal ma zód ni uk a
meg ma ra dás ra in tő sza vak nak!

Nem ti tok, hogy ked ves Ti mó te -
u sát az apos tol sze ret te vol na Is ten
em be re ként lát ni. Nem apos to li szol -
gá la tá nak ered mé nye ként, sok kal
in kább Is ten mun kál ko dá sá nak kö -

vet kez mé nye ként. Ép pen ami att,
hogy Pál tud ta, mennyi min dent
mun kált Is ten Ti mó te us fi a tal éle té -
ben már ad dig is. Mi min dent hasz -
nált fel az Úr, hogy Ti mó te us jól fel -
ké szí tett le gyen. Mert Is ten em be ré -
nek nem fel ké szült nek, ha nem fel ké -
szí tett nek kell len nie!

Ezek után mi sem len ne ter mé sze -
te sebb, mint hogy el lát ja prak ti kus ta -
ná csok kal, in tel mek kel! De nem.
Ehe lyett a „ke zé be ad ja” az Is ten
sza vát. Így mon da nánk ma: ke zé be
ad ja a Bib li át. Az te szi ezt, aki pon -
to san tud ja: egye dül Is ten sza va volt
ké pes ed dig és lesz ké pes ez után is ta -
ní ta ni, fed d ni, job bí ta ni és az igaz ság -
ban ne vel ni őt. 

És nem azért, mert an nál nincs jobb
esz köz. Ha nem azért, mert Is ten sza -
va nem esz köz! Is ten sza va ha ta lom!
Aho gyan te rem tő ha ta lom volt a
Szent írás el ső lap ja i nak le írá sa sze rint,
ugyan úgy ha ta lom Is ten né pé nek
tör té nel mé ben, s nem szű nik meg hit -
re for má ló ha ta lom len ni mind azok
éle té ben, akik ki me rik ten ni ma gu kat
en nek a ha ta lom nak. Kéz be ad ha tó -
nak is csak annyi ra te kin ti az apos tol
a Bib li át, amennyi re szent írás ként ad -

dig ra rög zí tet ték. Bi zony sá gá ul an nak,
hogy mit vég zett ad dig ez a ha ta lom
az em be ri ér te lem szá má ra is meg ra -
gad ha tó an. Hogy bá tor sá got me rít sen
ol va só ja ahhoz, hogy sze mé lyes jö vő -
jét is e ha ta lom ra bíz za. Nem ke ve -
sebb a cél ja, mint hogy egy részt itt a
föl di lét so rán: „tö ké le tes le gyen az Is -
ten em be re, min den jó cse le ke det re
fel ké szí tett”, más részt bölccsé te gye az
üd vös ség re a Jé zus Krisz tus ban va ló
hit ál tal.

Az az: hogy a leg töb bet ad ja, ami
csak em ber nek ad ha tó. Ah hoz, hogy
a min den na pok ban meg él hes se az
Úr ral va ló kö zös ség ál dá sa it.

S ta lán emi att nem őriz te a le vél tit -
kot Ti mó te us. Is ten em be re ként már
tud ta, hogy er re az apos to li böl cses -
ség re nem csak ne ki van szük sé ge. Tá -
vo li te rek és ko rok em be re i nek épp -
úgy. Mind azok nak, akik vár ják az Is -
ten fi a i nak meg je le né sét, vagy aki ket
Is ten for mál sza va ha tal má val fi ak ká
a vi lág só vár gá sa i nak be töl té sé re.

g Far kas Etel ka

Imád koz zunk! Mennyei Atyánk! Kö -
szön jük, hogy min den sza vad a ja -
vun kat mun kál ja. Szent Lel ked ál tal
se gíts az üd vös ség hez szük sé ges böl -
cses ség re jut ni. Add, hogy ne má so kon
kér jük szá mon sza vad ha tá sa it, ha -
nem le gyen bá tor sá gunk ki ten ni ma -
gun kat sza vad élet for má ló ha tal -
má nak! Ámen.

BIB LI A VA SÁR NAP  2TIM 3,1417

Böl cses ség kell az üd vös ség hez?
A VA SÁRNAP IG ÉJE

Az Evangélikus Élet 2005–2011. évi lapszámai PDF
formátumban letölthetők a www.evangelikuselet.hu címről.

„A ke resz tyén em ber sza bad min -
den től és min de nek fe lett, úgy hogy
sem mi fé le cse le ke det re nincs szük sé -
ge ah hoz, hogy igaz zá le gyen és üd vö -
zül jön, ha nem egye dül a hit ad ja
mind ezt bő sé ge sen. Ha pe dig olyan
esz te len né vál nék, és fel té te lez né,
hogy va la mi lyen jó  cse le ke det tel igaz -
zá, sza bad dá, üd vö zült té, ke resz tyén -
né le het ne, ak kor azon nal el vesz te né
a hi tet min den jó val együtt. Ezt az esz -
te len sé get jól szem lél te ti az a me se,
amely sze rint egy ku tya, amely a víz -
hez fu tott, és szá já ban egy da rab iga -
zi húst vitt, meg csa lat va a hűs víz ben
meg je le nő tü kör ké pé től, míg tá tott
száj jal utá na ka pott, az iga zi húst a tü -
kör kép pel együtt el vesz tet te.”

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

em ber sza bad sá gá ról
(Prőh le Ká roly for dí tá sa)

SE MPER REFOR M ANDA

Mennyei Atyánk! Te so ha sem hagy -
tad ma gá ra a vi lá got. Te rem tő ha tal -
mad dal ma is je len vagy kö zöt tünk,
Fi ad ál tal kö ze li vé let tél, apos to la i don
és el hí vott szol gá i don ke resz tül gon -
dos kod tál ar ról, hogy so ha ne fe lejt -
sük el azt, amit ér tünk tet tél.

Kö nyör günk mai apos to la i dért, akik
igé det tisz tán hir de tik. Szent lel ked ál -
tal te adj ne kik hű sé get a szent írá sok -
hoz, ra gasz ko dást le jegy zett tör té ne -
te id hez, vi lá gos lá tást a ta ní tás hoz.

Kö nyör günk a Bib li át for dí tó teo ló -
gu so kért, hogy tő led ih le tet ten for dít -
sák sza va dat a mai em ber nyel vé re.

Kö nyör günk Bib li át ol va só fe le ba -
rá ta in kért, hogy is me re tük hit té for -
má lód jon. Azo kért a fi a ta lo kért és
fel nőt te kért, akik me sés könyv ként ol -
vas sák so ra i dat, s kép te le nek el hin -
ni cso dá i dat, is te ni vol to dat. Te tudsz
ben nük hi tet éb resz te ni, amellyel
ké pe sek meg ra gad ni élő va ló sá go dat. 

Imád ko zunk a gyü le ke ze te ink ben
tar tott bib lia órá kért, a Bib li át is -
mer ni vá gyó idős és fi a tal test vé re in -
kért. Ké rünk té ged, te adj lel ke se dést
azok nak az em be rek nek, kik nek élet -
hi va tá suk a Bib lia ter jesz té se.

Imád sá gunk ban eléd visszük mind -
azo kat, akik lu the ri örök sé gün ket
élő vé és el ér he tő vé te szik, akik ve lünk
együtt vall ják, hogy egye dül a Szent -
írás alap ján gon dol kod ha tunk fe lő led
he lye sen. Há lá sak va gyunk, hogy a re -
for má to rok meg al ku vást nem is me -
rő bá tor sá ga és el szánt sá ga ré vén
új ra fel fe dez het tünk té ged.

Imád ko zunk a pro tes táns test vé -
ri kö te lék erő sö dé sé ért, a re for má tus,
a bap tis ta és a me to dis ta kö zös sé ge -
kért, a hét főn együtt meg ün ne pelt
egy ház újí tá sért.

Vi gasz ta ló sze re te te det kér jük gyá -
szo ló test vé re ink éle té re. Öleld át
őket atyai jó sá god dal, hogy akik
vesz te ség gel és sze ret tük hi á nyá val
küz de nek, ne ma rad ja nak ár ván ba -
juk kal. Ir gal mad ba ajánl juk a te me -
tő út ja it já ró kat, a sí rok nál sír va ál -
ló kat, az em lé ke zés gyer tyá it imád -
sá gos csend ben meg gyúj tó kat s
mind azo kat, akik ezek ben a he tek ben
ad ják vissza éle tü ket ne ked.

Uram! Te so ha sem hagy tad ma gá -
ra a vi lá got! Ez zel az ígé re ted del és
szí vünk ben ez zel a re mény ség gel
mon dunk áment. Jó ne künk ben ned
len nünk! Ámen.

Oratio
œcumenica
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b Evan gé li kus temp lo muk
fel szen te lé sé nek hat va na -
dik, Itt zés Ist ván – ma
már nyu gal ma zott – lel -
kész szol gá lat ba ál lá sá -
nak hu sza dik, va la mint a
temp lom to rony fel épí té -
sé nek ti ze dik év for du ló ját
ün ne pel te ok tó ber 23-án
az ér di gyü le ke zet.

Ecse di Ka ta lin or go na já té ka
fo gad ta a gyü le ke ző hí ve ket,
akik ha ma ro san tel je sen be töl -
töt ték a temp lo mot. Pál fi Fe -
renc fel ügye lő kö szön té se után
az ének kar Bán Il di kó ve zény -
le té vel Csor ba Ist ván Ün ne pi
ének cí mű da rab ját ad ta elő,
majd a gyer me kek szol gá la ta
me len get te a részt ve vők szí vét.

„Uj jong ja tok az Úr előtt az
egész föl dön! Men je tek be ka pu -
in há la ének kel, ud va ra i ba di csé -
ret tel! Ad ja tok há lát ne ki, áld -
já tok ne vét! Mert jó az Úr, örök -
ké tart sze re te te és hű sé ge nem -
ze dék ről nem ze dék re.” (Zsolt
100,1.4–5) La bos sa Pé ter lel -
kész ol tár előt ti szol gá la tá ban a
100. zsol tár ból idé zett: há lát
adott a gyü le ke ze tért, az elő dök
ön fel ál do zó mun ká já ért, Is ten
min den ál dá sá ért.

„Az ő pa ran cso la ta pe dig
az, hogy higgyünk az ő Fi á nak,
a Jé zus Krisz tus nak ne vé ben, és
sze res sük egy mást, aho gyan
er re pa ran cso la tot adott ne -
künk.” (1Jn 3,23) „En nél cso dá -
la to sabb igét nem is kap hat -
tam vol na” – kezd te pré di ká -
ci ó ját Itt zés Ist ván nyu gal ma -
zott lel kész. Ige hir de té sé ben
Is ten kor lát lan sze re te té ről
szólt, a szerető isteni szívről,
amely ké pes volt ér tünk utol -
sót dob ban ni a Gol go tán, hogy
meg me ne kül hes sünk a bűn
át ká tól. A pré di ká ci ó ra fe le le -
tül az if jú ság ének kel szol gált.

Az ezt kö ve tő dísz köz gyű -
lé sen fo tók se gít sé gé vel ele ve -
ní tet ték fel az ér di evan gé li kus
gyü le ke zet tör té ne tét. Múlt juk
egyik leg ki emel ke dőbb alak ja
Bá nyai Sán dor volt, akit 1943-
ban az zal a ko moly fel adat tal
bíz tak meg, hogy a tor da si
anya egy ház fi ók gyü le ke ze té -

ből, az ér di evan gé li ku sok ból
ön ál ló gyü le ke ze tet szer vez zen
(1944-re si ke rült is ne ki), va -
la mint ő szor gal maz ta – le he -
tet len anya gi kö rül mé nyek
kö zött – az evan gé li kus temp -
lom épí té sét. Az alap kö vet
1949-ben tet ték le. A temp lom
két évig épült, majd 1951. má -
jus 27-én szen tel ték fel az
épü le tet.

Bá nyai Sán dor nyu ga lom ba
vo nu lá sát kö ve tő en 1973-ban
id. Har ma ti Bé la volt az ál lan -
dó lel kész, majd 1978-tól id.
Szent pé tery Pé ter, ifj. Szent pé -
tery Pé ter, Klu csik Já nos he -
lyet te sí tő lel kész, il let ve Nyá -
ri Er zsé bet di a ko nissza lát ta el
az ige hir de tés szol gá la tát.

Meg úju lás, éb re dés, va la -
mint újabb épít ke zé sek és
ezek ál dá sai kí sér ték Itt zés
Ist ván lel ki pász tor te vé keny -
sé gét, aki 1991-ben ke rült a

gyü le ke zet élé re. 1996-ban
gyü le ke ze ti te rem mel bő ví tet -
ték a temp lo mot, 2001-ben
el ké szült a to rony, és fel szen -
tel ték az or go nát. Emel lett a
gyü le ke zet lét szá ma öt-hat -
száz fő re emel ke dett: iga zi
lel ki ház zá épült.

A min den ki ál tal nagy ra

be csült és sze re tett „Ist ván
bá csi” 2008 szep tem be ré ben
nyug díj ba vo nult. Az ér di gyü -
le ke zet éle té ben új fe je zet kez -
dő dött: La bos sa Pé ter és fe le -
sé ge, La bos sá né Kő vá gó Ani -
ta kezd te meg szol gá la tát. A
ta pasz talt fel nőt tek érett sé -
gé vel és a fi a ta lok di na miz mu -
sá val lát tak ne ki az if jú sá gi és
gye rek mun ká nak – a sok kis -
gye re kes csa lád nagy örö mé -
re. Tö rőd nek az idős, el esett
em be rek kel, és part ner ként
ke ze lik a kö zép ko rú a kat.

A gyü le ke zet lel ki épü lé -
sét, nö ve ke dé sét kül ső vál to -
zá sok is kí sé rik. Az el múlt
há rom év ben meg újult a
temp lom bel se je: a fa la kat új -
ra fes tet ték, új kő bur ko la tot
ka pott a pad ló, és kor sze rű sí -
tet ték a vi lá gí tást is.

g Nagy pál né Sz ke
Ka ta lin

Hár mas év for du ló Ér den

b Elő ször csen dült meg az új
ha rang já ték a sú ri evan gé -
li kus temp lom tor nyá ban
ok tó ber 23-án, va sár nap
dél előtt. A gyü le ke zet ün -
ne pi is ten tisz te le ten adott
há lát az épü let kül ső fel -
újí tá sá ért. A li tur gi á ban
Nagy Gá bor he lyi be osz -
tott lel kész és Szar ka Ist -
ván es pe res szol gált, az
igét 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 hirdette.

A püs pök 1Pt 2,4–5 alap ján ar -
ról be szélt, hogy né ha a kö vek
is meg szó lal nak. A temp lom
fa lai, a ben ne lé vő kö vek be -
szél nek. „Temp lo mo tok olyan
épü let, amely élő vé vált, élet -
tér ré vált” – fo gal ma zott Sze -
me rei Já nos. „Is ten az élet te -
lent élő vé te szi. Ő meg tud ja
ten ni ezt a cso dát az em be re -
ken is.” Majd így foly tat ta: a
temp lo mok azért van nak,
hogy ez a cso da vég be men jen,
hogy kő szí vek ből hús szí vek
le gye nek, hogy az ér zé ket len
em ber ér zé kennyé, a sze re tet -
len sze re tő vé vál jon.

Az is ten tisz te le tet kö ve tő
köz gyű lé sen Mol nár Ist ván
sú ri fel ügye lő be ve ze tő jé ben
el mond ta: re mé li, hogy a jö -
vő ben nem csak a temp lom -
bel ső, ha nem a gyü le ke zet

bel ső éle te és az em be rek
ben ső je is meg újul. Ez után
töb bek kö zött Sza bó György
egy ház ke rü le ti és Mé szá ros
Ta más egy ház me gyei fel ügye -
lő, Zász ka licz ky Pé ter, a gyü -
le ke zet egy ko ri lel ké sze, va la -
mint Csa pó Mi hály né gyü le -
ke ze ti tag kö szön tet te az egy -
be gyűl te ket.

Só gor ka Miklós, a köz ség

pol gár mes te re be szá molt a fel -
újítási pá lyá zat meg va ló sí tá sá -
ról, a ka pott tá mo ga tás ról, il let -
ve a gyü le ke ze ti össze fo gás ról.
Be szé dé ben fi gyel mez te tett:
temp lo mok nél kül a vi lág

össze csuk la na, az em be rek el -
va dul ná nak, a bűn tom bol na,
az erő sza kot nem le het ne meg -
fé kez ni. Ahol el ke rü lik a temp -
lo mot, ott ez be is kö vet ke zik.

Az ün nep lés sze re tet ven -
dég ség gel ért vé get, ame lyen a
részt ve vők fo tó-össze ál lí tást
is meg te kint het tek az épít ke -
zés fo lya ma tá ról.

g A. M.

Be szé lő kö vek

b A re for má tu sok és evan -
gé li ku sok kö zöt ti össze fo -
gás szép pél dá ja a ta pol cai
pro tes táns temp lom; meg -
épü lé sé nek 75. év for du -
ló ját ok tó ber 23-án ün -
ne pel ték. Ez al ka lom ból a
két gyü le ke zet a re for má -
tus gyü le ke ze ti ház ban
tör té ne ti fo tó ki ál lí tást
állított össze, amely nek
hi va ta los meg nyi tó já ra
szin tén va sár nap dél után
ke rült sor.

Az öku me ni kus ün ne pi is ten -
tisz te le ten a li tur gi át Hont -
he gyi Zsolt evan gé li kus és
Sza bó Emő ke re for má tus lel -
kész ve zet te. Ige hir de tés sel
Ste in bach Jó zsef, a Du nán tú li
Re for má tus Egy ház ke rü let
püs pö ke, va la mint 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.

Ste in bach Jó zsef Is ten há -
rom jel lem ző jét emel te ki
Zsolt 36,6–7 alap ján tar tott
pré di ká ci ó já ban. Ez az ige -
sza kasz rö vid, tö mör teo ló gi -
ai össze fog la lás – mondta –,
amely ben Is ten be mu tat ko -
zik, és közli ma gá ról a leg -
fon to sab ba kat. Az el ső jel -
lem ző je: ő a sze re tet, amely
a te rem tés ben, a gond vi se lés -
ben és a meg vál tás ban is
meg mu tat ko zik. Más részt
azon ban Is ten nem úgy sze -
ret, aho gyan mi, em be rek.
Sze re te te tet ten ér he tő a hű -
sé gé ben. Ám a har ma dik tu -
laj don sá ga még fon to sabb:

igaz sá gá ban is meg mu tat ja
sze re te tét.

„A het ven öt éves temp lom
ar ra fi gyel mez tet, hogy sze re -
tet tel és hű ség gel az Is ten vi -
tat ha tat lan igaz sá gát be le kell
él nünk eb be a vi lág ba” – fo gal -
ma zott a re for má tus püs pök.

Jé zus bú csú be szé de rész le -
té nek (Jn 13,34–35) alap ján

Sze me rei Já nos a sze re tet pa -
ran csá ról szólt. „Bi zony ság té -
te lünk hi te lét sze re te tünk ad -
ja meg” – mond ta az evan gé -
li kus püspök. „A ke resz tyén ség
el ső idő sza ká ban ez is mer te tő -
je le volt Krisz tus kö ve tő i nek.”
Majd ar ra biz tat ta a hall ga tó -
sá got, hogy az evan gé li kus és
a re for má tus gyü le ke zet egy -
más mel lett áll va ta nús kod jon
kö zö sen a sze re tő Is ten ről.

A dísz köz gyű lé sen Tö rök
At ti la re for má tus gond nok
üd vö zöl te a je len lé vő ket, Csa -
ba De zső evan gé li kus fel ügye -
lő pe dig is mer tet te a két kö -
zös ség het ven öt éves tör té ne -
tét. A kö szön té sek so rá ban

fel szó lalt töb bek kö zött Sza -
bó György evan gé li kus egy -
ház ke rü le ti fel ügye lő, dr. Hu -
szár Pál re for má tus egy ház ke -
rü le ti fő gond nok, a zsi nat vi -
lá gi el nö ke, Smi dé li usz Zol tán
evan gé li kus és Ku ti Gé za re -
for má tus es pe res, va la mint
Cse re Sán dor ró mai ka to li kus
ka no nok.

Nagy né Sze ker Éva rá kos ke -
reszt úri lel kész sze re tet tel em -
lé ke zett meg ar ról a ti zen ki -
lenc – öröm mel és szol gá lat -
tal te li – év ről, ame lyet Keszt -
he lyen és a hoz zá tar to zó ta -
pol cai fi li á ban töl tött. Em lé kül
két – imád ko zó ke ze ket áb rá -
zo ló – gyer tyát adott át Hont -
he gyi Zsolt evan gé li kus és
Sza bó Emő ke re for má tus lel -
kész nek. Majd így biz tat ta a
gyü le ke ze te ket: „Ez a temp lom
ki fe lé is vi lá gít. Sze re te te tek
egy más iránt, de fő ként a
Krisz tus hoz va ló tar to zá so -
tok vi lá gít. Óv já tok a Krisz tus -
sal va ló kö zös sé ge te ket!”

g Adá mi Má ria

Het ven öt éve kö zös
temp lom ban

b Ün ne pi is ten tisz te let re
gyűl tek össze ok tó ber 22-
én az oros há zi evan gé li -
ku sok. A ko ráb ban Ba -
kony szent lász lón, majd
Pé te rin szol gá ló Ör dög
End rét Ri bár Já nos, a
Nyu gat-bé ké si Egy ház me -
gye es pe re se ik tat ta hi va -
ta lá ba. Az ün ne pé lyes al -
kal mon részt vett Gáncs
Pé ter, a Dé li Egy ház ke rü -
let püs pö ke is.

A püs pök test vé ri szó val kö -
szön töt te az is ten tisz te let
részt ve vő it, majd Mt 14,22–33
– Jé zus a ten ge ren jár – alap -
ján hir det te Is ten igé jét: „Mi
is át él jük a ta nít vá nyok fé lel -
mét, ami kor va la mely élet -
hely ze tünk ben egye dül érez -
zük ma gun kat, ami kor »sö -
tét ség, vi har« vesz kö rül. De
azt is meg ta pasz tal juk, hogy
Jé zus oda jön hoz zánk, és
meg szó lít: Bíz za tok! Én va -
gyok! Ne fél je tek! Mer jünk mi
is ki ál ta ni, mint Pé ter: Uram,
ments meg! És el mú lik a vi -
har, Jé zus ki emel ben nün ket
a süllye dés ből. Kí vá nom ne -
ked is, Ban di – for dult oda a
püs pök Ör dög End ré hez –,
hogy szol gá la tod ban le gyen

ve led Is ten biz ta tó sza va,
men tő sze re te te!”

A Szé kács Jó zsef Evan gé li -
kus Óvo da, Ál ta lá nos Is ko la és
Gim ná zi um gyer mek kó ru sá -
nak éne ke után a gyü le ke zet
lel ké szi meg hí vó le ve lét Jan tos

Ist ván fel ügye lő ad ta át az es -
pe res nek. A be ik ta tást kö ve tő -
en több mint húsz lel kész –
kö zöt tük a vá ros re for má tus és
ró mai ka to li kus szol gá lat te vő -
je – mon dott ál dást, és vet te
kö rül Ör dög End rét a Con fir -
ma ének lé se alatt.

A Cre do ének együt tes szol -
gá la ta után az új pász tor pré -
di ká ci ó já ban 1Kor 2,2 – „Mert
el ha tá roz tam, hogy egyéb ről
ne tud jak ti kö zöt te tek, mint a
Jé zus Krisz tus ról, még pe dig a
meg fe szí tett ről” – alap ján fel -

tet te a kér dést: „Va jon elég-e
Pál el ha tá ro zá sa? Iga za volt-e?
Hi szen két ve szé lye is van en -
nek az »egy-ügyű ség nek«: fa -
na tiz mus sá vál hat, és – kü lö -
nö sen a mai vi lág ban – az a
vád éri, hogy unal mas. Ezért a
Krisz tust hir de tő nek meg kell
lát nia a be fo ga dó em bert, a vá -
gyó szí vet. Csak ró la, csak
őt… de nem fa na ti ku san és
nem unal ma san. És ezt ak kor
te het jük meg, ha sza vunk mö -
gött, ha sza vunk ban ott van a
Lé lek. Imád koz zunk azért,
hogy Is ten Lel ke se gít sen ben -
nün ket Krisz tus ról hi te le sen,
meg győ ző en be szél ni!” – fe jez -
te be ige hir de té sét Ör dög
End re. 

Az is ten tisz te let utá ni ün -
ne pi köz gyű lé sen so kan – töb -
bek kö zött püs pök, es pe re -
sek, lel ké szek, fel ügye lők,
Oros há za pol gár mes te re –
kö szön töt ték sze mé lye sen és
írás ban az evan gé li kus egy ház -
köz ség har minc ket te dik be ik -
ta tott lel ki pász to rát és fe le sé -
gét, Hoff mann Ág nes he ge -
dű mű vészt, aki a jö vő ben kán -
to ri szol gá la tot fog vé gez ni a
gyü le ke zet ben.

A je les na pot a gyü le ke zet
és a ven dé gek fe hér asz tal
mel lett zár ták.

g W. A.

Meg lát ni a vá gyó szí vet
Lel kész ik ta tás Oros há zán
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b Má so dik al ka lom mal ren dez ték
meg október 19-én a ro ma misszi -
ós kon zul tá ci ót. Az esz me cse ré -
nek a Ma gyar or szá gi Egy há zak
Öku me ni kus Ta ná csá nak (ME -
ÖT) szék há za adott ott hont. A
négy éven át tar tó kon zul tá ció so -
ro zat ke re té ben a kü lön bö ző
egy há zak ro ma misszi ós re fe ren -
sei fél éven te ta lál koz nak egy -
más sal, a nyolc al ka lom ve zér fo -
na la a He gyi be széd nyolc bol dog -
mon dá sa. Egy há zun kat a so ro -
zat ban Ba kay Pé ter or szá gos ci -
gány misszi ós re fe rens kép vi se li.

A má so dik ta lál ko zás bib li kus üze ne -
te vé gig kí sér te a na pot: „Bol do gok a
lel ki sze gé nyek, mert övék a mennyek
or szá ga.” (Mt 5,3) A nyi tó áhí tat ke re -
té ben dr. He c ker Ró bert me to dis ta lel -
ki pász tor he lyez te a részt ve vők szí -
vé re ezt a gon do la tot, majd Vá rady
End re bap tis ta lel kipásztor, a Baptista
Teológiai Akadémia oktatója, az
Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem
Dok to ri Is ko lá já nak el ső éves hall ga -
tó ja vi lá gí tot ta meg tu do má nyos
szem pont ból, hogy el ke rül hes sük az
ige fél re ér té sé nek két klasszi kus ese -
tét. Az egyik szél ső sé ges ér tel me zés,
hogy a sze gény ség ön ér ték, és a gaz -
dag ság már bűn. A má sik tév út,
hogy itt Jé zus a szel le mi fo gya té ko -
sok ra gon dol; esze rint bol dog len ne
az, aki olyan egy ügyű, hogy nem nyo -
maszt ja a vi lág ba ja.

Er dei Nagy Lász ló al só zsol cai lel -
ki pász tor a bol dog mon dá sok hét -
köz na pi lel ki mély sé ge it fej tet te ki, rá -
mu tat va, hogy az em ber iga zi bol dog -
ság ra vá gyik. A fő elő adást Sze ve ré nyi
Já nos, egy há zunk or szá gos misszi ói

lel ké sze tar tot ta A mennyek or szá ga
és a ci gány misszió cím mel. Ol dott stí -
lus ban a ro ma misszió alap el ve i re vi -
lá gí tott rá: Is ten or szá gá ban he lye van
az egész em ber nek. Mun kál ko dik
Is ten a sze mé lyes ta lál ko zá sok ban is,
akár egy ki rán du lá son vagy a spon -
tán ba rá ti együtt lét őszin te pil la na ta -
i ban – hang sú lyoz ta a misszi ói lel kész
–, a nyi tott, a má sik em ber fe lé for -
du ló élet for ma le he tő sé ge ket te remt
az evan gé li um meg szó lal ta tá sá ra. Az
elő adás kor re fe rá tu ma ként a je len lé -
vők a nagy múl tú gö rög ka to li kus ci -
gány misszi ós mun ká ról hall hat tak.

A sze rény ebéd után dr. He c ker
Ró bert mint a Kor né li usz Há za
Misszi ós Egye sü let ve ze tő je tar tott
elő adást. A szol no ki Új vá ro si hu mán
fej lesz té si prog ram ke re té ben a lel kész
vá ros rész-re ha bi li tá ci ós mun kát vé -
gez egy ma gá ra ha gyott, el fe lej tett,
pusz tu ló kör nyé ken. Is ten or szá ga
úgy mű kö dik Szol no kon, mint az
élesz tő a liszt ben, az össze tar tást,
együtt mű kö dést mun kál ja. 

Az ala pít vány iro dá ja elő se gí ti a
kom mu ni ká ci ót a he lyi köz szol gá la ti
szfé ra el szi ge tel ten mű kö dő mun ka -
tár sai kö zött. Az egész ség ügyi szol -
gál ta tá sok, a spor to lá si le he tő ség, a
köz te rek meg újí tá sa, a köz biz ton ság
meg te rem té se, a fog lal koz ta tás fej -
lesz té se mind-mind fon tos mun ka -
te rü le tek. Is ten or szá ga el rej tet ten
van je len a vi lág ban, de ahol lát juk je -
le it, ott meg épül a ré gen várt köz csa -
tor na, ta go za tot nyit a lab da rú gó-szö -
vet ség, szak mát ta nul nak az em be rek,
osz lik a re mény te len ség, meg szü le -
tik a hit. Nincs Is ten há ta mö götti
hely, az Úr kül döt tei el jut nak a vi lág
min den szeg le té be – ahogyan a szol -
no ki Új vá ros ba is.

g Bol ba Már ta

Romamissziós értekezlet

Ün ne pi kong resszu sát tar tot ta Düs -
sel dorf ban ok tó ber 8. és 11. kö zött a
Kaiser s wert hi Szö vet ség. A szer ve zet
ere de ti leg a né met evan gé li kus anya -
há zak szö vet sé ge volt, majd ké sőbb
tag jai le het tek kül föl di anya há zak is
– ezek egyi ke a Fé bé Evan gé li kus Di -
a ko nissza egye sü let. Az idei – negy -
ven egye dik – kon fe ren ci án ha zán kat
Veper di Zol tán, a Fé bé ve ze tő lel ké -
sze és az egye sü let társ el nö ke, e so -
rok író ja kép vi sel te.

Az evan gé li kus anya há zi moz gal -
mat száz het ven öt év vel ez előtt, 1836-
ban Düs sel dorf ban ál mod ta meg

Leo pold és Frie de ri ke Fli ed ner. A
Kaiser s wert hi Szö vet ség pe dig, amely
a vi lág összes evan gé li kus anya há zát
ma gá ba öle li, ala pí tá sá nak száz öt ve -
ne dik év for du ló já ról em lé ke zett meg
az ün nep sé gen.

A kon fe ren ci án je len volt számos
je len leg is mű kö dő evan gé li kus anya -
ház kép vi se lő je Né met or szág tól Dél-
Ko re á ig, Skan di ná vi á tól Bra zí li á ig
és az Egye sült Ál la mo kig.

A na gyon jó han gu la tú és konst ruk -
tív ren dez vé nyen a részt ve vők nek le -
he tő sé gük volt meg is mer ni egy mást,
il let ve meg oszt hat ták a töb bi ek kel a

dia kó ni ai mun ka so rán szer zett ta -
pasz ta la ta i kat, a kö zös prob lé má kat.

Át te kin tet ték a jö vő fel ada ta it is.
En nek ered mé nye ként szü le tett egy
kom mü ni ké, amely ki nyil vá ní tja: el -
sőd le ges fel adat a kaiser s wert hi lel kü -
let és ha gyo má nyok meg őr zé se, erő -
sí té se és ki ter jesz té se a ke let-eu ró pai,
poszt kom mu nis ta or szá gok ra is. En -
nek ér de ké ben 2012-ben az orosz or -
szá gi Ka li nyingrád, majd 2014-ben a
ma rok nyi len gyel evan gé li kus kö -
zös sé get kép vi se lő dzi e gi elo wi anya -
ház lesz a meg be szé lés hely szí ne.

g Dr. Vis nyei Or so lya

Evan gé li kus anya há zak kon fe ren ci á ja

b Gáncs Pé ter, a Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus Egy ház el nök-püs -
pö ke ok tó ber 19-én hi va ta lá ban
meg be szé lést foly ta tott dr. Mé -
szá ros Kál mán nal, a Ma gyar or -
szá gi Bap tis ta Egy ház el nö ké vel.
Az egy há zi ve ze tő Papp Já nos sal,
a bap tis ta egy ház misszi ói igaz -
ga tó já val ér ke zett a ta lál ko zó ra,
evan gé li kus rész ről pe dig dr.
Ko rá nyi And rás, az Evan gé li -
kus Hit tu do má nyi Egye tem Egy -
ház tör té ne ti Tan szé ké nek do -
cen se és Bre bovsz kyné Pin tér
Már ta, egy há zunk női misszi ói
szol gá la tá nak ve ze tő je vett részt
az esz me cse rén.

Aki is me ri az egy ház tör té nel mét, az
tud ja, hogy mennyi vi ta, el len sé ges -
ke dés, há bo rú ság ár nyé kol ta be az el -
múlt év szá za do kat. Az egye dül a
ma guk iga zá ban biz tos fe le ke ze tek
gyak ran igye kez tek nyo mást gya ko -
rol ni a ki seb bek re, a még el nem is -
mer tek re… Így szen ved tek ül dö zést
re for má tor őse ink től a 16. szá zad ban
a men no ni ták (ana bap tis ták), és en -
nek örök sé ge ként még a kö zel múlt -
ban is ta pasz tal ha tó volt bi zo nyos
köl csö nös elő íté let evan gé li ku sok és
bap tis ták kö zött.

A Lu the rá nus Vi lág szö vet ség
(LVSZ) 2010 nya rán Stutt gart ban
tar tott nagy gyű lé se új fe je ze tet nyi tott
ezen a te rü le ten. Több éves ko moly
teo ló gi ai elő ké szí tő mun ka után az
LVSZ el nö ke ün ne pé lyes ke re tek kö -

zött kért bo csá na tot a múlt bű ne i ért
a men no ni ták ve ze tő i től.

A ka tar ti kus él ményt je len tő köl csö -
nös ki en gesz te lő dés és meg bé ké lés ha -
zai gyü möl cse ként lá to ga tott el Gáncs
Pé ter ez év ta va szán a Ma gyar or szá -
gi Bap tis ta Egy ház köz pont já ba, ahol
dön tés szü le tett a két egy ház kö zötti
rend sze res pár be széd el in dí tá sá ról.

En nek je gyé ben ke rült sor az őszi
ta lál ko zás ra, ame lyen a két egy ház
ve ze tői töb bek kö zött meg vi tat ták az
új val lá si tör vény nyo mán ke let ke zett
el lent mon dá sos ha zai hely ze tet. Ki -

cse rél ték ta pasz ta la ta i kat a lel kész- és
mun ka társ kép zés, va la mint a gyü le -
ke zet plán tá lás te rü le tén. Fel mér ték,
mi lyen le he tő sé gei van nak az együtt -
mű kö dés nek kö zös misszi ói pro jek -
tek ben, kü lö nös te kin tet tel a jö vő évi
Re mény ség fesz ti vál ra. El ha tá roz ták,
hogy a kö zel jö vő ben konk rét teo ló -
gi ai kér dé sek ben is dia ló gust kez de -
mé nyez nek a két egy ház kö zött.

Az ima kö zös ség gel zá ru ló ta nács -
ko zás foly ta tá sá ra a ter vek sze rint
2012 ta va szán ke rül sor a bap tis ta
egy há zi köz pont ban.

g Wiszkidenszky András

Evan gé li kus–bap tis ta
egy ház ve ze tői ta lál ko zó
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A cí mül írt mon da tot (ma gya rul: az
egy ház min dig re for má ci ó ra szo rul)
a II. va ti ká ni zsi nat (1962–65) óta ró -
mai ka to li kus teo ló gu sok, szak ér tő
cikk írók ép pen úgy hasz nál ják, mint
aho gyan a 20. szá zad vé gé től a pro -
tes tán sok is új ra fel fe dez ték az ősi
egy ház tör té ne ti ta pasz ta la tot.

XVI. Be ne dek pá pa Né met or szág -
ban tett szep tem be ri lá to ga tá sa, is -
me re te im sze rint, nagy vá ra ko zás
után nagy csa ló dást kel tett mind
pro tes táns, mind ró mai ka to li kus
kö rök ben. Pél dá ul a Süd deu tsche
Zei tung cí mű né met or szá gi na pi lap
be szá mo ló já ban a kö vet ke ző kép pen
fo gal ma zott: „Jött, szólt, csa ló dást
kel tett”. (Né me tül még éle seb ben
hang zik: „Er kam, sprach und ent ta -
u esch te”.) 

Az Új Em ber ka to li kus he ti lap
ok tó ber 2-i szá má ban így fog lal ja
össze a jö vő vel kap cso la tos pá pai
mot tót: „Ahol Is ten, ott a jö vő”. XVI.
Be ne dek ez zel az alap gon do lat tal
nyúlt hoz zá min den ak tu á lis kér -
dés hez: po li ti kai, gaz da sá gi, er köl csi,
kul tu rá lis prob lé mák hoz, vagy is
mind ah hoz, amit mai ba jok nak, zűr -
za var nak szok tunk ne vez ni, be le -
ért ve az isz lám mal és a zsi dó ság gal
össze füg gő kér dé se ket és az egy há -
zi abú zu sok kal (sze xu á lis bű nök kel)
kap cso la tos je len sé ge ket is.

* * *

Az aláb bi ak ban dr. Ot to Her mann
Pesch ró mai ka to li kus teo ló gi ai pro -
fesszor nak a pá pa lá to ga tást ér té ke -
lő – min den érin tett fe le ke zet és
kö zös ség ál tal igen je len tős nek tar -
tott –, hosszabb cik ké ből köz lök
rész le te ket. A pro fesszor a nem szak -
ava tott ol va sók szá má ra tíz pont ba
fog lal ta jö vő re mu ta tó összeg zé sét,
ame lyet így is sum máz ha tunk: va jon
mi lyen öku me ni kus ha tás vár ha tó
Lu ther egy ko ri, a pá pá val kap cso la -
tos kri ti ká já tól a mai esz me cse rék -
ben, avagy mi tör tén het ne, ha a – je -
len le gi és jö vő be li – pá pa is meg fo -
gad ná eze ket a ja vas la to kat. 

Ma gyar ró mai ka to li kus ér tel mi sé -
gi (Ei sen barth Krisz ti na) for dí tá sát
hasz nál va pro tes táns ter mi no ló gi á val
köz löm a Ch rist in der Ge gen wart cí -
mű né met ka to li kus he ti lap hosszabb
cik ké nek rész le tét. (A lap szep tem be -
ri ün ne pi szá ma rész le te sen be mu tat -
ja a né met or szá gi lá to ga tás ese mé nye -
it, pél dá ul az er fur ti Ágos ton-ren di
ko los tor ban zaj lott ta lál ko zót a Né -
met or szá gi Pro tes táns Egy ház ve ze -
tő i vel, és be szé dek is ol vas ha tók ben -
ne, pél dá ul az er fur ti, ta lán mil li ó nyi
hí vő je len lé té ben pon ti fi kált mi se
pré di ká ci ó já nak rész le te.)

* * *

Fog lal juk te hát össze rö vi den, ami
min ket is ér de kel, és ami ről a jö vő -
ben bi zo nyá ra teo ló gu sok, lel ké szek

és gyü le ke ze ti ta gok is be szél get nek
majd.

1. A pá pa a jö vő ben kö te le zett sé -
get vál lal hat na ar ra, hogy egy lét re -
jö vő egy há zi kö zös ség ese té ben sem -
mi fé le mó don nem tart igényt tör -
vény ho zói, bí rás ko dá si jo gá ra, vagy -
is a iu ris dic ti ó ra. Nem tart in do kolt -
nak vagy szük sé ges nek min dent,
ami az el ső év ez red ben ala kult ki. Az
új egy há zi kö zös ség től nem kö ve tel -
he ti meg a pá pa az I. va ti ká ni zsi nat
pá pai té ved he tet len ség re vo nat ko zó
ha tá ro za tá nak az el is me ré sét.

2. A pá pá nak le kel le ne mon da nia
a tör té ne lem so rán ki ala kult azon jo -
ga i ról, ame lyek ve szé lyez tet nék más
egy há zak bi zal mát. Ez a kö ve tel -
mény pár hu za mos a II. va ti ká ni zsi -
nat egyik nyi lat ko za tá val, amely sze -
rint az egy ház nak az ál lam ja vá ra le
kell mon da nia azok ról a tör vé nye sen
meg szer zett jo ga i ról, ame lyek ve -
szé lyez te tik ta nú ság té te lé nek hi te les -
sé gét (lásd a kü lön bö ző ha tá ro za to -
kat és nyi lat ko za to kat).

3. A pá pá nak ki kel le ne je len te nie,
hogy a re for má ció egy há zai tel jes ér -
te lem ben vé ve egy há zak (lásd Lu men
gen ti um, 15. fe je zet). Az egy más tól el -
sza kadt egy há zak tag jai üd vös sé gü ket
sa ját egy há zuk ál tal, sa ját egy há zuk ban
nyer he tik el. Ez köz ve tett el is me ré sét
je len ti an nak, hogy a pár be széd csak
azo nos „szem ma gas ság ban”, az az
egyen ran gú fe lek kö zött foly tat ha tó.

4. A pá pá nak a jö vő ben a töb bi
egy ház zal együtt meg kel le ne von nia
az utób bi év ti ze dek ben zaj lott öku -
me ni kus tár gya lá sok mér le gét. Így
nem kel le ne a jö vő ben Ádám-Évá nál
kez de ni a pár be szé det. Ugyan ak kor
fi gye lem be kell ven ni, hogy a ró mai
ka to li kus egy ház hi va ta lo san csak a II.
va ti ká ni zsi na ton csat la ko zott az
öku me ni kus tö rek vé sek hez. In nen től
kezd ve vált le het sé ges sé és szük sé ges -
sé a kü lön bö ző nem ze ti és nem zet kö -
zi szer ve ze tek, fó ru mok stb. mun ká -
ja. Bi zo nyos, hogy az el múlt évek so -
rán mind két fél so kat ta nult a má sik -
tól. Az ered mé nyek sem mi kép pen
sem me rül het nek fe le dés be. 

5. A pá pa fo gad ja el, hogy az egy -
más sal kö zös ség re lé pő egy há zak
nem szük ség sze rű en kö te le sek va la -
mennyi jel leg ze te sen ka to li kus jám -
bor sá gi (ke gyes sé gi) gya kor la tot ma -
gu ké vá ten ni. Az igaz sá gok nak is
van hi e rar chi á juk, és ez a pár be -
széd ügyé ben nagy hang súlyt kap.
Nem kel le ne pél dá ul a pro tes táns
egy há zak nak a szen tek tisz te le té -
ben vagy a Má ria-kul tusz ban a ró ma -
i ak gya kor la tát kö vet ni ük (er ről rész -
le te sen ír az Ágos tai hit val lás és az
Apo ló gia 21. cik ke A szen tek se gít sé -
gül hí vá sa cím mel, meg kü lön böz tet -
ve a csak Is ten nek já ró ado rá ci ót a
szen tek nek szó ló tisz te let től).

6. A pá pá nak a jö vő ben el kel le ne
ha tá roz nia, hogy el fo gad ja a pro tes -

táns (evan gé li kus és re for má tus) egy -
há zi hi va tal apos to li ér vé nyét, fi gye -
lem be vé ve az 1999-ben ki adott evan -
gé li kus–ka to li kus Kö zös nyi lat ko zat
szel le mét, amely sze rint az evan gé li -
ku sok is meg tar tot ták az apos to lok ta -
ní tá sá ban és hi té ben va ló kon ti nu i -
tást. Nem kel le ne fel té tel ként szab ni
az apos to li succ es sio kéz rá té tel lel
tör té nő foly ta tá sát, amely a re for má -
ci ó ban meg sza kadt (evan gé li kus fel -
fo gás sze rint nem sza kadt meg az
evan gé li um foly to nos hir de té se sem
a 16. szá za dig, sem azóta).

7. A pá pá nak a jö vő ben ki kel le ne
mon da nia az úr va cso rá ban, eu cha -
risz ti á ban va ló köl csö nös rész vé tel le -
he tő sé gét, amely még nem azo nos a
kü lön bö ző egy há zak tel jes eu cha risz -
ti kus kö zös sé gé vel (lásd or to do xia).
Ta pin ta to san kell vi gyáz ni a ve gyes
össze té te lű há zas sá gok ra és csa lá dok -
ra. Gya kor la ti lel ki pász to ri gon dos -
ko dás sal kell ke zel ni a ve gyes össze -
té te lű csa lá do kat.

8. A pá pá nak a jö vő ben nyil vá no -
san kel le ne el ha tá ro lód nia a ró mai
egy ház min den öku me né el le nes ál -
lás pont já tól. Ez azt is je len ti, hogy a
pá pá nak kell rá mu tat nia ar ra, hogy
a ke resz té nyek egy sé gét el len ző ál lás -
pon tok a va ló ság ban csak ma gán vé -
le mé nyek le het nek.

9. Ki fe je zet ten buz dí ta nia kell a jö -
vő ben a pá pá nak azt, hogy a hí vek
gyü le ke ze ti szin ten is foly tas sa nak
öku me ni kus pár be szé det. Ha ugyan -
is a hí vek nem sze rez nek ta pasz ta la -
tot a hit ben ki bon ta ko zó kö zös ség -
ről a ma guk szint jén, ak kor az egy -
há zi fe le lő sök hi va ta los öku me ni kus
tö rek vé sei nem ver nek gyö ke ret.

10. Kér jük, ne szü les se nek ezen túl
„bú csú cé du lák” a 21. szá zad ban. Ami
pél dá ul az Úr 2000. esz ten de jé ben a
pá pai do ku men tu mok ban nap vi lá got
lá tott, az leg fel jebb üres szó vi rág
ma rad, és a bú csú ró mai ka to li kus lé -
nye gét is kép te len ki fe jez ni, tud ni il -
lik hogy a bűn bá nat mél tó gyü möl -
cse it te rem jük. Ez eset ben a bú csú -
val kap cso lat ban az egy ér tel mű pá -
pai nyi lat ko zat le het ne ta lán az el ső
lé pés Lu ther re ha bi li tá ci ó já nak út ján.
Ha ez nem tör té nik meg, ak kor a
2017. esz ten dő nem vál hat öku me ni -
kus ese ménnyé sem a re for má ció ha -
zá já ban, Né met or szág ban, sem glo -
ba li zá ló dó vi lá gunk ban.

* * *

A rö vi dí tett szö veg köz lő je ként is kí -
ván csi an vá rom – nyil ván va ló an az
ol va sók kal együtt –, mi lyen vissz -
hang ja tá mad dr. Ot to Her mann
Pesch pro fesszor ki tű nő és bá tor ér -
té ke lé sé nek. A ter je del mes elő adás
egé sze in kább csak a szak em be re ket
fog lal koz tat hat ja, de a rö vi dí tett tíz
pont íze lí tőt nyújt hat a ró mai ka to -
li kus vá ra dal mak ból is.
g Dr. Ha fen scher Ká roly (id.)

Ecc le sia sem per re for man da
Meg jegy zé sek a pá pa né met or szá gi lá to ga tá sá val kap cso lat ban
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b A Li li um Au rum Ki adó gon do zá -
sá ban nemrég jelent meg a Bi zon -
ta lan he lye ken búd o sunk című
tanulmánykötet Szen ci Mol nár
Al bert (1574–1634) mun kás sá gá -
ról. E könyv és szá mos más mo -
nog rá fia, hosszabb-rö vi debb ta -
nul mány szer ző jé nek, Sza bó
And rás iro da lom tör té nész nek a
ne ve nem is me ret len az Evan gé -
li kus Élet ol va sói előtt sem. Volt
op po nen sem mel, a Ká ro li Gás pár
Re for má tus Egye tem pro fesszo -
rá val ott ho ná ban be szél get tem
leg újabb pub li ká ci ó já ról.

– Pro fesszor úr, először is hadd gra -
tu lál jak leg újabb köny vé hez, mely az
örök uta zó val, Szen ci Mol nár Al -
bert tel fog lal ko zik! Mielőtt azonban
erről faggatnám, sze ret ném, ha ku ta -
tá si te rü le té vel, a 16. szá zad má so dik
fe lé vel, il let ve a 16–17. szá zad for du -
ló já val kap cso la to san ar ról szól na,
hogy az el múlt év ti ze dek so rán kik és
mi lyen té ma kö rök  álltak érdek lő dé sé -
nek középpontjában.

– Egye te mis ta ko rom ban for dí tot -
tam le elő ször Szen ci Mol nár Al bert
nap ló ját, amely 1976-ban je lent meg
a Mag ve tő Ki adó nál a szer ző vá lo ga -
tott mű ve i nek kö te té ben. Az tán a
szak dol go za to mat Ká ro li Gás pár -
ról mint ré gi ma gyar író ról ír tam, s
ugyan er ről a té má ról szólt az egye -
te mi dok to ri disszer tá ci óm is. Ez után
ku ta tá sa i mat ki ter jesz tet tem Észak -
ke let-Ma gyar or szág ra, s össze ál lí -
tot tam a 16. szá za di sá ros pa ta ki ta -
ná rok ról szó ló kan di dá tu si disszer -
tá ci ó mat. A rend szer vál tás hoz ta

uta zá si sza bad sá got ki hasz nál va
kezd tem el a ma gyar–né met kul tu -
rá lis és egy há zi kap cso la tok kal, il let -
ve a ma gyar or szá gi di á kok kül föl di
ta nu lá sá val fog lal koz ni. Ez zel pár hu -
za mo san las san vissza tér tem éle tem
el ső té má já hoz, Szen ci Mol nár hoz, ő
lett az aka dé mi ai dok to ri disszer tá -
ci óm té má ja is.

– Te hát Szen ci Mol nár Al bert sem
a kö zel múlt ban ke rült a lá tó te ré be.
Hall hat nánk a ve le kap cso la tos ku -
ta tá sa i nak főbb stá ci ó i ról?

– 1993-ban ne ki fog tam di ák kori
nap ló for dí tá som ki ja ví tá sá nak, meg -
jegy ze te lé sé nek. Pil la na tok alatt ki de -
rült, hogy ha tal mas mun ka lesz. Sok-
sok hó na pot töl töt tem ez zel a mun ká -
val – sváj ci, oszt rák és né met ösz tön -
dí jak se gít sé gé vel –, és tíz év kel lett ah -
hoz, hogy nyu godt lel ki is me ret tel
meg je len tet hes sem az ere de ti szö veg
kri ti kai ki adá sát az újabb for dí tás sal,
száz ol da las be ve ze tő vel és ren ge teg
kom men tár ral. Köz ben ered mé nye i -
met ta nul má nyok ban is pub li kál tam. 

Az utób bi nyolc esz ten dő ben sem
ha gyott nyu god ni a té ma, s to váb bi
ta nul má nyok mel lett ne ki lát tam új -
ra ki ad ni Szen ci Mol nár le ve le zé sét.
Ugyan Dé zsi La jos 1898-ban ki ad ta az
ak kor is mert le ve le ket, azon ban az -
óta sok új szö veg elő ke rült, és sok kal
job ban is is mer jük a kor sza kot, ezért
jobb kom men tá ro kat tu dunk ír ni,
mint elő de ink.

– Szen ci Mol nár Al bert ne künk,
evan gé li ku sok nak el ső sor ban az 1607-
ben meg je lent gen fi zsol tár for dí tá sa -
i ról is mert. Ké rem, mu tas sa be rö vi -
den ol va só ink nak a Szen ci-nap ló
alap ján ké szült, „Bi zon ta lan he lye ken
búd o sunk” – Szen ci Mol nár Al bert
a ma gyar és az eu ró pai szel le mi élet -
ben cí mű kö te tét, amely nem rég lá -
tott nap vi lá got.

– A könyv a Szen ci Mol nár ról
írott ta nul má nya i mat tar tal maz za
ja ví tott, ki egé szí tett és egy be dol go -
zott for má ban. Há rom nagy rész ből
áll; az el ső ben a nap ló já val kap cso -
la tos ré szek ol vas ha tók, a má so dik -
ban a fő hang súly a né met–ma gyar
kap cso la to kon van, a har ma dik pe -
dig Szen ci Mol nár mun kás sá gá nak
az zal az idő sza ká val fog lal ko zik,
ami kor vég leg ha za köl tö zött Ma -
gyar or szág ra. Az egész kö tet az
apai fog lal ko zás, a mol nár ság kü lön -
le ges meg íté lé sé vel kez dő dik, s a ha -
za és a buj do sás kér dé sé vel fe je ző -
dik be.

– A nagy for má tu mú lel kész, nyelv -
tu dós és zsol tár köl tő hol vé gez te ta -
nul má nya it? Mi jel le mez te pe reg ri nus
éve it?

– Tíz esz ten de ig ta nult Né met or -
szág evan gé li kus és re for má tus tan -
in téz mé nye i ben, még fel so rol ni is sok
őket: a wit ten ber gi egye tem, a drez -
dai gim ná zi um, a strass bur gi gim ná -
zi um és fő is ko la, a hei del ber gi egye -

tem, a her bor ni fő is ko la… Ké sőbb
újabb kul tu rá lis cent ru mok ban for -
dult meg: Am berg, Alt dorf, Nürn -
berg, Mar burg, Op pen heim, is mét
Hei del berg, Ha nau. A hosszú lis tá ból
is lát ha tó, hogy Szencinek eze ket az

esz ten deit az ál lan dó ván dor lás, buj -
do sás jel le mez te.

– A „mol nár fiú” sze mé lyi sé gét
alap ja i ban ha tá roz ta meg szár ma zá -
sa. Két rö vi debb idő szak tól el te kint -
ve há rom év ti ze det töl tött kül föl dön.
Mi vel tel tek ezek az év ti ze dek?

– Ta nu lás sal és mun ká val. 1603-tól
kezd ve fo lya ma to san ír ta és ad ta ki
a köny ve it, ame lyek kel a ma gyar
iro dal mat és mű ve lő dést gaz da gí tot -
ta, s eköz ben kap cso lat ba ke rült ko -
rá nak né met pro tes táns ér tel mi sé gé -
vel, de igen jó vi szony ban volt azok -

kal a né met al föl di és fran cia me ne -
kül tek kel is, akik a ha zá juk ban zaj ló
pol gár há bo rú elől me ne kül tek ide.
1611-ben meg is nő sült, fe le sé ge, Ku -
ni gun da el vált asszony volt, aki há -
rom mos to ha lányt ho zott a há zas ság -
ba, de rö vi de sen sor jáz tak a kö zös
gye re ke ik is.

– Iro dal mi mun kás sá gán túl még
mi ben le het ki mu tat ni szo ros kap cso -
la tát a né met ség gel?

– A há zas sá gá ra kell még egy szer
utal nom: fe le sé gé nek nagy ap ja, id.
Ca spar Cru ci ger (1504–1548) az
egyik je les wit ten ber gi re for má tor
volt. Raj ta ke resz tül Szen ci Mol nár
Al bert a Lu ther csa lád dal és szá mos
né met ér tel mi sé gi fa mí li á val ro kon -
ság ba ke rült. A csa lád ban né me tül
be szél tek, így vált lehetségessé, hogy
a fia, Jo hann Mol nár vagy Szen ci
Mol nár Já nos a ko lozs vá ri né me tek
lel ké sze legyen ké sőbb.

– A his tó ria ku ta tást so ha nem le -
het be fe jez ni. Mi lyen újabb fel ada tok,
ter vek áll nak ön előtt?

– Hosszú évek óta hú zó dik a
Szen ci Mol nár-le ve le zés új ki adá sá -
nak – ame lyet az imént már em lí tet -
tem – a saj tó alá ren de zé se, de er re
az egye te mi el fog lalt sá gok mi att ke -
vés időm jut. Ha ez zel kész le szek,
szán dé kom ban áll vissza tér ni a 16.
szá zad hoz, s a wit ten ber gi egye te men
ta nult ma gyar di á kok kal fog lal koz ni.
Úgy ér zem, hogy töb bek kö zött az -
zal ün ne pel het jük meg mél tó mó don
a re for má ció kez de té nek kö zel gő fél
év ez re des év for du ló ját, ha ezt a té mát
2017-re fel dol goz zuk – re for má tu sok
és evan gé li ku sok kö zö sen.

g Blázy Ár pád

„A mol nár fi a”
Interjú dr. Sza bó And rás pro fesszor ral
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b A Deb re ce ni Egye tem Böl csé -
szet tu do má nyi Ka ra fő épü le té -
nek aj ta ja nyit va: ki-be jön nek a
fi a ta lok. Ket ten-hár man, vi dám
sze rel me sek kéz a kéz ben, az -
után fut nak a vil la mos hoz. Bent
is nyüzs gő élet fo gad. A har -
ma dik eme let csen de sebb; vá ra -
ko zók a fo lyo són. A 331-es szo -
bá nál ked ves, ré gi arc: Im re
Lász ló ta nár úr, az egye tem pro -
fes sor eme ri tu sa.

Fő ku ta tá si te rü le te: a 19. szá zad
má so dik fe lé nek ma gyar iro dal ma, a
20. szá zad iz gal mas alak jai: Kós Ká -
roly, Sza bó De zső, Illyés Gyu la, Rá -
kos Sán dor… és min de nek előtt a ha -
tal mas Né meth Lász ló-élet mű. Iro -
da lom tör té ne ti ku ta tá sa i val rég óta
szor gal maz za a ma gyar pro tes táns
kul tú ra re ha bi li tá lá sát. Tom pa, Arany,
Ady, Re mé nyik val lá sos lí rá ját mu tat -
ja be ta nul má nya i ban.

– A je les er dé lyi köl tő, Re mé nyik
Sán dor het ven éve, ok tó ber 24-én
hunyt el. Eb ből az al ka lom ból ke res -
tem föl Pro fesszor urat: ho gyan lát -
ja a köl tő mun kás sá gát és he lyét az
új év szá zad ban?

– Re mé nyik Sán dor ról köz tu dott,
hogy ne u rasz té ni ás ideg be teg ség -
ben szen ve dett, öt ven éves ko rá ban
halt meg. Mi kor annyi ra ün ne pel ték
a má so dik bé csi dön tést, Észak-Er -
dély vissza csa to lá sát, min den ki azt
hit te, hogy a Vég vá ri-ver se ket író Re -
mé nyik el lesz ra gad tat va. Min den -
kit meg le pett, hogy ép pen for dít va
re a gált. Nem ar ról van szó, hogy nem
örült an nak, hogy Ma gyar or szág -
hoz tar to zik Ko lozs vár, a Szé kely föld
– in kább ide ge sí tet te, hogy az ak ko -
ri hi va ta los ma gyar po li ti ka nem
kel lő ta pin tat tal járt el. Azt mond ta:
ha ed dig mi vol tunk alul, és til ta koz -
tunk a diszk ri mi ná ci ó el len, a kul tú -
ra és a nyelv láb bal tip rá sa el len, ak -
kor most nem te het jük ugyan azt az
észa ki ro mán ság gal.

– A ré gi ver sek ben gyű löl kö dést is
le het ta lál ni.

– A Vég vá ri-ver sek ben akár nem -

ze ti gyű löl kö dést is fel fe dez he tünk,
hi szen azok ne héz hely zet ben szü let -
tek. Ha lá la előtt azon ag gó dik a köl -
tő, ne hogy for dít va le gyen. Mi kor elő -
ször ír tam Re mé nyik ről, ezt emel tem
ki. Rész ben azért, mert ez 1975-ben
tör tént, s pró bál tam ki fe jez ni, hogy ez
uni ká lis do log. A fe lül ke re ke dő párt -
ját fog ja az alul lé vő nek! Aki annyit
szen ve dett ki sebb sé gi el nyo más ban,
az nem di a dal mas ko dik, és nem né -
zi nyu god tan, hogy most meg kap ják
az olá hok. Mély sé ge sen ke resz tény
fel fo gá sú em ber volt a köl tő, aki az el -
len sé ges sé get ele ve pró bál ta ki zár ni
a vi lág ból. A ne héz hely zet ben lé vők,
a szen ve dők párt ját fog ta.

– Sej tet te a ször nyű kö vet kez mé -
nye ket?

– Nem tu dom, mennyi re sej tet te,
hogy ha Hit ler től kap juk vissza Észak-
Er délyt, az bor zal mas kö vet kez mé -
nyek kel jár. Nem hi szem, hogy meg
le he tett vol na ezt ír ni ak ko ri ban;
gon dol ha tott rá, mert a ná ciz mus sal
nem ro kon szen ve zett. Nem na gyon
em le ge tik a tan köny vek, hogy a ná -
ciz mus ugyan olyan ke resz tény el le nes
ideo ló gia volt, mint a kom mu niz mus.
Dur ván – és ta lán ered mé nye seb ben
– mű kö dött. A fa siz mus is azt han -
goz tat ta: nincs ir ga lom, nincs sze re -
tet, a zsi dót el kell ta pos ni. Hit ler jól
tud ta, hogy ne ki el len sé ge a ke resz -
tény egy ház… 

Re mé nyik Sán dor ról ki de rült,
hogy csu pa né met, szlo vák ősei van -
nak, ezért na gyon meg bán tó dott.
Hogy ne ki ki mu tat ták, ilyen evan gé -
li kus meg olyan szász a fel me nő je –
ak kor ő nem is ma gyar… Írt egy fáj -
dal mas, na gyon szép ver set Pe tő fi ről,
hogy ak kor ő sem. Ak kor őt is  a ma -
gyar sá gon kí vül re he lyez het nénk.

– Mik a főbb jel lem zői köl té sze té nek?
– Ha el aka rom he lyez ni iro da lom -

tör té ne ti leg, ak kor Ril ke-kö ve tő el -

ső sor ban; nagy ha tás sal van rá a
Nyu gat el ső nem ze dé ke. Mű velt,
nagy ze ne ér tő, fi nom, el zárt vi lág ban
élő va la ki. El ső kö te tei nem kel te nek
kü lö nö sebb fel tű nést, a há bo rús évek
nem al kal ma sak er re…

1918 ka rá cso nyán meg je len nek a
ro mán ka to nák, fel ül nek Ko lozs vá ron
a Má tyás-szo bor nya ká ba. El kép zel -
he tet len sokk éri az em be re ket. Re -
mé nyik ál né ven – Vég vá ri né ven – vá -
rat la nul Pe tő fi hang já ra vissza vált va,
rend kí vül po li ti kus han gon ír ja meg
az ak ko ri na po kat. És fáj lal va, gyű löl -
köd ve, til ta koz va be szél ar ról, hogy
Er dély ro mán kéz be ke rült.

– Nem ér te bán tó dás?
– A ro mán ha tó sá gok tud ták,

hogy nem kell már tírt csi nál ni be lő -
le. Nem csuk ták be, a rend őr ség
nem zak lat ta so ha. Eb ben az is ben -
ne volt, hogy na gyon sze líd, szim pa -
ti kus em ber ről van szó. Szen ve dő al -
kat, akit ta lán lel kük mé lyén még a
ro má nok is be csül tek. A ke resz tény
mo rál, a tisz ta ság még is csak vonz erőt
gya ko rolt. 

Az tán le zá rul ez a kor szak; le ír ja,
hogy a köl té szet sok kal fi no mabb,
sok kal tisz tább han gú hang szer ah -
hoz, hogy örök ké a di rekt po li ti kai
for tis si mók nak le gyen te re pe. 1940
kö rül a Ma gyar or szá gon is meg je lent

összes ver sei kö zé nem vet te be eze -
ket a mun ká it.

– Mer re ka nya ro dott ké sőb bi út ja?
– 1920-tól foly tat ja ezt a rész ben

táj köl té sze tet, val lá sos és nem zeti iro -
dal mat. Ezek ben a ver sek ben is van
po li ti kai tar ta lom, de diszk rét for má -
ban; ro mán el le nes ség nin csen. Re mé -
nyik el zárt ko lozs vá ri ér tel mi sé gi
vi lág ban élt, le het, hogy a ro mán
nyel vet se na gyon tud ta; sem mi nyo -
ma nincs, hogy a ro mán iro dal mat is -
mer te vol na. Val lot ta, hogy aki ki -
sebb ség ben van, az egy olyan kö zös -
ség tag ja, ahol al pá ri, ön ző, de ma góg
szel lem nem tud meg él ni. Ez le -
mon dás sal, ön fel ál do zás sal jár, s köz -
ben meg tisz tul a ma gyar ság.

– Új ver se i nek mi lyen volt a fo gad -
ta tá sa?

– Mi kor el ső ta nul má nyo mat ír -
tam a köl tő ről, ki csit fáj lal tam, hogy
ma gyar or szá gi saj tó ja nem iga zán jó.
Ked ves ba rá tom, Czi ne Mi hály óvott
tő le, hogy Re mé nyik ről ír jak, ver se it
ki adas sam. En nek el le né re a rend -
szer vál tás előtt ír tam egy-két cik ket
ró la, ké szí tet tem egy vers vá lo ga tást.
Ké sőbb, ahogy már le he tett ve le fog -
lal koz ni, be tet tek min dent, s az én
kar csú kö te tem fel hí gult. 

El mond ha tom, hogy a ma gyar or -
szá gi elit iro da lom – és én ide so ro -
lom Jó zsef At ti lát, Füst Mi lánt is –
Re mé nyik Sán dort nem fo gad ta el!
Jobb ol da li szó lam köl tő ként in téz -
ték el, gon do lom, azért, mert el se ol -
vas ták ren de sen az ő iga zi, nagy ver -
se it. Be so rol ták az ir re den ta köl tők
kö zé, akik ből elég sok volt ab ban az
idő ben… 

Az év for du lón rá em lé kez ve fel tét -
le nül meg kell em lí te nem, hogy ha -
lá la előtt volt egy nagy örö me: írt egy
na gyon szép ver set a már sú lyos be -
teg Ba bits nak, és er re a köl tő még vá -
la szolt, vers ben. Sőt Ba bits írt egy há -

rom ol da las cik ket Re mé nyik új kö te -
té ről. Vé gül is a Nyu gat nagy nem ze -
dé ke, amely nem sok kal volt idő sebb
ná la, és sok szor bí rál ta, Ba bits Mi há -
lyon ke resz tül még is csak el fo gad ta
Re mé nyi ket.

– Be fe je zé sül a költő is te nes ver se -
i ről kér de zem.

– Ha ma te ma ti ka i lag né zem, ak -
kor a vál lalt ver sek je len tős ré sze is -
te nes. Ki fe je zet ten val lá sos köl tő
volt Re mé nyik Sán dor. Hadd je gyez -
zem meg, hogy a ma gyar val lá sos köl -
té szet rend kí vül sze gé nyes. A múlt -
ban egyet len olyan köl tő van, aki nek
ma is ka tar ti ku san szép is te nes ver -
sei van nak: Ba las si Bá lint. Arany Já -
nos ról tud juk, hogy pres bi ter volt,
egy ház ke rü le ti gond nok, vál lal ta kál -
vi niz mu sát, de csak egy-két ver sé ben
van er re uta lás. Va ló szí nű leg ar ról
van szó, hogy a fel vi lá go so dás után
az írók ezt ki csit szé gyell ték. 

1880–90 tá jé kán a fran cia iro da lom
te le van neo ka to li kus ver sek kel. Di vat
lesz. Már nem kell hoz zá bá tor ság. Egy
Ril ke-kö ve tő Re mé nyik ter mé sze te sen
vál lal ja hi tét, és meg is ír ja. 

És Ady… Ady ban az a nagy sze rű,
hogy hol per ben áll Is ten nel, hol
vissza megy hoz zá; a bűn ből áhí to zik
a tisz ta ság fe lé. Re mé nyik nél egy ér tel -
mű a val lá sos ne vel te tés, a meg győ ző -
dés. Ta lán egyik leg szebb ver se a Ke -
gye lem, amely ar ról szól, hogy az
em ber küsz kö  dik, per le ke dik Is ten nel,
és az után hir te len ma gá tól – ke gye -
lem ből – min den meg ol dó dik, mint
aho gyan az égen meg in dul egy csil lag. 

Azt le het mon da ni, Re mé nyik a
ke resz tény lel ki ál la pot nak a gyak ran
elő for du ló tu dat tar tal ma it köz ve tí ti:
a kö nyör gést, a ha lált, az imád sá got,
a ke gyel met. A sze líd, csen des be le -
tö rő dés től az időn kén ti lá za dó han -
gig ível ez a sok szí nű köl té szet. Na -
gyon sze ret te az er dé lyi tá jat, be lő le
vett él ményt is te nes ver se i hez, és ta -
lált örök gon do la tot, má ig ér vé nyes
üze ne tet. A leg na gyobb ér té ke az,
hogy olyan ke resz tény eti kai ön -
kont rollt su gall, amely nem tud azo -
no sul ni em ber te len dol gok kal.

g Feny ve si Fé lix La jos

Is ten kö ze lé ben
Be szél ge tés dr. Im re Lász ló iro da lom tör té nésszel

Re mé nyik Sán dor ha lá lá nak hetvenedik év for du ló ja al kal má ból
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Ver ein sam te Groß el tern, El tern und Kin der!
Die Bank kauf frau Ka tha ri na M. (Na me ge än -
dert) wohnt in ei ner un ga ri schen Groß stadt.
Sie be müh te sich nach den Jah ren an der
Uni ver si tät dar um, ei ne Kar rie re auf zu bau en.
Um je den Preis. Kurz nach der Ge burt ih rer
Toch ter ist sie wie der an ih ren Ar beits platz in
die Zen tra le der Bank zu rück ge kehrt – nicht
zu letzt, weil sie wohl be fürch te te, dass in ih -
rer Ab we sen heit an ih rem
Stuhl ge sägt wer de. Es zählt
nichts. Acht bis zehn, oft
auch zwölf Stun den Ar beit
pro Tag.

Dann hat sie ih ren Mann
ver lo ren. Nein, nicht durch
Tod. Durch Schei dung.
Män ner brau chen of fen bar
et was an de res. Hoch e man -
zi pier te Frau en sind in Un -
garn au gen schein lich im -
mer we ni ger ge dul det —
zu min dest in ei ner Ehe. In
ir gend wel chen Part ner be -
zie hun gen schon eher, aber
wie lan ge? Viel leicht ein bis
zwei Jah re. Dann wie der
Part ner wech sel — und man
wird im mer äl ter. 

Wo hat man die al te Le -
bens wei se und die al ten Sit -
ten ver lo ren? Kann man
oder — bes ser ge sagt —
darf man we gen der Kar rie -
re und der „Selbst fin dung“
die al ten Wer te auf ge ben? Wo hat das be gon -
nen? Psy cho lo gen mei nen, haupt säch lich in der
Er zie hung, im Le bens bei spiel der El tern.

Wenn Ka tha ri na M. heu te mit 48 Jah ren von
ih rer Mut ter er zählt, fin det sie sich nach we -
ni gen Sät zen in ih rer ei ge nen Kind heit wie der.
Das pas siert ihr bei na he je des Mal.

Dann er in nert sie sich an die Ta ge, an de nen
die Mut ter schon mor gens schweig sam am
Früh stück stisch saß, hin und wie der auf stöhn -
te, als lei de sie end lo se Qua len, und plötz lich
ver schwun den war. Sie war nir gend wo auf zu -
fin den. We der im großen Haus noch im ver -
wil der ten Gar ten.

Die stän di ge Angst, die vom Va ter Ver las se -
ne könn te ih re Dro hung wahr ma chen und sich
im Wald er hän gen, ver wan delt sich nach dem
Aus zug Ka tha ri nas aus dem El tern haus zu -
nächst in ei ne be drücken de Be klom men heit,
die aber schließ lich mit der Zeit ver blasst.

Die Mut ter wohnt in ei ner an de ren Groß -
stadt, nicht weit von Ka tha ri na ent fernt. Doch
der Um zug war ein Grund da für, dass man sich
sel te ner sah. Die in zwi schen er wach se ne En -
kel toch ter hat kaum ei ne Be zie hung zu der ver -
ein sam ten Großmut ter auf ge baut.

Doch ei nes Ta ges ist das dü ste re Ge fühl
schlag ar tig wie der da. Der Kli nik arzt steht vor
Ka tha ri na M. und lässt sie wis sen, sie müs se
sich wohl nun täg lich um ih re Mut ter küm -
mern. Das er for dern der kom pli zier te Bruch
und die schwe ren De pres sio nen. „Nach sei nen
er sten Sät zen ha be ich gar nicht mehr zu ge -
hört“, sagt Ka tha ri na spä ter. „Ich dach te im mer
nur: Un mög lich, völ lig un mög lich.“

Die Mut ter be trach tet den Arzt als Ver bün -
de ten, will er zwin gen, dass die Toch ter sie zu
sich nimmt. Ein Wen de punkt al so: Ei ne täg li -
che Be treu ung ist not wen dig ge wor den. Ka tha -
ri na M. fühlt sich maß los über for dert. Auch ih -
re Toch ter zeigt we nig In ter es se. Sie be ruft sich
auf ihr Uni ver si täts stu di um. Ka tha ri na selbst
hat auch we nig Zeit. Oder we nig Lust. Oder so -
gar kei ne. Ih re Mut ter wä re — auch wenn sie
das nie aus spricht — un er wünscht bei ih nen.

Sie muss al so ih re Ver sor gung so gut wie

mög lich or ga ni sie ren. Das tut sie dann auch.
Weil die Mut ter nicht in ein Heim möch te,
sorgt die Toch ter für den Um zug in ei ne klei -
ne, be hin der ten ge rech te Woh nung und die täg -
li che Be treu ung durch einen am bu lan ten
Dienst. Sie fin det ei ne Stu den tin, die zwei Mal
pro Wo che mit der al ten Frau klei ne Spa zier -
gän ge un ter nimmt oder ihr vor liest. Auch
die En ke lin kommt ab und zu vor bei. Ka tha -

ri na be sucht ih re Mut ter eben falls, ein bis zwei
Mal pro Wo che: Sie ist über zeugt: „Mehr
geht nicht. Und mehr muss auch nicht sein.“

Die Mut ter ist nicht glück lich, „aber das war
sie nie“. Und den noch: Es gibt ab und an zwi -
schen Mut ter und Toch ter Mo men te, die ei ni -
ger maßen ge lun gen er schei nen. Zum Bei spiel
wenn Ka tha ri na für sich und ih re Mut ter
Pud ding kocht, und bei de die noch war me, cre -
mi ge Mas se löf feln. Oder wenn sie einen al ten
Film an schau en oder Ka tha ri na ei ne Schall plat -
te auflegt. Fast scheint es, „dass wir uns am be -
sten ver ste hen, wenn nicht ge spro chen wird“.
Wann sie kommt und geht, be stimmt Ka tha -
ri na selbst. Te le fo nisch ist sie stets er reich bar.

Der An ruf, mit dem we ni ge Jah re nach
dem Sturz al les zu En de ist, er reicht sie im Ur -
laub. Die Frau vom am bu lan ten Dienst teilt ihr
mit, dass die Mut ter ge stor ben ist. Sie hat die
80-Jäh ri ge am Mor gen tot in der Woh nung ge -
fun den. Schon am Abend zu vor ha be die
Mut ter kaum mehr Ap pe tit ge habt. Man ver -
mu te ein Herz ver sa gen.

Ka tha ri na sagt: „Ich ha be mich in den Wo -
chen und Mo na ten da nach im mer wie der ge -
fragt: Hät te ich es an ders ma chen sol len?
Muss ich ein schlech tes Ge wis sen ha ben? In -
zwi schen bin ich mir ganz si cher: Ich muss es
nicht.“

Die Ge schich te der Ka tha ri na M. ist nach
Mei nung der Psy cho the ra peu ten in so fern ty -
pisch, als es bei Fa mi li en kon flik ten oft um die
Fra ge ge he: Dür fen er wach se ne Kin der ge gen -
über ih ren El tern Gren zen set zen? Ja, sie dür -
fen, sagt ei ne Psy cho lo gin. Aber wie und
warum ent ste hen die se Gren zen? Wer ist
schuld dar an? 

In der neu en un ga ri schen Ver fas sung steht:
„Voll jäh ri ge Kin der sind ver pflich tet sich um
ih re be dürf ti gen El tern zu küm mern“ —
XVI./4. Wie muss, kann und darf man die sen
Pa ra gra phen der Ver fas sung in der Pra xis
ver wen den? Dar auf soll man Ant wor ten su chen
und fin den — so wohl auf kirch li cher als auch
auf ge sell schaft lich-so zia ler Ebe ne.

g La jos Ká posz ta jr.

Kar rie re, De pres si on,
Fa mi li en hass

b Kon flik te sind meist nicht
leicht zu lö sen. Zu vie -
les kommt zu sam men:
Mensch li ches, tiefer lie -
gen de Ver let zun gen, Kri -
sen, die schon lan ge kö -
cheln. Ei ne Si tua ti on, die
von den – frei lich per -
sön lich be- und ge trof fe -
nen – Kon flikt be tei lig ten
kaum zu lö sen ist. Ein
Me dia tor kann hel fen.
Wie Kon flikt be ar bei tung
ge lingt, be rich tet Dr. Mar -
tin Hoff mann, der Rek tor
des Pre di ger se mi nars der
baye ri schen Lan des kir -
che, der zu gleich als Me -
dia tor tä tig ist.

– Was muss man mit brin -
gen, um ein gu ter Me dia tor zu
wer den?

– Me dia ti on ist ei ne Kon -
flikt be ar bei tung, bei der ein
Ver mitt ler ein ge schal tet wird,
um einen Streit fall
zwi schen zwei Be -
tei lig ten zu lö sen.
Da bei kommt die
Lö sung nicht vom
Kon flikt ver mitt ler,
son dern von den
Kon flikt be tei lig ten.
Der Me dia tor hilft
die sen le dig lich da -
zu ih ren ei ge nen
Kon flikt kon struk -
tiv an zu ge hen und
ei ge ne Lö sun gen
zu fin den. Der Vor -
teil die ser Me tho de
ist, dass die Lö sun -
gen dau er haf ter, al -
so nach hal ti ger
sind, wenn sie von
den Be tei lig ten
selbst ge fun den
wer den. Ein Me -
dia tor muss für
die se Ver mitt lung
vor al lem die Fä -
hig keit mit brin gen,
zu zu hö ren und
sich in den je wei li -
gen Ge sprächs part ner ein zu -
füh len. Er muss aber da bei
neu tral blei ben, in der Me dia -
ti on nennt man das all par tei -
lich, d.h. er muss je de Sei te
ver ste hen, darf sich aber auf
kei ne der bei den Sei ten schla -
gen und Par tei er grei fen. Des -
halb muss er sich strikt mit ei -
ge nen Be wer tun gen und Stel -
lung nah men zu rück hal ten.
Na tür lich braucht er auch die
Fä hig keit ein Ge spräch zu
füh ren und zu len ken, da mit
der Streit nicht er neut ent -
brennt oder aus dem Ru der
läuft. Schließ lich ist als in ne -
re Grund hal tung ein Ver -
ständ nis von Kon flikt nö tig,
das die sen nicht als Ka ta stro -
phe an sieht, son dern als

Chan ce: als Chan ce für ei ne
Wei ter ent wick lung, wenn der
Kon flikt kon struk tiv aus ge tra -
gen wird. 

– An wen muss ich mich
wen den, und was sind die Vor -
aus set zun gen, um ei ne Me -
dia to ren aus bil dung an zu -
treten?

– Me dia to ren aus bil dun gen
wer den von ganz ver schie -
de nen In sti tu tio nen und Ein -
rich tun gen an ge bo ten, zum
Bei spiel von In itia ti ven, die
aus der Frie dens be we gung
kom men oder von Bil dungs -
wer ken oder in zwi schen auch
von Fach hoch schu len. In un -
se rer baye ri schen Lan des kir -
che gibt es ei ne ei ge ne Ar -
beits stät te für kon struk ti ve
Kon flikt be ar bei tung: Ko kon –
mit dem Sitz in Nürn berg. Sie
kann hel fen, Aus bil dun gen
zu ver mit teln oder auch in ei -
nem kon kre ten Kon flikt fall
einen Me dia tor zu fin den.
Vor aus set zun gen für ei ne

Aus bil dung sind ei ne ab ge -
schlos se ne Be rufs aus bil dung
und ei ni ge Jah re Be rufs er -
fah rung.

– Das Bild des Eis ber ges
ist ein Schlüs sel be griff in Ih rer
Ar beit.

– Das Eis berg mo dell hilft
uns einen Kon flikt zu ver ste -
hen. Nur ein Sieb tel ei nes Eis -
bergs ragt aus dem Was ser,
sechs Sieb tel des Ber ges sind
un ter der Was sero ber flä che
ver bor gen. Ganz ähn lich ist es
bei ei nem Kon flikt. Wir se hen
mei stens nur die Spit ze des
Eis bergs. Das ist der ak tu el le
Streit fall und die ak tu el len
Aus ein an der set zun gen. Was
aber da hin ter steckt, ist zu -
nächst noch ver bor gen: Die

Mo ti ve, die Be weg grün de, die
Ver let zun gen, die Ge schich te
des Kon flikts, die Be dürf nis -
se der Be tei lig ten, die ver tre -
te nen In ter es sen. In ei nem
Me dia ti ons ge spräch sol len ge -
nau die se Hin ter grün de er ho -
ben wer den, weil da durch ein
bes se res Ver ständ nis der
Streit par tei en er reicht wird.
Dann fal len oft auch die Lö -
sun gen leich ter. 

– Ich krie ge mit, wie sich
zwei Män ner auf der Straße
hef tig strei ten. Sie be schimp fen
sich und die Si tua ti on droht zu
es ka lie ren. Was soll ich tun?

– Ein di rek tes Ein grei fen
auf der Straße ist ein Akt von
Zi vil cou ra ge und ein Ver -
such, den Aus bruch von Ge -
walt zu ver hin dern. Er ist nie
oh ne Ri si ko. Im schlimm sten
Fall kön nen sich die Ag gres -
sio nen ge gen den Schlich ter
wer den. Me dia ti on ist ei ne
be stimm te Ge spräch s tech nik
in ei nem Ver mitt lungs ge -

spräch, das einen
vor ge ge be nen, fe -
sten und frei ver -
ein bar ten Rah men
hat. Die Grund hal -
tun gen ei ner Me -
dia ti on hel fen aber
auch in ei ner sol -
chen Straßen sze -
ne. Die drei wich -
tig sten Faust re geln
für ein sol ches Ein -
grei fen sind:
schnell, ge mein -
sam und an dau -
ernd. Da mit ist ge -
meint: nicht war -
ten bis die Fäu ste
flie gen, son dern
mög lichst schon
im Vor feld ein grei -
fen und zwar am
be sten mit ei ner
über ra schen den
Idee, die die bei den
Streithäh ne trennt
und von ein an der
ab lenkt. Wich tig
ist, sich mög lichst

Hel fer zu su chen, al so Um ste -
hen de kon kret an zu spre chen:
„Hel fen sie mir, wir tren nen
die bei den, küm mern sie sich
um den Mann links!“ An dau -
ernd heißt, dass man sich
von ei ner ag gres si ven Re ak ti -
on nicht gleich ein schüch -
tern lässt und auf gibt, son -
dern ver sucht im Ge spräch zu
blei ben und neu zu agie ren.
Wenn man sich nicht ein -
grei fen traut, dann kann es
auch hel fen, aus ei ni gem Ab -
stand her aus den bei den zu -
zu ru fen: „Hö ren sie auf, ich
ru fe die Po li zei.“ Auf kei nen
Fall soll te man ge walt sam
ein grei fen, weil das nur neue
Ge walt pro vo ziert.

g Si mon Stri tar

Nicht ein fach Frie de,
Freu de, Ei er ku chen

Von der Kunst, Kon flik te als Chan cen zu ver ste hen –
Ein Me dia tor im Ge spräch



– A jö vő esz ten dőben, ja nu ár 12-én
a bu da pes ti Ipar mű vé sze ti Mú ze -
um ban nyí lik a mű vész nő élet mű-ki -
ál lí tá sa, amely fő ként a gobe li ne ket
ál lít ja majd a kö zép pont ba. Gon do -
lom, ez a mun ka az egyik fő hely re fog
ke rül ni.

– Úgy ter ve zem. Va ló já ban ez már
a má so dik olyan gobe li nem, amely a
re for má ci ó nak ál lít em lé ket. Az el sőt

1983-ban ké szí tet tem Lu ther szü le té -
sé nek öt szá za dik év for du ló já ra. Az ün -
nep ség so ro zat ke re té ben Frank furt ban
volt ki ál lít va. A mai na pig ott van az
evangélikus egyházi köz pontban. 

Na gyon rég óta fog lal koz ta tott a
gon do lat, hogy ma gyar  egy há zam -
nak is készítsek egy gobelint. Most,
a re for má ció kez de té nek öt szá za dik
év for du ló já ra ké szül ve jött el en nek
az ide je.

– Egy nyi tott Bib lia for má jú könyv
áll előt tünk, amely ben sok jel kép is van.

– Lu ther Már ton nak az egész éle -
tét be fo lyá sol ta a Szent írás. Úgy ér -
zem, a re for má ció so ha nem len ne
ennyi re ak tu á lis új ra, mint ma nap ság.
A re for má tor üze ne te – hogy fi gyel -
jünk Krisz tus ra – olyan sok em ber
éle té ben je len te ne se gít sé get, meg ol -
dást! Na gyon fon tos len ne az az eti -
kai alap, ame lyet Krisz tus ta ní tá sá ban
találunk meg…

– Mit tud ha tunk a most el ké szült
mű töb bi jel ké pé ről?

– A Bib lia az a könyv, amely ben
sok kér dé sünk re vá laszt kap ha tunk,
csak a meg fe le lő he lyen kell ki nyit -
nunk. A gobe li nem egyik ol da lán an -
nak a fi a tal Lu ther Már ton nak a
port ré ja lát ha tó, aki öt száz év vel ez -
előtt meg har col ta „ne mes har cát”. Szó
sze rint az éle tét tet te fel Meg vál tó ja
ügyé re. A mö göt te lát ha tó, még is a

kö zép pont ban ál ló, ke reszt ala kú
fény ar ra a Krisz tus ra em lé kez tet, aki
Lu ther egész éle tét is irá nyí tot ta.

A könyv má sik ol da lán a re for má -
ció négy alap ve tő tanítása ol vas ha tó la -
ti nul. A „So lus Ch ris tus” – egye dül
Krisz tus, „So la Scrip tu ra” – egye dül a
Szent írás, „So la Gra tia” – egye dül
ke gye lem ből és a „So la Fi des” – egye -
dül hit ál tal– hit té te lek nem csak re for -

má tor őse ink nek je len tet tek biz tos
ala po kat, de a kez de tek után öt száz év -
vel is épp oly fon to sak és alap ve tő ek. A
mun ká mon lát ha tó két év szám (1517–
2017) is er re utal.

– És a gobe lin jobb al só fe lé ben
meg je le nő ala kok?

– Van nak ma is olyanok, akik kö -
ve tik Jézus tanításait, igaz, saj nos
nem ele gen. Még min dig szük ség
len ne „erő sí tés re”.

– A február 19-ig lá to gat ha tó ki ál -
lí tás után mi lesz a gobe lin sor sa?

– Korábban már három oltárképet
ter vez tem egyházunknak, Ba la ton -
füred, Hévíz és Budapest-Rákoshegy
temp lomába. Ezek az alkotások nem
a reformációra készültek, de szel le -
mi ségük ahhoz kapcsolódik. Amíg
szőt tem őket, a helyi gyülekezeti ta -
gok kal való beszélgetésekre gon dol -
tam, arra, mennyire Krisztus az
evan gélikus hitünk középpontja.

Na gyon há lás va gyok a re for má ci -
ói em lék bi zott ság er köl csi és anya gi
tá mo ga tá sá ért, ezért ezt a mun ká mat
min den kép pen az egy há zam nak
adom. A De ák té ri Evan gé li kus Or -
szá gos Mú ze um fel újí tá si ter ve i be a
mér nök már be is raj zol ta a he lyét.

Nem so ká ra tel je sen el ké szül a
mun ka – So li Deo glo ria, az az egye -
dül Is te né a di cső ség.

g Bo da Zsu zsa

Lu ther és a Szentírás
kárpi tba szőve

In ter jú Pol gár Ró zsá val
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Az an gol re for má ció ide jén egy John
Bale ne vű drá ma író ilyen cí men írt
drá mát: A há rom tör vény. A da rab
sze rint Is ten há rom szor adott tör -
vényt az em be ri ség nek: elő ször a
ter mé szet tör vé nyét ad ta a szí vük be,
ami kor az em be rek lel ki is me re té be
ír ta, hogy mi a jó, és mi a rossz. Ezt
a tör vényt a szo do mi ták ta pos ták
meg. Má sod szor Mó ze sen ke resz tül
Is ten Tórát, Tíz pa ran cso la tot adott
a nép nek. Ezt pe dig a fa ri ze u sok
ha mis ta ní tá sa tor zí tot ta el. Ezért har -
ma dik al ka lom mal Jé zus ál tal adott
tör vényt, hi szen ő a He gyi be széd ben
a tör vény vég ső ér tel mé re, lel ké re, az
evan gé li um ra mu ta tott rá. A drá ma -
író sze rint Jé zus tisz ta ta ní tá sát vi -
szont a kö zép ko ri egy ház „ron tot ta
meg” a ba bo nás ta ní tá sá val, a tör vé -
nyes ke dé sé vel, ami kor az em be ri
cse le ke de tek re, az ér de mek re irá -
nyí tot ta a fi gyel met Is ten ke gyel me
he lyett, s Is ten ezért tá masz tot ta a re -
for má ci ót.

Tex tu sunk ban Jé zus sal mint ta ní -
tó val ta lál ko zunk. Igen, Jé zus e föl -
di szol gá la ta ide jén min de nek előtt ta -
ní tó volt, az őt kö ve tők, reá hall ga -
tók pe dig ta nít vá nyok. Vol tak kö rü -
löt te más ta ní tók is, de Jé zus volt az
igaz ta ní tó, mert ő nem úgy ta ní tott,
mint az írás tu dók, ha nem „ha ta -
lom mal”, az az „fe lül ről ka pott böl -
cses ség gel”, Is ten Lel ké nek ere jé vel. 

Az igaz ta ní tót fel le het is mer ni be -
szé dé nek tisz ta sá gá ról, vi lá gos sá gá -
ról, sza vá nak és tet té nek egy sé gé ről,
mai szó val a hi te les sé gé ről. A ha mis
ta ní tó „alul ról jö vő” em be ri böl cses -
sé get ta nít, okos ko dá sa azon ban ha -
mar fel is mer he tő. Per sze csak Jé zust,
az igaz ta ní tót kö vet ve vá lik egy ér tel -
mű vé, hogy a fa ri ze u sok ta ní tá sa
„ko vász”, olyas va la mi, amely meg -
ront ja az ere de ti tisz ta ta ní tást. Jé zus
tud ja, hogy a lát szó la gos okos ko dás
va ló já ban sö tét ség.

Jé zus ta nít, buz dít, vi gasz tal. Amíg
a fa ri ze u sok egy más kö zött súg nak-
búg nak, a né pet pe dig ma ni pu lál ják,
Jé zus fen nen hir de ti: „Nin csen olyan
rej tett do log, amely le ne lep le ződ nék,
és olyan ti tok, ami ki ne tu dód nék.”
Ön ma gun kat és em ber tár sa in kat
csap juk be, ami kor bű ne in ket ra vasz
em be ri tak ti ká val pa lás tol juk. Ta lán
rö vid tá von si ke re ket érünk el, de Is -
ten előtt már sem mit nem ta kar gat -
ha tunk. Az igaz ság nap fény re jut,
csak idő kér dé se. Ahogy ezt a ré gi la -

tin mon dás ta nít ja, ahogy ezt ké pen
is áb rá zol ták: „Ver i tas fi lia tem po ris”,
az az „az igaz ság az idő le á nya”. 

Az íté let lé nye ge, hogy őe lőt te
lep le zet le nül kell meg je len nünk. De
Is ten gon dos ko dott ar ról, hogy ama
el ke rül he tet len nap még se fáj jon ne -
künk, ezért Fi á nak ke reszt ha lá la ál -
tal az ő ke gyel mé nek ki rá lyi pa lást -
ját kí nál ja ne künk, hogy eb ben a
„le pel ben” meg me ne kül jünk. De ah -
hoz, hogy ez a fé nyes pa lást mi énk le -
hes sen, le kell ten nünk éle tünk
szennyes kö pö nye gét őe lőt te s azok
előtt, akik el len vét kez tünk.

Jé zus tud ja, hogy mi lyen ne héz le -
ten ni az élet ter het, meg val la ni be -
szennye zett sé gün ket, majd ki áll ni
az igaz ság mel lett. Ezért ő biz tat va,
buz dít va ta nít, több ször is is mét li re -
me gő tér dű ta nít vá nya i nak: „Ne fél -
je tek!” Ha a te rem tő Is ten a ve re bek -
ről is gon dos ko dik, mennyi vel in kább
gon dos ko dik az ő kép má sá ra te rem -
tett em ber ről!

Ige sza ka szunk ban ket tős bá tor ság -
ról van szó: a bűn val lás és a hit val lás
bá tor sá gá ról. Az elő ző egyé ni, az
utób bi kö zös sé gi ak tus. Csak az le het
hit val ló, aki bűn val ló. A bűn val lás hit -
val lás nél kül szub jek ti viz mus, a hit -
val lás bűn val lás nél kül pe dig ha mis,
kép mu ta tó be széd.

Aki le tet te egyé ni éle té nek ter hét,
azt Is ten a kö zös ség előt ti hit val lás -
ra hív ja meg: „…ha va la ki val lást tesz
ró lam az em be rek előtt, az Em ber fia
is val lást tesz ar ról az Is ten an gya lai
előtt.” A kö zös ség előtt hit val lás ra, fe -
lül ről ka pott bá tor ság ra van szük ség,
hi szen az igaz ság ki mon dó já nak, a
hit val ló nak em be ri szem pont ból
min den oka meg le het a fé le lem re: a
nép sze rűt len ség, a ne vet sé ges sé vá -
lás, a fe nye ge tett ség, po zí ció vesz tés,
ki át ko zás vagy akár az élet el vesz té -
se. Aki pe dig fel is me ri, hogy bűn val -
lás ra vagy akár hit val lás ra ka pott
be lül ről in dít ta tást, és ezt gyá va ság -
ból még sem te szi, ha nem ön ma gát,
lel ki is me re tét meg ke mé nyí ti, az – Jé -
zus sza va sze rint – a Szent lé lek el len
vét ke zik, s az nem nyer bo csá na tot!

A bűn val lás vagy a hit val lás nem
em be ri tel je sít mény. Is ten in dít bűn -
val lás ra és hit val lás ra ben nün ket, a
kér dés csu pán az, hogy en ge dünk-e
ne ki.

A re for má ció Is ten cse le ke de té nek
ün ne pe. A sö tét ség be, a ba bo na ság
és az eret nek ség mi att ko vásszá vált

ta ní tás ba Is ten fényt és vi lá gos sá got
vitt. Sű rű köd és ho mály után egy -
szer re, hir te len fel ra gyo gott Is ten
igé jé nek fé nye: az igaz em ber hit ből
él! És nem akár mi lyen hit ből, ha nem
Krisz tus-hit ből. Ab ból a hit ből, hogy
Is ten éret tünk em ber ré lett, s ez az
Em ber ön ként le tet te az ő éle tét
éret tünk, hogy ne künk éle tünk le -
gyen. Le ve tet te ki rá lyi pa lást ját, és re -
ánk öl töt te, hogy ezt az aján dé kot
meg pil lant va mi le dob has suk ma -
gunk ról szennyes kön tö sün ket.

Ezt az evan gé li u mot ér tet te meg
egy Ágos ton-ren di szer ze tes. Fel is -
mer te, hogy igen, Is ten cse le ke dett,
s ő már nem félt, csu pán en nek en -
ge del mes ke dett. Ez a fel is me rés ad -
ta szá má ra azt az em be ri leg néz ve
döb be ne tes me rész sé get, hogy da col -
va pá pá val, csá szár ral hit val ló ként ki -
áll jon és han go san így szól jon: „Itt ál -
lok, más ként nem te he tek!”

A re for má ció ün ne pén ne Lu ther
sze mé lyét néz zük, ne hőst fa rag junk
be lő le, ne őt ün ne pel jük, ne is csu pán
a re for má ci ót, ha nem a min dig cse -
lek vő, a leg le he tet le nebb hely zet ben
is le le mé nyes meg ol dást ta lá ló, a mi
em be ri sö tét sé günk be az ő te rem tő
vi lá gos sá gá val be ra gyo gó Is tent di cső -
ít sük! To váb bá is mer jük fel a „hit val -
ló hely ze te ket” egyé ni éle tünk ben,
gyü le ke ze tünk ben, egy há zunk ban, a
tár sa da lom ban, és evan gé li u mi bá tor -
ság gal szól junk, ki ált sunk mi is, ha Is -
ten er re in dít ben nün ket!

Ha ma, a re for má ció, az az a cse -
lek vő Is ten ün ne pén az ő sza vát
hall juk, meg ne ke mé nyít sük a szí -
vün ket!

g Dr. Fa bi ny Ti bor

Imád koz zunk! Mennyei Atyánk! Há -
lát adunk ne ked Fi a dért, az igaz ta -
ní tó ért, aki ha ta lom mal és sze re tet -
tel ta ní tott, buz dí tott, és ta nít, buz -
dít ma is ben nün ket! Há lát adunk ne -
ked az evan gé li um kő szál ként meg ál -
ló igaz sá gá ért s az igaz ta nú kért, a
hit val ló kért. Add, hogy az ő bá tor hi -
tü ket kö vet ve mi is hit val lók és igaz
ta núk le hes sünk! Ámen.

RE FOR M Á C IÓ ÜN NE PE  LK 12,110 

A re for má ció: Is ten cse le ke de te
AZ ÜNNEP IG ÉJE

Vi szony lag so kan zsú fo lód tunk össze
a fő vá ros egyik for gal mas te rén, a ru -
ha árus és pék sü te mé nyes bó dék kö -
zött sze ré nyen meg hú zó dó lot tó zó -
ban egy nap sü töt te, ám hű vös őszi
dél utá non. A pult nál idő sebb sze ren -
cse já té kos hölgy tár sal gott jól hall ha -
tó an a ki szol gá ló val, szem mel lát ha -
tó an csep pet sem za var tat va ma gát
at tól, hogy mö göt te nőt tön-nő a sor.

– És mond ja, La jos ka – szólt ne gé -
des han gon –, mi ért lesz nek ma guk
nyit va ok tó ber 23-án, az ün ne pen is?

– Mu száj, kez’ csók lom – vá la szol -
ta a sze ren cse já ték-fo ga dá sok köz tisz -
te let ben ál ló mes te re –, tet szik tud -
ni, az em be re ket nem ér dek li, hogy
ün nep nap van vagy va sár nap, ját sza -
ni akar nak, így egy-egy „ügye le tes lot -
tó zó nak” min dig nyit va kell len nie, és
most rám ke rült a sor. De nem ez a
leg rosszabb! Tes sék el kép zel ni, még
hús vét kor sem zár ha tunk be, mert ha
nem ta lál nak nyi tott üz le tet a vá sár -
lók, azon nal rek la mál nak, jön nek-
men nek a pa na szos le ve lek. Pe dig
hús vét kor azért még is in kább ott hon
kel le ne len nie min den ki nek a csa lád -
dal – tet te hoz zá.

– In kább csi nál ná nak gu lyás le -
vest, oszt’ töl te nék ott hon az időt –
szólt köz be egy cin gár kö zép ko rú.

– Nem gu lyás le vest, uram! Ha nem
son kát köll főz ni hús vét kor. Jó nagy
son kát mög to jást, oszt ka lá csot köll
en ni hoz zá – kont rá zott bor ízű han -
gon egy vél he tő en Sze ged ről vagy
kör nyé ké ről szár ma zó atya fi.

– Azt is le het – rep li ká zott a má -
sik. – De mi min dig egy jó le vest csi -
ná lunk meg ká posz tát.

– Meg el me het né nek temp lom ba.
Ha más kor nem, leg alább hús vét kor
il le ne – szó lalt meg ek kor ked ves,
sze líd han gon egy hölgy a sor kö ze -
pe tá já ról.

A csepp he lyi ség ben csönd lett,
meg sza kadt a hús vét ku li ná ris ér té ke it
tag la ló be szél ge tés. Akik elöl vol tak,
hát ra for dul tak, a há tul ál lók pe dig a
nya ku kat nyúj to gat ták, hogy meg -
néz hes sék a vak me rő meg szó la lót.

A hölgy azon ban nem szólt töb bet,
csen de sen várt to vább a so rá ra.

A be szél ge tés nem in dult új ra,
min den ki na pi rend re tért a kü lön le -
ges vé le mény fe lett, és mi köz ben
várt a so rá ra, ta lán el gon dol ko zott a
fel ve tett új sze rű hús vé ti prog ram le -
he tő sé gen.

Csak a bor ízű nek volt még né mi
mon da ni va ló ja, de már ő is csak rö -
vi den szólt:

– Ja. Temp lom ba. Hús vét kor –
mor zsol gat ta el mé láz va, fo gai kö zött
a sza va kat.

g Gyar ma ti Gá bor

Lot tó zó ban

b Ami kor be lép tem Pol gár Ró zsa Kos suth-dí jas kár pit mű vész ott ho ni
műtermében, a nem rég el ké szült re for má ci ói gobe lin a fal ra volt erő -
sít ve. Ahogyan a ve le szem ben lé vő ál ló lám pa még job ban meg vi lá -
gí tot ta a tex tilt, az ad dig rej tet ten meg bú jó arany szá lak csil log va ver -
ték vissza a fényt, fi nom ra gyo gást ad va a mű al ko tás nak. Jel ké pes nek
gon dol tam a mo men tu mot – Lu ther Már ton és a re for má ció is csak
Krisz tus fé nyé ben nye ri el iga zi szí ne it és csil lo gá sát.

MEG HÍ VÓ
Öröm mel adunk hírt ró la, hogy a de cem be ri tűz eset után le bon tott pusz -
ta föld vá ri pa ró kia he lyén meg kez dő dött az új gyü le ke ze ti ház épí té se.
A temp lo munk ban ok tó ber 31-én, re for má ció ün ne pén 15 óra kor kez -
dő dő ün ne pi is ten tisz te let után he lyez zük el az épü let alap kö vét.

Ezen az al kal mon adunk há lát Is ten nek temp lo mun kért is, amely nek
alap kö vét ép pen egy év szá zad dal ez előtt, 1911. ok tó ber 31-én tet ték le.
Igét hir det: Ri bár Já nos es pe res.

Sze re tet tel vár juk csa lád já val együtt öröm ün ne pünk re. (Az is ten tisz -
te let per sely pén zét az új gyü le ke ze ti te rem be ren de zé sé re for dít juk.)
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Luther válogatott művei 5.
Biblifordítás, vigasztalás, imádság

4990 Ft he lyett 3992 Ft

Lu ther Már ton

Bűn bá nat – Ke reszt ség –
Úr va cso ra
Há rom ser mo a szent sé gek ről

A Ma gyar Lu ther Fü ze tek cí mű so -
ro za tunk 4. ki ad vá nya Lu ther Már -
ton nak 1519-ből szár ma zó, a szent -
sé gek ről szó ló há rom fon tos ira tát
tar tal maz za. 1517 után Lu thert egy -

re in kább sür get ték ba rá tai, hogy
tisz táz za a szent sé gek ről val lott né -
ze te it. A re for má tor ugyan is sza kí -
tott a ró mai egy ház nak a hét szent -
ség ről szó ló ta ní tá sá val. 1519-ben
Lu ther még há rom szent ség ről be -
szél (bűn bá nat, ke reszt ség, úr va -
cso ra), de egy év múl va a bűn bá na -
tot nem te kin ti ön ál ló sak ra men tum -
nak, ha nem be ol vaszt ja a ke reszt ség
szent sé gé be.

730 Ft he lyett 584 Ft

Lu ther Már ton

Elő szók a Szent írás
köny ve i hez

Born kamm sze rint ha Lu ther ma
egy teo ló gi ai fa kul tá son ta ní ta na,
ak kor bi zo nyá ra az Ószö vet ség pro -
fesszo ra len ne, hi szen leg töb bet
az Ótes ta men tum köny ve it ma -
gya ráz ta. Lu ther azon ban még sem
a mai ér te lem ben vett „szá raz szak -

em ber” ka te gó ri á já ba tar to zik. A
Bib lia for dí tá sa és ma gya rá za ta
köz ben ízig-vé rig teo ló gus ma rad,
s Born kamm ta lá ló an ne ve zi az
Elő szó kat a lu the ri teo ló gia „rö vid
sum má za tá nak”. A köny vet sze re -
tet tel ajánl juk az egy ház tag ja i nak

fi gyel mé be, de azok nak is, akik a
Bib lia vagy Lu ther iránt „kí vül ről”
ér dek lőd nek. Lu ther az Elő szó kat az
ol va sók ked vé ért ír ta, a Szent írás
ol va sá sá ra, az evan gé li um meg ér -
té sé re akart szen ve dé lyes pe da gó -
gus ként ta ní ta ni.

1980 Ft he lyett 1584 Ft

Lu ther Már ton

Jer, ör vend jünk,
ke resz tyé nek
Lu ther írá sa i ból min den na pi
áhítat ra

„Az evan gé li um mal olyan kincs -
hez ju tot tunk, mely nek ne ve nem
pénz, nem va gyon, nem e vi lá gi
ha ta lom, di cső ség és gyö nyö rű ség,
ha nem re mény ség, még pe dig élő,
bol dog re mény ség, amely tes tünk -

ben-lel künk ben meg ele ve nít, és bol -
dog gá tesz – tel jes ség gel, örök re” –
ol vas hat juk egyik áhí ta tá ban. Lu ther
Már ton, Is ten nek ez a tíz ta len tu mos
szol gá ja va ló já ban „egy-ügyű” em -
ber volt. Egész éle té ben, küz del -
me i ben, pro fesszo ri mun ká já ban,
egy há zi szol gá la tá nak min den pil la -
na tá ban egy va la mi fog lal koz tat ta: Is -
ten igé je.

1700 Ft he lyett 1360 Ft

Itt zés Gá bor

Ch ris tum trey ben
Lu ther bib lia ér tel me zé se a Szent -
írás köny ve i hez írt elő szói alap ján

Itt zés Gá bor ta nul má nyá ban Lu -
ther nek a Bib lia köny ve i hez írt elő -
szói alap ján vizs gál ja, hogy a re for -
má tor teo ló gi á já ban mi ért és ho -
gyan ke rül ki tün te tett hely re a Szent -
írás. Az elő szók ban Lu ther nem -
csak ér tel mez bib li ai szö ve ge ket, ha -

nem ar ról be szél, ho gyan, mi lyen el -
vek kel és mód sze rek kel kö ze lít a
szö veg hez, vagy is az elő szók a re for -
má tor bib lia ér tel me zé sé nek me ta szö -
ve ge i ként ér tel mez he tők.

590 Ft he lyett 472 Ft 

Só lyom Je n

Ta nul junk új ra Lu ther től
Dr. Só lyom Je nő (1904–1976)
vá lo ga tott írá sai

A kö te tet két ta nul mány ve ze ti be. Dr.
Fa bi ny Ti bor dr. Só lyom Je nő élet út -
ját vá zol ja, Ke ve há zi Lász ló pe dig
mun kás sá gá ról ad is mer te tőt. Ezt

kö ve tik a vá lo ga tott cik kek. A kö tet
cí mét az Elő re Lu ther rel! cí mű cik ké -
nek zá ró gon do la tai ins pi rál ták. Ezt a
cik két így fe jez te be: „Ta nul junk új -
ra men től töb bet Lu ther től! Ta nul -
junk tő le leg alább annyit, mint
amennyit ta nul tak tő le an nak ide jén
ma gyar ta nít vá nyai! Ta nul junk tő le
új ra: az egy ház ban az evan gé li om
min den előtt!”

2300 Ft he lyett 1840 Ft

Eric W. Gritsch

Is ten ud va ri bo lond ja
Lu ther Már ton ko runk
pers pek tí vá já ból

Ki volt Lu ther Már ton? Csa ló dott, ki -
ug rott szer ze tes, aki lec két adott
ke resz tény sza bad ság ból egy to ta li -

tá ri us ke resz tény kul tú rá nak; bő -
be szé dű pap-pro fesszor, a mun ka
meg szál lott ja, aki a ter mé szet ben, a
ze né ben és a nyelv ben fel tá ru ló ha -
tár ta lant jó ér zék kel és íz lés sel ra gad -
ja meg; aki nek jel sza va – „Itt ál lok”
– egy olyan moz ga lom har ci ki ál tá -

sa lett, amely el kö te lez te ma gát a hi -
e rar chi kus kle ri ka liz mus el le ni harc -
ra? Ez csak kis íze lí tő a sok kép más -
ból. Ez a könyv a tör té ne ti Lu thert,
va la mint a leg fon to sabb tu do má -
nyos fel fe de zé se ket pró bál ja meg
vissza te kin tés for má já ban is mer tet -
ni. Az a cél ja, hogy egy szer re mu tas -
sa be és ér té kel je Lu ther Már tont. A
szer ző az ame ri kai Lu ther Ku ta tó in -
té zet igaz ga tó ja.

2750 Ft he lyett 2200 Ft

Bir kás An tal

Re for má ció, ál lam -
hatalom, po li ti ka
Lu ther és Kál vin jog fi lo zó fi ai
és po li ti kai filozófiai né ze tei

A két nagy re for má tor gon dol ko dá -
sa messze túl nyú lik a teo ló gia ha tá -
ra in. Lu ther és Kál vin ha tá sa a po li -
ti ka, a gaz da ság, a jog tu do mány, a ze -
ne, a mo dern ter mé szet tu do mány ki -
bon ta ko zá sa, il let ve át ala ku lá sa te rén
is tet ten ér he tő. Lu ther és Kál vin
mun kás sá gá nak ha tá sa a mo dern
kor em be re szá má ra meg ke rül he tet -
len. Ez a meg ál la pí tás nem csu pán a

teo ló gi á ra, de a jog- és a po li ti ka tör -
té net ala ku lá sá ra is vo nat ko zik. Kü -
lö nö sen is igaz ez az olyan kér dé sek
ese té ben, mint a ha ta lom ere de te, az
en ge del mes ség kér dé se, evan gé li um
és a po li ti ka vi szo nya, az al kot mány
és a jog mi ben lé te. Ez a könyv a ha -
ta lom és a po li ti ka, az ál lam és a jog
vi lá gá val kap cso la tos re for má to ri
gon do la to kat, a két nagy re for má tor -
nak az ál lam ha ta lom, jog és po li ti ka
kap csán ki fej tett né ze te it igyek szik
ele mez ni és tu do má nyos ala pos ság -
gal fel tár ni.

1150 Ft he lyett 920 Ft 

Mar tin Treu

Lu ther Már ton,
a re for má tor
Ki ál lí tás ve ze tő

Lu ther Már ton sze mé lye és mű ve el -
ső sor ban a re for má ció egy há zai
szá má ra meg ha tá ro zó, de nem két -
sé ges, hogy teo ló gi ai és kul tu rá lis je -
len tő sé ge és ha tá sa messze túl nyú -
lik a pro tes táns kö zös sé gek ha tá ra -
in. Jog gal tart hat ér dek lő dés re szá -
mot a test vér egy há zak, de min den
iro dal már, mű vé szet- és kul túr tör -

té nész, sőt a szé les köz vé le mény
ré szé ről is. Ez a ki ál lí tás szi kár és tár -
gyi la gos in for má ci ós anya gá val se -
gít het min den ér dek lő dő nek, hogy
a Lu ther ről és a re for má ci ó ról ko -
ráb ban szer zett is me re te it pon to sít -
sa, a ro man ti kus ha tá sok tól sem
men tes ra jon gá sát re á lis el kö te le zés -
sé for mál ja, vagy eset leg meg lé vő
elő íté le te it kor ri gál ja. Az kü lön is ör -
ven de tes és di csé ret re mél tó, hogy
a vi lág já ró ki ál lí tás itt ho ni anyag gal
is bő vül, ahogy e ka ta ló gus Lu ther
és Ma gyar or szág cí mű fe je ze te is bi -
zo nyít ja.

1195 Ft he lyett 956 Ft

Walt her von Lo e we nich

Theo lo gia cru cis
A ke reszt teo ló gi á ja Lu ther nél

Walt her von Lo e we nich (1903–
1992) né met egy ház tör té nésznek
és Lu ther-ku ta tónak most ma gya -
rul is ol vas ha tó köny ve elő ször
1929-ben je lent meg. E ma már
teo ló gi ai klasszi kus nak te kint he tő
mű nagy sze re pet ját szott a két vi -

lág há bo rú kö zöt ti „Lu ther-re ne -
szánsz ban”. Ma gyar or szá gon a má -
so dik vi lág há bo rú után Mun tag
An dor és Gáncs Ala dár ké szí tet tek
egy for dí tást, mely nek kéz ira ta év -
ti ze de ken ke resz tül ha tott teo ló gu -
sok és lel ké szek azon nem ze dé ke i -
re, ame lyek nem ri ad tak vissza a lu -

Reformációi Lut
Aláb bi könyv aján lónk ban re for má to runk, Lu ther Már ton mű ve i ből, il -
let ve a ró la szó ló mun kák ból kí ná lunk gaz dag ol vas ni va lót – ked vez mé -
nyes áron. A vá lasz ték ban meg ta lál ha tók a Lu ther Ki adó (ko ráb ban Evan -
gé li kus Saj tó osz tály), il let ve más ki adók ál tal meg je len te tett kö te tek is.
Ez al ka lom mal ki adónk kö te te i re húsz szá za lék, más ki adók köny ve i -
re tíz szá za lék ked vez ményt nyúj tunk tisz telt ol va só ink nak, tíz ezer fo -
rin tos vagy azt meg ha la dó ér té kű meg ren de lés ese tén pe dig át vál lal juk
a pos ta költ sé get. Ak ci ónk a no vem ber 21-ig be ér ke ző meg ren de lé sek -
re, il let ve bol ti vá sár lás ra vo nat ko zik.

g Lu ther Ki adó

reformációi könyvvásár

ÚJ!
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the ri gon dol ko dás ban rej lő mély sé -
gek től, az el rej tőz kö dő Is ten (De us
abs con di tus) vagy a ke reszt hor do -
zás esz mé jé től.

1200 Ft he lyett 960 Ft

Lu ther Már ton

Kis ká té ja

Ezt a for dí tást a Kon kor dia könyv
(= az evan gé li kus egy ház hit val lá sa -
i nak gyűj te mé nye) né met és la tin szö -

ve ge alap ján az 1929. évi ma gyar
em lék ki adás fi gye lem be vé te lé vel ké -
szí tet te és ma gya rá za tok kal el lát ta
Prőh le Ká roly teo ló gi ai ta nár.

250 Ft he lyett 200 Ft

Lu ther Már ton

Ho gyan szem lél jük
Krisz tus szent szen ve dé sét?
– Így imád koz zál!
Egy sze rű út mu ta tó az imád ko zás ra

A Ma gyar Lu ther Köny vek és a
Ma gyar Lu ther Fü ze tek cí mű so ro -
za to kat a Ma gyar or szá gi Lu ther
Szö vet ség in dí tot ta út já ra. Az 1991-
ben ala kult szö vet ség az egy ko ri Lu -

ther Tár sa ság és az Or szá gos Lu -
ther Szö vet ség jog utód ja. A ki ad vá -
nyok meg je len te té sé nek gon do la tát
az a fel is me rés hív ta élet re, hogy a
lu the ri élet mű nek ak tu á lis üze ne -
te van a 20. szá zad vé gén élő ma -
gyar ke resz tyén ség és az ér dek lő dő
ol va só kö zön ség szá má ra is. A köny -
vek és a fü ze tek egy szer re há rom
kö zös ség hez szól nak: 1. min de nek -
előtt az evan gé li kus egy ház né pé -
hez az el en ged he tet len teo ló gi ai
esz mé lés és meg úju lás je gyé ben; 2.
a ha zai tu do má nyos ku ta tók – teo -
ló gu sok, tör té né szek és iro da lom -
tör té né szek – szak mai kö zös sé gé -
hez; 3. min den olyan ma gyar nyel -
vű ol va só hoz, aki a lu the ri élet mű
és a re for má ció mai je len tő sége
iránt ér dek lő dést ta nú sít. A Lu ther -

től szár ma zó és a re for má ció ko rá -
ban ke let ke zett írá sok a so ro za tok
bor dó fe de lű kö te te i ben, a Lu ther -
ről és a re for má ci ó ról szó ló ta nul -
má nyok pe dig sár ga szí nű bo rí tó -
lap alatt ta lál ha tók.

700 Ft he lyett 630 Ft

Lu ther Már ton

Hei del ber gi dis pu tá ció

860 Ft he lyett 774 Ft

Wiczi án De zs

Lu ther mint pro fesszor

Pro fesszo ri mun ká ja a wit ten ber gi
egye te men, kü lö nö sen el ső elő adá -
sai alap ján

690 Ft he lyett 621 Ft

Só lyom Je n

Lu ther és Ma gyar or szág

A re for má tor kap cso la ta ha zánk -
kal ha lá lá ig

860 Ft he lyett 774 Ft

Lu ther Már ton

Négy vi gasz ta ló zsol tár
Má ria ma gyar ki rály né hoz
A 37., 62., 94., 109. zsol tár
ma gya rá za ta

880 Ft he lyett 792 Ft

Lu ther Már ton

A szol gai aka rat
De ser vo ar bit rio

1500 Ft he lyett 1350 Ft

Ger hard Ebe ling

Lu ther
Be ve ze tés a re for má tor
gon dol ko dá sá ba

A szá mos for dí tást meg ért, Lu ther cí -
mű könyv anya ga – mint a szer ző
elő sza vá ból is meg tud juk – ere de ti -
leg egy olyan elő adás -so ro zat volt,
amely nem csu pán teo ló gu sok nak,
ha nem vi lá gi pá lyá ra ké szü lő egye te -
mis ták nak is szólt. A szer ző a lu the -
ri élet mű ala pos is me rő je ként min -
den ki szá má ra ért he tő mó don kí ván -

ja az ol va sót Lu ther fe szült sé ge ket ér -
zé ke lő gon dol ko dá sá ba be ve zet ni,
ki mu tat ván, hogy az a „di cho to mi -
kus” gon dol ko dás az aláb bi an ti té zis -
re épül: fi lo zó fia és teo ló gia, be tű és
lé lek, tör vény és evan gé li um, sze mély

és cse le ke det, hit és sze re tet, Krisz -
tus or szá ga és a vi lág bi ro dal ma,
sza bad ság és kö tött ség, rej tő ző és
meg nyi lat ko zó Is ten.

1200 Ft he lyett 1080 Ft 

Ger hard O. For de

Ki a ke reszt teo ló gu sa?
Gon do la tok Lu ther hei del ber gi
dis pu tá ci ó já ról

Lu ther egy ko ri drá mai teo ló gi á ja
For de in terp re tá ci ó já ban az ol va só sa -
ját drá má já vá vá lik. For de Lu ther hez
ha son ló an az ige hir de tés ér de ké ben
mű ve li a teo ló gi át. E ra di ká lis teo ló -
gia ra di ká lis kép vi se lő je ként a 21.
szá za di ol va sót is meg szó lít ja, hogy a
ke reszt elé ál lít sa. Cél ja, hogy ol va sói

is a ke reszt teo ló gu sai le gye nek, hogy
le dönt se a na gyo kat az ő én jük, a buz -
gó hí vő ket pe dig sa ját hi tük tró nu sá -
ról. Hogy va ló ban a ke reszt le hes sen
„egye dül a mi teo ló gi ánk”. Aki ket a ke -
reszt így por ba dön tött, azok im már
bát ran mond ják, hir de tik és éne ke lik
két ezer év óta a ke reszt teo ló gu sa i val,
így Pál apos tol lal, Lu ther rel és For dé -
val is együtt azt, ami a va ló ság.

1200 Ft he lyett 1080 Ft

Lu ther Már ton

Ti zen négy vi gasz ta ló kép
Meg fá rad tak nak és meg ter hel tek nek

Lu ther Már ton 1519 őszén ír ta ezt a
mű vét Bölcs Fri gyes vá lasz tó fe je de -
lem ré szé re. A fe je de lem 1519 nya rán
a csá szár vá lasz tás iz gal mai kö vet kez -

té ben sú lyo san meg be te ge dett. Ud -
va ri lel ké sze, dr. Ge org Spa la tin fel -
kér te Lu thert, ké szít sen vi gasz ta ló
ira tot a fe je de lem nek. A re for má tor
ti zen négy pont ban fog lal ta össze
mon da ni va ló it. A kö zép kor szent jei
kö zül ugyan is kü lö nö sen ti zen né gyet
szok tak se gít sé gül hív ni a baj ba  ju tott
em be rek. Eze ket a szen te ket ké pe ken,
dom bor mű ve ken áb rá zol ták, s rend -
sze rint két sor ban he lyez ték el őket
úgy, hogy a fel ső sor ban is hét és az

al só ban is hét szent ké pe volt lát ha -
tó. Lu ther e köny vé ben azért ad két -
szer hét vi gasz ta ló lel ki ké pet, hogy
a ti zen négy evan gé li u mi vi gasz ta lás
ki szo rít sa a ti zen négy „se gí tő szen -
tet, aki ket min den rossz el űző i nek
tart és se gít sé gül hív a ba bo na”.

400 Ft he lyett 360 Ft

Kincz ler Irén

Lu ther

Pál apos tol óta, aki a da masz ku szi
úton tért meg, sen ki nem ra gasz ko -
dott úgy a ke reszt re fe szí tett és fel tá -

ma dott Jé zus Krisz tus hoz, mint Lu -
ther. Má sok nak ez tan té tel volt, ne ki
élet és le ve gő. Teo ló gi á já nak rö vid fog -
la la ta: so lus Ch ris tus, so la fi de, so la
gra tia, so la Scrip tu ra (egye dül Krisz -
tus, egye dül hit ál tal, egye dül ke gye -
lem ből, egye dül az Írás); ez ne ki szen -
ve dés árán meg szer zett lel ki is me re ti
sza bad sá got, új em ber sé get je len tett.

340 Ft he lyett 306 Ft 

Jo seph
Fi ennes

Lu ther
Aki meg vál toz -
tat ta a vi lá got
(DVD)

An no 1505: az if jú
Lu ther Már ton fé lel me tes vi har ba ke -
rül, és egy kö zeli vil lám csa pás mi att
majd nem az éle tét ve szí ti. Ez a meg -
rá zó él mény ar ra az el ha tá ro zás ra
ösz tön zi, hogy tel jes éle tét Is ten szol -
gá la tá ba ál lít sa. 1510-ben Wit ten berg -
ben el kez di teo ló gi ai ta nul má nya it.
Ami kor 1517-ben a X. Leó pá pa ál tal
kez de mé nye zett bú csú cé du lák áru sí -
tá sa el len til ta ko zik, és a 95 té tel ből ál -
ló til ta ko zá sát a vár temp lom ka pu já -
ra ki szö ge zi, az ese mé nyek drá ma i an
ki éle ződ nek. A pá pa ki át koz za, a csá -
szár meg ve ti, de az eret nek nek ki ki ál -
tott Lu ther még sem von ja vissza írá -
sa it. Lu ther Már ton lel ki is me re té re és
a jó zan ság ra hi vat koz va egye dül a
Bib lia te kin té lyét is me ri el.

1550 Ft he lyett 1395 Ft

ther-könyvvásár

A könyvek az alábbi elér -
hetőségeken rendelhetők meg: 
• levélben: Luther Kiadó

 Budapest, Üllői út .
• e-mailben:

kiado@lutheran.hu
• faxon: /-
Személyesen megvásárolhatók
az Üllői út . szám alatti
könyvesboltunkban hétfőtől
péntekig – óra között.

reformációi könyvvásár
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Ak bu deš pro siť o mi losť-Boh dá
no vú možnosť. Je užitoč né, po sta viť
si kri tic ké otáz ky prá ve dnes, na
pa miat ku re for má cie. Ma li by sme sa
úp rim ne pred Bo hom pý tať na dô -
vo dy svo jich ne ús pe chov. Má me
cir kev oslo bo de né ho evan je lia.Vie -
me, že zá sa dy vie ry a živo ta bo li re -
for má ci ou po sta ve né dob re. Pred sa
sa nám však v našich ro di nách ne da -
rí tak, ako by sme si pria li. Naše kos -
to ly navšte vu jú naj mä starší ľudia.

Ho ci má me všet ky možnos ti,prá ca
s mlá dežou v mno hých zbo roch zly -
há va. Oslo bo de né evan je lium má byť
da rom pre mno hých… Ostá va však
skôr za múr mi kos to lov. Sú za tým
naše zly ha nia? Pre hrešili sme sa
pro ti Hos po di no vi ako Jó bo vi sy no -
via,a tak nás Boh „vy dal do mo ci
vlast nej vi ny”? V čom je naša vi na?
Má lo lás ky? Ob vi ňo va nie iných za
svo je zly ha nia, vy ho vá ra nie sa na ne -
priaz ni vé spo lo čen ské pod mien ky?

Strach z hľada nia no vých ciest odo -
vzdá va nia evan je lia no vým ľudom?
„Ak bu deš hľadať Bo ha a Všemo hú -
ce ho bu deš pro siť o mi losť, ak si čis -
tý a úp rim ný, tak te raz po vs ta ne kvô -
li te be a zno vu zria di prí by tok tvo -
jej spra vod li vos ti.“ Čis to ta a úp rim -
nosť zna me ná zá u jem o to, aby som
sa vi del tak, ako ma vi dí Boh. Pros -
me o mi losť! Boh nás ne za vr hol!
Boh nám ešte na pl ní ús ta smie -
chom!

„Spra vod li vý zo svo jej vie ry bu de žiť!” (Aba kuk 2,4.b)
„A tak ospra vedl ne ní z vie ry má me po koj s Bo hom skr ze svoj ho Pá na
Ježiša Kris ta. Skr ze Ne ho do stal sa nám vie rou aj prí stup k mi los ti,
v kto rej sto jí me.” (List Rím skym 5,1–2.)

Slovenská príloha
Stranu zostavila: Hilda Guláčiová-Fabuľová

Keď náš Pán a Maj ster
ho vo rí: Po ká nie čiň te, tak
chce, aby ce lý život Je ho
ve ria cich na ze mi bol
usta vič ným po ká ním.

Ne do ko na lá po božnosť
ale bo ne do ko na lá lás ka
umie ra jú ce ho nut ne pri-
náša so se bou veľké oba-
vy, áno, o čo je lás ka men-
šia, o to väčší je strach.

Každý kresťan, kto rý
po ciťuje pra vú ľútosť nad
svo ji mi hriech mi, má úpl né
od pus te nie tres tu aj vi ny,
kto ré mu pat rí aj bez 
od pus tkov.

Oprav di vým po kla dom
Cir kvi je však svä té evan-
je lium o Božej slá ve a
mi los ti. Ten to po klad je 
však, pri ro dze ne, vo veľkej
ne ná vis ti, le bo pô so bí, že
pr ví bu dú po sled ný mi.

Pre to sú po kla dy evan-
je lia sieťou, kto rou ke dy si
lo vi li bo ha tých ľudí.
Avšak po kla dy od pus tkov
sú sieťou, kto rou v dnešnej do be
lo via bo hat stvo ľudí.

Kresťanov tre ba po u čo vať,
že ten, kto chu dob né mu dá va,
núdz ne mu požičia va, lepšie
ro bí, ako ke by si kú pil 
od pus t ky.

Mar tin Lut her

Vý po ve de pro ti od pus tkom
Vý be r

Pred pár mi rok mi sme si za ložili pek -
nú tra dí ciu: Ob čas si po zý va me z vi -
diec kych cir kev ných zbo rov so slo -
ven ský mi ko re ň mi do Bu da pešti na
spo loč né služby Božie.

Tak už navští vi li nás z Ja či, z Kirťu,
z Mag ló du, zVeľkej Tar či, z Čo má du
a zo Čer ni.

Na dru hú ok tób ro vú ne deľu pri ja li
naše po zva nie na ši bra tia a naše ses -
try zo Če me ru.

Pri chá dza li k nám s jed ným pl -
ným au to bu som s ve de ním Ju ra ja Jo -
han na. Ako to pán fa rár vo svo jom

po zdra ve vy svet lil, na Če me ri ešte
žijú živé tra dí ciá: staršie ženy ešte
no sie va jú tie to krás ne kro je, čo zde -
di li od svo jich ro di čov. Ony ešte po -
čú va li do ma ke dy si slo ven ský ja zyk.
Ich vnu ky a vnuč ky sa učia slo ven -
či nu v ško le. Dob re bo lo v brat -
skom a ses ter skom spo lo čen stve

spo lu spie vať, mod liť sa a po čuť
Božie Slo vá na ja zy ku našich pred -
kov. Slo vo Božie na tú to ne deľu
nám mal od kaz, že Náš Pán chce nás
po sil niť: náš vnú tor ný člo vek-aby zo
svoj ho úp rim né ho srd ca sme spra -

vi li všet ko: sme sa mod li li a da li da -
lej z tých da rov, čo sme do sta li od
Ne ho. Dob re bo lo po čuť ako krás -
ne zne jú zo srd ca spie va jú ce pies ne
z Tra nos ciu sa a pa mä tať sa na dáv -
ne ča sy: ako moh li spie vať a mod liť
sa naši pred ko via. Dob re bo lo cí tiť,
že spá ja nás nie len sploč ná mi nú losť,
spo lu pat rič nosť, ale náš Kris tus, Je -
ho lás ka.

V zá ve reč nej čas ti služieb Boží
brat fa rár z Če me ru ho vo ril o tom,
že pred dl hý mi rok mi otec bý va lé ho
pá na fa rá ra, Pe te ra So ly má ra cho die -
val sem do Lut he rov dvor držia vať
služby Božie. Aj ten fakt je spo loč -
ný a spá ja nás. Do sta li sme od nich
jed nu krás nu lut he ro vú ružu a kni -
hu His to ria Če me ru. Oni do sta li od
nás slo ven ský spev ník a kni hu
z Veľkej Tar či.

Po pria teľskom roz ho vo re pri ká -
vič ku sme sa do hod li, že sa stret ne -
me dru hý krát na Če me ri: na na sle -
du jú com po du ja tí. Keď sme sa po zre li
náš Lut he rov dvor a Lut he ro vu so -
chu, naši bra tia a naše ses try od chá -
dza li ešte na vý let v Bu da pešti.

Tie to stret nu tia nás po sil ňu jú
nie len v spo lu pat rič nos ti, ale aj
v Kris to vej lás ke nás ob no via
a upev  ňu jú. Do sta ne me sa bližšie
k nášmu Pá no vi a aj našim bra tiam
a ses trám. Po má ha jú nám do siah núť
sa, po čom túžime: ob no viť nás
v Kris to vi.
g Hil da Gu lá i ová-Fa buová

Túžba po ob no ve ní

Ecc le sia sem per re for man da je jed -
nou zo zá sad, kto ré sa do sta li v re for -
mač ných ča soch do pop re dia. Hlá sa
prav du,na kto rú ra di za búd a me: Je
po treb né, aby sa cir kev, te da každý
kresťan vždy na no vo re for mo val.
Už sta rá zmlú va nám v prí be hu o po -
to pe sve ta uka zu je, že Boh si želá aby
sme sa na no vo for mo va li (re-for mo -
va li) vo vzťahu k Ne mu.

Za No acho vých čias uro bil re for mu
Boh. Uro bil ju vte dy je di ným možným
spô so bom-ok rem No acho vej ro di ny
ná sil ne zni čil živo ty všet kých, kto rých
stvo ril, ho ci Ho pri tom „za bo le lo srd -
ce”. Bo lo to pr vý a podľa Je ho slov i po -
sled ný raz, keď tak to za sia hol. Od vte -
dy Boh pre ne chá va ľud ské ob no vo va -

nie sa našej vô li. Lenže aké skla ma nie!
Po nád her nom uzat vo re ní zmlu vy
me dzi Bo hom a No achom, No acho -
vo po tom stvo sta via ba by lon skú vežu.
To nie je len his to ric ký fakt, je to
i dnešný stav. Boh po slal Svoj ho Sy na,
aby s na mi uro bil zmu vu o spa se ní.
Ho ci sme ju s ra dosťou „pod pí sa li”,
pred sa len po ti chuč ky ďa lej sta via me
ba by lon skú vežu.

Pa miat ka re for má cie nám ne pri -
po mí na iba Lut he ra zve rej ňu jú ce ho
svo je vý po ve de pro ti od pus tkom.
Pri po mí na nám, že by sme ma li čí -
tať i Božie vý po ve de pro ti nám. Boh
nás, te raz už cez Pá na Ježiša vo lá: Vy -
j di z ko rá bu svoj ho sta ré ho ja. Vy veď
z ta de i ce lú svo ju ro di nu.

Ne zos tá vaj me za deb ne ní a izo lo -
va ní vo svo jej ar che. Vy j di me a s Bo -
žou po mo cou sa pus tíme do re for -
má cie sa mých se ba. Nech ce me zre -
for mo vať všet ko hneď a za každú ce -
nu. Sú s treď me sa na to, aby sme zre -
for mo va li sa mých se ba. Byť ve ria ci
pred sa ne zna me ná stáť v bez pro -
stred nej blíz kos ti Bo ha. Byť ve ria ci
zna me ná krá čať so svo jím Bo hom. Je
to ná roč ná tú ra. Ozaj st ný beh na dl -
hú trať. Ale nie je to nič, čo by sme
s Božou po mo cou ne do ká za li. Než
te da – re for má cii zdar! Pusťme sa do
nej. Ale pa mä taj me, že nie všet ko
oko lo nás, pre dovšet kým MY sa má -
me re for mo vať.

g Jan ka Stra ko vá

Re for muj me vežu

szlovák oldal
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b Az úgy ne ve zett ha lál kö ze li él -
mé nyek oka nem le het az agyi
oxi gén hi ány, mert a tu dat mű kö -
dé se nem kö ve ti az agy mű kö -
dést; és mert nem rit kán a hal -
dok ló mel lett tar tóz ko dó egész -
sé ges hoz zá tar to zók is ta pasz tal -
nak ilyen él mé nye ket.

A ha lál kö ze lé be ke rült em be rek tíz-
húsz szá za lé ka szá mol be ha lál kö zeli
él mé nyek ről. So kan nagy nyu gal -
mat, bé kes sé get érez nek, né hány
pil la nat alatt film sze rű en le pe reg
előt tük az éle tük, lát ják tet te ik má -
sok ra gya ko rolt ha tá sát, ki lép nek a
tes tük ből, ko ráb ban el hunyt sze mé -
lyek kel vagy an gya lok kal ta lál koz nak. 

A kü lö nös je len ség gel im már har -
minc éve fog lal ko zik az IANDS (In -
ter na ti o nal As so ci a ti on for Near-
Death Stu di es) el ne ve zé sű, a ha lál kö -
ze li él mé nye ket ku ta tó nem zet kö zi
szer ve zet, mely nek szep tem ber ele -
jén tar tott kon fe ren ci á ján a té ma
szak ér tői szó lal tak meg.

Bru ce Grey son, a Vir gi ni ai Egye -
tem or vos tan szék ve ze tő je elő adá sá -
ban el mond ta: „A ha lál kö ze li él -
mény so rán leg több eset ben jobb a
tu da ti mű kö dés, mint nor mál éb ren -
lét ide jén. Gyor sabb, tisz tább, lo gi -
ku sabb a gon dol ko dás, vi lá go sabb a
gon do lat me net, ele ve nebb az ér zé -
ke lés és a me mó ria. Ha va la kit a ti -
zen öt év vel ez előt ti ha lál kö ze li él mé -
nyé ről kér de zünk, úgy be szél ró la,
mint ha teg nap tör tént vol na. Ha
más ese mé nyek ről kér dez zük ugyan -
ab ból az idő szak ból, leg fel jebb ho -
má lyos em lé ke ket tud fel idéz ni.”
Grey son sze rint az él mé nyek ma ra -
dan dó sá ga a ha lál kö ze li él mé nyek hi -
te les sé gét iga zol ja: a kö zel múlt ban
vég zett vizs gá la ta so rán egy ko ri be -
te gek szin te ugyan úgy szá mol tak
be az él mé nye ik ről, mint húsz év vel
ez előtt.

Grey son rá mu ta tott: a ha lál kö zeli
él mé nyek ar ra utal nak, hogy a tu dati
mű kö dés füg get len az agy mű kö dés -
től, mert míg a ha lál kö ze li ál la pot ban
az agy mű kö dés rom lik, ad dig a ha lál -
kö ze li él mé nyek ről be szá mo ló sze mé -
lyek nél a tu da ti mű kö dés nem gyen -
gül. „Ha meg gon dol juk, hogy ezek az
in ten zí vebb gon dol ko dá si fo lya mat -
tal já ró él mé nyek olyan kor tör tén nek,
ami kor az agy rosszul vagy egy ál ta -
lán nem mű kö dik – szív meg ál lás
vagy mély anesz té zia köz ben, ami kor
a tu do mány sze rint meg kel le ne
szűn nie a gon dol ko dá si ké pes ség -
nek, az ér zé ke lés nek és az em lé ke zés -
nek –, ak kor vi lá gos sá vá lik, hogy ezt
a je len sé get az agy fi zio ló gi á ja alap -
ján nem le het meg ma gya ráz ni.”

A kon fe ren cia má sik elő adó ja,
Eben Ale xan der ideg se bész 2008-
ban bak te ri á lis ere de tű, sú lyos agy hár -

tya gyul la dást ka pott, kó má ba ke rült,
hat na pig mes ter sé ge sen lé le gez tet -
ték. Vissza té ré se után na po kig alig tu -
dott be szél ni, nem em lé ke zett a kó -
ma előt ti idő szak ra. Az agy sú lyo san
le rom lott ál la po tá ban azon ban erő -
tel jes ha lál kö ze li él ményt élt át: lá tás,
hal lás és szag lás út ján egy aránt olyan
ele ven ség gel ér zé kelt, amely – mint
mond ta – „le ír ha tat la nul döb be ne tes”.
„Azt hi szem, elég jól fel gyó gyul tam,
de az agyam most meg sem kö ze líti
azt, aho gyan ak kor mű kö dött. Ho -
gyan le het sé ges, hogy egy hal dok ló
agy sok kal ta fo gé ko nyabb, és ké pes
azt a ha tal mas mennyi sé gű in for má -
ci ót ke zel ni és mind össze rak ni?” –
tet te fel a kér dést Ale xan der.

A kon fe ren ci án elő adást tar tott a
ha lál kö ze li él mé nyek ku ta tá sá nak el -

in dí tó ja, az IANDS ala pí tó ja, Ray -
mond Mo ody is. Elő adá sá ban olyan ha -
lál kö ze li él mé nyek ről be szélt, ame lye -
ket nem csak a be teg, ha nem a kö ze -
lé ben tar tóz ko dó hoz zá tar to zó is át -
élt. El mond ta: 1972-ben hal lott elő ször
ilyen eset ről egy or vos kol lé gá já tól, aki
mi köz ben sa ját édes any ját élesz tet te új -
ra, hir te len úgy érez te, ki lép a tes té ből.
Lát ta édes any ja lel két és fö lül ről sa ját
ma gát, amint az új já élesz té sért küzd.
Ami kor édes any ja meg halt, lel két –
any ja né hai is me rő se i nek lel ké vel
együtt – egy alag úton át lát ta tá voz ni.

Több mint har minc év nyi ku ta tás
után Mo ody úgy vé li, a hoz zá tar to -
zók leg alább olyan gyak ran ré sze sül -
nek úgy ne ve zett „meg osz tott” ha lál -
kö ze li él mény ben, mint ma guk a
be te gek. Ilyen kor az il le tő lát ja, amint
a hal dok ló lel ke – oly kor fény gömb,
más kor a test át tet sző ha son má sa for -
má já ban – tá vo zik a fe jen vagy a
mell ka son át. Elő for dul, hogy a hoz -
zá tar to zó az élet re tör té nő vissza te -
kin tés nek is ré sze sé vé vá lik. Mo ody
sze rint ezek az ese tek is azt iga zol ják,
hogy a tu dat az agy tól füg get le nül lé -
te zik, hi szen a hoz zá tar to zók agy mű -
kö dé se tel je sen egész sé ges. „Az ő
agyuk oxi gén el lá tá sa tö ké le tes, még -
is pon to san ugyan olyan él mé nyek ről
szá mol nak be, mint a ha lál kü szö bé -
re ke rült be te gek.”

Mo ody sze rint az él mé nyek va ló -
di sá gát meg győ ző en iga zol ja az a
meg osz tott ha lál kö ze li él mény, ame -
lyet egy pap és egy szer ze tes nő élt át
Dél-Af ri ká ban. Egy szer re szen ved tek
au tó bal ese tet, és mind ket te jük szív -
mű kö dé se le állt. Az új ra élesz tés után
mind ket ten be szá mol tak ró la, hogy
el hagy ták a tes tü ket, és együtt lép tek
va la mi lyen fény be. A do log ér de -
kes sé ge, hogy el be szé lé sük a leg ap -
róbb rész le tig min den ben meg egye -
zett. Har minc év nyi ku ta tás után
„most iga zi, ko moly lé pést tet tünk a
ha lál utá ni élet meg ér té se fe lé” – idé -
zi Mo odyt a The Epoch Ti mes.

d For rás: Ma gyar Ku rír
– ka to li kus hír por tál

Újabb fel is me ré sek
a ha lál kö ze li él mé nyek ről

Exit. Bol dog em ber az, aki nek er ről
a szó ról az üz le tek aj ta ján sok szor lá -
tott, jól is mert ki írás jut az eszé be.
Vagy eset leg az, aki az Exit cí mű in -
gye nes prog ram aján ló ma ga zin ra
asszo ci ál, ame lyet pén te ken ként fi a -
ta lok tíz ez rei la poz nak át, hogy el -
dönt sék, ho vá is men je nek a hét vé -
gén mo zi ba, kon cert re vagy bu liz ni.
Bi zo nyá ra (majd nem) min den ki tud -
ja e szó je len té sét, leg alább is nagy vo -
na lak ban. Egy szó val bol dog az, aki
még nem is me ri e ki fe je zés min dent
le zá ró, sors for dí tó je len té sét…

So ká ig én is ab ba a má sik tá bor ba
tar toz tam, míg az tán… Azon a reg ge -
len, a kór ház ban elém tett Ka ti fő nő -
vér egy pa pírt, hogy ír jam alá. A lap
te te jén ez az egy szó állt: „Exit”. A koc -
kás pa pí ron a so rok össze fu tot tak sze -
mem előtt. Csak ar ra em lék szem,
hogy resz ket tem és sír tam, Ka ti fő nő -
vér át ölel te a vál la mat, én pe dig a lap
al já ra oda ír tam a ne ve met. Fo gal mam
sincs, mi ről kel lett nyi lat koz nom,
csak ez a négy be tű vil lo gott előt tem
a könnyek mö gött, be éget te ma gát a
re ti nám ba, má ig lá tom. Ad dig ra már
tud tam min dent, amit tud nom kel lett,
de így le ír va lát ni a vissza for dít ha tat -
lant – tel je sen össze tört.

Az óta a reg gel óta so kat gon dol ko -
dom, ba rát ko zom e szó val. Igen, ba -
rát ko zom. Exi tus: ha lál; ki já rás, ki já rat,
el ha lá lo zás, ki mú lás, el hu nyás, tá vo -
zás az élők so rá ból; ki me ne tel, ki ve ze -
tő út, ki já rat, [átv.] vég. A szi no ni má -
kat egyen ként, ala po san vé gig pró bál -
ga tom, s vé gül a ki já rat mel lett ma ra -
dok. Va ló já ban nem is annyi ra tra gi -
kus, mint amennyi re elő ször mu tat ja
ma gát. Hi szen a ki já rat: az min dig va -
la hon nan ve zet – va la ho vá. Aho vá be -
jöt tünk, on nan ki is me gyünk, tá vo -
zunk – ez lo gi kus. S a ki já rat nál va la -
ki vár – eb ben pe dig is ten hi tem ál tal
bi zo nyos sá gom van. Ami eb ből a föl -
di test ből ki já rat és tá vo zás, az a lé lek
szá má ra a foly ta tás, és nem a meg sem -
mi sü lés. Fény, sze re tet, ki tárt atyai kar,
ha za ér ke zés; min den te her le té te lé nek
fel sza ba dí tó pil la na ta.

Csak aki át él te, az tud ja, mi lyen to -
rok szo rí tó ér zés sze ret tün ket el en -
ged ni. Fő pró ba nincs, éles ben megy
min den. Bel ső re me gés sel, a fé le lem
és a fáj da lom fel mor zso ló szo rí tá sa
kö ze pet te, ami kor már sír ni sem tu -

dunk. Nem is le het túl él ni más ként,
mint őt, az el me nőt és ma gun kat is
ugyan ab ban a lát ha tat lan, de lé te ző
atyai kéz ben tud va, a ta lál ko zás bi zo -
nyos sá gá ban meg bé kél ni.

A sa ját ha lá lunk, az más: „Sze ren -
csé re sok elő ha lál van a va ló di ra va -
ló fel ké szü lé sig, az em ber éle te fo lya -
mán több ször ér zi, hogy se út ja, se jö -
vő je, se ere je nincs már, min den be -
fe je ző dött, kész, iga zán szép volt a jó
Is ten től, hogy ezt a mód sze res szok -
ta tást a nagy zá rás hoz ki ta lál ta. A
vég le ges, a zá ró meg le pő en könnyen
le fo lyik majd, mo so lyog va halsz meg,
ke zet rá zol az el mú lás sal, és az utol -
só moz du lat tal be csu kod a köny -
vet. Ak ko rá ra már annyi ka taszt ró -
fát át él tél, annyi vért vesz tet tél,
annyit fél tél, sír tál, pró bál koz tál hi -
á ba, hogy alig ma rad sze gény ha lál -
nak va la mi je, amit el ra bol hat tő led,
csak a bő rö det vi he ti, a cso ma go ló -
pa pírt, ami be Is ten pa kolt a szü le tés -
sel, meg a spár gát, a csont ja i dat.
Hol van már ak ko rá ra be lő led az az
iga zi szen ve dés, amely be be le gya ko -
rolt az élet, hol a ta nács ta lan két ség -
be esés, hol vagy te, ép ön ma gad dal?
Test-lé lek, ha annyit ter he lik, el ko pik,
annyi szor át szen ve dett elő ha lá la id
mennyei üze ne tek, hi szen a nagy
aré ná ban, amely ben utol só per cig
mo zog tál, szin te min de ned meg -
rok kant, el vesz tet te je len tő sé gét. Ne
csa pás nak ér té keld Is ten ir gal mas
aján dé kát, ha nem ado mány nak, a
vég ső nél, ami már nem »elő«, de vég -
le ges ha lál, ami kor vég re meg pi hen -
hetsz, csak azt ér zed majd, el jött az
ál dott pi he nés. Ter ved nincs már, te -
hát csa ló dá sod sem le het, se bez he -
tet len le szel a vég re el nyert sem mi -
ben. Légy bá tor, min den elő ha lál
csak erő sít, mi kor föld re rogysz.”
(Sza bó Mag da: Für El ise)

Exit. Né zem az em be re ket az ut -
cán. Ki le haj tott fej jel lép ked, ki
élén ken né ze lő dik, ki mo bil te le fon -
ján cse veg. Me gyünk mind annyi an a
„ki já rat” fe lé. Meg pró bál ta tá sok kal,
ne héz sé gek kel, vesz te sé gek kel ter hel -

ten. De mi, akik az exi ten túl ránk vá -
ró vi lág ról is kap tunk is te ni ígé re tet:
nem re mény te le nül. Mert ma ga Is ten
ve zet ben nün ket vég ső cé lunk, az
örök élet fe lé.

g K há ti Do rottya

Exit
Gon do la tok ha lot tak nap ja elő es té jén

„Gyó gyíts meg, Uram, ak kor meg gyó -
gyu lok, sza ba díts meg, ak kor meg sza -
ba du lok(, csak té ged di csér lek).” (Jer
17,14)

Szent há rom ság ün ne pe után a 19. hé -
ten az Út mu ta tó reg ge li és he ti igéi
a „dol go zó” Is tent és em bert lát tat -
ják. Jé zus sze rint „az én Atyám mind
ez ide ig mun kál ko dik, én is mun kál -
ko dom”. (Jn 5,17) Is ten élő igé jé vel és
Szent lel ké vel te vé keny ke dik ben -
nünk és ál ta lunk. Mi is jár junk el hí -
vá sunk hoz mél tó an – a mun ká ban
(is)! Azért jött Jé zus, hogy be tel je sít -
se Aty ja aka ra tát e vi lág ban. „Mon -
dom nék tek, öröm lé szen Is ten an -
gya li kö zött egy meg té rő bű nö sön.”
(GyLK 692) Jé zus bé nát gyó gyí tott:
„Fi am, meg bo csát tat tak a bű ne id. Ne -
ked mon dom, kelj fel, fogd az ágya dat,
és menj ha za!” (Mk 2,5.11) Mert „jó
az Úr, örök ké tart az ő ke gyel me és
hű sé ge nem ze dék ről nem ze dék re”.
(Zsolt 100,5; LK) A mi dol gunk ez:
„ves sé tek le a ré gi élet sze rint va ló ó
em bert, (…) újul ja tok meg lel ke tek ben
és el mé tek ben, ölt sé tek fel az új em -
bert” (Ef 4,22–24), az az „ölt sé tek
ma ga tok ra az Úr Jé zus Krisz tust…”
(Róm 13,14) Négy száz ki lenc ven négy
éve ez a re for má ció „egy a há rom ban”
ta ní tá sa: egye dül Krisz tus Jé zus ér de -
mé ért iga zu lunk meg ke gye lem ből,
hit ál tal, a Szent írás alap ján! A Szent
Bib lia ün ne pén fe dez zük fel mi is új -
ra, hogy ez a pó lya Krisz tust rej ti, ő
az élő ige. „…más ala pot sen ki sem
vet het a meg le vőn kí vül, amely a Jé -
zus Krisz tus.” (1Kor 3,11) Lu ther ír ja:
„A fun da men tum ma rad jon meg in -
gat ha tat lan! A hit en gesz tel ki Is ten -
nel, és iga zít meg min den em be ri cse -
le ke det vagy ér dem nél kül. Csak is a
hit nyer bűn bo csá na tot és meg iga zu -
lást.” Az őe lőt te ér vé nyes igaz sá got Is -
ten „most nyil ván va ló vá tet te a Krisz -
tus ban va ló hit ál tal min den hí vő nek”.
Pál lal és re for má to runk kal is „azt
tart juk, hogy hit ál tal iga zul meg az
em ber, a tör vény cse lek vé sé től füg get -
le nül”. (Róm 3,22.28) Vall juk: „A Se -
re gek nek Ura ve lünk van, Já kób Is te -
ne erős vá runk.” (GyLK 707) De kik
bol do gok? Jé zus nyolc szo ros üdv ígé -
re te a kö ve tő ié, mert „bol do gok vagy -
tok, ha én mi at tam gya láz nak és ül -
döz nek ti te ket…” (Mt 5,11) Meg gyó gyí -
tott egy lep rást: „Aka rom, tisz tulj
meg!” (Lk 5,13) Ma is élő igé jé vel vég -
zi tisz tí tó, vissza ala kí tó mun ká ját
egy há zá nak, ch ris ti a nu sa i nak éle té -
ben. A te me tők ben ha lot ta ink ra em -
lé kez ve se fe lejt sük el a „Va gyok” ön -
ki je len té sét: „Én va gyok a fel tá ma dás
és az élet…” (mond juk to vább „fej ből”:
Jn 11,25–26)! A pré di ká tor ta ní tot ta
(1Móz 3,19 és 2,7 alap ján): „A por
vissza tér a föld be, olyan lesz, mint
volt, a lé lek pe dig vissza tér Is ten hez,
aki ad ta.” (Préd 12,7) Jé zus ki küld te
apos to la it „szak mai gya kor lat ra” az
élő ha lot tak kö zé; ők „el in dul tak, és
hir det ték az em be rek nek, hogy tér je -
nek meg…” (Mk 6,12) Az ő meg vál tó
mun ká ja a ke resz ten fe je ző dött be.
„Ha Is ten Fia vagy” – nem elő ször
hal lot ta e kí sér tő sza va kat (lásd Mt
4,3.6), il let ve: „száll jon le most a ke -
reszt ről, és hi szünk ben ne!” (Mt
27,40.42) Pál ezt mond ta egy sán tá -
nak: „Állj a lá ba id ra egye ne sen!”, és
üze ni ne künk is: „…tér je tek meg az élő
Is ten hez…” (Ap Csel 14,10.15) „Mi
igéd ben élünk-ha lunk, / Míg hoz zád
menny be jut ha tunk…” (EÉ 259,6)

g Ga rai And rás
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Min den em ber re jel lem ző, hogy fé -
lel mek kí sé rik az éle tét. Az ag go dal -
mak sok szor és sok fé le kép pen há lóz -
zák be egész éle tün ket, lé nyün ket,
gon do la ta in kat. Gon dol juk csak vé -
gig, hogy mennyi és hány fé le fé le lem
jár át ben nün ket nap mint nap!

Kis gyer mek ként fé lünk at tól,
hogy mi lyen lesz majd óvo dá ba, is -
ko lá ba jár ni. Di ák ként ret te günk a
dol go za tok tól, szá mon ké ré sek től.
„Csak most ne hív jon ki a ta nár fe -
lel ni, csak most ne kell jen a tu dá -
som ról szá mot ad ni” – gon dol juk
sok szor ma gunk ban. Az tán azon ag -
go dal mas ko dunk, mi lesz, ha nem
vesz nek fel ben nün ket a szá munk -
ra fon tos egye tem re, vagy ha si ke -
rül is a fel vé te link, nem fo gunk-e
ku dar cot val la ni ké sőbb.

Ta nul má nya ink után az nyug ta la -
nít min ket, ta lá lunk-e egy ál ta lán
va la mi mun kát. Mi u tán el he lyez ked -
tünk va la hol (ki gyor sab ban, ki ne -
he zeb ben), fo lya ma to san az a fé le -
lem mo tosz kál ben nünk, va jon hol -
nap is lesz-e még hol dol goz nunk.

Pár vá lasz tás nál sok szor küz dünk
az zal, hogy ta lán nem is ő az „iga -
zi” a szá munk ra. Az tán a gyer mek -
vá rás idő sza ká ban a szü lő vé vá lás -
tól ret te günk: va jon jó apa/anya
le szek, ho gyan tu dom majd a gyer -
me ke met he lye sen ne vel ni? „Már
nem csak ma gam ról kell gon dos -
kod nom, ha nem a csa lá dom ról is.
Fe le lős va gyok ér tük” – za ka tol a fe -
jünk ben. Föl di éle tünk vé gé hez kö -
ze led ve pe dig at tól fé lünk, mi fog
tör tén ni ve lünk a ha lá lunk után.

Sok szor érez zük azt, hogy ezek a
fé lel mek, kér dé sek el ha tal ma sod nak
raj tunk, és nem tu dunk meg bir kóz -
ni a sa ját két sé ge ink kel, ag go dal ma -
ink kal. Pál apos tol a Ti mó te us hoz írt
má so dik le ve lé ben na gyon fon tos
üze ne tet fogalmaz meg szá munk ra
arról, ho gyan és mi ért is tud juk iga -

zán le győz ni a fé lel me in ket: „Mert
nem a fé le lem nek lel két ad ta ne -
künk az Is ten, ha nem az erő, a sze re -
tet és a jó zan ság lel két.” (2Tim 1,7)

Is ten az ő Szent lel ke ál tal min dig
se gít ne künk, hogy le tud juk győz ni
fé lel me in ket. Gon dol junk csak Pál
apos tol ra és a töb bi nagy egy ház atyá -
ra vagy most, re for má ció ün ne pén
kü lö nö sen is re for má to ra ink ra, akik
nem fél tek meg val la ni hi tü ket az
evan gé li um vé del mé ben.

Lu thert 1521-ben a worm si bi ro dal -
mi gyű lés re idéz ték azért, hogy
vissza vo nas sák ve le ta ní tá sa it. Min -
den ki fél tet te őt – nem ok nél kül –,
ő még is el ment. De nem azért ment
el, mert hős volt, ha nem azért, mert
bí zott Is ten ke gyel mé ben! Ezért az
„itt ál lok, mást nem te he tek, se gít sen
meg az Is ten!” mon da ta iga zi hit val -
lás té tel volt a szá já ból.

Na gyon sok fé le lem van ben nünk
egész éle tünk so rán, de ha iga zán tu -
dunk bíz ni Is ten ben, ak kor már nem
is lát juk olyan nagy nak és le győz he -
tet len nek őket – az ő ere jé re tá -
masz kod va, Szent lel ke ál tal meg tu -
dunk sza ba dul ni min den fé le fé le -
lem től!

g Var ga Ta más

PAL AC K P OSTA

Sza ba du lás a fé lel mek től

Név jegy:
Var ga Ta más
2005-ben kezd -
tem el az Evan -
gé li kus Hit tu do -
má nyi Egye te -

met. A ta va lyi tan évet Né met or -
szág ban, Ne u en dett el sa u ban töl -
töt tem. Ha tod éves teo ló gus hall -
ga tó ként gya kor la ti éve met a
sop ro ni gyü le ke zet ben vég zem.
Ta valy au gusz tus ban nő sül tem
meg, és négy hó nap ja va gyok
bol dog édes apa.

b Pál egy szer azt ír ta ma gá ról,
hogy a leg ki sebb az apos to lok
kö zött, és nem mél tó ar ra, hogy
apos tol nak ne vez zék. No nem
azért, mert az utó kor ala csony
ter me tű nek kép ze li – már ne vé -
nek la tin for má ja, a Pa u lus is ki -
csi nyí tő kép zőt hor doz –, ha nem
mert a da masz ku szi for du lat
előtt ül döz te a Krisz tus ban hí vők
egy há zát (1Kor 15,9). De va jon
vol tak-e elője lei an nak az ese mé -
nyek kel zsú folt élet út nak, ame -
lyet ké sőbb végigjárt?

– Nem hi szem, hogy bár ki a csa -
lá dom ban vagy kör nye ze tem ben
meg sej tet te vol na, hogy később mivé
leszek. Sőt én sem ilyen jö vőt kép zel -
tem ma gam nak. Szó se ró la, ele ven
eszű fiú vol tam, akit szü lő vá ro sá -
ban, az is ko lá i ról, szel le mi éle té ről ne -
ve ze tes kis-ázsi ai Tar zus z ban min den
ér de kelt, töb bek kö zött az ut cá kon ta -
ní tó gö rög böl csek gon do la tai is. Ak -
kor még a Ró mai Bi ro da lom ra is bi -
za lom mal te kin tet tem, hi szen nem -
csak ben ne él tem, ha nem apám ré vén
a sok ki vált sá got je len tő ró mai pol gár -
jog is meg il le tett en gem (Ap Csel
16,35–39; 22,25–29). Zsi dó csa lád ba
szü let tem, amely ere de tét Já kób ős -
atya fi á ra, Ben já min ra ve zet te vissza.
Tör zsünk tag ja volt Saul, Iz ra el né pé -
nek el ső ki rá lya, és én az irán ta va ló
tisz te let ből kap tam a Saul ne vet.
Büsz ke vol tam szár ma zá som ra és az
egy Is ten be ve tett hit re. Már ak kor
kész vol tam tel jes oda adás sal min dent
meg ten ni Is ten ügyé ért (Gal 1,14; Fil
3,6; Ap Csel 22,3).

– Úgy gon do lom, hogy az anya or -
szág tól tá vol, szór vány ban élő zsi dók
la záb ban fog ták fel a zsi dó élet for ma
elő írá sa it, mint a Je ru zsá lem ben élők.

– A csa lá dom a szi go rúbb fa ri ze -
u si irány zat hoz tar to zott, amely ra -
gasz ko dott az atyai ha gyo má nyok hoz
(Gal 1,14; Ap Csel 22,3), vagy is a tör -
vényt ér tel me ző hat száz ti zen há rom
elő írás hoz. Apám te he tős ipa ros ként
haj lan dó volt ál do za tot hoz ni azért,
hogy Je ru zsá lem ben ta nul has sak a hí -
res rab bi, Ga má li él lá ba i nál, hogy
ma gam is rab bi, a tör vény ta ní tó ja és
al kal ma zó ja le gyek a fa ri ze u sok kö -
zös sé gé nek tag ja ként (Fil 3,5). Tő lem
te hát min den nél tá vo labb állt, hogy
a ná zá re ti Jé zus hí ve i hez csat la koz -
zam, és az ő szol gá la tá ba áll jak.

– Mi vel ma gya ráz ha tó ak kor, hogy
az éle te ilyen nagy for du la tot vett?

– Ép pen Da masz kusz ba tar tot tam,
hogy a zsi dó ve ze tők meg bí zá sá ból
ott is ész re té rít sem a Jé zus ban hí vő -
ket, ami kor Is ten nek úgy tet szett,
hogy ta lál koz zam a fel tá ma dott Jé -
zus sal, és meg is mer tes se őt ve lem.
Nem ma ga a lá to más volt nagy je len -
tő sé gű szá mom ra, ha nem a je len té -
se. Rá döb ben tem, hogy ami kép pen
Ézsa i ás pró fé tá nál Is ten az ő szol gá -
ját any ja mé hé ben (Ézs 49,1), úgy en -
gem is már szü le té sem előtt szá mí -
tás ba vett, s csak idő kér dé se volt,
hogy a ne ki al kal mas idő ben el is hív -
jon. Nem azért, mert mél tó vol tam
er re, ha nem meg ma gya ráz ha tat lan
ke gyel mé ből. Az zal a meg ha tá ro -
zott cél lal tet te ezt, ame lyet Ézsa i ás -
nál a rej té lyes szol ga elé tű zött: Jé zust
és a ve le fo lyó élet öröm hí rét hir des -
sem a po gá nyok kö zött. Én pe dig

nem al ku doz tam Is ten nel, nem hoz -
tam fel ki bú vó kat, em be ri szem pon -
to kat (Gal 1,15–16), ha nem vál lal va a
dön tés sú lyát en ge del mes ked tem a
kül de tés nek.

– Ho gyan fo gad ták az em be rek ezt
a „pál for du lást”?

– Vol tak olya nok is, akik el fo gad -
ták Is ten dön té sét, de még töb ben
vol tak olya nok, akik bi zal mat la nok

ma rad tak ve lem szem ben. Nem is
men tem a pa lesz ti nai ke resz tyén
gyü le ke ze tek be, ott is me ret len ma -
rad tam. Bár ma gasz tal ták Is tent,
mi után hal lot ták, hogy „aki egy kor
ül döz te őket, most hir de ti azt a hi -
tet, ame lyet ko ráb ban ki ir ta ni akart”
(Gal 1,22–23), a gya nak vásuk egész
éle tem ben el kí sért. Ta lán nem is a
múl ta mat nem tud ták el fe led ni, ha -
nem nem tud ták a Krisz tus evan gé -
li u má ból fa ka dó sza bad sá got ma gu -
ké vá ten ni. Még ti zen négy év vel
ké  sőbb is ha mis test vé rek óva kod -
tak be az ál ta lunk ala pí tott gyü le ke -
ze tek be, hogy „ki für késszék a Krisz -
tus Jé zus ban adott sza bad sá gun -
kat, hogy szol ga ság ba igáz za nak
min ket” (Gal 2,4).

Mi ről is volt szó? Ak ko ri ban a zsi -
dók ból Krisz tus hoz ta lált hí vek kö -
zül so kan el vár ták a po gá nyok kö zül
jö vők től, hogy ők is vál lal ják, ami
min den zsi dót kö te lez, és így ta go lód -
ja nak be a vá lasz tott nép kö zös sé gé -
be. Én ez el len az el vá rás el len kö -
röm sza kad tig til ta koz tam. Nem
azért, mert a tel je sí té se nagy ál do za -
tot kí vánt vol na az egy ko ri po gá nyok -
tól. Ha nem mert fel té tel hez kö töt ték
Is ten fel té tel nél kü li sze re te tét. Kény -
szer ré tet ték vol na a köl csö nös sze -
re tet re épü lő vi szonyt, amely csak
sza bad ság ban tud él ve ma rad ni.

– Mit kel lett vál lal nia a rend kí vüli
kül de tés tel je sí té se ér de ké ben?

– Az előb bi ek ér tel mé ben is nyil -
ván va ló, hogy a fel ada tom az em be -
re ket meg nyer ni Is ten szá má ra, nem
pe dig hoz zá kény sze rí te ni (2Kor
6,11–12). Nem en ged he tek az igaz -
ság ból, hogy az em be rek ked vé re te -
gyek, és ke len dőbb le gyen a rám bí -
zott evan gé li um (2Kor 2,17). De
meg sem vesz te get he tem őket, had -
dal sem me he tek el le nük. Egyet te -
he tek. A ma gam ké nyel mét, biz -
ton sá gát, sőt az éle te met is fel te he -
tem a cél el éré sé re (2Kor 4,10). Nem
ké rek el len szol gál ta tást sem mind -
ezért, in gye nes sé te szem az evan gé -
li u mot (1Kor 9,18).

Rá adá sul nem vár hat tam, hogy
az em be rek ve gyék ma guk nak a fá -

rad sá got, és fel ke res se nek en gem.
Ne kem kel lett oda men nem, ahol él -
nek, le gyen la kó he lyük akár a vi lág
vé gén (Róm 15,28–29). Ezért so kat
kel lett utaz nom, sok or szá got be jár -
nom, igaz, a bi ro da lom ál tal jól kar -
bantar tott uta kon, de több nyi re „az
apos to lok lo ván”, te hát gya log, oly kor
pe dig ha jón (Ap Csel 27). A leg több -
ször hű sé ges mun ka tár sak kí sé re té -
ben, ám ez nem óvott meg at tól, hogy
rossz in du la tú em be rek ke zé be es -
sünk, vagy más ve szé lyek nek te gyük
ki ma gun kat. „Zsi dók tól öt ször kap -
tam negy ven kor bács ütést egy hí ján,
há rom szor meg vesszőz tek, egy szer
meg kö vez tek; há rom szor szen ved -
tem ha jó tö rést, éjt s na pot töl töt tem
el a mély víz ben; gyak ran vol tam
úton, sok ve szély ben fo lya mo kon, sok
ve szély ben rab lók kö zött” (2Kor
11,24–26) és így to vább. Ha ez így volt
öt ven éves ko ro mig, va ló szí nű leg ez -
után a vá rat lan ne héz sé gek csak sza -
po rod ni fog nak.

– Bi zo nyá ra ennyi küsz kö dés nem
volt ered mény te len. Örül nénk, ha
er ről is hall hat nánk va la mit.

– Va ló ban. Is ten meg ál dot ta fá ra -
do zá so mat. Ma gam és mun ka tár sa -
im mun ká ja ered mé nye ként, fő ként
a na gyobb vá ro sok ban, Krisz tus ban
hí vő em be rek gyü le ke ze tei ala kul tak,
ott is, ahol az előtt nem vol tak, de sok
he lyütt meg erő söd tek azok a kö -
zös sé gek is, ame lyek hez már előt tünk
va la mi lyen mó don el ju tott az öröm -
hír. Igye kez tünk az is mert vi lág mi -
nél több zu gá ba el vin ni az evan gé li -
u mot, de ezért kény te le nek vol tunk
sok, alig meg ala kult gyü le ke ze tet
ma gá ra hagy ni, pe dig azok to váb bi
gon do zás ra szo rul tak. A már előbb
em lí tett ne héz sé ge ken túl me nő en
te hát ott volt még az összes gyü le ke -
zet gond ja (2Kor 11,28).

Egy le he tő sé günk volt. Mun ka tár -
sa kat hagy ni vagy kül de ni hoz zá juk,
s tő lük, eset leg gyü le ke ze ti kül döt tek -
től hí rek hez jut ni, majd le ve le ket ír -
ni azok hoz a hí vek hez, akik bá to rí -
tás ra vagy hely re iga zí tás ra szo rul tak.
Így szin te egy egész könyv tár ra va ló,
hosszabb-rö vi debb írás mű vek ből ál -
ló gyűj te mény ke let ke zett. Nem a jö -
vő re gon dol va, ha nem a gya kor la ti
élet szük ség le te i ből ere dő en.

– Ér de mes volt vál lal ni ezt a több
em ber nek is ele gen dő fel ada tot és
ter het je len tő éle tet?

– Ha az élet ér tel mét ab ban lát ja
va la ki, hogy mi nél ke ve sebb gond -
dal és zűr rel ússza meg, ak kor va ló -
ban rosszul dön töt tem, ami kor en -
ged tem az el hí vás nak. De ha az te -
szi bol dog gá az em bert, hogy a he -
lyén van, és nemhi á ba van a he lyén,
ak kor sen ki vel sem cse rél nék. Sőt ha
job ban meg gon do lom, nem is az én
dön té se men állt mind az, ami ről
most be szél tünk. Nem volt más vá -
lasz tá som, hi szen „a Krisz tus nak a
sze re te te szo ron gat min ket, mi vel
úgy ítél tük meg, hogy az egy min -
den ki ért halt meg… hogy akik él nek,
ne ön ma guk nak él je nek, ha nem an -
nak, aki éret tük halt meg és tá ma -
dott fel” (2Kor 5,14–15). Sze ret ve len -
ni és sze ret ni – ki kí ván hat na ma gá -
nak en nél töb bet?

g Dr. Cser há ti Sán dor

A bibliai idézetek a szerző saját for -
dí tá sai

Biz to san hal lot ta tok már ar ról, hogy ta valy ja nu ár ban em lék bi zott ság ala kult abból a cél ból, hogy a re for má ció
megindulásának 2017-ben ese dé kes öt századik évfordulóját mél tó kép pen ün ne pel hes se meg egy há zunk. A jubileumra
ké szül ve ad dig is min den év nek lesz va la mi lyen sa já tos témá ja. Az idei esz ten dő kö zép pont já ban a re for má ció és a
sza bad ság kap cso la ta áll, az év bib li ai sze mé lye pe dig Pál apos tol, aki vel most itt, az Evan gé li kus Élet if jú sá gi ol -
da lán is meg is mer ked het tek. A „több le ve les” szer zőt (a Szent írás hat van hat, az Új tes ta men tum hu szon hét köny vé -
ből ti zen há rom fű ző dik Pál ne vé hez) dr. Cser há ti Sán dor, az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem Új szö vet sé gi Tan -
szé ké nek pro fes sor eme ri tu sa, az apos tol ál tal írt le ve lek egyik leg je len tő sebb ha zai írás ma gya rá zó ja mu tat ja be nek -
tek – egy posz tu musz in ter jú formájában.

A lét szám fe let ti apos tol
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Mi lyen kö rül mé nyek kö zött nőtt fel
az az em ber, aki nagy vi hart ka vart
Eu ró pa val lá si éle té ben a 16. szá zad
ele jén? Mi ért vo nult ko los tor ba, és
ho gyan tel tek a min den nap jai Ágos -
ton-ren di szer ze tes ként? Hogy né zett
ki Wit ten berg öt száz év vel ez előtt?
Ho vá ke rül tek az üd vös sé gért csör -
re nő ezüs tök, és egy ál ta lán kik vol -
tak azok, akik ef fé le „be lé pőt” vál tot -
tak a menny or szág ba?

Bi zo nyá ra so kat gon dol koz tál már
eze ken a kér dé se ken. Hogy ne csak
törd a fe jed, ha nem vá la szo kat is kap -
jál, vedd ki a könyv tár ból Ric hard
Frie dent hal köny vét. A Lu ther éle te
és ko ra cí mű kö tet ugyan több év ti -
zed del ez előtt lát ott nap vi lá got, de
má ig az egyik leg na gyobb és leg jobb
össze fog la ló mű az er fur ti ko los tor -
ból ki lé pő Lu ther ről és a re for má ció
ko rá ról.

Ki volt Lu ther Már ton? Er re a
kér dés re ke re si a vá laszt Eric W.
Gritsch is Is ten ud va ri bo lond ja cí mű
köny vé ben. A Lu ther Ki adó gon do -
zá sá ban meg je lent kö tet fül szö ve ge
to vább kér dez: „Csa ló dott, ki ug rott
szer ze tes, aki lec két adott ke resz tény
sza bad ság ból egy to ta li tá ri us ke resz -
tény kul tú rá nak; bő be szé dű pap-
pro fesszor, a mun ka meg szál lott ja, aki
a ter mé szet ben, a ze né ben és a nyelv -
ben fel tá ru ló ha tár ta lant jó ér zék kel
és íz lés sel ra gad ja meg; aki nek jel sza -

va – »Itt ál lok« – egy olyan moz ga -
lom har ci ki ál tá sa lett, amely el kö te -
lez te ma gát a hi e rar chi kus kle ri ka liz -
mus el le ni har cra?” A mű tör té ne ti és
teo ló gi ai szem pont ból is a leg főbb tu -
do má nyos fel fe de zé se ket gyűj ti cso -
kor ba a té te le it ka pu ra tű ző haj da ni
szer ze tes ről. Az ame ri kai Lu ther
Ku ta tó in té zet igaz ga tó ja ként is is -
mert szer ző mun ká ja rá adá sul nem -
csak tu do má nyos ér ték kel bír, ha nem
szó ra koz ta tó is.

Ha si etsz, ta lán már a hosszú hét -
vé gén meg is mer ked hetsz Lu ther rel,
aki még an nál is szí ne sebb egyé ni ség
volt, mint ahogy a hit tan- és tör té ne -
lem köny vek ből meg is mer ted.

g Je n

Lu ther – két szer

Az oldalt szerkesztette: Vitális Judit
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A jö vő nem ze dé kek or szág gyű lé si
biz to sáank kez de mé nye zé sé re meg -
ál la po dás alá írá sá ra ke rült sor a táji
adott sá gok hoz al kal maz ko dó, a Kár -
pát-me den cé ben rég óta ter mesz -
tett gyü mölcs faj ták meg őr zé sé ben
va ló együtt mű kö dés ről. A meg ál la -
po dás ban a Vi dék fej lesz té si Mi nisz -
té ri um, gén meg őr ző és tu do má nyos
in téz mé nye ink, a Kár pát-me den cei
Gyü möl csé sze ti Há ló zat, va la mint az
evan gé li kus, ka to li kus és re for má tus
egy há zak fő pász to rai fe jez ték ki tá -
mo ga tá su kat e prog ram hoz, amely -
ben az együtt mű kö dő fe lek gén -
meg őr ző faj ta gyűj te mé nyek ből (gén -
ban kok, nem ze ti par kok, ön kor -
mány za ti- és ma gán gyűj te mé nyek)
szár ma zó táj faj ta gyü mölcs facse -
me té ket, il let ve sza po rí tó anya got
egy más nak át ad nak, il let ve lel ké szi
ker tek be és föl dek re be fo gad nak és
ott ne vel nek. A meg ál la po dás tel jes
szö ve ge meg ta lál ha tó a jö vő nem ze -
dé kek or szág gyű lé si biz to sa hon -
lap ján (http://jno.hu/hu/pdf/gyu -
molcs_me gal la po das.pdf ).

Az együtt mű kö dés ben részt vesz
a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház
is. Le ve lünk ben fel kí ván juk hív ni a
lel kész test vér fi gyel mét er re a szép
kez de mé nye zés re, az együtt mű kö dé -
si le he tő ség re, és tá jé koz ta tást kí vá -
nunk ad ni az ér dek lő dők nek a rész -
vé tel mi ként jé ről.

Ha zánk ban a föld mű ve lé si mi -
nisz té ri um in téz mé nyei („gén bank -
jai”) már több mint fél év szá za da
gyűj tik és ter mesz tik a Kár pát-me -
den ce egész te rü le té ről a ré gi, ős ho -
nos, már-már fe le dés be me rült, ki -
pusz tu ló fél ben le vő gyü mölcs faj tá kat,
táj faj tá kat. Ha son ló mun kát vé gez nek
„ci vil” szak em be rek, akik szin tén
őr zik az ősi faj tá kat és az azok hoz
kap cso ló dó ősi tu dást és ha gyo má -
nyo kat. A mo dern nagy áru há zak, a
fa is ko lai áru sí tás ter je dé sé vel ezek a
ré gi, ér de kes és igény te len faj ták ki -
szo rul nak a ter mesz tés ből, és egy-egy
faj tá ból már csak na gyon ke vés fa van
az or szág ban. Ez azért nagy baj,
mert ezek re a tá ji adott sá gok hoz al -
kal maz ko dó, el len ál ló faj ták ra már a
kö zel jö vő ben nagy szük ség len ne, hi -
szen az idő já rá sunk egy re ki szá mít -
ha tat la nab bá vá lik. A gén ban kok
ren del ke zé sé re ál ló föld te rü let azon -
ban ke vés ah hoz, hogy az ér té kes faj -
tá kat kel lő szám ban föl le hes sen
sza po rí ta ni, hogy ez zel az ál lo má nyu -
kat biz ton ság ba he lyez zük, a ki pusz -
tu lás tól meg óv juk, és szük ség sze rint
új ra el ter jeszt hes sük.

Fü löp Sán dor, a jö vő nem ze dé kek
or szág gyű lé si biz to sa eb ben a hely -
zet ben for dult hoz zánk az zal a ké -
rés sel, hogy vizs gál juk meg, van-e
egy há zunk ke ze lé sé ben/bir to ká ban
olyan üres föld te rü let, aho vá ilyen
rit ka táj faj ta gyü mölcs facse me té -
ket ki le het ne ül tet ni. Pa ró ki ák,
temp lo mok, egy há zi is ko lák, más
egy há zi in téz mé nyek zárt kert jei
al kal ma sak er re.

Az el kép ze lés a kö vet ke ző: ha szí -
ve sen be fo gad na gyü mölcs fá kat, ak -
kor lép jen köz vet len kap cso lat ba a jö -
vő nem ze dé kek or szág gyű lé si biz to -
sá nak iro dá já val a kö vet ke ző cí me -
ken: sza bov@obh.hu; 06 (1) 269-
3546 (fax), és ad ja meg sa ját el ér he -
tő sé gét. Az iro da mun ka tár sai meg -
szer ve zik, hogy a gyü möl csész szak -
ér tő meg lá to gas sa a kér dé ses te rü le -
tet, hogy meg le hes sen ál la pí ta ni, mi -
lyen fák ne ve lé sé re al kal mas, il let ve
meg le hes sen be szél ni a be fo ga dó lel -
késszel, hogy mi lyen fá ra len ne igény.
A te rü let elő ze tes meg is me ré se ér de -
ké ben a je lent ke zők től kér dő ív ki töl -
té sét ké ri majd az om buds ma ni hi -
va tal.

A fa cse me te a be fo ga dó nak nem
ke rül sem mi be. A be fo ga dó annyit
vál lal, hogy a fá kat meg őr zi, és annyit
kap, hogy a ter mő re for dult fák gyü -
möl cse i nek hasz nát ve he ti. Ké rés
még a be fo ga dó fe lé, hogy a fá kat
nyil ván tar tó szak ér tők nek a területre
be já rá suk le hes sen. A szak ér tők azt
is fel ajánl ják, hogy se gí tik a fák ne ve -
lé sé vel kap cso la tos tud ni va lók meg -
ta nu lá sát, ahol er re igény van.

Az is le het sé ges, hogy a test vé rek
gyü le ke ze té ben még van nak olyan
gaz dák, akik nek ma guk nak is van rit -
ka faj tá jú, öreg gyü mölcs fá juk. Ezek -
re ér de mes majd fel hív ni uk a gyü -
möl csész szak em be rek fi gyel mét,
se gít ve őket a to váb bi ku ta tás ban, faj -
ta men tés ben.

Buz dít juk azo kat a lel ké sze ket,
akik nek er re le he tő sé gük van, fon tol -
ják meg: részt tud ná nak-e ven ni eb -
ben a hosszú tá vú vál lal ko zás ban?
Re mé nye ink sze rint egy-egy ilyen
kert ből évek alatt akár az egy há zak,
ci vi lek, szak igaz ga tá si szer vek és ön -
kor mány za tok össze fo gá sa, a kö zös -
ség épü lé se is fa kad hat a gyü mölcs -
ter me lés mel lett és azon túl.

Erős vár a mi Is te nünk!

Bu da pest, 2011. ok tó ber 20.
Fa bi ny Ta más  püspök,

Gáncs Pé ter elnök-püspök ,
Sze m erei Já nos püspök

Ked ves szol ga tár sam!
Evangélikus egyházunk ismét sze gé -
nyebb lett egy, az értelmiségi munkát
szervező és közéleti tevékenységet
foly tató aktív taggal. A Ma gyar Evan -
gé li kus Ér tel mi sé gi Tár sa ság (Me vét)
tag ja i nak so rá ból – Fa sang Ár pád,
Frenkl Ró bert, Po ós Lász ló és Ta kács
Jó zsef után – újabb ki ma gas ló sze mé -
lyi sé get hí vott ha za Te rem tő je ok tó -
ber 2-án.

Dr. Schu lek Ágos ton spor to ló ként,
sport ve ze tő ként, egye te mi ok ta tó -
ként nem zet kö zileg is köz is mert volt,
és ko moly meg be csü lés nek ör ven dett.
Szak mai te vé keny sé ge mel lett ha -
zánk ban a ki lenc ve nes évek ben fe le -
sé gé vel együtt lét re ho zott és mű -
köd te tett TF-es ték so ro za tá val vált
iga zán szé les kör ben is mert té és nép -
sze rű vé. Ezek a ren dez vé nyek min dig
az ér té ket kép vi sel ték és nép sze rű sí -
tet ték, le gyen szó iro da lom ról, ze né -
ről, il let ve más mű vé sze ti, tu do má -
nyos vagy köz éle ti te rü let ről. 

In du lá sa óta tag ja volt a Me vét nek.
A je len le gi cik lus ban pres bi te ri tiszt -
sé get vál lalt gyü le ke ze té ben, a Bu da -
hegy vi dé ki Evan gé li kus Egy ház köz -
ség ben. Pres bi ter ként fő te vé keny sé -
ge a Ke resz tény Ér tel mi sé gi Fó rum

szer ve zé sé ben va ló rész vé tel volt,
de min de nütt se gí tett, ahol szük ség
volt rá. Éle té ben so ha nem fe lej tet -
te el, és nem rej tet te vé ka alá a szá -

má ra oly fon tos ala pot, a Meg vál tó -
já hoz va ló sze mé lyes kap cso la tát.

Ami kor nyá ron a kö vet ke ző évad
prog ram ját ál lí tot tuk össze, Schu lek
Ágos ton nak még sok jó öt le te és
ter ve volt az el kö vet ke ző idő szak ra.
A Ke resz tény Ér tel mi sé gi Fó rum
ren dez vé nye it min dig a hó nap ne gye -
dik hét fő jén tart juk. A prog ram
össze ál lí tá sa kor még nem gon dol hat -

tuk, hogy ok tó ber 20-án egy rend kí -
vü li al ka lom ra lesz szük ség. Ez az al -
ka lom egy ér tel mű en dr. Schu lek
Ágos ton hoz kö tő dik, de ezt már
nem ő szer vez te: az őreá tör té nő em -
lé ke zés nap ja volt ez.

Az em lé ke zés úgy kap cso ló dik a
Ke resz tény Ér tel mi sé gi Fó rum hoz,
hogy az al ka lom ma gán hor doz ta
egy ér tel mi sé gi ren dez vény je gye it. A
szer tar tás előtt há rom or go na mű vész
elő adá sá ban hang zot tak el ze ne mű -
vek. Dr. Bács kai Ká roly lel kész nek, az
Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem
Új szö vet sé gi Tan szé ke ve ze tő jé nek
tol má cso lá sá ban az ige és a bi zony -
ság té tel nem egy töb bé-ke vés bé
össze szo kott, ki sebb-na gyobb gyü le -
ke zet hez szólt, ha nem kü lön bö ző
he lyek ről, sőt kü lön bö ző tá jak ról
össze se reg lett, több mint ezer fős
hall ga tó ság hoz.

Az ige hir de tést kö ve tő en a csa lád
ne vé ben Schu lek Ágos ton idő seb bik
fia, majd kü lön bö ző szak te rü le ten te -
vé keny ke dő ne ves köz éle ti sze mé lyi -
sé gek em lé kez tek meg az elő re -
ment ről.

g Mi há lyi Zol tán
a Me vét el nö ke, pres bi ter

In me mo riam dr. Schu lek Ágos ton 
1943–2011

Opel ből Volks wa gen be ül he tett át
négy si ke re sen pá lyá zó egy ház köz ség
lel ké sze ok tó ber 21-én, pén te ken. Az
or szá gos egy há zi tu laj don ban lé vő, de
gyü le ke ze ti fenn tar tá sú szol gá la ti jár -
mű ve ket Ká kay Ist ván or szá gos iro -
da igaz ga tó és Bo ros Mik lós gép jár mű -
re fe rens – va la mint a Por sche Hun -
ga ria Ke res ke del mi Kft. ré szé ről Szöl -
lős La jos – ad ta át az érin tet tek nek.
Karl Já nos né Csep re gi Er zsé bet a sár -
szent lő rin ci, Ma kán Har gi ta a ma -
jos–mucs fai, Fischl Vil mos a cső vá -

ri, Hor váth-He gyi Oli vér a szent end -
rei gyü le ke zet ne vé ben vett át egy-egy
va do nat új Volks wa gen Po lót a Por -
sche Pest XI II. ke rü le ti te lep he lyén.

A cég gel kö tött szer ző dés ke re té -
ben meg le he tő sen ked ve ző fel té te lek -
kel jut egy há zunk a gép jár mű vek hez.
A lel ké szek mun ká ját se gí tő ko csik
ezen túl Volks wa gen tí pu sú ak lesz nek,
az es pe re si és püs pö ki szol gá la ti au -
tók pe dig a Ško da ter mék csa lád ból
ke rül nek majd ki.

g – vitális –

VW Po lók a gyü le ke ze tek nek

b Anya köny vek és a ge nea ló gi ai
ku ta tás cím mel ren de zett kon -
fe ren ci át a Ma gyar He ral di kai és
Ge nea ló gi ai Tár sa ság ok tó ber
18-án a Ma gyar Nem ze ti Mú ze -
um dísz ter mé ben. A ta nács ko -
zás fő véd nö ke Sem jén Zsolt mi -
nisz ter el nök-he lyet tes volt, aki
le vél ben kö szön töt te a részt ve -
vő ket.

A kon fe ren cia nem csu pán több fé le
célt tű zött ki ma ga elé, de kü lön bö -
ző né ző pon to kat is igye ke zett be mu -
tat ni.

Az el ső prob lé ma kör a köz le vél tá -
rak ban foly tat ha tó anya köny vi ku ta -
tá so kat be fo lyá so ló tör vé nyi sza bá -
lyo zás vál to zá sá nak ter ve zett mód -
ja volt. Az anya köny vek ku ta tá sá nak
jo gi sza bá lyo zá sá val kap cso la tos nagy
ér dek lő dést a 2010. évi I. tör vény vál -
tot ta ki, amely vi lá gos sá tet te, hogy
a le vél tá rak ban őr zött ál la mi anya -
köny vek má sod pél dá nyai nem ku tat -
ha tók.

A kon fe ren ci án el hang zott a Köz -
igaz ga tá si és Igaz ság ügyi Mi nisz té ri -
um jo gi szak re fe ren sé nek, Or bán
Ba lázs And rás nak az elő adá sa. A
szak em ber a ku ta tást je len leg sza bá -
lyo zó tör vé nyek rö vid össze fog la lá -
sa mel lett meg fo gal maz ta, hogy az
úgy ne ve zett anya köny vi és a le vél tá -
ri tör vényt kel le ne össz hang ba hoz -
ni, s olyan sza bá lyo zást len ne szük -
sé ges meg al kot ni, amely mind a sze -
mé lyes ada tok vé del mét, mind pe dig
a ku ta tók ér de ke it fi gye lem be ve szi.

A köz le vél tá rak, a vi lá gi gyűj te mé -
nyek prob lé mái mel lett a kö vet ke ző
kér dés kör az egy há zi le vél tá rak ban
őr zött anya köny vek ku ta tá sá nak
mód ja, sza bá lyo zá sa volt, il let ve az,
hogy mi ként re a gál nak az egy re bő -
vü lő és vál to zó ku ta tói igé nyek re az
egyes egy há zi gyűj te mé nyek. Az elő -
adá sok ból ki de rült, hogy van nak el -
té ré sek a kü lön bö ző egy há zak ál tal al -
kal ma zott sza bá lyo zá sok kö zött, mi -
ként a mo dern ku ta tá si igé nyek kel (az
in ter ne ten ke resz tül vé gez he tő) úgy -
ne ve zett e-ku ta tás sal kap cso la tos
lé pé sek te rén is. Nem csu pán a fel -

ve tő dött meg ol dan dó prob lé mák ról
hall hat tak a részt ve vők, de a csa lád -
fa ku ta tás egy há zi ar chí vu mok ban
őr zött főbb le vél tá ri for rá sa it is meg -
is mer tet ték az elő adók a hall ga tó ság -
gal.

Har ma dik kér dés kör ként a ha tá ron
tú li – Er dély ben, Fel vi dé ken, Vaj da -

ság ban és Kár pát al ján ta lál ha tó –, ma -
gyar vo nat ko zá sú le vél tá ri anya gok -
ról, azok fel lel he tő sé gé ről, va la mint
az ot ta ni ku ta tás mód já ról, le he tő sé -
ge i ről s az eze ket sza bá lyo zó tör vé -
nyek ről hang zot tak el elő adá sok. 

Ál ta lá nos ta nul ság ként le von ha tó,
hogy az egy re gya ra po dó ku ta tói
igé nyek, a res ta u rá lás és az őr zés
prob lé mái, de az in for ma ti ka ad ta új
le he tő sé gek is egy irány ba mu tat nak:
a di gi ta li zá lás len ne a meg ol dás,
amely meg ha tá ro zott ke re tek kö -
zött, meg fe le lő sza bá lyok, tör vé nyek
be tar tá sa mel lett (akár egy há zi, akár
vi lá gi gyűj te mé nyek ről le gyen is szó),
az ira tot őr zők ál tal el len őr zött mó -
don egy szer re te het ne ele get nem
csu pán a jog sza bá lyok nak s a ve szé -
lyez te tett ira tok ál lo mány vé del me
ér de ké ben elő írt kö ve tel mé nyek nek,
de a ko runk ra jel lem ző fel gyor sult in -
for má ció áram lás okoz ta újabb és
újabb ku ta tói igé nyek nek is.

Es sék szó rö vi den a kon fe ren cia
elő adó i ról és té má i ról. Sza ba di Ist -
ván, a Ti szán tú li Re for má tus Egy ház -
ke rü let Le vél tá rá nak igaz ga tó ja a
re for má tus egy ház, míg Ker tész Bo -
tond, az Evan gé li kus Or szá gos Mú -
ze um tu do má nyos mun ka tár sa a

Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház
gyűj te mé nye i ben foly tat ha tó anya -
köny vi ku ta tá sok ról szá molt be. Ha -
rasz ti György, a Ho lo ca ust Do ku -
men tá ci ós Köz pont és Em lék gyűj te -
mény Köz ala pít vány ku ra tó ri u má nak
el nö ke a ma gyar or szá gi iz ra e li ta
anya köny vek ku ta tá sá ról szólt, és
né hány ke vés bé is mert for rás cso -
por tot is mer te tett. 

Kol le ga Tar soly Ist ván (Ma gyar
Or szá gos Le vél tár) egy részt a MOL-
ban vé gez he tő ku ta tá sok le he tő sé gé -
ről be szélt, más részt az anya köny vi
ku ta tá so kat érin tő vál to zá sok irá nyát
fog lal ta össze. Ber nád Ri ta, a Gyu la -
fe hér vá ri Ér se ki és Fő káp ta la ni Le vél -
tár fő le vél tá ro sa az er dé lyi, Ap ró Er -
zsé bet, a Bács-Kis kun Me gyei Ön kor -
mány zat Le vél tá rá nak nyu gal ma zott
fő le vél tá ro sa a vaj da sá gi, Bot lik Jó zsef,
a Páz mány Pé ter Ka to li kus Egye -
tem Böl csé szet tu do má nyi Ka rá nak
do cen se a Kár pát al ján foly tat ha tó
ku ta tá sok ról szá molt be. 

Hu nyady Lász ló, a Ma gyar Csa lád -
tör té net-ku ta tó Egye sü let el nö ke
nem csu pán fel vi dé ki ku ta tá si ta pasz -
ta la ta it osz tot ta meg a hall ga tó ság gal,
de so kak szá má ra meg le pő is mer te -
tést tar tott a már di gi ta li zált anya -
köny vek in ter ne ten foly tat ha tó ku ta -
tá sát s egyes adat bá zi sok hasz ná la tát
il le tő en. La ka tos An dor, a Ka lo csai
Fő egy ház me gyei Le vél tár ve ze tő je
a le vél tár ban már évek óta zaj ló
anya köny vi di gi ta li zá lás leg újabb ta -
pasz ta la ta it is mer tet te.

Min den részt ve vő szá má ra vi lá -
gos sá vált, hogy nem csu pán a tör -
vé nyi sza bá lyo zás mód já nak meg -
fon to lá sa, ha nem a ma gá nirat nak
mi nő sü lő egy há zi anya köny vek ku -
ta tá sá nak egy há zon be lü li sza bá lyo -
zá sa, eset leg össze han go lá sa, va la -
mint az új igé nyek és az irat vé de lem
is fi gye lem be ve en dő té nye zők, s a
fel me rült kér dé sek előbb-utóbb vá -
lasz ra vár nak. 

A kon fe ren cia anya gát te ma ti kus
szám ban ad ja köz re ha ma ro san a
Tu rul cí mű szak fo lyó irat (a Ma gyar
Or szá gos Le vél tár, a Ma gyar Tör té -
nel mi Tár su lat és a Ma gyar He ral di -
kai és Ge nea ló gi ai Tár sa ság köz lö nye).

g Ko vács Ele o nó ra

Kon fe ren cia az anya köny vi ku ta tás ról

Evan gé li kus mű so rok
a Ma gyar Te le ví zi ó ban

• Ok tó ber 30-án, va sár nap 5.30-kor az MTV mind két csa tor ná ján, a Haj -
na li gon do la tok ban Győ ri Gá bor es pe res, no vem ber 3-án, csü tör tö -
kön Isó Do rottya lel kész áhí ta tát hall hat ják.

• Ok tó ber 30-án az m1-en 10.40-kor, az m2-n 13.40-kor a Ko rál-szi get
együt tes mu tat ko zik be a né zők nek.
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Szentháromság ünnepe után 19. (Biblia-) vasárnap. Liturgikus szín: zöld.
Lekció: Jn 20,30–31; Ám 8,11–12. Alapige: 2Tim 3,14–17. Énekek: 291., 47.

I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Bence Imre; de. 10. (német) Johannes Erlbruch; de. 11. (úrv.) Balicza
Iván; du. 6. dr. László Virgil; II., Hűvösvölgyi út 193., Fébé de. 10. Madocsai Miklós; II., Modori
u. 6. de. 3/4 11. Sztojanovics András; Pesthidegkút, II., Ördögárok u. 9. de. fél 10. (úrv.) Fodor
Viktor; Csillaghegy–Békásmegyer, III., Mező u. 12. de. 10. Fülöp Attila; Óbuda, III., Dévai
Bíró M. tér de. 10. Bálintné Varsányi Vilma; Újpest, IV., Lebstück M. u. 36–38. de. 10. Solymár
Péter Tamás; V., Deák tér 4. de. 9. (úrv.) Gerőfiné dr. Brebovszky Éva; de. 11. (úrv.,
kantátazenés áhítat) Smidéliusz Gábor; du. 6. (orgonazenés áhítat) Smidéliusz Gábor; VII.,
Városligeti fasor 17. de. 11. (úrv.) Aradi György; VIII., Üllői út 24. de. fél 11. Szabó Bertalan;
VIII., Rákóczi út 57/a de. 10. (szlovák, úrv.) Gulácsiné Fabulya Hilda; VIII., Karácsony S. u.
31–33. de. 9. Szabó Bertalan; IX., Gát u. 2. (katolikus templom) de. 11. (úrv., énekes liturgia)
Koczor Tamás; du. 6. (vespera) Bolba Márta; liturgus: Muntag Lőrinc; Kőbánya, X., Kápolna
u. 14. de. 10. Benkóczy Péter; Kelenföld, XI., Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) dr. Blázy Árpádné;
de. fél 11. (úrv.) dr. Blázy Árpádné; du. 6. (vespera) Kovács Viktor; XI., Németvölgyi út 138.
de. 9. (úrv.) Kovács Viktor; Egyetemi és főiskolai gyülekezet, XI. Magyar tudósok krt. 3. du.
6. (úrv., reformációi gospel-istentisztelet) Gáncs Tamás; Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor
24. de. 9. (úrv.) Balicza Iván; Budahegyvidék, XII., Kék Golyó u. 17. de. 10. (úrv.) Keczkó Pál;
XIII., Kassák Lajos u. 22. de. 10. Grendorf Péter; Zugló, XIV., Lőcsei út 32. de. 11. (úrv.) Tamásy
Tamás; XIV. Gyarmat u. 14. de. fél 10. Tamásy Tamás; Pestújhely, XV., Templom tér de. 10.
(úrv.) Szabó B. András; Rákospalota, XV., Régi Fóti út 73. (nagytemplom) de. 10. Ponicsán
Erzsébet; Rákosszentmihály, XVI., Hősök tere 10–11. de. 10. Börönte Márta; Cinkota, XVI.,
Batthyány I. u. de. fél 11. dr. Agod Anett; du. 6. Johann Gyula; Mátyásföld, XVI., Prodám
u. 24. de. 9. dr. Agod Anett; Rákoshegy, XVII., Tessedik tér de. 9. Nagyné Szeker Éva;
Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út 111. de. fél 11. Nagyné Szeker Éva; Rákoscsaba, XVII., Péceli
út 146. de. 9. Kovács Áron; Rákosliget, XVII., Gózon Gy. u. de. 11. Kovács Áron;
Pestszentlőrinc, XVIII., Kossuth tér 3. de. 10. dr. Korányi András; Pestszentimre, XVIII.,
Rákóczi út 83. (református templom) de. 8. dr. Korányi András; Kispest, XIX., Templom
tér 1. de. 10. Széll Bulcsú; XIX., Hungária út 37. de. 8. Széll Bulcsú; Pesterzsébet, XX., Ady
E. u. 89. de. 10. Győri János Sámuel; Csepel, XXI., Deák tér de. fél 11. Zólyomi Mátyás; Budafok,
XXII., Játék u. 16. de. 10. Solymár Gábor; Budakeszi, Fő út 155. (gyülekezeti terem) de. fél
10. dr. Lackner Pál; Budaörs, Szabadság út 75. de. 10. Endreffy Géza.

Istentiszteleti rend • 2011. október 30.

Összeállította: Boda Zsuzsa

Evan gé li kus
is ten tisz te let
a Ma gyar
Tele ví zi ó ban

Ok tó ber 30-án, a Szent há rom ság
ün ne pe utá ni 19. va sár napon 11
órá tól is ten tisz te le tet lát ha tunk
a Ma gyar Te le ví zió m1-es csa tor -
ná ján Nyír egy há zá ról. Igét hir det
dr. Fa bi ny Ta más püs pök.

Evan gé li kus is ten tisz te let
a Ma gyar Rádi ó ban
Ok tó ber 31-én, hét főn, a re -
for má ció ün ne pén 10.04-től is -
ten tisz te le tet hall ha tunk az
MR1 – Kos suth rá dió hul lám -
hosszán Győr ből. Igét hir det
Sze me rei Já nos püs pök.

A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház ne vé ben meg hív juk a IV. Ka ta lin-na pi evan gé li kus bál ra
novem ber 26-ára a Bu da vá ri Ön kor mány zat au lá já ba (1014 Bu da pest, Ka piszt rán tér 1.).

Prog ram • 19.00: Be kö szön tő – Bé nyi Il di kó és Schu lek Csa ba. Az est fő véd nö ke: Sch mitt né Mak ray Ka ta lin,
a köz tár sa sá gi el nök fe le sé ge • 19.30: To kody Ilo na Kos suth-dí jas, ki vá ló és ér de mes mű vész, Mus kát And rás
ének mű vész. Zon go rán kí sér: Nagy Már ta zon go ra mű vész. • 19.50: Az év evan gé li kus bo rá sza: Ga lán tai Ká -
roly (Solt vad kert) • 20.00: Bü fé va cso ra • 21.00: Ci gány misszió – a bál jó té kony sá gi cél ja (Ba kay Pé ter misszi ói
lel kész) • 21.10: Pa lya Bea éne kel • 21.30: Nyi tó tánc (Ma jor né Vígh Zi ta és Ma jor Pé ter, va la mint Ju hász Vik -
tó ria és Sza bó Já nos) • 21.40: Tánc a Simp le ze ne kar kí sé re té ben • 23.00: Fe hér Je nő nek, a fa so ri evan gé li kus
gim ná zi um di ák já nak zon go ra já té ka • 23.05: Tom bo la sor so lás • 23.45: Tánc • 2.00: Zá rás

Mű sor ve ze tők: Bé nyi Il di kó és Schu lek Csa ba.
A tom bo la je gyek árá ból be folyt összeg a Gö rög szál lá son meg va ló sí tott ci gány misszi ó ban in dult kö zös ség fej -
lesz tő, szo ci á lis és fog lal koz ta tá si prog ram tá mo ga tá sát szol gál ja.

Meg je le nés: höl gyek: bá li öl tö zék, hosszú ru ha; urak: sö tét öl töny vagy szmo king.
Je gyek 5000 fo rin tért kap ha tók ok tó ber 24-től a Hu szár Gál pa pír- és köny ves bolt ban (1054 Bu da pest, De -

ák tér 4.). (A va cso rá ra és egy ital ra min den ked ves meg hí vott a ven dé günk, az est hát ra lé vő ré szé ben az ital -
szám lát az urak ren de zik.)

H I R D E T É S

Reformáció ünnepe. Liturgikus szín: piros. Lekció: Gal 5,(1–3)4–6;
Ézs 62,6–7.10–12. Alapige: Lk 12,1–10. Énekek: 254., 258.

I., Bécsi kapu tér de. 11. (úrv.) Illés Dávid református lelkipásztor; II., Hűvösvölgyi út 193.,
Fébé de. 10. (úrv.) Madocsai Miklós; Pesthidegkút, II., Ördögárok u. 9. du. 6.
(ökumenikus reformációi ünnepség) Véghelyi Antal előadása Luther humora címmel;
Csillaghegy–Békásmegyer, III., Mező u. 12. de. 10. Donáth László; Óbuda, III., Dévai
Bíró M. tér du. 6. (úrv.) Hokker Zsolt; V., Deák tér 4. de. 9. (úrv.) Gerőfiné dr.
Brebovszky Éva; de. 11. (úrv.) Cselovszky Ferenc; du. 6. Smidéliusz Gábor; VII., Városligeti
fasor 17. du. 6. (úrv., közös, protestáns istentisztelet) Somogyi Péter református
lelkipásztor; Kőbánya, X., Kápolna u. 14. du. fél 6. Benkóczy Péter; Kelenföld, XI., Bocskai
út 10. de. fél 11. (úrv.) dr. Blázy Árpád; Rákospalota, XV., Régi Fóti út 73. (nagytemplom)
de. 10. (úrv.) Ponicsán Erzsébet; Rákosszentmihály, XVI., Hősök tere 10–11. du. 6. (úrv.)
Bakay Beatrix; Cinkota, XVI., Batthyány I. u. de. fél 11. (úrv.) Vető István; Pestszentlőrinc,
XVIII., Kossuth tér 3. de. 10. Kósa László; Kispest, XIX., Templom tér 1. de. 10. (úrv.)
Széll Bulcsú; Pesterzsébet, XX., Ady E. u. 89. de. 10. (úrv.) Győri János Sámuel;
Budafok, XXII., Játék u. 16. de. 10. (úrv.) Solymár Gábor; Budaörs, Szabadság út 75.
du. 6. Endreffy Géza.
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Of fer tó ri um
a wit ten ber gi vá ro si temp lo mért

Egy há zunk püs pö ki ta ná csa ar ra ké ri a gyü le ke ze te ket, hogy a 2011. re -
for má ció ün ne pi vagy az egyik no vem be ri is ten tisz te let per sely pén zét
– más egy há zak hoz ha son ló an – ajánl ják fel a wit ten ber gi vá ro si temp -
lom (Stadt kirche) fel újí tá sá ra.

E szent hely a re for má ció böl cső je: Lu ther Már ton több száz szor pré -
di kált itt, il let ve e temp lom ban ke rült sor elő ször anya nyel vű (né met) is -
ten tisz te let re, to váb bá a gyü le ke zet itt ve he tett elő ször két szín alatt úr -
va cso rát. Lu ther sze mé lyes élet út ja is szá mos pon ton kö tő dik a temp -
lom hoz: itt kö tött há zas sá got Bo ra Ka ta lin nal, és itt ke resz tel ték meg
hat gyer me két.

Az UNES CO – az Egye sült Nem ze tek Szer ve ze té nek Ne ve lés ügyi, Tu -
do má nyos és Kul tu rá lis Szer ve ze te – ál tal a vi lág örök ség ré szé vé nyil -
vá ní tott épü let ben lát ha tó id. Lu cas Cra nach hí res re for má ci ói ol tá ra.
A mai lá to ga tót vál to zat lan, Lu ther-ko ra be li kör nye zet tel fo ga dó épü -
let igen rossz ál la pot ban van. A fel újí tás ter ve zett költ sé ge 5,5 mil lió eu -
ró. A né met ál lam és a he lyi egy há zak erő tel jes hoz zá já ru lá sá nak ki egé -
szí té sé re nem zet kö zi össze fo gás ra van szük ség, hogy a 2017-es ju bi le -
u mi év re meg újul jon a vá ro si temp lom.

Az of fer tó ri u mo kat no vem ber 30-ig az or szá gos egy ház szám lá já ra le -
het be kül de ni, „Wit ten berg” meg je lö lés sel a 11707024-20347257 szám -
la szám ra.

Az ada ko zá son ke resz tül meg él het jük a vi lág evan gé li kus sá gá val va -
ló össze tar to zá sun kat.

…nem me se, ha nem nap sü té ses óra.
A sta tisz ti kai ada tok sze rint Ma -
gyar or szág je len tős ré szén a nap sü -
té ses órák szá ma bő ven meg ha lad ja
az ener ge ti kai hasz no sí tás mi ni mu -
mát, az az ér de mes ki hasz nál nunk ezt
az „in gyen” ener gi át.

A nap kol lek torrend szer al -
kal maz ha tó hasz ná la ti me leg
víz elő ál lí tá sá ra, la kás, me den -
ce fű té sé re. A nap kol lek to rok
min den egyes négy zet mé te re a
nap sü té ses na po kon kö rül be -
lül öt ven li ter nyi, 50-60 Cel si us-
fo kos me leg vi zet ké pes szol gál -
tat ni, füg get le nül at tól, hogy
mi lyen év sza kot írunk, hi szen
ezek a be ren de zé sek a nap be -
su gár zá sá nak erős sé gé re ér zé -
ke nyek, a kör nye ze ti hő mér sék -
let csak kis mér ték ben be fo lyá sol ja
tel je sít mé nyü ket.

Hogy egy-egy rend szer rel mennyi
nap ener gi át le het hasz no sí ta ni, az
több té nye ző től függ. Alap ve tő en
be fo lyá sol ja a fo gyasz tás he lyes fel -
mé ré se és a hoz zá ter ve zett nap kol -
lek tor tí pu sa. Be fo lyá sol ja to váb bá a
nap kol lek to rok el he lye zé se, az az irá -
nya és dő lés szö ge.

Nap su gár zás ese tén a nap kol lek -
tor ab szor ber fe lü le te ma gá ba gyűj ti

a nap su ga ra kat, ame lyek fel me le gí -
tik a kol lek tort. A ben ne el he lye zett
hő ér zé ke lő köz ve tí ti a ve zér lő elekt -
ro ni ká nak a kol lek tor ban lé vő hő áta -
dó kö zeg hő mér sék le tét, és igény
sze rint kap csol ja a szo lár ke rin ge tő
mo dult (szo lár ál lo mást).

A puf fer tá ro ló ban össze gyűj tött
ener gi át hasz no sít hat juk fű tés re és
hasz ná la ti me leg víz elő ál lí tá sá ra.
Fű tés rá se gí tés ese tén a már meg lé vő
fű té si rend szer nek nem a hi deg, ha -
nem a nap kol lek tor ál tal már elő me -
le gí tett vi zet kell a meg fe le lő hő mér -
sék let re me le gí te nie. Ez a kü lönb ség
az ener gia fel hasz ná lás ban igen gyor -
san meg mu tat ko zik.

A nap kol lek to rok nak két jel lem -
ző faj tá juk van, a vá ku um csö ves, il -

let ve a sík kol lek tor. A sík fe lü let re
csak adott idő pont ban van me rő le -
ges be su gár zás (sík kol lek tor ese -
tén), a hen ger fe lü let re be eső fény
min dig me rő le ge sen ér ke zik. A vá -
ku um csö ves nap kol lek tor ha té -
kony sá ga füg get len a kör nye ze ti

hő mér sék let től, csak a nap su -
gár zás in ten zi tá sá tól függ.
Vagy is a té li hi deg idő szak ban
is le het sé ges a hő ter me lés a
vá ku um csö ves nap kol lek tor
se gít sé gé vel. A vá ku um csö -
ves nap kol lek to rok té len és
az át me ne ti idő szak ban húsz-
har minc szá za lék kal na gyobb
tel je sít ményt ad nak le.

A jól meg ter ve zett és ki vi te -
le zett nap kol lek tor rend szer rel
mint egy hat van-nyolc van szá -

za lé kos az éves me leg víz ener gia-
meg ta ka rí tás, és nyá ron to váb bi cél -
ra is hasz nál ha tó a ke let ke zett „fe les -
le ges” hő: pan cso lók, me den cék fű -
té sé re. A nap ener gia ki vá ló an al kal -
mas to váb bá ki egé szí tő fű tés re. Egy
át la gos ház ese té ben az ener gia -
szám lá kon éven te meg je le nő összeg
hat van-nyolc van szá za lé kát a fű tés
költ sé gei te szik ki, ezen van mit spó -
rol ni!

g Össze ál lí tot ta: Ko csis Ist ván

Min den nap ra egy…

A szom bat he lyi Re mé nyik Sán dor
Evan gé li kus Ál ta lá nos Is ko lá ból har -
minc két he te dik év fo lya mos di ák ve -
he tett részt a tan év ele jén egy négy -
na pos fel vi dé ki tú rán. Az út lét re jöt -
té hez ko moly se gít sé get nyúj tott a
Beth len Gá bor Alap ke ze lő Zrt. ál tal
meg hir de tett Ha tár ta la nul az ál -
lam ha tá ron túl cí met vi se lő pá lyá zat
ke re té ben el nyert tá mo ga tás.

– Annyi he lyen jár tunk, hogy
min den bi zonnyal ta nu ló ink is órá -
kon át tud nák so rol ni, ha meg kér -
dez nék őket er ről – mond ta Da los
Ti bor, az is ko la tör té ne lem sza kos ta -
ná ra. – A gye re kek kel el ső nap a ko -
ro ná zó vá rost, Po zsonyt lá to gat tuk
meg, fel ke res tük a fel leg vá rat és a ko -
ro ná zá si temp lo mot. Dél után a dé -
vé nyi vár hoz utaz tunk, az es té ket Al -
só bo do kon töl töt tük a he lyi, ma gyar
nyel vű ma gán-szak kö zép is ko la kol -
lé gi u má ban. Itt há zi gaz dánk, Pa u lisz
Bol di zsár ren ge teg ér de kes sé get me -
sélt a zo bor al jai ma gyar ság ne héz
éle té ről.

A má so dik és a har ma dik na pon
a nagy cé té nyi ál ta lá nos is ko lá ban lá -
to gat hat tunk órá kat, és is mer ked -
het tünk meg az itt ta nu ló di á kok
min den nap ja i val. Az óra lá to ga tá so -
kat ki rán du lá sok kal és kö zös prog -
ra mok kal szí ne sí tet tük. Jár tunk pél -
dá ul a Szent Lász ló ról mél tán hí res

Nyit rán is. A nyit rai vár ban meg -
tud hat tunk, hogy Va zul me lyik to -
rony ban ra bos ko dott, és hogy mi -
ért is nem si ke rült az ál ta la szer ve -
zett me rény let Szent Ist ván ki rá -
lyunk el len.

Az utol só na pon ha zánk egy kor
leg na gyobb csil lag vizs gá ló ját ke res -
tük fel Ógyal lán, majd az el szánt sá -
gá ról mél tán ne ve ze tes Rév ko má -
rom volt az úti cél. Itt nem csak a sza -
bad ság harc hő se i ről em lé kez tünk
meg, ha nem meg ko szo rúz tuk a nem -
rég át adott – is ko lánk név adó já hoz,
Re mé nyik Sán dor hoz erő sen kö tő dő
– Tri a non-em lék mű vet is.

– Az el kö vet ke ző évek ben sze ret -
nénk ezt a fel vi dé ki ki rán du lást ha -
gyo mánnyá ten ni, hogy a he te dik év -
fo lyam min den év ben el jut has son ha -
tá ron tú li ma gyar te rü let re – nyi lat -
koz ta Sá to ry Ká roly, az is ko la igaz -
ga tó ja. – Lás sák, hogy ha tá ra in kon
túl is so kan él nek ma gya rok, hogy
mennyi tör té nel mi em lé künk kö tő -
dik e te rü le tek hez, ta lál koz za nak ott
élő ma gyar gye re kek kel, is me ret sé -
gek, eset leg ba rát sá gok szö vőd je -
nek. Is ko lánk szá má ra na gyon fon -
tos e prog ram, hi szen ne ve lé si cél ja -
ink meg va ló sí tá sa mel lett név adónk,
Re mé nyik Sán dor szel le mi sé ge is
er re kö te lez ben nün ket.

d EvÉ let-in fó

Di á kok ha tár ta la nul

Ke resz te lő kút he lyett ha gyo má nyo -
san an gyal szo bor nál ré sze sí tik a ke -
reszt ség szent sé gé ben a le en dő evan -
gé li ku so kat a mag ló di lel ké szek. Pon -
to sab ban: ré sze sí tet ték tíz év vel ez -
előt tig, ugyan is a Pest me gyei te le pü -
lés lu the rá nus temp lo má ból 2001-
ben el lop ták a ke resz te lő tá lat és kan -
csót tar tó szob rot. A gyü le ke zet el -
nök sé ge Enes Nagy Sán dor he lyi
szob rászt bíz ta meg a szo bor hű
má so la tá nak el ké szí té sé vel. Ok tó -
ber 23-án Krá mer György es pe res,
Blat nicz ky Já nos nyug dí jas és Né meth
Mi hály je len le gi lel kész szol gá la tá val
szen tel ték fel az el ké szült al ko tást, így
foly ta tód hat a meg sza kadt ha gyo -
mány. (Bő vebb be szá mo ló az Evan -
gé li kus.hu hon la pon.)

g Szcs Má ria fel vé te le

An gya los
ke resz te lő hely



Las san év ti ze dek ben kell majd mér -
ni azt az időt, ami óta a we bes fej lesz -
té sek nél elő ször fel me rült, hogy mi -
lyen kép er nyő szé les ség re op ti ma li zál -
ják az ol da la kat. Egye sek ta lán még
jól em lé kez nek a VGA, SV GA, XGA
betűszók ra, ame lyek eb ben a sor -
rend ben a 640, a 800, il let ve az 1024
kép pont szé les sé gű kép er nyő ket je -
len tet ték. So ká ig a leg több hon la pot
800 pi xel szé les ség re op ti ma li zál ták,
és a fej lesz tők a na gyobb kép er nyők
meg je le né sé vel egy re csak vár ták
azt a pil la na tot, ami kor a lá to ga tók
több sé ge már ki ló gó ré szek nél kül lát -
hat ta az 1024 pi xe les szé les ség re ter -
ve zett ol da la kat.

A vál tás nem csak azt je len tet te,
hogy meg nőtt az egy kép er nyő re
be zsú fol ha tó ada tok mennyi sé ge,
ha nem azt is, hogy le he tő vé vált az
ad di gi két ha sá bos szer ke zet he lyett
a há rom ha sá bos struk tú ra al kal ma -
zá sa. A há rom ha sáb bű vö le te pe dig
egé szen a mai na pig tart, no ha a mi -
nél több adat el he lye zé se egy ol da lon
nem fel tét le nül se gí ti elő a könnyebb
na vi gá ci ót vagy a fő tar ta lom el éré sét.

Nem vé let len, hogy az 1024 pi xel
szé les ség ma radt az ál ta lá no san hasz -
nált; pon to sab ban az ol da lak nagy ré -
sze 960 kép pont szé les ség re van meg -

 ál mod va, hogy egy kes keny mar gó
ma rad has son. A na gyobb szé les sé gen
el he lye zett több in for má ció már in -
kább ne héz kes sé te szi az ol va sást.

A web ol da lak fel épí té sét ér de kes
mó don az ege rek nek, il let ve a hor -
doz ha tó gé pek ta pi pad ja i nak a fej lő -
dé se is be fo lyá sol ta. Ré geb ben fon -
tos sza bály nak te kin tet ték, hogy
min den fon tos do log nak lát sza nia
kell gör ge tés nél kül. A két gom bos
ege rek vi lá gá ban a gör ge tés ugyan -
is ne héz kes volt, az egér mu ta tót az
al só nyíl ra kel lett vin ni, majd pá rat
kat tin ta ni raj ta. Az újabb po zi ci o ná -
ló esz kö zö kön azon ban már nem kell
ilyen mu tat vá nyok hoz fo lya mod ni,
mert vagy egy gör gőn, vagy a ta pi pad
si ma fe lü le tén kell csak vé gig húz nunk
az uj jun kat. Az okos te le fo nok nak
és a táb la gé pek nek pe dig a tel jes fe -
lü le te hasz nál ha tó ar ra, hogy na vi gál -
junk az ol da lon be lül.

Idén ősszel újult meg a HVG in ter -

ne tes lap csa lád já nak leg több tag ja,
töb bek kö zött a Tech line.hu in for ma -
ti kai ol dal, a Life-sty le.hu élet mód ma -
ga zin, a Hír szer ző.hu hír ol dal és az
Eco line.hu gaz da sá gi ol dal. Az át ter -
ve zés nél a fej lesz tők át áll tak a két ha -
sá bos szer ke zet re, no ha az ol dal to -
vább ra is olyan szé les, mint ko ráb ban.
Rá adá sul gör ge tés nél a fej léc és a
jobb ol da li na vi gá ci ós, il let ve aján ló -
ha sáb bi zo nyos ré szei is a he lyü kön
ma rad nak. Ezt a faj ta struk tú rát
nagy ame ri kai tech no ló gi ai ol da lak –
például a Giz mo do.com vagy a
Techcrunch.com – kezd ték el leg in -
kább al kal maz ni. Az elő nye két ség kí -
vül az, hogy a fő na vi gá ci ós ele mek ak -
kor is lát ha tók ma rad nak, ha már na -
gyon messze le gör get tük az ol dalt.

Kü lö nö sen a táb la gé pek ko rá ban,
ami kor kéz zel „rán gat juk” az egyes
ol da la kat, kezd el ha son lí ta ni a hon -
la pok fel épí té se a per ga men te ker cse -
ké re. Csak gör get jük, amed dig tart,
majd át lé pünk egy má sik ra. A la po -
zás mint ha kez de ne ki men ni a di vat -
ból. A HVG ki adó já nak lé pé se me -
rész volt a ha zai pi a con, de vi lá go san
meg je löl egy utat, amely a hír ol da lak
ese té ben már in kább a je len, mint a
jö vő út ja.

g Nagy Ben ce
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Per ga men, nem könyv
E G YH ÁZ É S VIL ÁG H ÁLÓ

Rovatgazda: Nagy Bence

Hoz zá va lók a tész ta lap hoz: 3 to jás,
70 g mar ga rin, 75 g cu kor, 1 cso mag
va ní li ás cu kor, 50 g liszt, 1/2 cso mag
sü tő por, 50 g cso ko lá dé re sze lék.

A töl te lék hez: kb. 1,5 kg al ma,
50 g cu kor, 1 te ás ka nál fa héj, 2 pú po -
zott evő ka nál ét ke zé si ke mé nyí tő.

A te te jé re: 400 ml hab tej szín, ka -
kaó por.

A tész ta el ké szí té sé hez a to jás fe hér -
jé ket hab bá ver jük. A sár gá ját, a cuk -
rot, va ní li ás cuk rot, mar ga rint ki ke ver -
jük, be le tesszük a liszt tel el ve gyí tett
sü tő port és a cso kit. A ha bot óva to -
san be le for gat juk a masszá ba, majd
24-26 cm át mé rő jű, ke rek for má ban,
175 fo kon kb. 35–45 per cig süt jük.

A töl te lék el ké szí té sé hez az al -
mát meg há moz zuk, majd fel ap rít juk,

és meg pá rol juk a cu kor ral meg a fa -
héj jal. Be le ke ver jük a ke mé nyí tőt.

Ha a tész ta és az al ma ki hűlt, a töl -
te lé ket – még a for má ban – rá ken -
jük a lap ra. Fo gyasz tá sig hű tő ben tá -
rol juk. Tá la lás előtt a tej színt föl ver -
jük, rá ken jük az al má ra. A tor ta te -
te jét ka kaó por ral meg szór juk.

SZ E RETET VE NDÉ G SÉ G RE

Wit ten ber gi al ma tor ta
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H I R D E T É S

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 !

H I R D E T É S

MEG HÍ VÓ
A Dé li Evan gé li kus Egy ház ke rü let köz gyű lé se no vem ber 11-én, pén te ken 10 órai kez det tel ülés tart a Pest er zsé -
be ti Evan gé li kus Egy ház köz ség gyü le ke ze ti ter mé ben (1204 Bu da pest, Ady E. u. 89.). Er re az al ka lom ra az MEE
egy há zi  tör vé nyei IV. tv. X. fe je zet 83. § (1),(2) alap ján  meg ha tá ro zott köz gyű lé si ta go kat, va la mint ez al ka lom -
mal a zsi nat dé li ke rü le ti tag ja it és min den ked ves ér dek lő dőt sze re tet tel hí vunk és vá runk.

Erős vár a mi Is te nünk!
Gáncs Pé ter püs pök, Ra dos né Len gyel An na egy ház ke rü le ti fel ügye lő

H I R D E T É S

Nyílt nap az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye te men
Az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem sze re tet tel meg hív min den ér -
dek lő dő kö zép is ko lást és gyü le ke ze ti ta got a no vem ber 10-én, csü tör -
tö kön reg gel 8 óra kor kez dő dő nyílt nap ra. Je lent ke zés és in for má ció a
rek to ri hi va tal ban: 1141 Bu da pest, Ró zsa völ gyi köz 3. Tel.: 1/469-1051,
20/824-9263. Fax: 1/363-7454. E-mail: te o lo gia@lu the ran.hu

H I R D E T É S

Nyílt nap a Bu da pest-Fa so ri Evan gé li kus Gim ná zi um ban
A 2012/2013-as tan év ben in du ló 5. és 9. – ál ta lá nos, emelt szin tű nyel -
vi és emelt szin tű ter mé szet tu do má nyos – osz tá lyok ba je lent ke ző di á -
ko kat és szü le i ket sze re tet tel vár juk no vem ber 10-én 8.45-től óra lá to ga -
tá sok ra. Ezen a na pon 17 órá tól to vább ta nu lás sal kap cso la tos tá jé koz -
ta tó szü lői ér te kez le tet is tar tunk.

Ér dek lőd ni és be je lent kez ni az igaz ga tói tit kár sá gon Sza bad fy Ká roly -
né nál az 1/322-4406-os te le fon szá mon, il let ve a tit karsag@fa so ri.hu e-mail
cí men le het. To váb bi in for má ció hon la pun kon (www.fa so ri.hu) ol vas -
ha tó.

H I R D E T É S



Tisz te let tel és sze re tet tel meg hív -
juk az ok tó ber 31-én 17 óra kor kez -
dő dő ün ne pi is ten tisz te le tünk re a fo -
nyó di pro tes táns temp lom ba (Jó -
zsef u. 21.). Az evan gé li kus és a re for -
má tus gyü le ke zet kö zös re for má ci -
ói is ten tisz te le tén em lé ke zünk meg
temp lo munk fenn ál lá sá nak 75. év for -
du ló já ról. Igét hir det 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.

Lel ki kon fe ren ci át ren dez a Bib lia Szö -
vet ség no vem ber 21–25. kö zött Krisz -
tus és kö ve tői cím mel a be rek für dői
Meg bé ké lés Há zá ban. A szer ve zők
sze re tet tel vár ják az ér dek lő dő ket. Tá -
jé koz ta tás, je lent ke zés: Bib lia Szö vet -
ség, 2119 Pé cel, Kál vin tér 2/B; bsz@bib -
lia szov.hu; te le fon: 28/452-334.

A Csik ván di Evan gé li kus Gyü le ke ze -
tért Ala pít vány kö szö ni tá mo ga tó i -
nak adó juk 1-át! A be folyt össze get
sze re tet ven dég ség szer ve zé sé re, il let -
ve egy mul ti funk ci ós nyom ta tó meg -
vá sár lá sá ra for dí tot tuk.
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hó nap el se jé vel tö röl tet ni, el len ke ző eset ben még egy hó na pig jár az új ság. Be kül dött kéz ira to kat nem őr zünk meg és nem
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VASÁRNAP

5.30 / m1 és m2
Hajnali gondolatok
Győri Gábor esperes
6.00 / Ten kes Rá dió (Sik lós)
Lé lek han go ló. Az Evan gé li kus
Rá dió misszió össze ál lí tá sa
(on-line adás:
www.ten kes ra dio.hu)
9.00 / Ci vil Rá dió (Bu da pest)
Bach-ta lál ka
10.04 / Kos suth rá dió
Bap tis ta is ten tisz te let köz ve -
tí té se Szi get szent mik lós ról
10.40 / m1
A Ko rál-szi get együt tes
(ismétlés: m2, 13.40)
11.00 / m1
Evan gé li kus is ten tisz te let
közve tí té se Nyír egy há zá ról
Igét hir det: dr. Fa bi ny Ta más
püs pök
15.05 / Bar tók rá dió
Be szél ge té sek az egy ház ze né ről

HÉTFŐ

9.30 / Kos suth rá dió
Ahol a vi zso lyi Bib lia ké szül
10.04 / Kos suth rá dió
Evan gé li kus is ten tisz te let
közve tí té se a győ ri Öreg -
templom ból
Igét hir det: Sze me rei Já nos
püs pök
11.00 / Du na Tv
Élő egy ház (val lá si hír adó)
12.30 / Kos suth rá dió
Üt kö ző
Mer re to vább, re for má tus
egy ház?
14.04 / Kos suth rá dió
„Úr nak sza va hal ló vá ros”
17.04 / Kos suth rá dió
Erős vár… – a szé kely der zsi
temp lom erőd
20.30 / Kos suth rá dió
Ke resz tény vagy ke resz tyén?
A re for má ció iro dal mi
ha tá sai

KEDD

8.04 / Kos suth rá dió
„Még csak most kez dő dik
min den…”
Gon do la tok a far kas ré ti
teme tő ben
9.04 / Kos suth rá dió
El te me tett tit kok nyo má ban
12.55 / m1
Sze gény Dzsoni és Ár ni ka
(ma gyar me se film, 1983) (77')
13.25 / Bar tók rá dió
V. vá ci nem zet kö zi gre go ri án
fesz ti vál
14.35 / Kos suth rá dió
Tér-idő. Az em be ri ál la pot
20.15 / m1
Ben ja min But ton kü lö nös éle te
(ame ri kai film drá ma, 2008)
(159')
21.30 / Du na Tv
Az óce án já ró zon go ris ta le -
gen dá ja
(olasz já ték film, 1998) (120')

SZERDA

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
17.05 / Kos suth rá dió
Liszt vá ro sai – Dob or ján tól
Bay re ut hig. Krak kó, Var só
19.35 / Bar tók rá dió
A Ma gyar Rá dió Ének- és Ze -
ne ka rá nak hang ver se nye
Liszt Fe renc: Re qui em
Ko dály Zol tán: Mis sa bre vis
21.05 / m1
On the Spot
(do ku men tum film-so ro zat)
22.20 / M. Ka to li kus Rá dió
Mi ért sze re tem? Val lo má sok
iro da lom ról, mű vek ről
22.20 / m2
Tró jai nők
(ma gyar té vé film) (101')
0.05 / m1
Zeg zu gos tör té ne tek

CSÜTÖRTÖK

5.30 / m1 és m2
Hajnali gondolatok
Isó Dorottya lelkész
10.00 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó. Ben ne: Bux te -
hude: Te De um la u da mus
16.40 / Du na Tv
Az er dé lyi szász kul tú ra
nyomá ban (ma gyar is me ret -
ter jesz tő so ro zat)
Erős vár a mi Is te nünk
19.49 / Kos suth rá dió
Vacs ka ma ti vi rá gai
Lá zár Er vin me sé je
20.15 / m1
At lan tisz gyer me kei (ame ri -
kai–auszt rál film drá ma, 2001)
21.30 / Du na Tv
Hip p olyt
(ma gyar já ték film, 1999) (90')
22.20 / Duna II. Autonómia
Shakes peare: IV. Hen rik
Köz ve tí tés a Nem ze ti Szín -
ház ból, fel vé tel ről

PÉNTEK

12.00 / Kos suth rá dió
Dé li ha rang szó a mar cal ger -
ge lyi evan gé li kus temp lom ból
15.40 / Du na Tv
Arc élek
Le ven te Pé ter
16.15 / Du na Tv
Jegy ző könyv Mans feld Pé ter
em lé ké re
(ma gyar ani má ci ós film)
16.25 / Du na Tv
’56
(ma gyar do ku men tum film)
18.00 / Bar tók rá dió
Ver di: Re qui em
Köz ve tí tés a bu da pes ti Szent
Ist ván-ba zi li ká ból
20.15 / m1
Kiss Jó zsef: Az an gya lok nem
sír nak
20.15 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó. Ben ne:
Liszt Fe renc: Esz ter go mi
mise

SZOMBAT

6.45 / Du na Tv
Az Ótes ta men tum
(olasz so ro zat)
12.15 / Du na Tv
Lyu kas óra
(iro dal mi mű sor)
15.55 / m1
Macs ka fo gó
(ma gyar rajz film, 1986)
16.31 / Bar tók rá dió
Rá dió hang ver se nyek
Ben ne:
Ko dály: Sík Sán dor
Te Deuma
17.35 / Du na Tv
Ma gyar tör té nel mi arc kép -
csar nok
Ár pád
21.04 / Kos suth rá dió
Bol dog ság
Kosz to lá nyi De zső no vel lái
21.50 / m1
Apa csok
(ma gyar film, 2010) (70')

VASÁRNAP

8.05 / MR6 – A ré gió rá di ó ja
Zsi na to ló (va sár na pi
ökumeni kus mű sor)
8.08 / Vö rös mar ty Rá dió
(Szé kes fe hér vár)
Lé lek han go ló. Az Evan gé li kus
Rá dió misszió össze ál lí tá sa
(on-line adás:
www.vo ros mar tyra dio.hu)
10.00 / Du na Tv
Is ten ke zé ben
10.30 / m1
A Bib lia a ma gyar kép ző mű -
vé szet ben
11.20 / m1
Re for má tus if jú sá gi mű sor
15.00 / m2
A fó ti temp lom
21.06 / Kos suth rá dió
„Ke ve sebb élet vá gyat és több
élet erőt”. Weö res Sán dor val -
lo má sai és ver sei
21.15 / Bar tók rá dió
Az em be ri hang di csé re te

VASÁRNAPTÓL VASÁRNAPIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból október 30-ától november 6-áig

Va sár nap
Íme, én an gyalt kül dök előt ted, hogy meg őriz zen az úton, és be vi gyen ar ra a
hely re, ame lyet ki je löl tem. 2Móz 23,20 (Mt 2,19–20; Mk 2,1–12; Ef 4,22–32;
Zsolt 22,1–22) De jó len ne, ha min den lé pé sünk kel egy an gyalt kö vet het nénk!
Ott men ne előt tünk, lát nánk a há tát, a láb nyo mát, érez nénk a be lő le ára dó
erőt és biz ton sá got. De a vi lág ban rit kán lá tunk an gya lo kat… Még is
higgyük el: min ket is ve zet ni sze ret ne Va la ki, és sze ret ne el jut tat ni ar ra a hely -
re, ame lyet ki je lölt ne künk.

Hét fő
Ha az evan gé li u mot hir de tem, az zal nincs mit di cse ked nem, mi vel kény szer ne -
he ze dik rám. 1Kor 9,16a (Jer 1,17; Mt 5,1–10/11–12/; Róm 3,21–28; Jób 8,1–22) Ezer -
nyi kény szer ne he ze dik ma az em ber re ezen a vi lá gon. Meg él he té si, meg fe le lési
kény szer nyom agyon em be re ket, s re for má ció ün ne pén még az ige is kény szer -
ről be szél? Elég te her van már így is raj tunk… Test vé rem! Az evan gé li um hir -
de té sé nek kény sze re egé szen más, nem agyon nyom, ha nem fel emel! Nincs töb -
bé te her, csak bol dog to vább adá sa az evan gé li um nak: sze ret min ket az Is ten! Je -
re mi ás is meg kí sé rel te a le he tet lent, el foj ta ni az Is ten igé jét: „Azt gon dol tam: nem
tö rő döm ve le, nem szó lok töb bé az ő ne vé ben. De per zse lő tűz zé vált szí vem ben,
csont ja im ba van re keszt ve. Eről köd tem, hogy ma gam ban tart sam, de nincs raj -
ta ha tal mam.” (Jer 20,9) Ne küzdj el le ne, ha nem add to vább az öröm hírt!

Kedd
Az Úr azon ban így fe lelt ne ki: „Már ta, Már ta, sok min de nért ag gódsz és nyug -
ta lan kodsz, pe dig ke vés re van szük ség, va ló já ban csak egy re. Má ria a jó részt
vá lasz tot ta, ame lyet nem ve het nek el tő le.” Lk 10, 41– 42 (Zsolt 119,154; Lk 5,12–
16; Jób 9,1–35) Ha zánk ban nép be teg ség az ag gó dás. Ke resz tyén em ber ként
ko mo lyan kell ven nünk mind azo kat, aki ket el bo rít az ag gó dás és a hol nap -
tól va ló fé le lem. Ami kor ag gó dó em ber rel ta lál ko zunk, ak kor nem le be csül -
ni kell eze ket a gon do kat, ha nem a he lyes irány ba kell for dí ta nunk test vé re -
ink fi gyel mét: „Ne a gon dok nagy sá gát nézd, ha nem a gon dok nál sok kal ha -
tal ma sabb Is tent. Ra gadd meg az egye dül szük sé ges dol got, amely nem csak
a gon dok kö zött tart meg, ha nem éle ted – és örök éle ted – min den nap ján.”

Szer da
Uram, egyen gesd előt tem az utat! Zsolt 5,9 (1Pt 2,21; Préd 12,1–7/8/; Jób 11,1–
20) Ma gyar or szág a Hor to bágy, pap ri ka, gu lyás és a ká tyúk or szá ga. Ko csik
tu cat jai men nek tönk re na pon ta a ren ge teg hi bás út sza kasz mi att… és eköz -
ben hány lé lek megy tönk re a ká tyús lel ki utak mi att? Hány szív tö rik ket té
a gö rön gyös, becs te len élet uta kon? Ren ge teg. Ép pen ezért van szük sé günk
Is ten igaz sá gá ra, amely el ül döz min den ha mis sá got, és ki egye ne sí ti a fe lé ve -
ze tő utun kat. En gedd, hogy se gít sen!

Csü tör tök
Jé zus ál tal vi gyük Is ten elé a di cső í tés ál do za tát min den kor, az az ne vé ről val -
lást té vő aj ka ink gyü möl csét. Zsid 13,15 (1Krón 16,35; Mk 6,7–13; Jób 12,1–
25) Sok szor hal lunk a Lé lek gyü möl cse i ről, s jól is mer jük őket a Gala ták hoz
írt le vél ből: „sze re tet, öröm, bé kes ség, tü re lem, szí ves ség, jó ság, hű ség, sze líd -
ség, ön meg tar tóz ta tás”. Mai igénk egy új gyü mölcs ről ír: Is ten di cső í té sé ről.
Mennyi re hi ány zik ez az éle tünk ből! Árad a pa nasz, kö nyör gés, ké rés imád -
sá ga ink ban, de Is ten vég te len nagy sá gá nak és sze re te té nek di cső í té se alig hang -
zik fel aj ka ink ról. Egy dal mind ezt így fo gal maz za meg: „Itt va gyok most, jó
Uram, hoz zád száll e dal. Tu dod, sok szor hív ta lak, de ma más képp szól e hang.
Mert ma nem azt ké rem, hogy adj még, nem kö nyör gök: fi gyelj rám, csak
azt mon dom, hogy sze ret lek, Atyám!” Gyö nyö rű gyü mölcs az em ber éle té -
ben, ha bár mi lyen élet hely zet ben ki tud ja mon da ni: Sze ret lek, Atyám!

Pén tek
El tör löm hűt len sé ge det, mint a fel le get, vét ke i det, mint a fel hőt. Térj hoz zám, mert
meg vál tot ta lak! Ézs 44,22 (Róm 2,4; Mt 27,39–44; Jób 14,1–22) Oly kor azt ér -
zem, hogy mi, em be rek ret te ne te sen meg alá zó hely zet be hoz zuk az Is tent. „Le -
ráz zuk” őt. Ő pe dig, mint egy ki ne ve tett és ül dö zött ku fár, jön utá nunk, s nem
hol mi va cak árut akar ránk tukmál ni, ha nem éle tünk egyet len iga zi aján dé kát:
az ő meg bo csá tó ke gyel mét és ir gal mát, amely el tö röl min den hűt len sé get. Jön
utá nunk, sőt ahogy Fü le La jos ír ta ver sé ben: „Fut az IS TEN az em ber után, /
mert min dent lát és szán ja na gyon, / gu ru ló szí vét csak hogy el ér je, / hogy fut
utá na, hull be le vé re! / Ott fut az ut cán, ott fut a té ren, / egész vi lá gon, / sok
ezer éven, / sok mér he tet len, meg ért he tet len, / ke reszt re írott szen ve dé sen át,
/ hul ló Igé vel, / ki on tott vér rel, vi szo no zat lan, / mély sze rel mé vel / fut az IS -
TEN az em ber után.” Nézz hát ra! Lá tod őt éle ted or szág út ján, ahogy fut utá -
nad, mert nem akar ja, hogy el vesszél?! Állj meg, és várd meg őt!

Szom bat
Ha Is ten ve lünk, ki le het el le nünk? Róm 8,31b (2Kir 19,34; Ap Csel 14,8–18;
Jób 19,1–29) Tény leg ki? Sen ki, pe dig van nak el len sé ge ink bő ven: a sá tán, ezer -
nyi kí sér té se, sa ját ön ző vá gya ink, tév ta ní tá sok tö me ge, új ra és új ra fel tö rő
óem be rünk mind el le nünk har col nak! Mi cso da ijesz tő had se reg, amely még -
is bu kás ra van ítél ve, mert ve lünk az Is ten! Ve led is! Vedd ezt ko mo lyan, s
meg lá tod, hogy egé szen más ként fogsz a vi lág ra és az éle ted re néz ni. Fel sza -
ba dulsz a fé lel mek től, ter hek től, mert ezek már nem fog nak ré mí te ni: el ül -
döz te őket egy sok kal na gyobb ha ta lom: Is ten sze re te te!

g De ák Lász ló

Új nap – új kegyelem

APRÓHIRDETÉS

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

HÍREK, HIRDETÉSEK
A Med gyes egy há zai Evan gé li -
kus Egy ház köz ség sze re tet tel
meg hív ja Önt és ked ves csa lád -
ját az ok tó ber 31-én, re for má ció
ün ne pén dél előtt 10 óra kor kez -
dő dő ün ne pi is ten tisz te le té re,
ame lyen Kon dor Pé ter, a Ke let-
bé ké si Evan gé li kus Egy ház me gye
es pe re se be ik tat ja hi va ta lá ba
Zsí ros And rást, a gyü le ke zet
meg vá lasz tott lel ké szét, va la -
mint fel szen te li a fel újí tott lel -
kész la kást. 


