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„Kí sé rőnk lel ke sen ma gya ráz, lát szik, hogy már
több száz szor ve ze tett cso por to kat, de az em lék -
szo bá ban az ő hang ja is el csuk lik.”

Közös kereszt emlékeztet
az elfelejthetetlenre f 6. oldal

Apák és fiak f 2. oldal
Három különös imádság f 7. oldal
Cölibátus vagy család? f 8. oldal
A gyermekeknek is joguk van Istenhez f 7. oldal
„Honvágyad ne legyen” f 8. oldal
A pasztell mestere f 5. oldal

„Száz ez rek vet tek a sem mi ből au tót, la kást,
ki tud ja, még mit. És sen ki nem emel te fel
az uj ját fi gyel mez tet ve, hogy en nek nem
lesz jó vé ge.”

A látók felelőssége f 9. oldal

„Nem tar tom jó esz köz nek az óri ás pla -
ká tot, ame lyet ugyan csak az üz le ti és
po li ti kai élet ből vet tünk át.”

Kampány után – kampány előtt?
f 9. oldal

Evan gé li kus egy há zunk ban ren ge -
teg szó esik a meg úju lás szük sé ges sé -
gé ről. Nem vé let le nül van ez így, hi -
szen mind annyi an érez zük, hogy ko -
moly krí zis be ke rült ren ge teg egy ház -
ta gunk éle te, gyü le ke ze tünk mű kö dé -
se és ez zel együtt egész egy há zunk.

A ki tö rés re két fon tos pon tot lá tok:
egy részt sok kal na gyobb misszi ói fe -
le  lős séggel kell azok felé fordulni,
akik még nem tag jai egyet len gyü le -
ke zet nek sem, más részt pe dig sok kal
job ban kel le ne gaz dál kod nunk azok -
kal a le he tő sé gek kel, ame lyek Is ten ke -
gyel mé ből a rend szer vál tás óta adód -
tak előt tünk. Az egyik ilyen te rü let,
ahol ko moly le he tő sé günk van a
misszi ó ra, min den kép pen az evan gé -
li kus egy há zi ok ta tás.

Néz zük rö vi den a szá mo kat: hu -
szon két óvo dánk ba ezer hét száz kis -
gye rek jár. Szer te az or szág ban ál ta -
lá nos és középiskoláinkban több mint
tízezer diák tanul. Eze ket össze ad va
azt lát juk, hogy a 2011–2012-es tan -
év ben körülbelül tizenkétezer gye rek
van ránk bíz va a kis óvo dás tól az
érett sé gi ző fi a ta lig.

Ha tá vo labb te kin tünk, ak kor azt
lát juk, hogy az el múlt húsz év ben
több mint ti zen egy ezer di ák érett sé -
gi zett evan gé li kus gim ná zi u ma ink -
ban. Egy má sik, az is ko lá kat érin tő
adat: je len leg há rom száz lel kész szol -
gál egy há zunk ban, s emel lett csak -
nem ezer hat száz a ná lunk ta ní tó
pe da gó gu sok szá ma.

Ezek ből az ada tok ból két do log lát -
szik: egy részt egy há zunk mé re té hez
ké pest ha tal mas ok ta tá si rend szert
mű köd te tünk, ahol le he tő sé günk van
fi a ta lok na pi szin tű meg szó lí tá sá ra;
más részt pe dig mód van sok-sok pe -
da gó gus meg szó lí tá sá ra is, akik ből
sok gyü le ke zet ben ki ala kul hat na egy
ér tel mi sé gi ke resz tény kö zös ség.

Ki ala kul hat na, de va la mi mi att
nem ala kult ki az el múlt húsz év ben!
Ezek az „erő for rá sok” még „benn ra -
gad tak” az is ko lák fa lai kö zött, nem
ke rül tek át a gyü le ke ze ti élet ezer nyi
te rü le té re.

Nincs ró la pon tos ada tom – de le -
het, hogy jobb is… –, hány egy há zi
is ko lás di á kunk lett ak tív gyü le ke zeti
tag az érett sé gi után. Fé lek, hogy na -
gyon ke vés, pe dig ren ge te get te het -
tünk vol na az ügy ér de ké ben.

Eb ben a kon tex tus ban ke rül elő na -
gyon éle sen az is ko la lel ké szek fe le lős -
sé ge és szol gá la ta. Olyan kö zeg ben
moz gunk, ahol szin te sem mit nem ér -
nek a sab lo nok és a meg szo kott vá la -
szok, s en nek a ki hí vás nak nap ról nap -
ra meg kell fe lel ni. 

Az is ko la lel ké szi szol gá lat nak –
stíl sze rű en – Jé zus só ról, vi lá gos ság -
ról és ko vász ról mon dott pél dá za ta
is ko la pél dá já nak kell len nie, mu -
tat va, hogy egy pi ci, so kak sze mé ben

je len ték te len do log nak üze ne te és ha -
tá sa van.

Só, vi lá gos ság és ko vász. Egyik se
túl ér té kes, de na gyon fon tos dol gok,
ame lyek messze túl mu tat nak sa ját
ma gu kon. Ilyen le het né hány hí vő pe -
da gó gus és az is ko la lel kész a sa ját kö -
ze gé ben, az is ko la fa lai kö zött!

Meg győ ző dé sem és ta pasz ta la -
tom, hogy ez mű kö dik!

Hadd idé zzek né hány mon da tot
há rom olyan fi a tal tól, akik a Szteh -
lo Gá bor Evan gé li kus Gim ná zi u -
mon ke resz tül – alig két hó nap ja –
ta lál koz tak elő ször az evan gé li um
üze ne té vel:

„Én so sem vol tam val lá sos. Ami -
kor eb be az is ko lá ba jöt tem, ki csit
meg ijed tem, hogy át ve szi az egy ház,
de ha mar meg ked vel tem. Sze re tem a
kö zös sé get, és órá kon is tu dok fi -
gyel ni.” „…most már hi szem, hogy lé -
te zik… va la hogy job ban ér zem, hogy
Is ten kö rü löt tem van, és vi gyázz
rám, ami óta eb be az is ko lá ba já rok…
egy re job ban él ve zem, hogy egy há zi
is ko lá ba jár ha tok, és áhí tat ra is szí -
ve sen me gyek…” „…a gim ná zi um
evan gé li kus sá vá lá sá ból ki fo lyó lag
úgy dön töt tem, hogy én is evan gé li -
kus le szek.”

Há la Is ten nek, sok ilyen mon da -
tot tud nék még idéz ni, de azt gon -
do lom, hogy így is ért he tő a lé -
nyeg: óri á si tar ta lé ka ink van nak
óvo dá ink ban, is ko lá ink ban! Nem -
csak ki fe lé kell ke res ni az „el ve -
szett bá rá nyo kat”, ha nem ész re kell
ven ni a ránk bí zott fi a tal bá rány ká -
kat is. Ter mé sze te sen ez ne he zen fog
men ni anél kül, hogy fel mér nénk
ed di gi ku dar ca ink oka it.

Mi ért ér tünk el ed dig ke vés fi a talt
és pe da gó gust? Ta lán az őket vá ró
gyü le ke ze ti kö zeg nem volt elég be -
fo ga dó? Ta lán bel ső fe szült sé gek és
har cok gyen gí tet tek min ket az ok ta -
tás te rü le tén is? Ta lán rossz ké pet su -
gá roz tunk ma gunk ról, nem tud tuk
meg mu tat ni el hí vá sunk iga zi sza -
bad sá gát és szép sé gét?

Óvo dá ink ban és is ko lá ink ban harc
fo lyik. Igaz ga tó ként, is ko la lel kész ként
nem egy más el len har co lunk, ha nem
Krisz tus ka to ná i ként a bűn és a kor -
szel lem el len. Har co lunk a leg ki -
sebb ovis tól kezd ve a leg idő sebb pe -
da gó gu sig mind egyi kü kért. Nem
azért tesszük mind ezt, hogy job ban
néz zen ki egy gyü le ke zet sta tisz ti ká -
ja, s még csak nem is az evan gé li kus
egy ház „túl élé se” mi att, ha nem mert
er re kap tunk el hí vást! 

Fe le lő sek va gyunk ér tük, ra gad -
junk meg hát min den le he tő sé get,
hogy is ko lá ink ban di á kok és ta ná rok
Krisz tus sal ta lál koz has sa nak!

A szer ző evan gé li kus lel kész, a bu da -
pes ti Szteh lo Gá bor Evan gé li kus Óvo -
da, Ál ta lá nos Is ko la és Gim ná zi um
is ko la lel ké sze

Ami kor a „só” har col
a tan te rem ben

g De ák Lász ló

b Az 1984-es bu da pes ti nagy gyű -
lés óta Ma gyar or szág elő ször
ad ott hont a Lu the rá nus Vi lág -
szö vet ség (LVSZ) fel ső szin tű
ta nács ko zá sá nak. No vem ber 16–
18. kö zött a De ák Té ri Evan gé li -
kus Gim ná zi um dísz ter mé ben
ülé se zik a vi lág több mint het -
ven mil lió evan gé li ku sát tö mö rí -
tő szer ve zet ve ze tő tes tü le te
Mu nip Yo u nan el nök, szent föl -
di püs pök ve ze té sé vel. A ki lenc
sza va za ti jo gú tag mel lett közel
negy ven szak ér tő és ta nács adó
vesz részt a mun ká ban.

Ugyan csak ha zánk ban, az Észa ki
Egy ház ke rü let szék há zá ban zaj lott
– a ve ze tő tes tü let ta nács ko zá sa

előtt, no vem ber 14. és 15. között – az
LVSZ 2017-es Re for má ci ói Em lék -
bi zott sá gá nak két na pos ala ku ló ülé -
se Wal ter Alt mann bra zí li ai pro -
fesszor el nök le té vel. 

A szék ház ká pol ná já ban tar tott
kez dő áhí ta t (ké pün kön) után Mar tin
Jun ge fő tit kár tar tott be ve ze tő elő -
adást. 

Gon do la ta it há rom cso mó pont
kö ré ren dez te: amíg a négy szá za dik
év for du ló ra va ló 1917-es meg em lé ke -
zés alap ve tő en az észa ki fél te ke ügye
volt, ma a vi lág evan gé li kus sá gá nak
po li cent ri kus jel le gé ből fa ka dó an
va la mennyi föld rész egy for ma súllyal
van je len. A mai meg em lé ke zés emel -
lett nem ma rad evan gé li kus bel ügy,
ha nem öku me ni kus ke re tek kö zött
zaj lik, be le ért ve a ka to li kus egy ház
meg hí vá sát is. To váb bá a sem per re -

for man da je gyé ben a hu szon egye dik
szá zad evan gé li kus sá gá nak is fo lya -
ma to san meg kell újul nia.

A bi zott ság át te kin tet te a ré gi ók és
a száz negy ven öt tag egy ház re for -
má ci ói elő ké szü le te it. En nek ke re té -
ben Fa bi ny Ta más püs pök, a Ma -
gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Re -
for má ci ói Em lék bi zott sá gá nak el -
nö ke is mer tet te az egy há zunk ban fo -
lyó mun kát, kü lö nös te kin tet tel a te -
ma ti kus évek re és Lu ther Már ton vá -
lo ga tott mű ve i nek ma gyar nyel vű
ki adá sá ra. 

A részt ve vők nagy ér dek lő dés sel
fo gad ták Richly Zsolt film ren de ző
pre zen tá ci ó ját, amely a Lu ther éle -
tét be mu ta tó, ti zen há rom ré szes
rajz film so ro zat terv eibe en ge dett
be te kin tést.

d EvÉ let-in fó

LVSZ-testületek tárgyalnak ha zánk ban

The Evan ge li cal-Lu the ran Church in Hun gary is pri vi le ged to greet the mem bers of the LWF Spe ci al Com -
mit tee for 2017 Pre pa ra tions and the Mee ting of Offi cers in Bu da pest. Sin ce the his to ri cal as semb ly in
1984, this is the first rep re s en ta tive gat he ring of the Lu the ran com mu ni on in our ho me count ry.
May God bless all eff orts furt he ring His work around the world!

b Az em be ri lé lek és a Szent lé lek
té má já val fog lal koz tak az Evan -
gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem
(EHE) idei tu do má nyos kon fe -
ren ci á já nak részt ve vői no vem -
ber 8-án Bu da pes ten. Az össze -
tett kér dés kört meg hí vott elő -
adók se gít sé gé vel jár ták kö rül a
pszi cho ló gia, az iro da lom, az
egy ház tör té net és a teo ló gia
szem pont jai alap ján. 

A teo ló gus hall ga tók nyi tó áhí ta tát
kö ve tő en Sze me rei Já nos, a Nyu gati
(Du nán tú li) Egy ház ke rü let püs pö ke
mon dott üd vöz lő sza va kat, majd Bé -
res Ta más do cens, a rend sze res teo -
ló gi ai tan szék ve ze tő je is mer tet te a
nap prog ram ját.

Az el ső elő adás ban a lé lek és a szel -

lem fo gal má ról, szét vá laszt ha tat lan sá -
guk ról be szélt Trin ger Lász ló pszi chi -
á ter, a Sem mel weis Egye tem Pszi chi -
át ri ai és Pszi cho te rá pi ás Kli ni ká já nak
pro fes sor eme ri tu sa, fel vá zol va a lé lek -

tan  kü lön bö ző meg kö ze lí té si mód -
sze re it. Zá rás ként ki emel te: a men tá -
lis be teg sé gek meg elő zé se el ső sor ban
ok ta tá si-ne ve lé si kér dés.

A Lé lek for mái
A tu do mány ün ne pe a teo ló gi án

f Folytatás a 7. oldalon

F
O

TÓ
: 

A
D

Á
M

I 
M

Á
R

IA
F

O
TÓ

: 
H

O
R

V
Á

T
H

-H
E

G
Y

I 
Á

R
O

N

Percze Sándor



2 e 2011. november 20. Evangélikus Életforrás

A Li tur gi kus könyv má so dik kö te té -
nek 24. fe je ze te még nincs be fe jez ve.
Jól le het a kö tet anya gát az in ter ne ten
már köz zé tet tük (http://li tur gia.lu -
the ran.hu), ké rés re CD-n is hoz zá fér -
he tő, de ez a fe je zet még biz to san
meg fog vál toz ni. Szö ve gét bő vít jük,
s az is le het, hogy több ré szes sé for -
mál juk.

A fe je zet most is gaz dag anya got
tar tal maz, de az el ső pró bák azt jel -
zik, hogy bár jó egy egy sé ges ál dó ige-
gyűj te mény, de az egyes szol gá la tok
eset leg el té rő igé nye ket je len te nek
ezen a te rü le ten. Más az or di ná ció,
más a püs pök szol gá lat ba ál lí tá sa, és
megint más a lel kész ik ta tás – és ak -
kor még nem em lí tet tük az egyéb ál -
dó for mu lá kat hasz ná ló li tur gi kus
cse lek mé nye ket.

A püs pök szol gá lat ba ál lí tá sá nak al -
kal má val – a leg ősibb szo ká sok sze rint
– a kéz rá té tel kor nem szó lal meg a
szen te lő püs pök. A ke zét egy sze rű en
a püs pö ki szol gá lat ba in du ló nak a fe -
jé re te szi, és né mán mond ja az imád -
sá got. Ké sőbb mind ez úgy for má ló -
dott, hogy az egy ház az Áb ra hám nak
szó ló ál dást il lesz tet te a li tur gi á ba
(ezt mond ta az összes kéz rá té tel lel ál -
dó, je len lé vő püs pök), majd még ké -
sőbb egy-egy igét mond tak – ahogy er -
ről előző szá munk ban szó esett.

Az or di ná ci ó nál a püs pök mond -
ja az „áb ra há mi ál dást”, a töb bi fel -
szen telt lel kész egy-egy ál dó igét
mond az új lel kész társ ra.

Is mét más az, ami kor az or di nált
lel készt egy adott gyü le ke zet be vagy
va la mi lyen sa já tos szol gá lat ba ik tat -
ják be. Ez utób bi mű fa ja sok kér dést
vet fel, tar tal ma tisz tá zás ra szo rul.

A Li tur gi kus könyv – a ko ráb bi
gya kor lat nak meg fe le lő en – egy ál -
dó lis tát kö zölt, ezt hasz nál ták min -
den olyan al kal mon, ahol sze mé lyes
ál dás hang zott el. Ré gen az ál dás
rend je is szi go rú és egy ér tel mű volt.
Idő sebb lel ké szek még em lé kez nek
ar ra, hogy nem le he tett sem egyé ni -
es ked ni, sem más igé vel rög tö nöz -
ni. A szi go rú püs pök-el nök fe gyel -
met tar tott a li tur gi kus szol gá lat ban
is, és az igék sor rend je min den ki re
néz ve kö te le ző volt.

Szin tén so kan em lé ke zünk egy
má sik egy há zi ve ze tő re, aki – ma így
mon da nánk – „la zán” azt mond ta:
„…hát csak tud min den ki mon da ni
egy igét a Bib li á ból…!” Ez az után az
igék szí nes csok rát ered mé nyez te,
amely be sok fé le igei mű faj ve gyült.
Hang zot tak ál dó igék, hang zot tak
bib li ai jó kí ván sá gok, né ha az „igét
mon dó” el ma gya ráz ta az Úr is ten -
nek, hogy mit kell ten nie a szol gá -
lat ba ál ló em ber rel, né ha pe dig tel -
je sen ál ta lá nos, az al ka lom hoz nem
il lő vagy az zal kap cso lat ban sem le -
ges mon da tok hang zot tak el.

A mai fe gyel me zet len ma gyar va -
ló ság ban nagy szük ség len ne egy jól
hasz nál ha tó, teo ló gi a i lag és li tur gi ka -
i lag tisz tá zott ál dás rend re. Er re tett

kí sér le tet a Li tur gi kus könyv, de az el -
ső pró bál ko zá sok után fény de rült ar -
ra, hogy to váb bi tisz tá zá sok ra van
még szük ség.

Mit kell tisz táz nunk, hogy a szen -
te lé si, or di ná lá si és ik ta tá si ren dek -
be meg fe le lő igék ke rül je nek? A li tur -
gia dra ma tur gi á ja ak kor épül fel, ak -
kor tart ja meg bel ső fe szes sé gét, ak -
kor hor doz za az is te ni kül de té sét, ha
egy ér tel mű, tisz ta mű fa jok szó lal nak
meg az egyes ré szek ben: ha az ál dás
va ló ban ál dás, az imád ság va ló ban
imád ság, ha az evan gé li um hir de tés
va ló ban evan gé li um hir de tés.

Mi is hát az ál dás? – kér dez zük.
Az ál dás Is ten te rem tő sza va,
amellyel ma is, az adott hely zet ben
is, az adott em ber (em be rek, kö zös -
ség) éle té ben ér té ket te remt. Az ál -
dás ja vun kat mun kál ja. Te remt, de
egy ben ígér is, s az ígé ret lé nye ge ez:
a te rem tő, gond vi se lő, cél ba jut ta tó
Is ten ve lünk van, és ve lünk ma rad.
Gon dol junk csak az úgy ne ve zett
áro ni ál dás szö ve gé re: „Áld jon
meg…, őriz zen meg…, ra gyog tas sa
rád ar cát…, kö nyö rül jön raj tad…” Így
vé gez het jük mun kán kat, így jár hat -
juk a hoz zá ve ze tő utat, így és csak
így tölt het jük be tő le ka pott kül de -
té sün ket: ál dást kap va, ál dást hord -
va eb ben az ál dat lan ál la po to kat
pro du ká ló vi lág ban.

Adó dik hát a ne ga tív kér dés is: mi
nem ál dás? Az, ha pusz tán jó kí ván -
ság vagy Is ten nek szó ló biz ta tás,

hogy mit te gyen a meg ál dan dó sze -
méllyel. Nem ál dás az, ha bib li ai
szö veg be öl töz tet ve, de a mi prog -
ra mun kat, em lé kez te té sün ket, fi -
gyel mez te té sün ket, biz ta tá sun kat
akar juk ki fe jez ni a meg ál dan dó
test vér fe lé.

Az ál dás Is ten sza va – ak kor is, ha
raj tunk ke resz tül szó lal meg. Ép pen
ezért a min den ko ri agen da írók
és -szer kesz tők kes keny úton kell,
hogy jár ja nak, ha nem akar ják el vé -
te ni a mű fajt, s ami en nél még
rosszabb, nem akar nak Is ten he lyé -
ben in téz ked ni.

A Li tur gi kus könyv ál dás gyűj te mé -
nyé ben negy ven ál dó ige sze re pel
(http:// li tur gia.lu the ran.hu/evan -
ge li kus-is ten tisz te let-2013-li tur gi kus-
ko enyv-ii/24_al do_igek_tex tu ra ri -
um.pdf/view). A szen te lés hez, or di -
ná ci ó hoz és ik ta tás hoz al kal maz ha -
tó ál dó igék re szí ve sen ven nénk még
to váb bi ja vas la to kat. Ha ilye nek be -
ér kez nek, ak kor akár há rom ön ál ló
ál dás fe je zet is ke rül het ne a kö tet be.
Aki szí ve sen la poz ná vé gig Bib li á ját
ilyen szem pont ból, ké rem, ossza
meg velünk ku ta tá sá nak ered mé -
nye it az Lk2@lu the ran.hu cí men.

Aki ál dást ke res, ta lál, aki ál dást ad,
ma ga is ré sze sül ben ne. For mál juk,
ala kít suk együtt ezt (eze ket) a fe je ze -
tet (fe je ze te ket)!
g Dr. Ha fen scher Ká roly (ifj.)

Há rom az egy ben
– avagy az ál dó igék ké szü lő fe je ze te

RÉ G IÚ J LITURG IKUS
SAROK

Apám ide jé ben Ze be gény hegy ol da -
lán még em ber ma gas sá gú gaz volt. A
vál la lat nál, ahol dol go zott, meg hir -
det ték, hogy aki részt vesz a te lek par -
cel lá zá si mun kák ban, ol csón vá sá rol -
hat itt föl det. Apám a tel ken egy kis
fa há zat hú zott fel.

Apám fi a i nak ide jé ben az em be rek
kezd ték fel kap ni a Du na ka nyar kör -
nyé két. Az erő mű épít ke zé se ki csit lej -
jebb volt, Ze be gény jó pi he nő hely nek
lát szott. Apám fi ai két éven te le csi szol -
ták és új ra lak koz ták a fa há zat.

Apám fi a i nak fi ai már nem tesz nek
kí sér le tet ar ra, hogy a há zat meg -
ment sék a pusz tu lás tól. Vi szont ren -
de sen le nyír ják a fü vet, és össze sze -
dik a di ót, amely az apám ül tet te fák -
ról hul lik.

Azért gon dol koz ha tunk örök élet
va sár nap ján er ről az ószö vet sé gi sza -
kasz ról, mert a ma la ki á si tar ta lom
időt len. Nem csu pán em lé ke zünk,
hogy a ré gi idő ben a pró fé ta hir det -
te egy új Il lés el jö ve te lét, ha nem a mi
időnk és az utol só íté let pil la na ta kö -
zött is meg szó lal tat ja ezt. A tör té ne -
lem vég ső pont já nak hi te nem fé le -
lem ként, ha nem re mény ség ként áll a
ke resz tyén ta ní tás ban, hi szen egy szer
min den bű nös lo gi ka vé get ér het, a
ha zug sá gok lán co la ta meg sza kad -
hat, a mo csok nem ré teg ző dik to -
vább, ha nem szem ben áll ha tunk Is -
ten nel, aki meg tisz tít ja éle tün ket.

Apám di ák ko rá ban több ször járt Er -
dély ben. An nak ide jén ez még az or -
szág hoz tar to zott. Az ő ap já val ket -
tes ben jár ták vé gig a fon tos he lye ket.

Apám fi a i nak ide jé ben há ti zsá -
kos er dé lyi fi a ta lok jöt tek egy-egy éj -
sza ká ra hoz zá juk. Ők ma guk már fel -
nőt tek vol tak, mi re ki ju tot tak, hogy
a fon tos he lye ket leg alább lás sák.

Apám fi a i nak fi a it az is ko la vi szi ta -

nul má nyi ki rán du lás ra Er dély be. Az
is ko la fi gyel ar ra, hogy ne érett sé giz -
zen sen ki anél kül, hogy a fon to sabb
he lye ket lát ná.

A mes si á si vá ra da lom fon tos ré sze
volt, hogy Is ten előbb el küld egy
pró fé tát, aki Il lés lel ké vel fi gyel mez -
tet. A nem ze dé ke ket egy más hoz ve -
ze ti. „Az atyák szí vét a gyer me kek hez
té rí ti, a gyer me kek szí vét az atyák -
hoz…” A mon da ni va ló sú lyos sá gát
nö ve li, hogy az Ószö vet ség utol só
mon da ta ez. A vá ra ko zás ban a tör -
vény meg tar tá sán kí vül a leg fon to -
sabb üze net az, hogy az apák és a fi -
ak ta lál ja nak egy más ra.

Apá mat majd nem meg lőt ték a for ra -
da lom ide jén. Az is ko lá ban, ahol ta -
ní tott, őt is be vá lasz tot ták a for ra dal -
mi ta nács ba. Ké sőbb ezért nem ka -
pott Pes ten ál lást, Nagy ka ni zsá ra
he lyez ték át. Sze ren csé je volt.

Apám fi a i nak ide jé ben a for ra -
dal mat el len for ra da lom nak ne vez ték,
és ti los volt ün ne pel ni. Apám fi ai pró -
bál tak ugyan ön tu da to sak len ni, de
annyi ra nem, hogy ki men tek vol na
lá zad ni va la ho vá ok tó ber 23-án.

Apám fi a i nak fi ai ide jén kö te le ző
lett ün ne pel ni a for ra dal mat, ame lyet
apám fi a i nak fi ai a ki ja ví tott tör té ne -
lem köny vek ből is mer tek.

Így ke rül a mai va sár nap sze rep lői kö -
zé Ke resz te lő Já nos is. Igaz, az ő tör -
té ne te csak ké sőbb kez dő dik, de mi
már tud hat juk, hogy a ke resz tyén ség
úgy te kin tett rá, mint a ma la ki á si pró -
fé cia be töl tő jé re, aki fi gyel mez tet te az
em be re ket az Úr nap já nak el jö ve te -
lé re. Az an gyal, aki be je len ti szü le té -
sét, össze kap csol ja az Ószö vet sé get az
Új szö vet ség gel, ami kor úgy be szél a
jö ve vény ről, mint aki „az atyák szí -
vét a gyer me kek hez és az en ge det le -

ne ket az iga zak lel kü le té re” té rí ti
majd. (Lásd: Lk 1,17)

Apám az evan gé li zá ció em be re volt.
Egész sé ges el len szen vet ér zett a hi va -
ta los egy há zi em be rek iránt, mert
tud ta, hogy őket nem csu pán az evan -
gé li um hir de té se, ha nem az ál la mi ha -
ta lom is szo ron gat ja. Mé lyen el le nez -
te, hogy a fi ai lel ké szek le gye nek.

Apám fi ai még is lel ké szek let tek.
Ak kor hős nek érez ték ma gu kat, hogy
apám el le né ben is vál lal ták sa ját
dön té sü ket. Azt hit ték, ez zel az evan -
gé li um már tír jai. Köz ben ti tok ban re -
mél ték, hogy apám egy szer még is
büsz ke lesz rá juk. Apám ez alatt ti tok -
ban büsz ke volt rá juk.

Apám fi a i nak fi ai nem let tek lel ké -
szek. Egész éle tük kel ta go lód tak be
az egy ház ba, kér dé se ket fe sze get ve,
gon dol koz va, hit tel te vé keny ked nek
a gyü le ke zet ben. Né ha ele gük van a
hi va ta los egy ház ból.

A fur csa az, hogy Ke resz te lő ige hir -
de té sé ben en nek a nem ze dé ki kér -
dés nek nyo ma sincs. He lyet te bűn -
bá nat ról be szél, ar ról, hogy az Úr
nap ja fé lel me te sen jön el, és min den -
ki vál toz zon meg. Ta lál ko zik kü lön -
bö ző hi va tás ban le vők kel és a temp -
lo mi ke gyes ség tag ja i val, van nak ta -
nít vá nyai, és sa já tos mó don ke resz -
tel, de nem fog lal ko zik a nem ze dé -
kek kel. Ige hir de té sé nek kö zép pont -
ja ér te ti meg vé gül még is apák és fi -
ak ta lál ko zá sát: ez pe dig a bűn bá nat.

Apám tu da to san ké szül a ha lál ra.
Idős, ne he zen mo zog, de gon do la tai
a ré gi hit tel ka pasz kod nak az örök -
ké va ló ság ba. Össze gez, so kat van
csend ben.

Apám fi ai is me rik már a ha lált kö -
zel ről. El ér te őket a gyász és a be teg -
ség. Vi szont ér zik, hogy van fel ada -

tuk az élet ben, sze ret né nek né hány
fon tos dol got meg ten ni még. 

Apám fi a i nak fi ai még az élet re ké -
szü lőd nek. Fon tos ta nul má nyo kat
foly tat nak, ál lást ke res nek, pró bál ják
meg ta lál ni az utat, ame lyen jár ni uk
kell. So kat se gí te nek, hogy apám
éle te könnyebb le gyen, és a ci pe ke -
dés kor már ki ve szik apám fi a i nak ke -
zé ből a na gyobb ter he ket. 

A bűn bá nat ban az em ber egy lé pést
tesz afelé, hogy le ves se mind azt,
ami ről azt gon dol ja, hogy ment he ti.
A bűn bá nat ban meg pró bá lunk pő rén
em be rek len ni. Nem két sé ges Já nos
jó in du la ta, de a va ló ság az, hogy
ma gunk tól nem ju tunk sem mi re ez -
zel a bűn bá na tunk kal. El ron tott éle -
tünk Is ten sze re te té ben lát szik iga zán.
De ez az ön ma gunk ra ta lá lás egy más -
hoz ve zet het apá kat és fi a kat. Apám,
apám fi ai, apám fi a i nak fi ai ab ban
egyek, hogy em be rek. Jól-rosszul él -
ték, élik az éle tü ket, de va la mi vég -
te len meg ér tés ben ta lál hat nak egy -
más ra ab ban, hogy mind nyá jan bűn -
bo csá nat ra szo rul nak.

A mon dat nak van még pár sza va:
„Az atyák szí vét a gyer me kek hez té -
rí ti, a gyer me kek szí vét az atyák hoz,
hogy pusz tu lás sal ne sújt sam a föl det,
ami kor el jö vök.”

Nem ezért nem sújt ja pusz tu lás sal
a föl det, még is hadd vál jon szá munk -
ra ilyen mé re tű sors kér dés sé, leg alább
apák és apák fi ai és apák fi a i nak fi ai
kö zött, hogy tér jünk egy más hoz. Az
Úr pe dig hoz zánk tér ak kor.

g Ko czor Ta más
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Apák és fi ak
A VA SÁRNAP IG ÉJE

Min den ha tó Is te nünk, mennyei édes
Atyánk! Kö szön jük ne ked, hogy a
mai na pon, az egy há zi esz ten dő vé -
gén is meg ál lí tot tál ben nün ket szent
szí ned előtt, hogy igéd vi lá gos sá gá -
ban te kint sünk éle tünk re. Kö szön jük,
hogy nem hagysz ben nün ket ma -
gunk ra bű ne ink ben, el esett sé günk -
ben ön ma gunk kö rül for gó gon do la -
ta ink kal. Se gíts új ra rá cso dál koz -
nunk, hogy nem ér zé ket le nül szem -
lé led ezt a vi lá got a ma ga nyo mo rú -
sá gá val, egy-egy kor ban kü lö nö sen is
fel gyü lem lő go nosz sá gá val, ha nem
atyai szí ved be le fáj dult ab ba, amit
ezen a föl dön látsz, és Jé zus Krisz tus -
ban el jöt tél hoz zánk, hogy el ké szítsd
a sza ba du lás út ját. Emeld te kin te tün -
ket a Gol go tá ra, ahol egy szü lött Fi -
ad szí ve be le sza kadt a bűn mi atti
szen ve dés be, és vált ság ha lá la lett a vi -
lág meg vál tá sá nak leg ha tal ma sabb
cse le ke de té vé.

Ké rünk, élet újí tó sze re te ted nek
ré sze se i vé tégy ben nün ket, hogy ir -
gal mad nak, ke gyel med nek, aján dé -
ka id nak olyan ára dá sa kez dőd jék
éle tünk ben, ame lyet ko ráb ban nem
is re mél tünk. Tégy esz kö ze id dé ben -
nün ket, hogy éle tünk, sza va ink, cse -
le ke de te ink fél re ért he tet le nül te gye -
nek bi zony sá got ar ról, hogy hoz zád
tar to zunk. Te ma gad szólj és cse le -
kedj ál ta lunk.

Szent lel ked del őrizd gyü le ke ze tün -
ket, hogy ben ned élő kö zös ség ma -
rad jon, ere jé vel mi nél töb be ket meg -
ra gad jon, át has son, cse le ke de tek re
in dít son, moz gas son. Add, hogy
meg lás sa a vi lág: ná lad van meg úju -
lás, és út já ra ta lál jon a te bé kes sé ged!

En gedd, hogy ál dá sod to vább
árad has son raj tunk ke resz tül a kö zel -
ben és tá vol ban lé vő sze ret te ink re, a
ránk bí zot tak ra, a be te gek re, a gyá -
szo lók ra, az egye dül lé vők re, az öz -
ve gyek re és az ár vák ra.

Ve zess ben nün ket, egy há zun kat,
né pün ket, hogy min den szol gá la -
tunk a te di cső sé ged re le hes sen Jé zus
Krisz tu sért, a mi Urun kért és Meg -
vál tón kért! Ámen!

Oratio
œcumenica

„Re mé lem, mi is így aka runk meg hal -
ni. Sze gény bű nöst vi szünk ma gunk -
kal a menny be, s csak egyet len ékes -
sé günk lesz: Krisz tus ha lá lá ba ta ka -
ró dzunk, s fel tá ma dá sa lesz a fe de zé -
künk. Ha ezen szi lár dan ál lunk, s be -
lő le nem en ge dünk, ak kor igaz sá gunk
nagy ten ge ré hez ké pest min den bű -
nünk csak pa rá nyi csep pecs ke. Ha -
lá lunk pe dig röp ke álom. Sí runk för -
tel mes gya lá za tát meg be ta kar ja s úgy
fel éke sí ti Krisz tus fel tá ma dá sá nak
di cső sé ge, hogy lát tán a nap is el hal -
vá nyo dik, s az an gya lok sem tud nak
be tel ni né zé sé vel. Olyan ékes szép -
ség be öl tö zünk, hogy nyo mo rult tes -
tünk min den nem te len sé ge el tör -
pül mel let te.”

d Lu ther Már ton:
Jer, ör vend jünk, ke resz tyé nek!

(Sza bó Jó zsef for dí tá sa)

SE MPER REFOR M ANDA

F I Z E S S E N
E L Ő

L A P U N K R A !
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A va la mi ko ri sváb te le pü lé sen az
evan gé li kus la kos ság szin te ész re vét -
len volt; el ve gyült a több sé gé ben
ka to li kus fa lu ban – hu szon ki lenc
év vel ez előt tig. Ahogy vá ros sá bő vült

a te le pü lés, úgy a ma rok nyi gyü le ke -
zet is pi ciny temp lo mot épí tett. Az -
óta va sár nap ról va sár nap ra ha rang -
ja is hí rül ad ja a te le pü lé sen, hogy az
evan gé li ku sok lé tez nek és erő söd -

nek. Az egy ko ri temp lom épí tő lel -
kész, Le hel Lász ló sze rint egy temp -
lom fel épü lé se után min dig ott van
a fé le lem is: lesz-e jö vő je a gyü le ke -
zet nek?

Ma, hu szon ki lenc év után, még
min dig ez a kér dés – hang sú lyoz ta a
gyü le ke zet ben alig egy éve szol gá ló
Var sá nyi Fe renc lel kész is. Fon tos a
múlt, a vissza te kin tés, az ün nep lés,
hi szen – oly sok szor han goz tat juk –
múlt nél kül jö vő sincs. Az is ten tisz -
te let tel pár hu za mo san zaj ló fog lal ko -
zá son je len lé vő igen sok gye rek pe -
dig meg nyug ta tó vá lasszal ke cseg tet -
het. Sőt a gyü le ke zet ma már a
temp lom fa la it is „fe sze ge ti”. Így a jö -
vő ta lán bő ví tést is je lent… 

Az ün ne pi is ten tisz te let köz gyű lés -
sel foly ta tó dott. Új pres bi te re ket je -
löl tek, majd Var sá nyi Fe renc és Kő -
sze gi Já nos fel ügye lő egy-egy em lék -
lap pal kö szön te meg a gyer mek fog -
lal ko zá so kon – fő leg az idei nagy lét -
szá mú nyá ri tá bor ban – köz re mű kö -
dők mun ká ját.

A nap sze re tet ven dég ség gel, kö tet -
len együtt lét tel, is mer ke dés sel zá rult
– és az zal a re ménnyel, hogy a temp -
lom épí tés év for du ló já nak meg ün -
nep lé se a jö vő ben a gyü le ke zet egyik
ha gyo má nyá vá vál hat.

g Ve res Eme se-Gyöngy vér

„Áld va légy há za dért, jó Atyánk!”
Év for du lós ün nep ség Du na ha rasz ti ban

A Dé li Egy ház ke rü let egy ház me gyé -
i nek ve ze tői – es pe re sek, fel ügye lők –
no vem ber 10-én va cso rá val egy be -
kötött mun ka meg be szé lé sen vet tek
részt a püs pö ki hi va tal ban. A je len lé -
vők Csor ba Gá bor nak, az or szá gos iro -
da gaz da sá gi osz tá lya ve ze tő jé nek tá -
jé koz ta tó ját hall gat hat ták meg a 2012.

év vár ha tó pénz ügyi le he tő sé ge i ről. Al -
kal mat kí nált az együtt lét ar ra is,
hogy az egy ház ke rü le ti és -me gyei ve -
ze tők együtt te kint sék át a ke rü le tet
érin tő ak tu á lis kér dé se ket – lel ki és
gya kor la ti szem pont ból egy aránt.

g Wisz ki densz ky And rás
fel vé te le

Munka és vacsora
déli kerületi vezetőknek
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b „Bal eset ve szé lyes” lett a solt -
vad ker ti evan gé li kus temp lom
– hang zott el no vem ber 13-án
az ün ne pi is ten tisz te le ten a fen -
ti tré fás ki je len tés. Még pe dig
azért – szólt a ma gya rá zat –,
mert a meg újult, ele gáns mél tó -
ság gal a vá ros fö lé ma ga so dó
temp lom lát tán el mé láz va egyes
au tó sok eset leg el fe lej tik be -
ven ni a ka nyart…

A Solt vad ker ti Evan gé li kus Egy ház -
köz ség ezen a va sár na pon a jö vő re
száz het ven öt éves
temp lom kül ső fel újí tá -
sá nak el ké szül tét ün -
ne pel te. 

Gáncs Pé ter nek, a
Dé li Egy ház ke rü let
püs pö ké nek, Lup ták
György nek, a Bács-Kis -
kun Egy ház me gye es -
pe re sé nek és Ho mo ki
Pál he lyi lel kész nek az
ol tár előt ti szol gá la ta
után a püs pök a 127.
zsol tár 1. ver se – az
ün ne pi meg hí vón sze -
rep lő ige – alap ján hir -
det te Is ten igé jét. 

„Sa la mon nak, a
temp lom épí tő ki rály -
nak a za rán dok éne két
hal lot tuk – mon dot ta.
– Ar ra fi gyel mez tet
ben nün ket, hogy úton
va gyunk. És a temp -
lom az a hely, ame lyen
át ve zet ez az út. Oda,
Is ten or szá gá ba, ahol
már nem lesz temp -
lom ra szük sé günk. De
ma és itt szük ség van
rá. Ne künk is, és az
utá nunk jö vő »za rán -
do kok nak« is. Mert egy
temp lo mot nem csak ma gunk nak,
ha nem a jö vő nek is épí tünk. Há lát

ad ha tunk eb ben a kö zös ség ben azért,
mert van jö vő. Hi szen a solt vad ker ti
azon ke vés gyü le ke ze tek egyi ke,
ahol több a ke resz te lés, mint a te me -
tés. Ezért sza bad és kell há lát ad ni
nem csak a múl tért, nem csak a je le -
nért, ha nem a jö vő ért is” – zár ta ige -
hir de té sét a püs pök.

A há la adó is ten tisz te let utá ni ün -
ne pi köz gyű lé sen Pécz ka Fe renc fel -
ügye lő kö szön töt te a részt ve vő ket. A
temp lom fel újí tá sá ról Ho mo ki Pál lel -
kész szá molt be: „Ez év au gusz tus 7-
én dön tött a pres bi té ri um a ta ta ro -
zás ról. Szep tem ber 11-én hir det tük
meg a gyűj tést, mely nek ered mé nye

két hó nap alatt – száz het ven két ado -
mány nyo mán – 3 733 500 fo rint lett.

Az anya gi támogatás mel lett igen
nagy se gít ség volt, hogy az áll vány -
za tot té rí tés men te sen kap ta meg a
gyü le ke zet, va la mint a fes ték anya got
rend kí vül ked ve ző áron vá sá rol hat -
tuk meg. 

A há rom hét alatt el vég zett mun -
ká kat a ki vi te le ző mes te rek kor rek -
ten, pre cí zen, szín vo na la san ol dot ták
meg, emel lett a pres bi te rek is vál lal -
tak se gí tő fi zi kai mun kát. A mun ká -
la to kat tel jes egé szé ben, ön erő ből
tud tuk fe dez ni. Mind ez jól mu tat ja a
solt vad ker ti gyü le ke zet ben lé vő el -
szánt sá got, él ni aka rást, me lyet a
Szent lé lek mun kál kö zöt tünk. Öröm -

mel mond hat juk el,
hogy a mos ta ni ge ne rá -
ció is be állt ab ba a tör -
té nel mi fo lya mat ba,
me lyet a temp lom épí tő
ősök kezd tek meg, és
elő de ink foly tat tak 1837
óta mind má ig” – zá rult
a lel ké szi be szá mo ló.

Ezután Ra dos né Len -
gyel An na, a Dé li Egy -
ház ke rü let fel ügye lő je
kö szön töt te a gyü le ke -
ze tet. Lup ták György
es pe res az egy ház me -
gye, Le hocz ki Fe renc
pol gár mes ter a vá ros
üd vöz le tét ad ta át a
solt vad ker ti evan gé li -
ku sok nak.

A há la adó is ten tisz -
te le ten és a köz gyű lé sen
egy aránt szol gál tak a
gyü le ke zet fi a tal jai, va -
la mint az ének kar.

Az ün ne pi al ka lom
után a Dé li Egy ház ke rü -
let és a solt vad ker ti egy -
ház köz ség ve ze tői meg -
be szé lést foly tat tak a
vá ros pol gár mes te ré vel
a solt vad ker ti is ko la
egy há zi fenn tar tás ba

va ló át adá sá ról.
g Wisz ki densz ky And rás

Há lát ad ni a jö vő ért is
Solt vad ker ti ün nep
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b Temp lo muk bel ső fel újí tá sá ért
ad tak há lát no vem ber 6-án a mi -
há lyi evan gé li ku sok. A va dos fai
gyü le ke zet két száz öt ven fős fi li -
á já ban ki csi, de lel kes kö zös ség
előtt Gab nai Sán dor es pe res hir -
det te az igét, a li tur gi á ban Mi há -
csi La jos he lyet tes lel kész se géd -
ke zett. Je len volt az ün ne pi al kal -
mon dr. Gi me si Sza bolcs, a Sop -
ro ni Egy ház me gye fel ügye lő je
is. Az es pe res a va sár nap ki je lölt
igé je – Zsolt 103,6–16 – alap ján
szólt a gyü le ke zet hez, ki emel ve,
mennyi min de nért ad ha tunk
há lát az Úr nak.

A bel ső fel újí tás ak kor ered mé nyes,
ha rá döb be nünk: azért tet tük mind -
ezt, mert szük sé günk van a temp -

lom ra, ahol új ra meg új ra rá éb red -
he tünk, hogy mennyi min den van az
éle tünk ben, ami az Is tent di csé ri –
mond ta az es pe res. És ak kor ered -
mé nyes a bel ső temp lom re no vá lás,
ha va ló di re for má ci ó val a szí vünk
meg újí tá sa is meg tör té nik.

Gab nai Sán dor az ige alap ján vé -
gül ar ról is szólt, hogy ami ként Is -
ten min den pil la na tunk ban el vi sel és
el hor doz ben nün ket, aho gyan min -

den egyes pil la na tunk ban kö nyö rü -
let tel for dul hoz zánk, úgy kell ne -
künk is az em ber tár sa ink kal vi sel -
ked nünk. Is ten től le het meg ta nul ni
az iga zi kö nyö rü le tet és ir gal mat,
hogy ez zel má so kat is az Úr di csé -
re té re és há lás szív re in dít sunk.

Az is ten tisz te le tet kö ve tő ün ne pi
köz gyű lé sen a meg hí vott ven dé gek, az
anya gyü le ke zet, az ünneplő kö zös ség
és a társ fi li ák je len lé vő tag jai előtt Bá -
lint Kál mán, a le ány gyü le ke zet gond -
no ka Is ten nek há lát ad va szá molt be
a fel újí tás ról. Meg kö szön te a több éves
elő ké szí tést és je len tős pénz be li rá for -
dí tást igény lő mun kák hoz lel ki, anya -
gi és te vő le ges tá mo ga tást nyúj tók ál -
do zat- és se gí tő kész sé gét. Be szélt a
temp lom ter ve zett kül ső fel újí tá sá nak
elő ké szí té sé ről, s eh hez is kér te Is ten
ál dá sát, va la mint a tá mo ga tók to -
váb bi se gít sé gét.

Gi me si Sza bolcs egy ház me gyei
fel ügye lő kö szön töt te a köz gyű lés
részt ve vő it. Be szé dé ben ki emel te a kis
gyü le ke ze tek meg úju lá sá nak fon tos -
sá gát, s ki fe jez te azt a re mé nyét,
hogy a temp lom bel sők re no vá lá sát az
em be rek lel ki re for má ci ó ja is kö ve ti.

A köz gyű lés után az ün nep lés fe -
hér asz tal mel lett, öku me ni kus kö -
zös ség ben foly ta tó dott.

g –t –n

Megújuló templom után
megújuló lélek

Renoválták a temp lom bel sőt Mi há lyi ban

b Nem kell ke rek év for du ló nak len nie ah hoz, hogy egy temp lom fel épül -
té ről meg em lé kez zünk, hogy há lát ad junk, ám min den képp jó al ka -
lom ar ra, hogy gyü le ke ze ti ha gyo mánnyá váljék, hogy egy kö zös ség
to vább  épül jön. En nek szel le mé ben gyűlt össze Du na ha rasz ti és
szór vá nyai (Du na var sány, Tak sony, Szi get szent mik lós) evan gé li ku sa -
i nak ap ra ja-nagy ja a no vem ber 6-i is ten tisz te le ten, majd a sze re tet -
ven dég sé gen. 



4 e 2011. november 20. Evangélikus Életkeresztutak

b Idő uta zá son ve het tek részt
az is ten tisz te let re ér ke -
zettek no vem ber 6-án Ko -
lozs vá ron, az evan gé li kus
gyülekezetben. A sok szí -
nű, ked ves és élet vi dám
al kal mon a kö zép ko ri vá -
rak, ki rá lyok vi lá gá tól és a
fé lel me tes Is ten ké pé től
el jut hat tak a re for má ció
fel sza ba dí tó ko rá ba, ami -
kor Is ten sze re te té nek
üze ne tét tisz tán meg is -
mer het ték az em be rek.

A csa lá di is ten tisz te le ten, me -
lyen ki csi nyek és na gyok
együtt ün ne pel ték a re for má -
ci ót, a gye re kek éne kel tek, a
kon fir man du sok egye te mes
imád sá got mond tak. Oláh Or -
so lya evan gé li kus fu vo lis ta és
Hor váth Zol tán kán tor Bach-
da ra bo kat szó lal ta tott meg.
Is ten igé jét e so rok író ja hir -
det te.

Az is ten tisz te let után Ador -
já ni To maj zon go ra já té ka nyi -
tot ta meg a ki adós sze re tet -
ven dég sé get. Fi nom kol bász
várta az egybegyűlteket, no

meg sok nagy ma ma és édes -
anya sü te mé nye éde sí tet te
meg a han gu la tot. 

Hu nya di At ti la, a Bab eș–
Bo lyai Tu do mány egye tem
Ma gyar Tör té ne ti In té ze té -
nek ta ná ra kö zép ko ri és re for -
má ció ko ra be li fog lal ko zá sok -
kal ör ven dez tet te meg a gye -
re ke ket. A fi úk vá ra kat, kar do -
kat, paj zsot, si sa kot ké szí tet -
tek, a lá nyok Lu ther-ró zsás
ab lak díszt fes tet tek, és iga zi ki -
rály lá nyok nak öl töz tek Pa lo -
csay Ka ta se gít sé gé vel.

g Ka lit Esz ter

Kö zép kor, ki rály lány,
kard Ko lozs vá ron

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

b Az idei or szá gos ci gány misszi ói
nap nak no vem ber 12-én a Ma -
gyar or szá gi Evan gé li kus Egy -
ház Bu da pes ti Kol lé gi u ma adott
ott hont, és ré szel tet te me leg fo -
gad ta tás ban mind azo kat, akik
ar ra szán ták ezt a nap ju kat,
hogy még töb bet tud ja nak meg
a ci gány misszi ó ról, és még in -
kább elkötelezik ma gu kat e cso -
dá la tos szol gá lat mellett. A nap
té má ját a leg ter mé sze te sebb és
az em be ri éle tet ta lán leg in kább
jel lem ző in ter ak ció ad ta: az adás
és a ka pás, amely nek vi szony -
rend sze rét kü lö nö sen idő sze rű,
iz gal mas és épí tő volt vé gig gon -
dol ni a ci gány–ma gyar együtt -
élés össze füg gé sé ben.

A nap té má ja alap ján (mely egy ben
a je len be szá mo ló cí me is, és amely -
ről e so rok író ja tar tott elő adást) há -
rom le het sé ges út áll tár sa dal munk
előtt: az egy más el len élés – ez az
adok-ka pok, te hát az erő szak és a
pusz tí tás út ja; az egy más mel lett
élés, amely a fe jek ben és szí vek ben
épí tett get tók ból kö vet ke ző en gya -
kor la ti get tó so dás hoz ve zet. Mi vel ez
eset ben nincs se adás, se ka pás, ez a
tor zan te rem tett (ál)bé kes ség meg -
öli az em ber mint lel kes lény lé nye -
gét, vég ered mé nyét te kint ve te hát ez
is ha lá los. Har ma dik út ként ma rad
az egy má sért élés – a sze re tet ből kö -
vet ke ző adás és el fo ga dás, te hát az
élet út ja.

De ke resz tyé nek ként nem mind -
egy, mi a sor rend. Elő ször ne künk kell
kap ni – új éle tet, új lá tást (az új em -

ber fel öl tö zé se), Is ten ből táp lál ko zó,
így el nem fo gyó erőt, hogy amit tő -
le kap tunk, azt az újat és meg újí tót
tud juk to vább ad ni, mert az em be ri
eről kö dés, a hu ma ni tá ri us se gít ség -
nyúj tás ke vés, mi vel az em ber ön ma -
gá ba zár tan ki me rü lő ener gia-, sze -
re tet-, tü re lem for rás. 

Er re a szem pont ra össz pon to sí tott
Györ fi Mi hály nyír te le ki lel kész ige -

hir de té se Ja kab apos tol sza vai alap -
ján: „…min den jó ado mány és min den
tö ké le tes aján dék on nan fe lül ről, a vi -
lá gos ság Aty já tól száll alá…”

A to vább adás mi ként jé ről Győ ri
Gá bor es pe res be szélt Jé zus út mu ta -
tá sa alap ján: „In gyen kap tá tok, in gyen
ad já tok.” (Mt 10,8) Szé pen il lesz ke dett
a nap me ne té be Tóth Zsu zsan na fel -
vi dé ki hit tan–ma gyar  sza kos ta nár -
nő nek a ta nít vány ság ról, a kül de tés -
ről tar tott vi lá gos, bá to rí tó elő adá sa.

Meg in dí tó és hi tünk ben erő sí tő
volt hall gat ni a bi zony ság te vők
hosszú so rát Is ten ben nük és ál ta luk

vég zett ha tal mas mun ká já ról. Ci gá -
nyok és ma gya rok ar ról tet tek ta nú -
sá got, hogy ez a bi zo nyos ka pás és
adás mi ként je lent meg az éle tük ben,
mennyi re gaz da gí tó, új di men zi ók ba
he lye ző, ami kor ci gá nyok és ma -
gya rok egyet ér tés ben, egyet aka rás -
ban él nek. És eh hez min den kit a
Krisz tus ba ve tett hit, az ő aka ra tá nak
tel je sí té se se gí tett. 

Összeg zés ként el hang zott: mi lyen
kár, hogy a zö mé ben el len sé ges ke dés -
ről, szem ben ál lás ról, sok szor gyil kos -
ság ba for du ló erő szak ról tu dó sí tó
mé dia nem köz ve tí tet te ezt az egész
na pos „ka pok-ado kot”. 

Akik ott vol tak (és há la Is ten nek
szép szám mal vol tak az or szág kü lön -
bö ző vi dé ke i ről, sőt a ha tá ron túli
gyü le ke ze tek ből is), meg erő söd tek az
egyet len jár ha tó, élet re vi vő út igaz -
sá ga fe lől: „Én va gyok az út, az igaz -
ság és az élet” – je len tet te ki egy kor,
és hir de ti ma is ne künk Krisz tus.

g Ba kay Pé ter

Adok-ka pok, avagy ka pok, adok
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Mi loš Klá tik nál, a Szlo vá ki ai Evan gé li kus Egy ház el nök-püs pö ké nél tett lá -
to ga tást 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 no vem ber 11-én Po zsony ban. A ba rát sá gos lég kö rben zajlott meg -
be szé lé sen je len volt Ká kay Ist ván, egyházunk or szá gos iro dájának igaz ga -
tó ja, va la mint Dušan Vagas ký szlo vák iro da igaz ga tó is. A két püs pök az együtt -
mű kö dés to váb bi meg erő sí té sé ről tár gyalt. Szó ba ke rült töb bek kö zött a szlo -
vák és a ma gyar evan gé li kus egy ház kö zött ha ma ro san meg kö ten dő szer ző -
dés is, amely ről no vem ber 25-én tar ta nak újabb egyez te tést Bu da pes ten.

g Adá mi Má ria fel vé te le

Meg hí vó
Az Evan gé li kus Kór há zi Lel ki gon do zói Szol gá lat kon fe ren ci át tart no -
vem ber 25–26-án, pén tek 15 órá tól szom bat 14 órá ig a Bé thel Evan gé -
li kus Misszi ói Ott hon ban (Pi lis csa ba, Szé che nyi u. 8–12.). Té ma: A ne -
mek há ló já ban.
No vem ber 25. • 15.30: Mol nár Jó zsef – Fér fi- és női sze re pek a 21. szá zad -

ban • 17.00: Hon ti Irén –A sze re lem mint iga zi em be ri je len ség – időn
tú li • 19.00: Es ti prog ram (kö zös sé gi be szél ge tés, ze nés csen des ség)

No vem ber 26. • 8.30: Lip ták né Gaj dács Má ria – Igei el mél ke dés •
9.00: Hei ne mann Il di kó – Csa lád szü le tik, de hol, ki nek és mi ért? •
10.30: Ba logh Éva – Gen der prog ram – fel há bo rí tó-e, avagy a jö vő út -
ja? • 11.30: Ba jusz né Oro dán Krisz ti na – Zá ró gon do la tok, úti ál dás

Ér dek lőd ni és je lent kez ni le het: Ba logh Éva: 20/824-4723, bo dza bo -
kor@gmail.com; Hon ti Irén: 20/824-5629, iren.hon ti@lu the ran.hu;
Hei ne mann Il di kó: 20/770-0442, il di ko.hei ne mann@lu the ran.hu; Kul -
csár Zsu zsan na: kul zsi@hot mail.com; Ba jusz né Oro dán Krisz ti na: bo -
krisz ti@fre e mail.hu.

H I R D E T É S
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Könyv be mu ta tó. Im már har mad -
szor bú jok a ka bá tom ba, hogy útnak
induljak a la punk ha sáb ja in rend sze -
re sen Jegy zet la pok kal je lent ke ző köl -
tő-pub li cis ta, a Rát Má tyás-élet mű -
díj jal ki tün te tett Feny ve si Fé lix La jos
Egy ré gi temp lom ra – Is te nes ver sek
cí mű köny vé nek be mu ta tó jára. 

Elő ször kö zel egy év vel ez előtt,
de cem ber 3-án a szer ző szü lő vá ro -
sá ban, Hód me ző vá sár he lyen gyűl -
tek össze ba rá tok, ro ko nok, ré gi jó
is me rő sök, hogy a Né meth Lász ló
Vá ro si Könyv tár ban együtt örül je -
nek a Lu ther Ki adó gon do zá sá ban
meg je lent kö tet nek. A más fél hét -
tel ké sőb bi fő vá ro si be mu ta tó han -
gu la tá t az ad ven ti idő szak vá ra ko -
zá sa  és a bu dai vár be li Li tea könyv -
sza lon me leg, csa lá di as at mo szfé rá -
ja is meghatározta. 

Múlt szom ba ton ka bát gom bo lás
köz ben azon mor fon dí roz tam: épp itt
az ide je, hogy az Egy ré gi temp lom -
ra kö tet ver se i ből egy temp lom fa lai
kö zött is el han goz zon né hány. A
bu da vá ri evan gé li kus gyü le ke zet Bé -
csi ka pu té ri lel ki haj lé ka a no vem ber
12-ei őszi dél utá non ki vá ló hely szín -
nek bi zo nyult er re cél ra.

* * *

Iro dal mi sze kér. „Zö rög ve zö työg át
az or szág ha tá ron a sze kér. A ko csis

na gyot kur jant örö mé ben, így kö -
szön ti rég nem lá tott ha zá ját, Ma -
gyar or szá got. Mö göt te zsá kok ban
liszt, töm lők ben bor: árut ho zott
kül or szág ból. Amott a sze kér mé lyén,
a ra ko mány mel lett meg moz dul va -
la mi: hi szen ott egy em ber ku po rog.
Ka lap ja, szé les kön tö se el árul ja, hogy
di ák. Ke vés ke úti poggyá szát fél tőn
ka rol ja – rit ka kin csek van nak ben -
ne. Nem arany, ezüst vagy dí szes te -
rí tő, ha nem köny vek!” 

Kép ze let be li sze kér, ame lyet Fa -
bi ny Ta más püs pök fest elénk ezen
a ver ses-ze nés es ten. Bár kü lön bö -
ző tör té nel mi ko rok ban száll nak
fel az uta sok er re a ló von tat ta ko -
csi ra, há rom do log még is kö zös
ben nük – mind annyi an po é ták,
ma gya rok és evan gé li ku sok. „Szo -
mo rú, hogy az új év ez red be ka nya -

rod va mint ha már ke ve sebb evan -
gé li kus köl tő vol na ezen a kin cses
sze ké ren.” De a püs pök rá mu tat:
Feny ve si Fé lix La jos nak min den kép -
pen ott a he lye. Majd a zör gő, zöty -
kö lő dő sze kér ről to vább gon dol -
ko dik: „Lisz tes zsá kok, bo ros töm lők?
Nem ezek je len tik az iga zi kin cset
ezen a sze ké ren. So sem a kéz zel fog -
ha tó áru, a pénz ben ki fe jez he tő ér -
ték. Ha nem az a szel le mi-lel ki örök -
ség, ame lyet a re for má to rok tól át -
vé ve nem ze dé ke ken át me ne kí tet -

tek írók a má ba, s amellyel most el -
ér kez nek hoz zánk.” 

* * *

Bach, Ko dály és Bar tók. Ülök a
temp lom pad ban, de a kar zat ról
hang zó mu zsi ka messzi re rö pít, ta -
lán még a zöty kö lő dő sze kér ál tal sok
év szá zad alatt meg tett út nál is
messzebb re. „Jö vel, Szent lé lek Úr is -
ten” – szár nyal a ké rés a Ma gyar
Örök ség dí jas Lu the rá nia ének kar
tag ja i nak aj ká ról, mi köz ben Kamp
Sa la mon kar nagy a tő le meg szo kott
„szent ve he men ci á val” vi gyáz za a
dal la mok röp té nek he lyes ívét. 

S ahogy egy vers jól meg fér a ze -
ne mel lett, olyan jól illik az ének han -
gok hoz Me kis Pé ter or go na já té ka,
Gu bis Gé za he ge dű szó la ma, Kräh ling
Dá ni el brá csá já nak a hang ja vagy ifj.
Kamp Sa la mon trom bi ta szó ló ja. 

„Vi lág ba szét szórt / té koz ló fi úk /
mind ha za té rünk: meg pi hen ni” –
szól a kö tet cím adó ver sé nek egyik
so ra. Egy temp lom ban meg pi hen ni,
Is ten nel be szél get ni, az va la hogy
úgy is tör tén het, mint itt ezen az es -
tén; olyan tel jes har mó ni á ban, ami -
lyen ben két hegedűművész, Fo dor
Ta más és édes any ja, Fo dor Jú lia
meg szó lal tat ta a Bar tók-du ó kat. 

* * *

A rán co kat si mí tó kéz. Mind annyi -
an ar ra vá runk, hogy Va la ki ke ze el -
ren dez ze össze ku szá ló dott dol ga in -
kat, meg gyó gyít sa se be in ket, el si -
mít sa ag gó dá sa ink mi att ki ala kult
rán ca in kat. „Örök ké tar tó pil la nat –
/ vonj su ga rad ba! / Tárt ab la kok a föl -
ke lő Nap fé nyén, / va la mi arany zú -
gás / a ta vasz kö ze lí te ne, / és sem mi
nem volt hi á ba, / nem ve szett kár ba
sem mi.” Töb bed szer hal lom Ha vas Ju -
dit elő adó mű vész tol má cso lá sá ban az
Örök ké tar tó pil la nat cí mű vers kez -
dő so ra it. Igen, jó len ne min dig a föl -
ke lő nap tisz ta fé nyé ben gyö nyör köd -
ni. De jól tu dom, van nak fel hős, bo -
ron gós reg ge lek is. Ilyen kor ne kem
szól a vers utol só so ra: „Egy kéz el si -
mít ja a vi lág rán ca it.” Így le gyen.

g Bo da Zsu zsa

Kin csek a sze ké ren
Jegy ze tek Jegy zet lap-író szerzőnk köny vé nek be mu ta tó já ról

Hi he tet len, hogy leg szebb ké pe it
egy sze rű pasz tel lel ké szí tet te. Né hány
szál kré ta és pa pír, és re mek mű vek
szü let tek va rá zsol ni tu dó ke zé től.
Még az után is, hogy há rom agy vér -
zés ér te! Bé nult uj jak kal is dol go zott,
s ha ki ej tet te cson ka raj zesz kö zét, vá -
szon csík kal te nye ré hez erő sí tet te.
Utol só ön arc ké pén lát ha tó küz del me
az anyag gal, az ök lé vel szét dör zsölt
por csak sej tel mes fol to kat mu tat a
ré gi te kin tet ből.

Az 1861. má jus 23-án szü le tett
Rippl-Ró nai Jó zsef re mek port réi
ke ve set mu tat nak ön ma gá ból, de
Kerns tok Ká roly a ró la mon dott em -
lék be szé dé ben elénk idé zi a fes tőt:

„Szép fér fi volt, nagy, sö tét, ne héz já -
rá sú, ma gam előtt lá tom fe ke te
hosszú bun dá já ban, aszt ra kán bá -
rány sü ve gé ben, ha va san, mó do san,
amint fel tű nik alak ja. Meg je le né se
lát vá nyo san szép volt, mint ha a Ba -
la ton és Ba kony ro man ti ká ja lé pett
vol na be a pes ti ká vé ház ba. Csön des
jel le gű ter mé szet, tré fát csak in ti men
sze ret te, nem volt lel kes be szé dű, s
bár harc volt éle te és mun ká ja, rit kán
tá ma dott.” 

Mi ért is tet te vol na? Tisz tá ban
volt te het sé gé vel. Győ zel mé vel,
hogy las san meg hó dít ja Eu ró pát.
Mind egy, mit ter ve zett meg örö kí -

te ni, kit ké szült vo na lak mö gé rej -
te ni, hosszú meg fi gye lés után vil -
lám gyors kéz zel föl vá zol ta, majd
röp ke fél óra alatt be fe jez te. És
már töl töt te is a fi nom vö rös bort,
hogy meg ün ne pel jék Ba bits sá -
padt, be teg ar cá nak el ké szül tét,
Mó ricz lel kének leg mé lyé be lá tó
port ré ját, Sza bó Lő rinc ne mes vo -
na lú pro fil ját… Vagy Ady End rét,
akit olyan iz ga lom mal várt a ka pos -
vá ri Ró ma-vil lá ban, ámu lat tal néz -
te nagy, bar na sze me it, s hall gat ta
bölcs be szé dét. (Az utol só, 1918-as
ce ru za rajz a nagy be teg, ha lál lal
meg je lölt köl tőt mu tat ja, mi kor
meg vá lasz tot ták a Vö rös mar ty Aka -
dé mia el nö ké nek.)

A mo dern ma gyar fes té szet Rippl-
Ró na i val kez dő dik. Az egész kon ti -

nen sün ket meg hó dí tó új hang, for -
ma és ér ték rend az ő mű vé sze té ben
je lent ke zik elő ször. In du lá sa anya gi
gon dok kal ter hes. A mün che ni aka -
dé mia unal mas évei után a fran cia fő -
vá ros ba ve tő dik, és meg ta pasz tal ja az
új élet vi telt. Mun ká csy Mi hály a
párt fo gó ja: ké pe it „má sol ja” el adás -
ra; ott fo gal ma zó dik meg ben ne az
ön ál ló mű vész élet és stí lus ki ala kí tá -
sá nak a vá gya… Pá rizs, Ka pos vár és
Bu da pest al ko tói pá lyá jának főbb
ál lo má sai. A lá zas mun ka, a fá rad ha -
tat lan te rem tés – negy ven öt éves ko -
rá ra hí res és gaz dag em ber.

Ha jól szá mol ták, Rippl-Ró nai
há rom ezer-öt száz al ko tást ha gyott

hát ra. Me lyi ket sze res sük közülük?
Me lyik kor szak a leg ma ra dan dóbb?
A fran ci ás „fe ke te ké pek”? A ka pos -
vá ri „pöttyös” olaj fest mé nyek vagy a
Bu da pes ten ké szült „pasz tell arc -
ké pes” so ro zat? Min den hol fi nom
szö vé sű re mek mű vek sor jáz nak! És
pusz tul nak. Fő leg a pasz tel le ket
kezd te ki az idő. Hím zett fa li sző nye -
gei is meg kop tak, s por ce lán ét -
kész le tei, üveg po ha rai – hi szen a
mes ter az ipar mű vé szet ben is ki pró -
bál ta ere jét. Gróf And rássy Ti va dar
bu dai pa lo tá já ba ter ve zett be ren -
de zé se éve kig ké szült. Rippl sok szí -
nű élet mű vé nek kö vet ke ze tes épít -

ke zé sét jól tük rö zik ezek a vál tá sok.
És még nem szól tam me zí te len,
szép sé ges nő alak ja i ról, ahogy für dőz -
nek a tün dök lő nap fény ben.

„Sze ret nék már ott hon len ni, sá -
tor fá mat fel üt ni, de nincs, aki bá to -
rí ta na” – Med nyánsz ky Lász ló nak ír -
ta ke se rű sé gét. De meg ol dot ta ő
ma ga: le te le pe dett itt hon, majd kö -
vet te fe le sé ge, La za ri ne és ne velt lá -
nya, Anel la.

Ka pos vá ron ér te a ha lál 1927. no -
vem ber 25-én. A Ró ma-vil lá ban be -
ren de zett mú ze u ma tel jes pom pá já -
ban mu tat ja a mű vész nagy fes té sze -
tét. Az áll vány ra föl tett utol só ké pe azt
a be nyo mást kel ti, mint ha gaz dá ja
csak a nyá ri kert be ment vol na le, erőt
gyűj te ni a ko ra reg ge li mun ká hoz.

g Feny ve si Fé lix La jos

A pasz tell mes te re
Rippl-Ró nai Jó zsef em lé ke ze te

A hor vát or szá gi Csák tor nya (hi va ta -
los ne vén Ča ko vec) Tri a non előtt
nem a szé les kö rű au to nó mi á val
ren del ke ző társ nem zet te rü le tén fe -
küdt. Ma gyar or szág el vá laszt ha tat -
lan (?) ré sze volt Za la vár me gye
egyik já rá si szék he lye ként. Ve gyes la -
kos ság gal, de ma gyar több ség gel.

A re ví zi ós tö rek vé sek ered mé nye -
ként az 1940-es évek ben Mu ra köz zel
rö vid idő re ha za tért. A má so dik vi -
lág égést kö ve tő en új ra Ju go szlá vi á hoz
csa tol ták, ma pedig a füg get len Hor -
vát or szág fenn ha tó sá ga alá tar to zik.

Aki a 21. szá zad ban lá to gat a ha -
tár hoz kö ze li me gye szék hely re, a va -
la mi ko ri ma gyar vi lág nak nem sok
nyo mát ta lál ja. Sok kal in kább az év -
ről év re több száz ezer nyi hon fi -
tár sun kat a szom széd ba csá bí tó
hor vát or szá gi mi liő ve szi kö rül.
Mint ha Dal má ci á ban, az Ad ri án
jár nánk: ugyan az a ven dég sze re -
tet, az em be rek ba rát sá go sak, a ká -
vé zók vé ge lát ha tat lan sor ban te le -
pül tek. Ép pen csak a hul lám zó ten -
ger hi ány zik, va la mint a „dísz le tek”
má sok, hi szen az épü le tek nem a
me di ter rán vi lá got idé zik. A tro gi -
ri rák szend vi cset az al kal mi stan do -

kon ki szol gált fris sen sü tött lán gos
he lyet te sí ti.

A fe ren ces temp lom és ko los tor
mel lett a te le pü lés el ső szá mú vi lá gi
lát ni va ló ja a ka to nai erő dít mény.
Ma ga a te le pü lés is in nen kap ta ne -
vét: Csák tor nya, utal va épít te tő jé re,
a Ha hót nem zet ség ből szár ma zott

Csák ra, aki 1266-ban emel tet te la kó -
tor nyát. Az erő dí té s több szö ri tu laj -
do nos vál tás után 1546-ban ke rült a
hor vát nem ze ti sé gű, hű ma gyar Zrí -
nyi csa lád bir to ká ba. Hely ben Zrins -
ki ként em lí tik őket.

A tö rök ár nyé ká ban a fa mí lia ala -
kít tat ta re ne szánsz stí lu sú, ka to na i lag

mo dern erő dít ménnyé Csák tor nya
vá rát. Ők emel ték a pa zar kas tély szár -
nyat is. Zrí nyi Mik lós itt ve tet te pa pír -
ra a Szi ge ti ve sze de lem cí mű mű vét, és
itt ér te a vad ka nök le lés után a ha lál.
Fi vé re, Zrí nyi Pé ter in nen irá nyí tot ta
fő urak ból ál ló el len zé ki moz gal mát,
ame lyért ak ko ri ban ki vég zés járt.

Mik lós ra a vá ros -
ban em lék osz lop,
Pé ter re a vár kas -
tély be já ra tá nak
elő te ré ben szo bor -
kom po zí ció em lé -
kez tet.

A vár ál la po ta
igen csak le rom -
lott, de is mer ve a
hor vát or szá gi fej -
lő dés üte mét, re -
konst ruk ci ó já ra
ha ma ro san sor ke -

rül het. A kas tély szárny el len ben szé -
pen fel újít va vár ja lá to ga tó it. Ter me -
i ben 1954 óta a Mu ra kö zi Mú ze um
ki ál lí tá sai te kint he tők meg, ud va rá -
ban a ma gyar–hor vát kö zös tör té ne -
lem je les sze mé lyi sé ge i nek szob rai és
sír kö vei áll nak.

g Re zsa bek Nán dor

ERŐS VÁR AK

Zrí nyi-vár kas tély Csák tor nyán
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Havas Judit, Fabiny Tamás és Fenyvesi Félix Lajos
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Az egy ko ri Ju go szlá via ne künk, ma -
gya rok nak iga zi pa ra di csom volt.
Dé li szom szé dunk hoz könnyeb ben
le he tett ki utaz ni, mint nyu gat ra, az
üz le tek pol cai ros ka doz tak az áruk -
tól, ol csón le he tett már kás far mert,
Ve ge ta étel íze sí tőt, Kraš cso ko lá dét
vagy jó mi nő sé gű ko nya kot ven ni s
el di cse ked ni a szom széd nak: „Ju gó -
ból hoz tam.” Amíg a Ba la tont el árasz -
tot ták az NDK-s tu ris ták, a ma gya -
rok szá má ra stá tus szim bó lum volt a
pár ját rit kí tó dal mát ten ger par ton
üdül ni.

Kí vül ről néz ve a nem ze ti sé gek is
nagy bé kes ség ben él tek az or szág ban,
az el nem kö te le zett Ju go szlá vi á ra
min ta ál lam ként te kin tett a vi lág köz -

vé le mé nye, s a szov je tek kel va ló lát -
szó la gos szem ben ál lá sa a ma gyar
in tel li gen cia kö ré ben is el is me rést
vál tott ki. Az or szág bel po li ti ká já nak
szak ér tői vi szont ke vés bé op ti mis tán
te kin tet tek a jö vő be. Ők tisz tán lát -
ták, hogy Jo sip Broz Ti to a há bo rú
után há rom és fél év ti ze dig vas kéz -
zel kor má nyoz ta Ju go szlá vi át, s a
po li ti kai elem zők el bi zony ta la nod tak,
ha a „poszt ti tói” kor szak ra gon dol tak.

Va ló ban, a mar sall 1980-ban be kö -
vet ke zett ha lá la után ta nács ta lan ság
lett úr rá az or szág ban, a ha mu alatt
azon ban pa rázs iz zott. A tűz 1989-
ben, Slo bo dan Mi lošević szerb köz -
tár sa sá gi el nök ké tör té nő meg vá -
lasz tá sa után lán golt fel. Hor vát or -
szág és Szlo vé nia is ki ki ál tot ta füg get -
len sé gét, a nem ze ti sé gi és ha tal mi el -
len té tek ha ma ro san há bo rú ba tor -
koll tak.

* * *

A Szla vó nia dél ke le ti ré szén fek vő
Vu ko vár – egy ko ri ma gyar ne vén
Val kó vár – a há bo rú előtt a bé ke
meg tes te sí tő je volt. Jól csen gett a ne -
ve párt ko ri fe u si kö rök ben is, mi vel a
Ju go szláv Kom mu nis ta Párt 1920-ban
itt tar tot ta el ső kong resszu sát. A vá -
ros a kul tu rá lis élet ben is sze re pet ka -
pott. Az öt ve nes évek kö ze pé től El -
ső hang cím mel te het ség ku ta tó tánc -
dal fesz ti vá lok nak adott ott hont. Vu -
ko vár – Sze rém me gye szék he lye –
meg ma radt bé ke be li vá ros nak, ame -
lyet a tu ris ták is szí ve sen fel ke res tek. 

A há bo rú azon ban vé get ve tett az
idil li kus ál la pot nak, Vu ko vár stra té -
gi ai fon tos sá gú hellyé lé pett elő. A vá -
ros hor vát te rü let re esett, de fa lai kö -
zött je len tős szerb ki sebb ség élt. A
Du ná hoz kö zel eső te le pü lés el fog la -
lá sa ese tén sza bad út nyí lott vol na a
szer bek nek Eszék fe lé.

A Ju go szláv Nép had se reg egy sé gei
és a szerb sza bad csa pa tok 1991. au -
gusz tus 25-én ke rí tet ték be a vá -
rost. A hor vát ka to nák nagy vér ál do -
za tok árán majd nem há rom hó na pig
tar tot ták – a több szö rös túl erő vel

szem ben – ál lá sa i kat, ame lye ket az
ost rom lók csak no vem ber 18-án tör -
tek át. A vá ros na gyon so kat szen ve -
dett, ép ház alig akadt az ost rom
után. A há bo rú se be it má ig sem si -
ke rült tel je sen el tün tet ni. A szé pen
ki ta ta ro zott há zak kö zött gyak ran fel -
tű nik egy-egy rom hal maz, s aki el fe -
led te vol na a ne héz na po kat, azt a szi -
tá vá lőtt víz to rony em lé kez te ti a
múlt ra.

A le rom bolt te le pü lé sen egy köz -
épü let, a vá ro si kór ház vált az ér tel -
met len pusz tí tás jel ké pé vé. No ha az
épü let re ki akasz tot ták a Vö rös ke -
reszt zász la ját, en nek el le né re mint -
egy ezer grá nát ta lál ta el az is po tályt.
A be te ge ket már a har cok el ső nap -

ja i ban le kel lett szál lí ta ni a kór ter -
mek ből a biz ton sá go sabb alag sor ba.
Na pon ta mint egy hat van-het ven
se be sül tet hoz tak be, ja va ré szük ci -
vil volt.

A mo dern épü let alatt lé gó pin ce -
rend szer hú zó dott, amely nek min den
sar ká ba ju tott be teg ágy. Az or vo sok
em ber te len kö rül mé nyek kö zött dol -
goz tak, nap pal a sür gős sé gi be teg el -
lá tást, éj jel az ér de mi gyó gyí tást vé -
gez ték. A tűz ol tók nagy ne héz sé gek
árán laj tos ko csik kal hord ták a vi zet,
de a benn re ked tek össze gyűj töt ték a
csa pa dé kot is. Az erő fe szí té sek el le -
né re is csak egy li ter víz ju tott na pon -
ta egy be teg re, a kór ház ban tisz tál -
ko dás ról az ot t re ked tek ál mod ni

sem mer tek. Az ost rom elő re ha lad -
tá val az élel mi szer hi ány is ri asz tó mé -
re te ket öl tött, a na pi por ció né hány
sze let ko vász ta lan ke nyér re zsu go ro -
dott. A rossz szel lő zés mi att min de -
nütt orr fa csa ró volt a bűz.

Hu má nus szín folt  volt e po ko li bu -
gyor ban: az össze zsú fol tak lel ki gon -
do zá sát négy atya – pa pok, fe ren ces

ren di szer ze te sek – vé gez ték, gyá mo -
lí tot ták a szen ve dő ket, gyón tat tak, és
mi sé ket is na pon ta tar tot tak.

* * *

A vá ros el es te kor a kór ház ro mos fa -
lai kö zött fél ezer em ber – szer bek,
hor vá tok, ma gya rok – vár ták sor suk
jobb ra for du lá sát. Csa lód ni uk kel lett.
A győ ze lem it tas ka to nák 261 em bert
– be te ge ket, or vo so kat, nő vé re ket –
gyűj töt tek össze. A leg fi a ta labb ti zen -
hat éves, de volt a le fo got tak kö zött
a nyol ca dik hó nap já ban já ró kis ma -
ma is. 

A le gyen gült em be re ket bu szok ba
zsú fol ták, erős ka to nai kí sé ret tel a
Vu ko vár tól öt ki lo mé ter re fek vő ov -
ča rai me ző gaz da sá gi kom bi nát ba
vit ték, és a rak tá rak ba zár ták. A fog -
lyo kat no vem ber 19-én és 20-án ti -
zen ötös cso por tok ban egy trak tor
von tat ta pót ko csi ra tet ték, s az épü -
let től ki lenc száz mé ter re fek vő er dő -
szél re szál lí tot ták. Ez volt az utol só
út juk: a fák kér gén ma is lát ni le het
az egy ko ri gép pus ka go lyók nyo ma -

it. Csu pán egyet len em ber nek si ke -
rült le ug ra nia a pla tó ról, s no ha lőt -
tek rá, a ku ko ri cás ban me ne dé ket ta -
lált, és az éj lep le alatt el is ér te a hor -
vát ál lá so kat.

Má ig ért he tet len, fel fog ha tat lan e
mód sze res gyil ko lás mo ti vá ci ó ja.
So kan a má so dik vi lág há bo rú szerb
és hor vát vé reng zé se i nek foly ta tá sát

lát ták Szla vó ni á ban. Fel idéz het ték a
múl tat, s el gon dol koz hat tak a szo mo -
rú té nye ken, azon, hogy az egy ko ri
vesz te sé gek nek csu pán tö re dé két le -
he tett a né me tek szám lá já ra ír ni, a
töb bi el esett a test vér há bo rú ál do za -
ta lett. Az ez red for du ló apo ka lip szi -
sé ben új ra szom szé dok, csa lád ta -
gok, is ko la tár sak for dul tak egy más el -
len, s el em ber te le ned ve néz ték a
má sik te he tet len szen ve dé sét. 

Az egyé ni bosszú nak is el jött az
ide je a va lós vagy vélt sé rel me kért.
Dok ma no vić, Vu ko vár egy ko ri pol -

gár mes te re sze mé lye sen kí noz ta a
fog lyo kat. Az ön ma guk ból ki vet kő -
zött, ré szeg ka to nák el vág ták az ebek
tor kát, „Te is hor vát vagy!” fel ki ál tás -
sal. A vé reng zés a nagy szerb vesz te -
sé gek re is vá lasz le he tett, a tá ma dók
fel ké szü let le nek vol tak, fo gal muk
sem volt, mi lyen erők vé dik a vá rost,
s a had ve ze tés te he tet len sé ge a vé dők
mal má ra haj tot ta a vi zet.

Ha son ló re ak ci ó nak le het tünk
szem ta núi Szent lász lón, ahol a la ko -
sok va dász pus kák kal száll tak si ke re -
sen szem be a tá ma dók kal, s ahol a
meg tor lás szin tén az ár tat la no kat
súj tot ta.

„Vu ko vár volt a szer bek Sztá lin -
grád ja – em lék szik vissza a két év ti -
ze de tör tén tek re Ka na las Já nos kó -
ró gyi tisz te le tes. – Itt vesz tet ték el a
há bo rút, ka to nai és mo rá lis ve re sé -
get szen ved tek. A vu ko vá ri ak iga zi
hő sök vol tak, Eu ró pa ne gye dik leg -
na gyobb had se re gét tar tóz tat ták fel,
s a sors sze szé lye, hogy szer bek is
vol tak a vé dők kö zött. A fi a tal Hor -
vát or szág időt nyert, s a vu ko vá ri hő -

sök ál do za ta árán Eszék is meg me -
ne kült.”

* * *

Hor vát or szág jö vő jét Vu ko vár ban
ala poz ták meg, s a túl élők nem hagy -
ják el fe led ni elő de ik szen ve dé sét.
Az egy ko ri ki vég zet tek utol só szál lás -
he lyét je len tő han gá rok kö zött em -
lék hely idé zi a múl tat. A sö tét te rem -
ben ki gyú ló és ki hu nyó csil la gok, a
meg fa kult fény ké pek em lé kez tet nek
egyen ként az ál do za tok ra.

A tö meg gyil kos ság szín te re is za rán -
dok hellyé sze lí dült, a fel ál lí tott kö zös
ke resz tet a rá ag ga tott ró zsa fü zé rek szá -
zai dí szí tik. A tö meg sí ro kat fel tár -
ták, s száz ki lenc ven két sze mélyt azo -
no sí tot tak. Az el huny ta kat a vu ko vári
csa ta ha lot ta i val együtt az em lék te me -
tő ben he lyez ték örök nyu ga lom ra. A
szé pen rend ben tar tott sír kert ben
mint egy ezer em ber ér tel met len ha lá -
lá ról el mél ked het nek a be té rők. 

Mi, ma gya rok is gyá szol ha tunk a
ke resz tek lát tán. A há bo rú előtt
mint egy ezer hon fi tár sunk la kott a
ha tár tól alig nyolc van ki lo mé ter re
fek vő vá ros ban, s az ál do za tok és a ki -
vég zet tek kö zött is vol tak ma gya rok.
Az at ro ci tá sok is hoz zá já rul tak, hogy
má ra négy száz hat fő re csök kent a
szá muk.

A kór ház alag so rá ban 2006-ban,
az épü let új já épí té se kor mú ze u mot
ala kí tot tak ki, amely a bu da vá ri szik -
la kór ház ra em lé kez tet. A ri deg ter -
mek be ren de zé se hű en idé zi a gyá -
szos na po kat. A bor zal mak szín he -
lyén Jakum et ović Ro zá lia, a Vu ko vá -
ri Ma gya rok Egye sü le té nek el nök
asszo nya ve zet vé gig. Egy kor ő is a
kór ház ban dol go zott gyógy sze rész -

ként, s a fér jé vel együtt a vé let len sze -
ren csé nek kö szön he ti éle tét. 

A ve tí tő ben film idé zi fel az ost ro -
mot, a kór ház ro mos ké pét. Egy
fran cia for ga tó cso port fel vé te le it lát -
juk, a ju go szláv had se reg en ge dé lyé -
vel és fel ügye le te mel lett for gat tak az
el esett vá ros ban. A stáb lát ta ugyan
a ro mo kat, a hol ta kat, a tör tén tek
hát te ré ről azon ban ér zé kel he tő en
nem sok in for má ci ó ja volt.

Kí sé rőnk lel ke sen ma gya ráz, lát -
szik, hogy már több száz szor ve ze tett
cso por to kat, de az em lék szo bá ban az
ő hang ja is el csuk lik. A vég te le ní tett
hang sza la gon fel hang za nak az ál -
do za tok ne vei, akik nek leg több jét
jól is mer te. „Ta lán azért tar tott meg
a Jó is ten, hogy le gyen, ki el mond ja a
tör tén te ket”– me reng Ro zá lia a Te -
rem tő aka ra tán. Kér dé sünk re el -
mond ja: éven te negy ve nez ren ró ják
le ke gye le tü ket az egy ko ri ál do za tok
em lé ke előtt. Majd el gon dol kod va
hoz zá te szi: „Szerb cso port még nem
ke res te fel a ke gye le ti he lyet.”

g Cser mák Zol tán

K ÉT É V TI Z E DE E SET T EL VU KO VÁR

Kö zös ke reszt em lé kez tet az el fe lejt he tet len re 
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Az ostrom alatt a sebesülteket a kórház alagsorában látták el

Az újjáépített városi kórház

Az emléktemető

A szétlőtt víztorony
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L Élek-zet cím mel tar tot ta meg iro -
dal mi össze fog la ló ját a ma gyar köl -
té szet ben és pró zá ban elő ke rü lő lé -
lek fo gal mak ról Kiss Zsu zsa iro da lom-
és drá ma ta nár. Az iro dal mi idé ze tek -
kel meg tűz delt pre zen tá ció fel üdü lést
je len tett a né ha szá raz nak tű nő tu do -
má nyos elő adá sok kö zött.

Tö mény tör té nel mi is mer te tőt
adott Ja kab At ti la, az Eöt vös Lo ránd
Tu do mány egye tem Ke let-Eu ró pa
Tör té ne te Tan szé ké nek ad junk tu sa az
egy ház Szent lé lek ről szó ló ta ní tá sá -
nak ki ala ku lá sá ról. Amint mond ta, a
dog mák a ke resz tyén ség tö me ge se -
dé si krí zi sei kö ze pet te meg fo gal ma -
zott vá la szok vol tak. A Szent lé lek kel
kap cso la tos ta nok vizs gá la tá nál fon -
tos meg is mer ni a kon tex tust, meg ér -
te ni ma gát a hát tér ben zaj ló fo lya ma -
tot – hang sú lyoz ta az elő adó –, majd
ak tu á lis kér dé sek re át tér ve így foly -
tat ta: a tö meg ke resz tyén ség ide je
le járt, a mai ke resz tyén ség nek új ra
kell gon dol nia ma gát. Ma már nem
el vont teo ló gi ai és fi lo zó fi ai kér dé sek -
ről kell be szél nünk, ha nem az em ber -
ről, a kö zös ség ről mon da ni va la mit.

Vé gül fel tet te az el gon dol kod ta tó
kér dést: „Mi lyen di na mi ká ja van egy
olyan val lás nak, amely már sem re -
for me re ket, sem disszi den se ket nem
tud fel mu tat ni, és ahol a teo ló gi ai vi -
ták egy egy re szű kü lő kört ér de kel -
nek csu pán?”

Két rö vi debb elő adás kö vet ke zett
ez után. Percze Sán dor győr-mén fő -
csa na ki evan gé li kus lel kész Lu ther
lel ki gya kor la tos pra xi sá ról szól va
ar ra biz ta tott, hogy mer jünk „meg -
ba rát koz ni a sár kánnyal”: te ret en -
ged ni a spi ri tu a li tás nak, a val lá sos
meg ta pasz ta lás nak az éle tünk ben.
Lu ther sze rint két út ja van an nak,
hogy Is ten nel ta lál koz zunk: a me di -
tá ció, vagy is a Szent írás sal va ló fog -
lal ko zás és a ten tá ció, az az kí sér tés
– fo gal ma zott. 

Dr. Lász ló Vir gil, az EHE dok to -
ran du sza Ho vá lett a spi ri tusz? cím -
mel szin tén a spi ri tu a li tás sal kap cso -
la tos prob lé mák ra vi lá gí tott rá. El -
mond ta, hogy az egyik prob lé mát a
ter mi no ló gi ai tisz tá zat lan sá gok je len -
tik. Más részt a kül ső, han go san meg -
je le nő lel ki ség (pél dá ul az úgy ne ve -
zett „di cső í tés”) nem azo nos a va ló -
di, csend ben tör té nő meg ta pasz ta lás -

sal. Fon tos a sa ját gyö ke re ink ke re sé -
se, azok nak a for mák nak a fel fe de zé -
se, ame lyek már a pi e tiz mus ban
vagy Ja cob Böh mé nél meg je len tek.
Eze ken ke resz tül utat ta lál ha tunk
az evan gé li kus spi ri tu a li tás hoz – ál -
la pí tot ta meg az elő adó –, amely nem
más, mint az Is ten or szá gá nak ke re -
sé se. Jé zus ezt az egyet len iga zi fel -
adat ként ál lít ja kö ve tői elé. 

Az elő adá sok kö zöt ti szü ne tek ben
dr. Fin ta Ger gely, az EHE Egy ház ze -
nei Tan szé ké nek ve ze tő je, or go na -
mű vész Liszt-mű ve ket adott elő
zon go rán. Ének kel az egye tem ének -
ka ra szol gált Kincz ler Zsu zsan na
ve ze té sé vel.

A gaz dag prog ram az ebéd után
báb já ték-be mu ta tó val és works hop -
pal foly ta tó dott. Gra nasz tói Szil via
mű vész ta nár rö vid be ve ze tőt tar tott
a bib li ai báb já ték mű fa já ról, majd
Kris ta Ani ta és Ta tai Zsolt báb mű vé -
szek A nap és a hold me sé je cí mű af -
ri kai tör té net elő adá sá val szem lél tet -
ték az el hang zot ta kat. Így mind azok -
nak, akik a hosszú nap so rán vé gig ki -
tar tot tak, pi hen te tő, lé lek fris sí tő szó -
ra ko zás ban le he tett ré szük.

g Adá mi Má ria

A tu do mány ün ne pe a teo ló gi án
f Folytatás az 1. oldalról

Jól le het a föl dön mint egy 2,2 mil li árd
gyer mek él, az egy há zak sem észa -
kon, sem dé len nem tet tek még meg
min den tő lük tel he tőt an nak ér de ké -
ben, hogy meg is mer tes sék ve lük Is -
tent és Jé zus Krisz tust. A gyer me kek -
nek pe dig szük sé gük van lel ki tar ta -
lé kok ra, erő for rá sok ra, olyan tör té -
ne tek re, jel ké pek re, me lyek lel kük ben
re ményt, sze re te tet, hi tet éb resz te -
nek. En nek ér de ké ben az Egy há zak
Vi lág ta ná csa (EVT) nagy sza bá sú vi -
lág prog ra mot ké szít elő.

Teo ló gi ai kon fe ren cia Af ri ká ban
a gyer mek spi ri tu a li tás ról
A gen fi köz pon tú egy há zi vi lág szer -
ve zet ar ra ösz tön zi tag egy há za it,
pró bál ja nak még töb bet ten ni azért,
hogy a gyer me kek meg is mer hes sék
Is tent. En nek a gyer me kek jö vő je, lel -
ki fej lő dé se szem pont já ból dön tő
fel is me rés nek és tö rek vés nek a tu da -
tá ban az EVT Öku me ni kus Teo ló gi -
ai Kép zés Prog ram egy sé ge em lé kez -
tet ar ra, hogy a teo ló gi ai kép zés nek
és to vább kép zés nek szer ves ré szét
kell, hogy ké pez ze egy faj ta „gyer mek -
teo ló gia”, az az a gyer me kek ről szó ló
teo ló gi ai ta ní tás. 

Er ről szólt az a kon fe ren cia is,
amely re idén ta vasszal ke rült sor
Ke nyá ban, a Days tar Egye te men,
ahol a részt ve vők a gyer mek spi ri tu -
alitás kér dé se i vel fog lal koz tak igen
be ha tó an.

A ta nács ko zá son elő adást tar tott
dr. Di et rich Wer ner lel kész is, a prog -
ram egy ség ve ze tő je Most és ez után
cím mel. A részt ve vők meg vi tat ták a
gyer mek teo ló gia szá mos as pek tu -
sát, az egy há zak misszi ói te vé keny -
sé gé ben el fog lalt he lyét, s rész le te sen
meg ha tá roz ták azo kat az esz kö zö ket,
mód sze re ket, me lyek se gít sé gé vel
az egy há zi szol gá lat ba ké szü lő hall -
ga tók már a lel kész kép zés ide jén
szak is me re te ket kap nak a gyer me kek
spi ri tu á lis fej lesz té sé nek tu do má -
nyá ból is. 

A kon fe ren cia szer ve zői, a prog ram
tá mo ga tói kö zött van több más vi lág -
szer ve zet is, így pél dá ul a Vi lág evan -
gé li zá ció Szö vet sé ge, a Lau sanne-i
Moz ga lom, a Gyer mek teo ló gia Moz -
gal ma, a Com pas si on In ter na ti o nal. Ez
utób bi vál lal ta, hogy 2011 vé gé re Now
and Next (Most és ez után) cím mel ké -
zi köny vet ad ki az af ri kai kon fe ren ci -
án el hang zott leg fon to sabb aján lá -
soknak, szem pon toknak, elő adá -
soknak a köz kinccsé té te le cél já ból.

Vi lág prog ram lesz
a gyer mek misszió
Elő adá sá ban Wer ner igen fon tos fel -
adat ként szólt a va sár na pi is ko lai
moz ga lom te vé keny sé gé nek to vább -
fej lesz té sé ről, hi szen hosszú idő óta
ez az egyik leg fon to sabb gyer mek -
misszi ós mun ka, s va ló ban fe le ke ze -
tek kö zöt ti mó don mű kö dik. 

„Itt a leg főbb ide je, hogy az egy -
há zak még szer ve zet teb ben és ha té -
ko nyab ban fog ja nak össze a gyer me -
kek pász to ro lá sá ban, a va sár na pi is -
ko lai és a gyer mek-is ten tisz te le ti
moz ga lom, ré teg misszió erő sí té sé -
ben. Ez nem vá laszt ha tó el az egy ház
lé té től, sőt ez Is ten or szá gá nak az
egyik leg ért he tőbb je le és je gye” –
hang sú lyoz ta a prog ram egy ség-ve -
ze tő. Em lé kez te tett Jé zus igé jé re:
„[Jé zus] ké zen fog va egy kis gyer me -
ket kö zé jük ál lí tot ta, át ölel te, majd
ezt mond ta ne kik: »Aki az ilyen kis -
gyer me kek kö zül egyet is be fo gad az
én ne ve mért, az en gem fo gad be; és
aki en gem be fo gad, az nem en gem fo -
gad be, ha nem azt, aki en gem el kül -
dött.«” (Mk 9,36–37)

Wer ner lel kész an nak a re mé -
nyé nek is han got adott, hogy az
Egy há zak Vi lág ta ná csá nak 2013-
ban a dél-ko re ai Bu san ban meg -
tar tan dó ti ze dik vi lág gyű lé sé re olyan
prog ram aján lás sal ér kez het nek,
amely hosszabb táv ra ha té kony vi -
lág prog ram má te szi, a gyer me kek -
ről szó ló teo ló gi ai ta ní tás gya kor la ti
mód sze re i nek az el ter jesz té sét, a
gyer me kek vi lág misszi ó ját.

Ugyan is min den gyer mek nek jo -
ga van hal la ni Is ten ről és meg is -
mer ni Jé zus Krisz tust. Ez a gyer me -
kek sze mé lyi ség fej lesz té sének szem -
pont jából köz pon ti fon tos sá gú. Olyan
fon tos és kö zös fel adat, amely nek a
vál la lá sa, el lá tá sa gya kor la ti lag fe le -
ke ze ti kü lönb ség nél kül egye sít he ti a
föl dön élő va la mennyi egy há zat és
moz gal mat, le gye nek tör té nel mi egy -
há zak vagy ép pen a leg újabb ko ri
evan gé li kál moz gal mak.

Az egy há zak ban már a kez de tek
óta köz pon ti fel adat volt a gyer mek -
misszió a ka te ké zis, a kon fir má ci ói
ok ta tás és más ré teg fog lal ko zá sok
for má já ban, s olyan pe da gó gu sok
mun kás sá ga ré vén vált ez az egy há -
zi is ko la rend szer szer ves ré szé vé,
mint ná lunk egy kor a Lo ránt ffy Zsu -
zsan na re for má tus fe je de lem asszony
ál tal 1650-ben Sá ros pa tak ra hí vott s
ott egy ide ig ok ta tó Co me ni us Ámos
Já nos, a „nem ze tek ta ní tó ja” vagy a vi -
lág szer te is mert sváj ci re for má tus ne -
ve lő, Jo hann Hein rich Pest aloz zi
(1746–1827) és má sok. 

Ugyan ezt szol gál ta – az 1780-as
évek óta – a Ro bert Ra ikes (1736–
1811) ang li kán la i kus gyer mek men tő
szol gá la ta nyo mán Ang li á ból vi lág -
szer te el ter jedt va sár na pi is ko lai
moz ga lom, amely el ső ren dű cél já nak
a gyer me kek lel ki táp lá lá sát, a tény -
le ges Krisz tus-kö ve tést, a bib lia is me -
re tet és a gyer mekspi ri tu a li tás fej lesz -
té sét te kin tet te fő cél já nak. Ezt a vi -
lág moz gal mat 1972-ben az Egy há zak
Vi lág ta ná csa in teg rál ta prog ram egy -
sé gei so rá ba.

Hi ány zik a spi ri tu á lis jo gok
dek la rá ci ó ja
Az af ri kai kon fe ren ci án több ször
utal tak dr. Vi nay K. Sa mu el ang li kán
ka no nok ra, a Misszi ói Ta nul má nyok
Ox for di Köz pont já nak ala pí tó já ra
és el ső igaz ga tó já ra, aki sok szor rá -
mu ta tott ar ra, hogy a mo dern vi lág
gyer me kek ről al ko tott leg kü lön bö -
zőbb kon cep ci ó i nak ha tal mas hi á -
nyos sá guk van. Ne ve ze te sen: „Ezek
az el mé le tek fog lal koz nak ugyan a
gyer me kek fi zi kai, pszi cho ló gi ai, ér -
tel mi, szo ci á lis, gaz da sá gi szük ség le -
te i vel, a mo rá lis és a spi ri tu á lis szük -
ség le tek ről azon ban alig vagy egy ál -
ta lán nem szól nak.” 

A gyer me kek spi ri tu á lis jo gai
még az ENSZ 1999-ben el fo ga dott
gyer mek jo gi egyez mé nyé ben sem
sze re pel nek. Már pe dig ezek a jo gok
és szük ség le tek meg ha tá ro zó k azon
gyer mek jo gok szem pont já ból is,
ame lye ket a vi lág szer ve zet dek la rált.
E sú lyos hi á nyos ság mi att is, meg az
egy há zak ban szá za dok óta fo lyó
gyer mek mun ka ha té ko nyab bá té te -
le ér de ké ben is alap ve tő je len tő sé -
gű az a do ku men tum, amely nek a
ko re ai vi lág gyű lés re va ló elő ké szí -
té se – Gyer me kek, egy ház és misszió
cím mel – már most zaj lik. 

Ez után re mél he tő en a gyer mek jo -
gok és a gyer me kek lel ki fej lesz té sé -
nek kér dé se is vi lág szer te a he lyé re
ke rül, s a gyer me kek Is ten hez va ló
ele mi jo ga és szük ség le te tény le ges
meg elé gí tés re lel.

g Dr. Bé ke fy La jos

A gyer me kek nek is jo guk
van Is ten hez

b Is ten em be re, Tú róczy Zol tán –
akit egy há zunk né pe há rom -
szor vá lasz tott meg püs pök -
nek –, a nyír egy há zi gyü le ke -
zet lel ké sze 1946. már ci us 1-jén
sza ba dult ki a nyír egy há zi bör -
tön ből, s el ső út ja a Nagy temp -
lom ba ve ze tett né ma há la adás -
ra. Utol só imád sá gát is egy nyír -
egy há zi hit test vér je gyez te fel.
Pon to san egy hó nap pal a temp -
lom fel szen te lé sé nek em lék nap -
ja (ok tó ber 22.) után, no vem ber
22-én em lé kez he tünk ha lá lá nak
negy ve ne dik év for du ló já ra.

Tú róczy Zol tán 1893. ok tó ber 23-án
szü le tett Ar nó ton, és 1971. no vem ber
22-én hunyt el Győr ben. Az aláb bi
há rom idé zet le gyen jel ké pes fő haj -
tás a temp lom s egy há za hit hű pap -
já nak má ig köz tünk élő em lé ke előtt,
ame lyet ez után a nyír egy há zi evan -
gé li kus ál ta lá nos is ko la is őriz: a
Nagy temp lom ban ok tó ber 21-én, a
püs pök szü le tés nap ja előtt tar tott
ün ne pi is ten tisz te le ten az in téz mény
fel vet te Tú róczy Zol tán ne vét. 

* * * 

A püs pö ki kon fe ren cia 1946. ja nu ár
23-i ülé sén osz tat lan öröm mel fo gad -
ta a hírt, hogy az igaz ság ügyi mi nisz -
ter na pi rend re tűz te a Tú róczy-ügy
új ra fel vé te lét, il let ve a bi zo nyí tás ki -
egé szí té sét. Rá egy hó nap ra, feb ru ár
25-én a Nép bí ró sá gok Or szá gos Ta -
ná csa el ren del te Tú róczy Zol tán
püs pök sza bad láb ra he lye zé sét, és ez
meg erő sí tet te a re ményt, hogy ügye
új irány ba te re lő dik.

A nyír egy há zi bör tön ka pu ja 1946.
már ci us 1-jén nyílt meg szá má ra.
Szem ta núk val lot ták, hogy ami kor hí -
re ment, hogy a püs pök a bör tön cel -
lá já ból ki sza ba dul, a bör tön előtt
ha tal mas tö meg se reg lett össze. 

Ka pi Bé la püs pök vissza em lé ke zé -
sé ben ezt ol vas hat juk:

„Cso dá la tos nap volt. Mi előtt még
az ügyész ség meg kap hat ta vol na a
mi nisz té ri um hi va ta los ira tát, Nyír -
egy há zán hí re fu tott, hogy Tú róczy
püs pök vissza nyer te sza bad sá gát. A

fog ház épü let alatt per cek alatt olyan
tö meg em ber se reg lett össze, hogy
ha za bo csá tá sa nem volt le het sé ges. Az
ügyész ség ve ze tő je ki je len tet te, hogy a
ren de le tet csak a tö meg szét osz la tá -
sa után hajt ja vég re. A rend őrö kön kí -
vül pres bi te rek és egy há zi em be rek
kér ve kér ték a tö me get, hogy oszol ja -
nak szét, s te gyék le he tő vé a püs pök
ha za té ré sét.

Vég re ez si ke rült, s a püs pök mun -
ka tár sai kí sé re té ben ha za in dult. El -
ső út ja a temp lom ba ve ze tett, me lyet
zsú fo lá sig meg töl tött a hí vek se re ge.
A püs pök né mán az ol tár elé ment, s
an nak zsá mo lyán tér del ve imád ko -
zott. Egyet len egy szó nem hang zott el.
Nem volt hall ha tó imád ság, és nem
volt ének. És még is te le volt a ha tal -
mas temp lom imád ság gal és há la adó
ének kel. 

Az után meg kon dul tak a ha ran gok,
elő ször az evan gé li kus temp lom ha -
rang ja, az tán ha rang csen dült fel a re -
for má tus temp lom tor nyá ból, az tán
sor ban min den ka to li kus temp lom
tor nyá ból. Ha rang zú gás töl töt te be
Nyír egy há za vá ro sát, és mind egyik
kon gás imád ság és há la adás volt. Az
ut cák pe dig meg tel tek uj jon gó tö -
meg gel: »Ki sza ba dult a püs pök! Ki -
sza ba dult a püs pök!«”

Mikler Er zsé bet
vissza em lé ke zé se i ből
Zo li bá csi 1971-ben már alig be szélt
né hány szót, csak amit fel tét le nül
szük sé ges volt. Nyár tól kezd ve már

egy ál ta lán nem szólt, csak a te kin te -
té vel és a kéz moz du la tá val kö zöl te
ve lem, ami re szük sé ge volt. 

Már csak nem egy éve es tén ként
han go san ol vas tam ne ki az igét, az
imád sá gom ra csak fej bó lin tás sal re -
a gált, s csak kéz szo rí tás sal fe jez te ki:
kö szö nöm.

Egy ké ső nyá ri es tén vá rat la nul
meg szó lalt, és han go san így imád ko -
zott: 

„Uram, ahol Te vagy, ott fé nyes ség
és vi lá gos ság van, s Te eb be a fény be
és vi lá gos ság ba vi szed el a Ti é i det. –
Kér lek, vígy el en gem is eb be a fé nyes -
ség be, ahol most Te vagy, s nem csak
en gem, ha nem mind nyá jun kat. Hadd
lát has suk a Te ra gyo gá so dat, és a
fény ben hadd di csér hes sünk Té ged. –
Kö szö nöm, hogy meg te szed azért,
mert Te ke gyel mes vagy. Ámen.” 

Töb bé nem hal lot tam szól ni. Ezt
gyors írás sal ír tam le az író asz ta lá nál.

Ko vács Gé za te me té si
ige hir de té sé ből 
Utol só úr va cso ra vé te le után meg -
kér dez tem: je len hely ze te egé szen el -
lent mon da ni lát szik a ke gye lem -
nek. Egész éle té ben szív vel-lé lek kel
hir det te a ke gye lem evan gé li u mát.
Vall ja-e most is? El fo gad ja-e, hogy
a szen  ve dés is ke gye lem? Elég-e
most is a ke gye lem? Föl emel te te kin -
te tét, és könnyes szem mel val lot ta:
El fo gad ja, és most is elég szá má ra a
ke gye lem.

Új temp lo mi utol só ige hir de té sé -
ben mon dot ta, hogy egyet len vá gya
van: tart sák őt Is ten em be ré nek. Ez
ne ki elég. Is ten em be re volt.

Íme, a meg ke gyel me zett élet!
Íme, a meg ke gyel me ző Is ten!
Tú róczy Zol tán, szol gálj most már

örök ké a meg ke gyel me zet tek se re gé -
ben! Zengd szün te len a meg öle tett
Bá rány di csé re tét! Ámen.

* * *

Az idé ze te ket az Is ten em be re – Tú -
róczy Zol tán evan gé li kus püs pök cí -
mű, a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
If jú sá gi Szö vet ség ki adá sá ban 2002-
ben meg je lent két kö te tes mun ká -
ból vá lo gat ta:

g Ga rai And rás

NE G Y VEN É VE TÉRT VI SSZ A TE RE M TŐ JÉ HEZ I S TEN E M BE RE

Há rom kü lö nös imád ság
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b Van nak tör té ne tek, me lyek
hosszabb bo roz ga tás után vagy
egy négy szem köz ti be szél ge tés –
ha úgy tet szik, gyó nás – so rán
ke rül nek elő. Vagy így, vagy úgy,
de min den kép pen ki vált sá gos
a kör, amely eze ket hall ja. Sőt:
ma ga a hall ga tó ság is meg ha tá -
ro zó ilyen kor, hi szen a me sé lő
úgy iga zít ja az el be szé lés fo na -
lát, hogy hi te les le gyen. És hogy
kik ezek az em be rek? Ők azok,
akik nem igen tar toz nak a le g eli -
tebb kör be… De ez ugye bár egy -
ál ta lán nem baj!

Az aláb bi in ter jú ala nya negy ve nes
éve i nek de re kán já ró solt vad kerti
fér fi em ber. Épí tő ipa ri mun kás – bár
éle té ben sok min den egyéb is volt
már. Rég óta is me rem, de be szél get -
ni – egy vé let len foly tán – most ül -
tünk le elő ször. Mi vel tör té ne te sok
szem pont ból kri ti kus (és egy ben ta -
nul sá gos is), ezért ne ve el hall ga tá sát
kér te.

– Ho gyan let tél ven dég mun kás?
– Ter mé sze te sen nem ez volt a cé -

lom az élet ben. A rend szer vál tá sig
meg is volt a ren des mun ka he lyem.
Mű köd tek a szö vet ke ze tek, a Me di -
cor, emel lett pe dig volt egy kis sző -
lőm. Ezek vol tak ta lán a „bol dog
bé ke idők” az éle tem ben. El jár tunk
ven dég lők be, disz kó ba, és vad ker ti lé -
vén a temp lom ba is.

Az tán a ki lenc ve nes évek kö ze pén
vál ta nom kel lett: elő ször el men tem
a ven dég lá tó ipar ba szál lí tó nak, majd
on nan az olaj- és szesz biz nisz be. Én
min dig csak mun ká sa vol tam va la ki -
nek, so ha sem „fő vál lal ko zó”. In nen
ug rot tam át épí tő ipa ri mun kás nak:
há za kat bur kol tunk, szi ge tel tünk,
il let ve nyí lás zá ró kat cse rél tünk. 

Az tán ami kor jött a vál ság, konk -
ré tan 2010 ele je, ak kor bi zony vi lá -
gos sá vált: ne kem eb ben az or szág -
ban sem mi ke res ni va lóm. Se gély -
ből nem aka rok él ni – meg ab ból
nem is le het. Így hát egy ha ve rom hí -
vá sá ra ki men tem Né met or szág ba.

– És? Mi a ta pasz ta lat?
– Hát elő ször is: az ot ta ni ál lam

sok kal töb bet tett azért, hogy a sa ját
ál lam pol gá rai ne szen ved je nek hi ányt
a vál ság mi att. Mond juk volt is mi -
ből ezt fi nan szí roz ni. Az épí tő ipar ban
he lyez ked tem el. Ugyan azt csi ná -
lom, mint itt hon, csak pén zért. Ala -
kí tot tunk egy sa ját bri gá dot, van
ben ne min den fé le szak em ber, és
együtt vál la lunk mun kát.

– Jó pén zért?
– Na, az re la tív. Amit egy né met

mun kás kap, an nak eset leg fe lét kap -
ja meg egy kül föl di. Ez is szak ér te lem -
től függ. Ő kap órán ként tíz eu rót, ak -
kor én öt-hat eu rót. 

– Bi zo nyít ványt nem kér tek?
– Nem. Né hány na pig fi gyel ték,

ho gyan dol go zunk, az tán meg kap tuk
a mun kát. Ott nem úgy van, hogy kö -
tött idő re al kal maz nak, ha nem egy-
egy adott mun ká ra, ahogy ők mond -
ják: pro jekt re. Ez a leg jobb: amíg egy
né met tíz na pig dol goz na ve le, mi
meg csi nál juk fe le idő alatt – na pi tíz-
ti zen két órát dol goz va…

– Mennyi re kell ér te ned né me tül?
– A szak szö ve get min den kép pen.

Gye rek ko rom ban jár tam né met re
Ká posz ta La jos evan gé li kus tisz te len -
dő úr hoz. Ő min dig azt mond ta: a
sza va kat meg kell ta nul ni. És ez bi -
zony így van! De ő volt a kon fir má -

ló lel ké szem is, és el mond ha tom:
na gyon so kat je len tet tek azok az
évek – így utó lag meg fő képp!

– Hol lak tál a kin ti mun ka alatt?
– A mi szál lá sun kat a sa ját mun -

kál ta tónk sze rez te, mi vel nem volt
hol lak nunk. Na, nem volt egy lu xus -
hotel, de a cél nak meg fe lelt: az egyik
vá ros kör nyé ki fa lu ban ala kít ta tott át
egy mo telt mun kás szál lás sá a le le mé -
nyes tu laj. Két-há rom ágyas szo bák
sa ját für dő szo bá val, lent pe dig kö zös
kony ha és ét ke ző. A fur go nunk kal ott
par kol hat tunk a ház előtt, amúgy pe -
dig biz ton sá gos kör nyék volt. Ha
be fi zet tünk he ti hét eu rót, ak kor
volt a szo bá ban in ter net is, Wi Fi.

Mi azért get tó nak ne vez tük ezt a
há zat – meg az ut cát is –, mert hogy
csak ma gunk faj ta kül föl di né pek lak -
ták. Jel lem ző en min den oro szul is ki
volt ír va a fo lyo sói hir de tő táb lán és
a kony há ban…

– Mi lyen volt az el lá tás? Hogy tet -
szik a né met kony ha?

– Ehe tő… Min den eset re vas tag
köny vet nem ten ne ki a „Fi nom né -
met éte lek re cept jei” cí mű gyűj te -
mény. Sze ren csé re azért volt ná lunk
ha zai kol bász, kon zerv, son ka… Az -
tán ami kor el fo gyott, ak kor vet tünk
va la mit, főz tünk.

Saj nos el kell mon da nom azt is,
hogy a min ket al kal ma zó né met cég
nem vi sel te szí vén az ott lé tün ket.
Már mint szo ci á lis szem pont ból. Biz -
tos el tud na szá mol ni va la mi ét ke zé -
si je gyet is a dol go zók nak, de úgy
van nak ve le, hogy „a kül föl di nek
mi nek?”…

– Ho gyan le het meg őriz ni ven -
dég mun kás ként az em ber sé get? Úgy
ér tem: lel ki leg, er köl csi leg…

– A szál lá sunk kal szem ben állt a
fa lu ka to li kus temp lo ma, föl jebb pe -
dig az evan gé li kus. A va sár na pot
leg in kább al vás sal és mo sás sal töl töt -
tük. De ha von ta egy szer en ged tem a
ha rang hí vó sza vá nak, és el men tem
is ten tisz te let re. Nem is a pré di ká ció
volt a fon tos, hi szen annyi ra nem ér -
tek né me tül, ha nem a han gu lat, az
éne kek, meg hogy azért csak el men -
tem egy egy há zi al ka lom ra.

– Mit ta ná csolsz an nak, aki be le -
vág na a ven dég mun kás élet be?

– A fi ze tés ma ga sabb, mint ide ha -
za, az biz tos. A mun ka el vál la lá sá val
azon ban csín ján kell bán ni. Az épít -
ke zé sen, ahol dol goz tam, a mun ka -
ve ze tők nem ha tá roz ták meg egy ér -
tel mű en a fel ada tot. Elő for dult, hogy
egyi kük ezt mond ta, a má sik azt. Egy -
más ra li ci tál tak. Ja, és a leg fon to sabb:
hon vá gyad nem le het, be teg nem le -
hetsz, és az el ső idő szak spó ro lós!
Meg a ké sőb bi is! Mert nem tud ha -
tod, med dig bí rod… 

g Ifj. Ká posz ta La jos

„Hon vá gyad ne le gyen”
Egy ven dég mun kás él mé nye i ből

b Hét ka to li kus pap pal ké szült in -
ter jút ol vas hat, aki kéz be ve szi a
Mi lesz ve led, cö li bá tus? cí mű
kö te tet. A cím alap ján azt gon -
dol nánk, hogy ki zá ró lag a cö li -
bá tus sal kap cso la tos kér dé sek ről
esik szó, de va ló já ban hét pa pi
élet be nye rünk be te kin tést. Hár -
muk ma is szol gá lat ban áll, má -
sik há rom meg vált a pa pi pá lyá -
tól, egyi kü ket pe dig ta ní tás be li
el haj lás mi att ki kö zö sí tet ték.
Mint be szá mo ló ik ból ki tű nik, a
cö li bá tus csu pán egy té nye ző –
nem el ha nya gol ha tó, de nem
fel tét le nül a leg fon to sabb té nye -
ző –, amely a ka to li kus pa pok
szol gá la tát ko runk ban meg ne he -
zí ti, né ha el le he tet le ní ti. 

Az el ső in ter jú ala nyá nak a dol go zó -
szo bá já ban ural ko dó „mű vé szi ren -
det len ség” je len ti a ren det, amely ben
jól ér zi ma gát. Kör be mu tat, majd fel -
te szi a kér dést: „…el kép zel he tő len -
ne itt, eb ben a kör nye zet ben egy
asszony, egy fe le ség?” Majd el mond -
ja, hogy mi előtt a pa pi hi va tást vá -
lasz tot ta vol na, éle té nek a sze xu a li -
tás is ré sze volt. Azt a mun ka tem pót
azon ban, ame lyet szá má ra a pa pi
szol gá lat dik tál, össze egyez tet he tet -
len nek tart ja a fe le lős csa lá di élet tel. 

Pa pi éle tét öröm te li nek tart ja, és
hang sú lyoz za, hogy nem szen ve di hi -
á nyát ben ső sé ges em be ri kap cso la -
tok nak. Még sem szé gyel li meg val la -
ni, hogy időn ként „a sze xu a li tás a ma -
ga ele mi mód ján olyan erő vel zu han,
ront rám, hogy szin te be le dög lök”.
Még is el len áll a kí sér té sek nek, mert
hi va tá sát sze re ti, és nem tart ja ér tel -
met len ál do zat nak a cö lib élet for ma
vál la lá sát. Meg győ ző dé se, hogy az eb -
ből adó dó kí sér té sek ki sebb mér ték -
ben hát rál tat ják pa pi szol gá la ta be -
töl té sé ben, mint aho gyan a csa lád ról
va ló gon dos ko dás ten né.

A má so dik in ter jú alany, mi u tán
meg vált a pap ság tól, há zas sá got kö -
tött. A pa pi pá lya el ha gyá sá ra azon -
ban – val lo má sa sze rint – nem a cö -
li bá tus kész tet te, ha nem egy ház po -
li ti kai okok mi att ke rült rá sor. Bu lá -
nyi György Bo kor-moz gal má ban va -
ló rész vé te le mi att vált olyan mér ték -
ben mel lő zöt té, hogy vé gül jobb nak
lát ta, ha ön ként meg vá lik az egy há -
zi szol gá lat tól. Mi u tán le tet te a re ve -
ren dát, még két évig élt egye dül, és
csak ez után gon dolt a társ ke re sés re.
Há zas sá got kö tött. Pa pi szol gá la tá nak
éve i re vissza em lé kez ve el mond ja,
hogy bár a cö li bá tust időn ként ne he -
zen vi sel he tő te her nek érez te, még
ilyen kor sem ez volt a leg sú lyo sabb
prob lé má ja. Elv ben so sem von ta
két ség be a cö li bá tus nak mint pa pi
élet for má nak a szük sé ges sé gét. 

Egykori pap a kö vet ke ző meg szó -
la ló is: őt a ka to li kus egy ház ki kö zö -
sí tet te Karl Herbst A va ló di Jé zus cí -
mű köny vé nek ma gyar ra for dí tá sá ért,
il let ve a szer ző né ze te i vel va ló azo no -
su lá sá ért, azok nak szó szé ken va ló
meg szó lal ta tá sá ért. A pa pi szol gá lat -
tól va ló meg vá lás oka az ő ese té ben
sem a cö li bá tus meg sze gé se vagy
meg kér dő je le zé se volt, ám a cö li bá -
tus in téz mé nyét ma nyíl tan el avult -
nak és ér tel met len nek vall ja, el tör lé -
sé re en nek el le né re nem lát re ményt.

Kez det ben csak a sze xu a li tás va ló -
sá gá nak ta pasz ta lá sa je len tett szá má -
ra prob lé mát, ké sőbb azon ban sze rel -
mes lett – mond ja a ne gye dik in ter -
jú alany, aki szer ze tes. Hosszas lel ki
ví vó dás után úgy dön tött, nem tud
társ nél kül él ni. Be nyúj tot ta a Szent -
szék hez a pap ság aló li fel ol dá sá nak

ké rel mét. In dok nak azt je löl te meg,
hogy nem volt el hí vá sa a pap ság ra,
ami kor föl szen tel ték. Ró ma vá la sza
az in ter jú nap já ig nem ér ke zett meg.
Ha meg kap ja a fel ol dást, amely ben
őszin tén re mény ke dik, ak kor „bé kés
úton” vál hat meg az egy há zi szol gá -
lat tól, és a ka to li kus egy ház tör vé nyei
sze rint is ér vé nyes há zas sá got köt het.
De szá mol a nem le ges vá lasz le he tő -
sé gé vel is. El dön töt te,
hogy eb ben az eset ben
is ki lép a szol gá lat ból,
és fe le sé gül ve szi vá -
lasz tott ját. Ez azon ban
ki kö zö sí tést von ma ga
után. El lent mon dá sos,
hogy az „el bo csá tó szép
üze net” re mé nyé ben
el hi va tott ság hi á nyá ra
kény te len hi vat koz ni,
hol ott az ő ese té ben
ki zá ró lag a cö li bá tus az
ok, ami ért nem tud a
pa pi pá lyán ma rad ni.

Most is szol gá lat ban ál ló pap – a
kö vet ke ző nyi lat ko zó – fo gal maz za
meg: ami kor a pa pi hi va tást vá lasz tot -
ta, nem érez te prob lé má nak az ez zel
já ró cö li bá tus el fo ga dá sát, de ma ezt
már éret len gon dol ko dá sá nak tud ja
be. Nem tud ta, mit vál lal. Nem tit kol -
ja, hogy az ő éle té ben is a pa pok nál
szo ká sos me net rend sze rint je lent kez -
tek a prob lé mák. Elő ször a sze xu a li -
tás va ló sá ga el le ni szél ma lom harc
gyöt rel me it ta pasz tal ta meg, ké sőbb
in kább a társ hi á nya mi att szen ve dett,
amely hez az apa ság meg élé sé nek hi -
á nya is tár sult. Hang sú lyoz za, hogy a
II. va ti ká ni zsi nat Pres bi tero rum or -
di nis (a pa pi rend ről) kez de tű ha tá -
ro za ta ki mond ja: „A pa pi cö li bá tus
nem a pap ság ter mé sze té ből fa ka dó
kö ve tel mény, mi ként ez nyil ván va ló
az ős egy ház gya kor la tá ból és a ke le ti
egy há zak ha gyo má nyá ból…” Ez le he -
tő vé ten né a sze rin te szük sé ges vál -
to zást. A nők pap pá szen te lé sé nek
meg ta ga dá sát is in do ko lat lan nak tart -
ja, és ku ta tá sai alap ján olyan do ku -
men tum ra hi vat ko zik, amely két sé -
get ki zá ró an bi zo nyít ja, hogy az egy -
ház ban a pap ság nem min dig volt a
fér fi ak pri vi lé gi u ma.

A ha to dik in ter jú ala nya – mi u tán
meg kap ta a pap ság aló li fel ol dást –,
a ka to li kus egy ház szer tar tá sa sze rint
kö tött há zas sá got. Sze rin te „a pa pi
nőt len ség in téz mé nye sta bi lan áll,
és vál to zat la nul sze di az ál do za ta it”.
Ab szurd nak mond ja, hogy „az egy há -
zi hi va tal pac ká zá sa, mo rá li san el fo -
gad ha tat lan ma ga tar tá sa egy olyan
»bű nös ál la pot ba« kény sze rít fel -
szen telt, te hát szent sé gi ál la pot ban lé -
vő pa po kat, hogy szent sé gi há zas ság,
bűn bo csá nat, fel ol do zás és kö vet ke -
zés kép pen az Úr asz ta lá hoz já ru lás
nél kül él je nek”. Majd hoz zá te szi, hogy
pa pi szol gá la ta ide jén négy fő nö ke
volt ügy nök, ne kik és tár sa ik nak
azon ban az egy há zi hi va tal ré szé ről
„ha tal ma san ki jár a to le ran cia”.

Ez után föl tesz há rom sú lyos kér -
dést: 1. Hogy tud ja el vi sel ni a ma ga -
sabb hi e rar chia, hogy el hi va tott em -
be rek a cö li bá tus meg sze gé se mi att
ci vil fog lal ko zást kény te le nek ke res -
ni, mi köz ben a nö vek vő pap hi ány mi -
att so kak hoz nem jut el az evan gé li -
um? 2. A há zas tár suk mel lett élet -
fogy tig ki tar tó volt pa po kat mi ért
sújt ja az egy ház szin tén élet fogy tig
tar tó bün te té sek kel? 3. Mi az aka dá -
lya a sok kínt és kárt oko zó kö te le ző
cö li bá tus el tör lé sé nek, ha az nem ve -
zet he tő le se az egy há zi ha gyo mány -
ból, se az evan gé li um ból, sőt még
csak nem is dog ma, és csak a II. la -
te rá ni zsi nat tet te kö te le ző vé 1139-
ben? Emel lett ir ri tá ló nak tart ja azt is,

hogy a ma nap ság nem kis szám ban
ka to li kus hit re té rő ang li kán pa pok
ka to li kus pap ként is fenn tart hat ják
há zas sá gu kat.

Gö rög ka to li kus pap, mel les leg
egy ház jo gász is, és mint csa lád apa,
há zas ság ban él a he te dik nyi lat ko zó.
Azt fej te ge ti, hogy mind a cö lib élet -
mód nak, mind a há zas élet nek van -
nak buk ta tói. Fő leg ha fel ké szü let len

rá va la ki. Sze rin te a ró -
mai ka to li kus pap nö -
ven dé kek kel kel lő kép -
pen tu da to sí ta ni kel le -
ne, hogy mi re vál lal -
koz nak: mit je lent pél -
dá ul, hogy ka rá csony
szent es té jét egy éle ten
át csa lá di kö zös sé gen
kí vül kell ün ne pel ni -
ük. Ugyan ak kor ar ra is
rá mu tat, hogy a gö rög
ka to li kus kis pa pok nak
is csak a fel szen te lés
előtt van le he tő sé gük a

há zas ság kö tés re, és ha nem a cö li bá -
tust vá laszt ják, ak kor ta nul má nya ik
be fe jez te kor, fel szen te lé si ké rel mük
be nyúj tá sa kor be kell mu tat ni uk
meny asszo nyu kat. Mi vel öt éves ta -
nul má nyi ide jük alatt vi szony lag ke -
vés ide jük van ud var lás ra, őket az el -
ha mar ko dott, meg gon do lat lan pár vá -
lasz tás ve szé lye fe nye ge ti.

Ar ra a kér dés re, hogy mi ért nem
tart ja el kép zel he tő nek, hogy a ró mai
ka to li kus egy ház ban is – a gö rög ka -
to li kus hoz ha son ló an – ne kö te le ző,
ha nem vá laszt ha tó le gyen a cö li bá tus,
meg le pő fe le le tet ad: „Mert ak kor el -
tűn ne az egy ház ból va la mi fon tos, va -
la mi na gyon nagy ér ték: a tel jes oda -
adott ság.” Ez a vá lasz azért meg döb -
ben tő, mert úgy tű nik, hogy a vá lasz -
adó, aki ma ga is férj és csa lád apa – ta -
lán anél kül, hogy gon dol na rá – sa ját
pa pi szol gá la tá ról mond íté le tet.

Meg je gyez zük azonban, hogy azok
szá má ra, akik pa pi szol gá la tuk ban a
tel jes oda adott sá got csak cö lib élet -
for má ban tud ják meg él ni, a ke leti
egy há zak ban – így a gö rög ka to li kus
egy ház ban is – lé te zik a szer ze tes ség
in téz mé nye. Ám azok a pa pok, akik
a ke le ti egy há zak ban szer ze te sek
lesz nek, a cö lib élet for mát va ló ban
ön ként vá laszt ják, nem az egy ház
kény sze rí ti rá juk, mint aho gyan az a
szer ze te si fo ga dal mat ten ni nem kí -
vá nó ró mai ka to li kus kol lé gá ik kal
tör té nik. És ez lé nye ges kü lönb ség.
Mert amíg az ön kén tes vá lasz tás
nyo mán vál lalt cö lib élet for ma va ló -
ban ér té ket kép vi sel het, ad dig a
kény sze rű „vá lasz tás” ered mé nyez te
cö li bá tus több nyi re csak kí sér té sek és
nem rit kán sú lyos bű nök for rá sa.

A hét in ter jú összeg zé se ként el -
mond hat juk: kü lön bö ző vé le mé -
nyek szó lal tak meg ben nük, de a nyi -
lat ko zók több sé ge a kö te le ző cö li bá -
tus in téz mé nyét ér tel met len nek, ál -
sá gos nak, idő sze rűt len nek, sok fö lös -
le ges em be ri szen ve dés és tra gé di ák
ki vál tó já nak tart ja. Emel lett az a
vé le mény is han got kap, hogy a ró -
mai ka to li kus egy ház  mű kö dé sét
ma már ve szé lyez te tő pap hi ány fő
oka is a kö te le ző cö li bá tus ban ke re -
sen dő. A jö vő ki lá tá sa it il le tő en pe -
dig min dent el árul a nyi lat ko zók
egyi ké nek az a vé le mé nye, hogy a
prob lé mát nem az egy ház, ha nem az
élet fog ja meg ol da ni.

g Vég he lyi An tal

Ju hász Jó zsef: Mi lesz ve led, cö li bá tus?
Ka to li kus pa pok em ber kö zel ből. Szó -
fia Ki adó, Bu da pest, 2010. Ára 1990
fo rint. Kap ha tó a nagyobb könyves -
bol tok ban.

K A TO LI KUS PA P OK VAL LO M Á SAI

Cö li bá tus vagy csa lád?
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Vé get ért egy há zunk egy szá za lé kos
kam pá nya, sőt már a szám sze rű
ered mé  nyek (http://www.evan ge li -
kus.hu/lap szem le/ke ves-az-1-sza za -
lek) is a ren del ke zé sünk re áll nak
ah hoz, hogy vá laszt ke res hes sünk ar -
ra a kér dés re, amely a kam pánnyal
kap cso lat ban so ka kat – kö zöt tük
en gem is – fog lal koz ta tott: va jon cél -
sze rű do log-e ilyen kam pá nyo kat
in dí ta ni, vagy sem. A Fra ter ne ten
(egy há zi le ve le ző fó rum) ko moly
vi ta ala kult ki ez zel kap cso lat ban a
kam pány ide je alatt, de az az idő pont
ta lán nem volt meg fe le lő ar ra, hogy
a kér dést ér dem ben és hig gad tan
meg tár gyal has suk.

Ma már tud juk, hogy a kam pány
el ér te (egyik) ki tű zött cél ját: öt ven -
ezer nél töb ben aján lot ták fel sze mé -
lyi jö ve de lem adó juk egy szá za lé kát a
Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház
ja vá ra. Azt is tud juk, hogy a be folyt
mint egy há rom száz mil lió fo rint nyi
összeg ke ve sebb, mint a ta va lyi. Azt
azon ban nem tud juk meg so ha, hogy
a kam pány nye re sé ges volt-e, vagy
vesz te ség gel járt: nem tud juk ugyan -
is, hogy a be folyt összeg mek ko ra ré -
sze kö szön he tő a kam pány nak, vagy
más sza vak kal, mennyi folyt vol na be
ak kor, ha a kam pány ról le mon dunk,
nem tud juk, hogy több folyt-e be,
mint amennyit a kam pány ra köl töt -
tünk. En nél azon ban sok kal fon to -
sabb kér dés az, hogy a kam pány Is -
ten ügyé nek és egy há zunk nak a ja vát
szol gál ta-e va jon, vagy eset leg ép pen
ká rá ra volt. Most el ső sor ban ez zel
sze ret nék fog lal koz ni.

* * *

Az egy ház és a pénz vi szo nya min -
dig ké nyes kér dés volt, és így van ez
nap ja ink ban is. A Szent írás egy ér tel -
mű vé te szi, hogy a mam mon ha tal -
ma Is ten ügyé nek ki bé kít he tet len
el len sé ge (Mt 6,24). Ter mé sze tes –
hi szen tár sa da lom ban élünk –, hogy
a pénz nek mint esz köznek a hasz ná -
la tá ról nem mond ha tunk le, azon ban
an nak, hogy a pénz cél ként je len jék
meg az egy ház éle té ben, még a lát sza -
tát is jó len ne el ke rül ni. Kü lö nö sen
így van ez mos ta ná ban, ami kor az ál -
lam ar ra tö rek szik, hogy szét vá lassza
a va ló di egy há za kat az egy ház nak ál -
cá zott üz le ti vál lal ko zá sok tól.

Szep tem ber ben je lent meg Tó ta
W. Ár pád cik ke Le gyen Ön is ka to -
li kus! cím mel (egy há zunk hon lap ja
is át vet te), ame lyet el ol vas va fel kell
is mer nünk, hogy a szer ző nem csu -
pán egyé ni vé le mé nyét fo gal maz ta
meg, ha nem olyan kri ti kát írt le az
egy há zak ról, amellyel a tár sa da lom
je len tős ré sze egyet ért – leg alább is
ezt ta pasz tal hat juk mi, akik nem csak
egy há zi kör nye zet ben moz gunk, ha -
nem oly kor egy ház el le nes ség gel is
szem be sü lünk.

So kan van nak, akik az egy há zat va -
la mi lyen üz le ti vál lal ko zás nak tart ják,
amely bi zo nyos szol gál ta tá sok (ke -
resz te lés, es ke tés, te me tés, ka ri ta tív
és ok ta tá si te vé keny sé gek) el lá tá sá ra
sza ko so dott. Az zal a gon do lat tal
sem az em lí tett cikk ben ta lál koz tam
elő ször, hogy az egy ház a pár tok hoz
ha son ló ér dek ér vé nye sí tő szer ve zet,
amely nek leg főbb cél ja be fo lyá sá -
nak, po li ti kai és gaz da sá gi ha tal má -
nak nö ve lé se, az elit szá má ra meg fe -
le lő élet kö rül mé nyek biz to sí tá sa.

Ezen ter mé sze te sen meg le het
bot rán koz ni, de böl csebb do log el -
gon dol kod ni azon, hogy ez a vé le -
mény va jon mi ért ala kult ki, és –
amennyi ben bán tó nak ítél jük – ke rül -
ni min dent, ami ezt iga zol ni lát szik.

Eze ket a be ve ze tő gon do la to kat
szem előtt tart va néz zük, hogy a
kam pány mi lyen ve szé lye ket rejt -
het ma gá ban.

Elő ször is nem tar tom sze ren -
csés nek a „kam pány” szó hasz ná la -
tát a mi ese tünk ben, an nak el le né re,
hogy pon to san fedi a va ló sá got. Bár
a szó ér tel me ál ta lá no sabb, ed dig
több nyi re az üz le ti és a po li ti kai
élet ben ta lál koz tunk ve le. So kan va -
gyunk, akik ha meg akar juk fo gal -
maz ni a szó je len té sét, ak kor – ta -
pasz ta la ta ink alap ján – va la mi ilyes -
mit mon da nánk: a kam pány rö vid
ide ig tar tó ak ció em be rek tö me ges
fél re ve ze té sé re egy adott cél el éré se
ér de ké ben. Egy részt nem len ne jó, ha
most is er re asszo ci ál nánk, más -
részt az üz le ti és po li ti kai élet hez va -

ló tar to zá sun kat su gall ja az, ha an nak
az esz kö ze it hasz nál juk. Jobb lett
vol na ki ta lál ni egy csak er re a cél ra
szol gá ló új ki fe je zést.

„Szép ség hi bá ja” en nek a kam -
pány nak, hogy nem tit kolt cél ja a
pénz, ez ál tal olyan szín ben tün te ti fel
az egy há za kat, mint ha pénz éhes, a
pén zért az el ve i ket is fel adó szer ve -
ze tek len né nek, hol ott csak jo gos
„jus suk hoz”, a tör vény ál tal ne kik
ítélt tá mo ga tás hoz sze ret né nek hoz -
zá jut ni.

Nem tar tom jó esz köz nek az óri -
ás pla ká tot, ame lyet ugyan csak az
üz le ti és po li ti kai élet ből vet tünk át.
A pla kát, a rek lám és a ha zug ság
majd nem szi no ni mák so kunk szó tá -
rá ban. Az el ső egy há zi óri ás pla kát -
ból, amellyel ta lál koz tam – ka to li kus
test vé re in ké volt – már sem mi re
sem em lék szem, csak ar ra, hogy lát -
tán na gyon rossz ér zés fo gott el:
úgy érez tem, hogy le já rat juk ma -
gun kat a tár sa da lom előtt. El ső (evan -
gé li kus) egy szá za lé kos pla ká tun kat
egy is me rő söm – nem tud ta, hogy én
is evan gé li kus va gyok – úgy kom -
men tál ta, hogy „be in dult a szent
biz nisz”. Ha olyan pla ká tot ké szít tet
egy há zunk, ame lyet vissza tet sző nek
ér zünk, mert „csúsz ta tás” van ben -
ne, ha mis szín ben tün te ti fel ma gát,
vagy csak egy sze rű en sem mit mon dó,
mint az em lí tett el ső pla ká tunk
(„Élet kö zel ben va gyunk!”), ak kor
meg ne he zí ti, hogy kö zös sé get vál lal -
junk ve le.

Nem ré gen ol vas hat tunk egy ilyen
eset ről (hon la punk is át vet te): re -
for má tus test vé re ink pla ká tot ké szí -
tet tek a nép szám lá lás ra, ame lyet „há -
zon be lül” is ha mis nak érez tek
(http://www.evan ge li kus.hu/oku me -
ne/re for matus-nep szam la la si-pla -
kat-krisz tus-oe ro e me-nem-mo soly -
gas ban-je le nik-meg-el etuk ben), így
akár az is elő for dul hat, hogy a pla kát -
tal nem nye rünk hí ve ket, ha nem ve -
szí tünk. Pla kát dol gá ban egyéb ként is
ele ve vesz tes hely zet ből in du lunk a
pár tok kal és mul ti na ci o ná lis vál lal ko -
zá sok kal szem ben, hi szen az ő anya -
gi le he tő sé ge ik nek tö re dé ké vel ren del -
ke zünk csu pán, így pla kát ja ink sem
mi nő ség ben, sem mennyi ség ben nem
ver seny ké pe sek.

Bár a kam pány előtt és a kam pány
ide jén is folyt az a – na gyon he lyén -
va ló – fel vi lá go sí tó mun ka, amely ar -

ra akar ta fel hív ni a fi gyel met, hogy az
egy há zak ré szé re fel ajánl ha tó egy
szá za lék nem azo nos a ci vil szer ve -
ze tek, ala pít vá nyok ré szé re fel ajánl -
ha tó egy szá za lék kal – te hát ha va la -
ki egy szá za lé kot ajánl fel az egy ház -
nak, az zal nem ká ro sít meg egyet len
ka ri ta tív szer ve ze tet sem, hi szen az
ő ré szük re egy má sik egy szá za lé kot
ajánl hat fel –, pla ká tunk a meg je le -
né sét te kint ve sem mi ben sem kü lön -
bö zik a ka ri ta tív szer ve ze tek egy szá -
za lé kos pla kát ja i tól, és ez a fel vi lá go -
sí tó mun ka el len dol go zik: a két fé le
egy szá za lé kot össze mos sa.

Nem tar tom sze ren csés nek azt
sem, hogy a kam pány ér de ké ben
min den év ben ki kell emel nünk egy
– a tár sa da lom ré szé ről is el is mert –
te rü le tet (ka ri ta tív in téz mé nyek, is -
ko lák stb.), ame lyet a pla ká ton fo gunk
sze re pel tet ni, hi szen ez az egy szá za -
lék az egy há zak tá mo ga tá sá nak tör -
vé nyek ál tal sza bá lyo zott for má ja,
sen ki sem kö ve te li meg tő lünk, hogy
min den év ben va la mi lyen konk rét
célt je löl jünk meg – ez csak a kam -
pány hoz kell –, és jo gi lag sen ki sem
ki fo gá sol hat ná, ha a pénzt vé gül
nem ar ra a cél ra hasz nál nánk fel,
mint ame lyet a kam pány ban meg je -
löl tünk, leg fel jebb meg kér dő je lez -
het nék sza va hi he tő sé gün ket.

* * *

Nyil ván fel me rül a kér dés ol va só im -
ban, hogy ha a kam pánnyal szem ben
ilyen fenn tar tá sa im van nak, ak kor
mit ja va so lok he lyet te, hi szen hi ba
len ne vesz ni hagy ni azo kat az egy
szá za lé ko kat, ame lyek a tör vény sze -
rint meg il let nek ben nün ket. 

Tud juk jól, hogy a tár sa da lom nak
csak egy kis ré sze él az egy szá za lé kos
fel aján lás le he tő sé gé vel. Va ló szí nű leg
igaz ez egy há zunk tag ja i ra is, ezért a
fel vi lá go sí tó mun kát foly tat ni kell
min den al kal mas le he tő sé get ki hasz -
nál va (csa lád lá to ga tás, hir de té sek az
is ten tisz te le ten, gyü le ke ze ti al kal -
mak, egy há zi mé dia). A kam pány
azon ban min den kép pen a rö vid tá -
vú meg ol dás esz kö ze, és ne künk
hosszabb táv ra kel le ne ter vez nünk. 

Az a tár sa dal mi igény, hogy az egy -
há za kat a hí vek tart sák fenn, egy re vi -
lá go sab ban fo gal ma zó dik meg, és
alap ve tő en nem is ki fo gá sol ha tó.
Eh hez azon ban egy há zu kat sze re tő,
ah hoz ra gasz ko dó és ér te ál do za tot
is vál la ló hí vek re len ne szük ség: erő -
sí te ni kel le ne hí ve ink iden ti tás tu -
da tát, ér té ke in kért va ló fe le lős ag gó -
dá sát. Eh hez is esz köz le het a csa lád -
lá to ga tás, a gyü le ke ze ti al kal mak,
az egy há zi mé dia, de fon tos len ne
egy há zi kin cse ink (épü le tek, gyűj te -
mé nyek, mű vé szi al ko tá sok stb.)
meg is mer te té se és ápo lá sa is. Az
olyan if jú sá gi ta lál ko zó kon, mint
ami lyen a Szél ró zsa is, ki emelt fi gyel -
met kel le ne szen tel ni az iden ti tás tu -
dat erő sí té sé nek az össze tar to zás él -
mé nyén ke resz tül. He lyet kel le ne
kap nia a lu the ri ta ní tás nak és a ko -
rál ének lés nek eze ken a ta lál ko zó -
kon, de egy há zi is ko lá ink ban is.

Tu dom, hogy ha test vér egy há za -
ink nem mon da nak le a kam pány ról,
ne künk is ne he zebb meg ten ni, de ta -
lán le kel le ne ül ni ve lük meg tár -
gyal ni, hogy ők mi ként lát ják a kam -
pány tár sa dal mi ha tá sa it: Is ten ügyét
szol gál juk, vagy csak a pil la nat nyi
fenn ma ra dá sért küz dünk? Úgy tu -
dom, hogy a nép szám lá lással kap cso -
lat ban egy há zunk nem in dí tott or szá -
gos kam pányt (he lyi kez de mé nye zé -
sek ről, sőt ki sebb bal fo gá sok ról is ér -
te sül tem). Ez biz ta tó le het a jö vő re
néz ve: le het, hogy füg get le ní te ni
tud juk ma gun kat to vább ra is kam pá -
nyo ló test vér egy há za ink tól?

g He ré nyi Ist ván

Kam pány után – kam pány előtt?
„Bu da pes tet is el ér te a vi lág for ra da -
lom” – ol va som az In dex.hu in ter ne -
tes hír por tá lon. „Oc cupy Wall Street”
– a vi lág pénz ügyi köz pont ja ként em -
le ge tett ne ve ze tes ame ri kai ut ca el -
fog la lá sá ra buz dí ta nak azok a köz te -
rü let re ki te le pült fi a ta lok, akik nek
sát rai már meg je len tek Lon don ban
is, és a vi lág több vá ro sá ban is. 

„Fog lald el a te ret!” – hir de tik im -
má ron a mi fő vá ro sunk ban is a sá tor -
la kók –, hogy le ne ma rad junk sem -
mi ről sem, ami a nagy vi lág ban tör té -
nik. „Nem va gyunk biz ton ság ban a
ban ká rok és a po li ti ku sok ke zé ben” –
mond ja a szó vi vő. Hogy a moz ga lom
majd mi vé vá lik, vagy mit ér el, az
most per sze még messze nem vi lá gos.
De a ki vál tó ok ért he tő, hisz egy re in -
kább vi lá gos, ba ja in kért most bi zony
jog gal hi báz tat ha tók a szűk lá tó kö rű
po li ti ku sok és pénz em be rek.

Na pon ta özö né vel zú dul nak ránk
a rosszabb nál rosszabb hí rek. Az
üzem anyag ára az au tó sok szá má ra
las san meg fi zet he tet len. A fo rint na -
pon ta ne ga tív csú cso kat dönt. Hí rek
ér kez nek olya nok ról, akik va la mi fé -
le ön el lá tás ra kez de nek be ren dez ked -
ni. Bár mi tör tén het, a ve te mé nyes ben
meg te rem a zöld ség, az ud va ron új -
ra tyú kok ka pir gál hat nak majd, a
hiz lalt disz nó is az ól ban most biz tos
be fek te tés nek tű nik. Igen ám, de ezt
nem tud ják meg ten ni a nagy vá ros ban
élők. A pa nel er ké lye nem sok min -
den re al kal mas… Mi lesz ve lük?
Egy re rosszabb a ked vünk.

Lát juk a kor mány eről kö dé sét is.
Men te ni a re mény te le nül el adó so dot -
ta kat, csök ken te ni az or szág ha tal mas
adós sá gát. Azt, amit nem ők hal moz -
tak fel, hi szen a baj még 2008-ban ke -
let ke zett. Kér dés azon ban, hogyan le -
het okos nak len ni egy olyan hely zet -
ben, ami lyen hez ha son ló még nem
volt, s amely re nincs re cept…

Má sutt még rosszabb a hely zet. Az
em ber nem ér ti, ho gyan me het egy
egész or szág csőd be. Mi tör té nik
ak kor? Va ló ban nem kap nak fi ze tést
a ta ná rok, az or vo sok, a köz al kal ma -
zot tak? Hisz ez sok száz ezer em bert
je lent! Zá rol ják a bank szám lá kat?
Nem le het a bank au to ma ták ból sem
pénzt ki ven ni? Ez pe dig már mind -
annyi un kat érint. Mi, egy nagy já ból
biz ton sá gos kor gyer me kei, el sem
tud juk kép zel ni azt, amit nagy apá ink
még em le get nek. Ami kor bill pen gő -
ket so dort a szél a pes ti ut cán. S egy -
ha vi fi ze té sért alig le he tett va la mit vá -
sá rol ni a bolt ban.

Azt mond ja a solt vad ker ti pol gár -
mes ter, hogy ná luk az ön kor mány zat -
nak nincs egy fil lér adós sá ga sem.
Mert az ott élők ben él még a ré gi
men ta li tás: ad dig nyúj tóz kod tak
csak, amed dig a ta ka ró juk ért. Ők
nyu god tan al sza nak. Az adós ság -
vál sá got esze rint „ta ka ró vál ság nak”
is le het ne ne vez ni. Egyé nek és or szá -
gok ke ze-lá ba lóg már ki ré gen a ki -
csi ta ka ró alól.

Vi lá gos az is, hogy nem le het
olyan pén zek re ala poz ni, me lyek
mö gött nincs tény le ges mun ka! Az
asz ta los el ké szít egy szé ket, azt el ad -
ja. Mun ká já val ő adott va la mit a vi -
lág nak. Ugyan így a föld mű ves, a la -
ka tos, a ta nár, az or vos – mind azok,
akik tény le ge sen dol goz tak, ér té ket
hoz tak ez zel lét re. Az ügyes ke dők, a
spe ku lán sok sem mi lyen ér té ket nem
hoz nak lét re – s ez igaz a sef te lő ban -
kok ra, kor má nyok ra is.

Hol vol tak a szak em be rek, a „lá -
tók” ak kor, ami kor szól ni kel lett vol -
na? Mit szól ni, na gyot ki ál ta ni kel lett
vol na! Évek kel ez előtt, mi kor épí té -
si hi telt kí ván tam föl ven ni, a meg kér -
de zett ban kok, egy ki vé tel lel, mind a
sváj ci frank ra akar tak rá be szél ni.
Hol van azok fe le lős sé ge, akik ak kor
em be rek száz ez re it vet ték rá egy
pil la nat nyi lag jó nak tű nő öt let re?

Akik re mi, la i ku sok bíz zuk ma -
gun kat, azok esze rint csak az or ru -
kig lát nak? „Az okos em ber hi tel ből
él” – ez folyt a víz csap ból is. Sen ki
nem szólt el le ne. Száz ez rek vet tek a
sem mi ből au tót, la kást, ki tud ja,
még mit. És sen ki nem emel te fel az
uj ját fi gyel mez tet ve, hogy en nek
nem lesz jó vé ge. 

Ol va som, hogy egy oszt rák bank -
ve zér öt le te volt a sváj cif rank-ala pú
hi te lek el ter jesz té se, töb bek kö zött
ná lunk is. Hol van most ez az úri em -
ber? És: Brüsszel, ahon nan az unió

nagy oko sai annyi min den be be le szól -
nak, lát va a gö rög és a töb bi prob lé -
mát, mi ért nem szólt, mi ért nem lé -
pett? Vá lasz ra vá ró kér dé sek…

Az őr ál ló fe le lős sé gé ről ol vas ha -
tunk Ezé ki el pró fé ta köny vé ben. Akit
őr ál ló vá tett Is ten, és lát ja jön ni az el -
len sé get, de nem szól, nem fúj ri a dót,
s a baj meg tör té nik, azt az Úr szá mon
fog ja kér ni! „Nincs na gyobb bűn,
mint má so kat ve zet ni, má sok nak
pa ran csol ni, má so kon ural kod ni
akar ni – ah hoz va ló tu laj don és ta len -
tu mok nél kül…” (Szé che nyi Ist ván:
Nagy ma gyar sza tí ra)

g Lup ták György

A lá tók fe le lős sé ge
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Ö R Ö K  É L E T
VA S Á R N A P J A

b Nem áru lok zsák ba macs kát, a
cím ben ott a fe le let is er re a lét -
kér dés re. Ez az iga zi élet for ma;
min den más csu pán pusz ta lé -
te zés. Ha meg is me rem, mi Is ten
cél ja ve lem, nem lesz kér dés
szá mom ra, ki ért él jek: ma ga -
mért vagy Is te nért? Cél tu da -
tos éle tem így nem ér vé get,
mert az örök ké va ló ság ban foly -
ta tó dik, amit itt csak el kezd tem;
s mennyei vi lá gá ban mást nem
is fo gok ten ni, mint a Bá rány
me nyeg ző jén, a nagy so ka ság -
ban ezt zen ge ni: „Hal le lu ja,
mert ural ko dik az Úr, a mi Is te -
nünk, a Min den ha tó! Örül jünk
és uj jong junk, és di cső ít sük őt!”
(Jel 19,6–7)

De ad dig a fel ké szü lé si, ke gyel mi
idő ben meg kell is mer nem Is ten ki -
je len tett aka ra tát. Mi ó ta em ber él a
föl dön, fel tet te ön ma gá nak a címbeli
kér dést. Csak egy vá laszt em lí tek: Au -
gus ti nus egy ház atya sze rint Is ten
ön ma ga szá má ra te rem tett min ket,
és nyug ta lan a mi szí vünk, míg meg
nem nyug szik őben ne. 

De ez a meg nyug vás nem le het né -
ma hall ga tás, mert te rem tett vi lá gá -
ban min den őt di cső í ti – csak a sa -
ját ké pé re és ha son la tos sá gá ra al ko -
tott em ber mu lasz ta ná el ezt? Igaz,
a bu kott an gya lok, a sá tán ve ze té sé -
vel, nem Is ten nek ad ták meg a di cső -
sé get, fel lá zad tak el le ne, így örök
sor suk vé gül: le vet te tés a menny ből. 

S ez a fő bűn: a hi tet len ség, ami kor
va la mit vagy va la kit job ban sze re tek
Is ten nél! A Szent írás ta nú sá ga sze rint
min den ki vét ke zett, és nél kü lö zi az Is -
ten di cső sé gét. Pe dig ő gyer me ke it a
sa ját di cső sé gé re te rem tet te, for mál -
ta és al kot ta! Jé zus volt az egyet len, aki
tö ké le te sen meg di cső í tet te mennyei
Aty ját az ál tal, hogy el vé gez te a re á bí -
zott mun kát e föl dön. De mi mi ként
di cső ít het jük meg Te rem tőn ket? 

El ső lé pés a he lyes di cső í tés hez –
amely nem el ső sor ban a szánk kal tör -
té nik, ha nem egész élet foly ta tá sunk -
kal –, hogy meg is mer jük és sze res -
sük őt. S majd ha Is tent sze ret jük
min den nél job ban, meg ta nul juk tet -
tek kel is sze ret ni em ber tár sa in kat;
kezd ve a hoz zánk leg kö ze lebb ál ló -
kon. Azért tud juk így be fo gad ni a szí -
vünk be s el fo gad ni is egy mást, mert
meg ta pasz tal tuk, hogy Krisz tus is be -
fo ga dott min ket az Is ten di cső sé gé -
re. S ahogy egy re job ban ha son la to -
sak le szünk Urunk hoz, an nál job ban
tük röz zük az ő di cső sé gét. Hit ben va -
ló nö ve ke dé sünk a Krisz tus ban igen
sok kí sér tés és buk dá cso lás kö ze pet -
te ha lad elő re, de bi zo nyo san tel jes -
ség re jut, mert mennyei Atyánk
mun kál ja azt ben nünk. 

Is ten ugyan is új éle tet adott ne -
künk, ami kor el fo gad tuk Jé zust éle -
tünk Urá nak. S így szol gá la tunk gyü -
möl cse ként, vég ső so ron, há la adás és
di cső ség te rem éle tünk fá ján; ha a tő -
le ka pott erő vel vé gez zük e föl di
kül de té sün ket, hogy min den kor Is -
ten di cső ít tes sék meg ben ne Jé zus
Urunk ál tal. 

Is ten gyer me ke nem le het né ma,
mert ami vel tel ve a szí ve, azt szól ja
a szá ja. S ha ró la be szé lünk az em be -
rek nek (akár a vi lá gi as vi lág há lón is),
az ő öröm hí rét ad juk to vább. Ez is azt
szol gál ja, hogy a ke gye lem so ka sod -
jék, és egy re töb ben ad ja nak há lát az
Is ten di cső sé gé re, el fo gad va az ő
arany evan gé li u mát (lásd Jn 3,16). 

A ke resz ten Jé zus is vá lasz út elé
ke rült, de ő nem kér te, hogy Aty ja
meg ment se at tól az órá tól; ha nem in -
kább azt, hogy: „Atyám, di cső ítsd meg
a te ne ve det!” Élet út ján va la mi kor
min den em ber nek is el kell te hát
dön te nie: ma gá ért vagy Is te nért
akar-e él ni? 

A sa ját erőnk ből er re kép te le nek
va gyunk, de ép pen a re for má ció ün -
ne pé nek közelében em lé kez he tünk
re for má to ra ink e kö zel fél  év ez re des
fel fe de zé sé re: egye dül Krisz tus! Őve -
le és ál ta la ké pes sé vá lunk Is ten ter -
ve és szán dé ka sze rint, őt meg di cső -
ít ve él ni már e föl dön, ha Krisz tus él
ben nünk. Ugyan is akik be fo gad ták
Jé zust, s hisz nek ben ne, azo kat Is ten
fel ha tal maz ta, hogy az ő gyer me ke -
i vé le gye nek (Jn 1,12).

S aki hisz a Fi ú ban, an nak Is ten in -
gyen ke gyel mi aján dé ka ként már
most örök éle te van, így el kezd he ti a
di cső í tést eb ben a rö vid föl di „pró ba -
idő ben”, hogy a foly ta tás ra is al kal mas -
sá vál jon. Az Atya-Fiú Lel ke vesz la -
ko zást ben ne meg té ré se, új já szü le té -
se pil la na tá ban; s egy re ha son lób bá
vá lik Urá hoz. Az egész éle tén át tar -
tó meg szen te lő dé se so rán egy re job -
ban tük rö zi az Úr is ten di cső sé gét, mi -
ként a hold a nap tól kap ja fé nyét. Így
vál hat min den ch ris ti a nus a vi lág vi -
lá gos sá gá vá és meg élt élet prog ram -
já nak to vább adó já vá.

Íme, így hasz nál hat Is ten min ket
mint örök ké va ló sze re te té nek esz kö -
ze it, hogy fel ké szül jünk az örök ké va -
ló ság ra. Ám nem mind egy, hol és mi -
ként tölt jük el az örök ké va ló sá got. A
vá laszt e föl di éle tünk so rán tet te ink -
kel ad juk meg e két kér dés re; az zal,
hogy mit tet tünk Jé zus sal és az Is ten -
től ka pott ta len tu ma ink kal. Szá -
munk ra is egyet len út tá, örök igaz -
ság gá és élet té s így élet cél lá lett-e az
Is ten Fia? És csak a ma gunk szá má -
ra hasz no sí tot tuk ké pes sé ge in ket,
ke gyel mi aján dé ka in kat, le he tő sé -
ge in ket, erő in ket; vagy az Úr is ten di -
cső sé gé re szol gál tunk azok kal má -
sok nak, fel is mer ve, hogy ő az örök -
ké va ló ság ra te rem tett min ket, és azt
ve lünk is akar ja el töl te ni. 

Ami lyen a kap cso la tunk Is ten nel
e föl dön, olyan lesz a menny ben is.
Ezért ha ezt sze ret néd tő le hal la ni az
utol só na pon: „Jól van, jó és hű szol -
gám, a ke vé sen hű vol tál, so kat bí zok
rád ez után, menj be urad ün ne pi la -
ko má já ra!” (Mt 25,21), ak kor el kell
dön te ned, mi a cél ja az éle ted nek. 

A Szent írás ki je len té sei alap ján
én csak ezt a kö zös, föl di és mennyei
élet célt „fe dez tem fel”, amely ben
min den ben ne van: az Úr is ten di cső -
í té se, imá dá sa, ma gasz ta lá sa egész
élet foly ta tá som mal; mi köz ben át -
élem, hogy az éle tem ben min den ke -
gye lem! 

g Ga rai And rás

Mi a cél ja az éle tem nek?
– Az Úr is ten di cső í té se!

Mi is a könny? Ha ké mi kus vagy, nem más, mint egy csepp
sós víz. Ha sze ret te id ar cán lá tod, vagy ma gad hul laj tod,
ak kor egé szen más.

„A fér fi ak nem sír nak!” – mond ta tré fá san anyám, ami -
kor gye rek ként egy na gyobb esés után a tér dem se bét fer -
tőt le ní tet te. Ma én is ezt mon dom uno kám nak, pe dig tu -
dom, hogy csak tré fás, vi gasz ta ló szó be széd, mert a fér -
fi ak is sír nak.

Apám könnye it ak kor lát tam elő ször, ami kor asz ta los -
mű he lyét bom ba ta lá lat ér te. Most is előt tem van az a két -
ség be esett te kin te t. „Mi lesz most?…”

Két év vel ké sőbb az ud va ron dol go zott va la mi nagy
desz kák kal, és hul lott a könnye.

– Mért sír a pa pa? 
– Hagyd apá dat dol goz ni! Azért sír, mert meg halt a nagy -

pa pa… – mond ta anyám, és erő sen ma gá hoz szo rí tott. 

Csak ké sőbb tud tam meg, hogy ko por sót ké szí tett. Az
édes ap ja ko por só ját.

Lát tam ar cán a meg alá zott em ber könnyét is, ami kor
a ka to na a fal ról le akasz tot ta a zseb órá ját, majd a bőr -
ka bát ját. Fel adat ta ma gá ra a ka bá tot, egy szer-két szer meg -
for dult a tü kör előtt, hogy lás sa, mennyi re áll jól ne ki. Az -
tán meg kér dez te: „Ha ra só?”

Lát tam azt is, ami kor meg lett em ber let tem, és rám
néz ve a sze mé hez nyúlt ke ze fe jé vel. Az ar cán ak kor örö -
met lát tam.

Há la ne ked, Uram, hogy én is rá néz he tek fel nőtt gye -
re ke im re, van mi nek örül nöm, és én is le tö röl he tem azt
a kis sós víz csep pet.

A gyer tyák meg gyúj tá sa kor ez ju tott eszem be. Ezen a
pa pí ron meg úgy se lát szik, hogy ho va csöp pent…

g Dr. Sch rott Gé za

Apám könnye

b Nagy vá ra ko zás és nagy csa ló -
dás. Így fog lal ha tom össze tö mö -
ren azt a fo lya ma tot, amely az
Iga zá ból menny or szág (Hea ven
is for Re al) cí mű, vi dám, sár ga
bo rí tó val meg je lent kö tet ol va -
sá sa so rán ment vég be ben nem.
Há lá san fo gad tam, ami kor kol -
lé ga nőm át ad ta ol va sás ra, sem -
mit nem tud tam ugyan is a 2010
no vem be re óta az ame ri kai si -
ker lis tá kat ve ze tő könyv ről és a
tör té net ről, amely ih let te, de a
té ma azon nal ér de kel ni kez dett.

A New York Ti mes best sel ler cím sor
a bo rí tón ugyan ki csit za vart, akár -
csak a könyv el ső négy ol da lán a best -
sel le rek nél „kö te le ző” dics him nusz -
özön.

Előz mény ként még ide kí ván ko -
zik, hogy az el múlt bő fél év ben
szám ta lan ha lál kö ze li él ménnyel, a lé -
lek nek a fi zi kai test ha lá la utá ni éle -
té vel, a túl vi lág gal, az élők és el tá vo -
zot tak kö zöt ti kap cso lat tal fog lal -
ko zó iro dal mat ta nul má nyoz tam.
Sem mi sem iz gat job ban je len leg
sem, mint az, hogy mi tör té nik ve -
lünk és sze ret te ink kel ha lá lunk után
– eh hez nyil ván sze mé lyes mo ti vá ció
ad ta a szűn ni nem aka ró, re mény re,
vi gasz ra vá gyó ér dek lő dést.

Emel lett si e tek le szö gez ni, hogy
teo ló gi át vég zett, hí vő em ber ként
val lom, hogy sem Is ten lé te, sem az
örök élet, sem a lé lek hal ha tat lan sá -
ga nem szo rul bi zo nyí tás ra, hi szen a
Szent írás szá mom ra az az is te ni ki -
nyi lat koz ta tás, amely e kér dé sek hit -
be li di men zi ó já ban meg kér dő je lez -
he tet len bi zo nyí té kok kal szol gál.

De néz zük a köny vet! Todd Bur po
neb ras kai me to dis ta lel kész négy éves
kis fia, Col ton, egy rend kívül bá jos kis -
fiú 2003-ban per fo rá ló dott vak bél -
gyulladás miatt végrehajtott  mű tét -
je után ha lál kö ze li él mény ről szá mol
be szü le i nek. Ez ön ma gá ban nem ki -
vé te les eset, hi szen Ray mond A. Mo -
ody Élet az élet után és Fény a ka pun
túl cí mű, ha tal mas ér dek lő dést ki vál -
tott mű ve i ben ha lál kö ze li él mé nyek
ez re i nek tu do má nyos igé nyű fel dol -
go zá sá ból össze ál lí tott vá lo ga tást
kö zöl hi te les or vo si di ag nó zi sok kal és
pre cíz, vissza el len őriz he tő do ku -
men tá ci ók kal. Pá ci en se i től tu dunk az
alag út él mény ről, a fény lé nyek ről, a
„túl vi lá gi test ről”, a min dent át ha tó
sze re tet ről, a ben nün ket oda át vá ró,
sze ret te ink kel va ló ta lál ko zás ról és így
to vább.

A „menny or szág kis szem ta nú ja”
azon ban az eset után hét (!) év vel
meg je le nő könyv ben olyan köz lé se -
ket tesz, ame lyek több mint el gon dol -
kod ta tó ak: a kri ti kai ér zék kel is meg -

ál dott gon dol ko dó em bert leg alább -
is el bi zony ta la nít ják, és za var ba hoz -
zák. Mert bár a kez de ti, leg el ső köz -
lé se (ame lyet négy éve sen tesz) még
egy be vág a ha lál kö ze li él ményt át él -
tek ta pasz ta la ta i val (pél dá ul a mű tét
so rán „ki lép” a tes té ből, és fent ről lát -
ja az or vost, va la mint szü le it két kü -
lön he lyi ség ben –
amely ről más képp nem
tud ha tott vol na, ha nem
lát ja őket), de ez még
csak a pro ló gus, a kér -
dő je lek ez után kez dőd -
nek – és a tör té net elő -
re ha lad tá val egy re csak
sza po rod nak.

Na gyon ne héz nem
él ni a gya nú per rel, hogy
az évek mú lá sá val a sa -
já tos csa lá di kö zeg ben
töl tött idő erő tel je sen
rá nyom ta a bé lye gét a fel cse pe re dő
Col ton négy éve sen át élt él mé nye i ről
meg ma radt em lé ke i re. A lel kész
édes apa mel lett a csa lád két gye re ke
na pi szin ten ben ne él a va sár na pi is -
ko la, a gyer mek bib li ai tör té ne tek, a
ké pes Bib li ák és nagy va ló szí nű ség -
gel – amint a kö tet szá mos uta lá sá -
ból er re kö vet kez tet he tünk – a fun -
da men ta lis ta bib lia ér tel me zé sek vi -
lá gá ban.

Az ol va só ban ön kén te le nül is meg -
fo gal ma zó dik a kér dés: va jon nem en -
nek tud ha tó-e be, hogy mint egy
meg ele ve ne dett gyer mek bib lia, Col -
ton – hét év vel ko rább ra vissza ve tí -
tett – be szá mo ló i ban meg je le nik
töb bek kö zött a gyé mán tos, arany ko -
ro nás Jé zus, aki nek szi vár vány lo va
van; a gye rek há zi fel ada tot kap Jé zus -
tól a menny or szág ban, ahol min -
den ki nek szár nya van, fe jük fe lett
fény, s min den kin fe hér ru ha sár ga
váll sza lag gal.

A ta lál ko zás a ne gyed szá za da
meg halt nagy pa pá val és Col ton meg
nem szü le tett nő vé ré vel még mu tat
né mi pár hu za mot a ha lál kö ze li él mé -
nye ket át él tek túl vi lá gi ész le lé se i vel,
a kö vet ke ző fe je zet vi szont is mét a
szí nes, ké pes gyer mek bib lia lap ja it
hoz za elő Is ten trón ter mé ről, jobb -
ján Jé zus tró nu sá ról, mel let tük Gáb -
ri el ark an gyal, és per sze kis szé ken ott
ül Col ton is a Szent lé lek Is ten mel -
lett – mely utób bi is te ni sze mély ről
meg tud juk, hogy „kék”. A gyer mek
más kor ma gát a Szent lel ket is lát ja,
amint ép pen erőt és su gal ma zást
küld le az édes ap já nak pré di ká ció
előtt. Erő tel je sen di dak ti kus nak tű -
nik az a rész, ahol a gye rek köz li a lel -
kész apá val: „Jé zus azt mond ta,
mond jam meg ne ked, hogy Jé zus
tény leg na gyon sze re ti a gye re ke ket.”
És: „Jé zus azt mond ta, azért halt
meg a ke resz ten, hogy lát has suk az
apu ká ját.”

A Je le né sek köny vé nek – C. S. Le -
wis Nar nia kró ni kái cí mű mű vé ben
fel hasz nált – egyes ré szei is meg ele -
ve ned nek előt tünk, ame lyek ben a
jók kar dok kal győ zik le a rossza kat:
Col ton be szá mol a mennyei se reg ről,
mely nek tag jai az an gya lok kal együtt
kar dok kal küz de nek a sá tán és se re -

ge el len. Az el jö ven dő
há bo rú is szó ba ke rül,
mely ben Jé zus és az an -
gya lok a sá tán és a ször -
nyek, sár ká nyok el len
fog nak har col ni, s el -
pusz tul ben ne a vi lág.
Azon ban is mét egy
meg ke rül he tet len kér -
dés nyug ta la nít ja az ol -
va sót: ez az in for má ció
va jon mi ért csak azt kö -
ve tő en ke rül elő, hogy a
csa lád meg néz te a mo -

zi ban a C. S. Le wis azo nos cí mű re -
gé nyé ből ké szült fil met, amely a szü -
lők ben fel idéz te a Je le né sek köny vét?
Col ton rög vest kész lel ke sen meg vá -
la szol ni szü lei vég idők re vo nat ko zó
kér dé sét, és azt is köz li, hogy édes -
ap ja is kard dal fog har col ni a ször -
nyek el len. A fér fi ak har col nak majd,
a nők és a gye re kek nem. (Ez az Ar -
mag ed don.)

Hogy az e könyv ben le írt él mé nyek
mennyi ben va ló sak, azt az ol va só dol -
ga el dön te ni – el ol va sá sa után bő ven
kell idő, hogy a las san üle pe dő in for -
má ci ók ko he rens ér tel me zé si ke ret -
be ren de ződ je nek – ha ez egy ál ta lán
le het sé ges.

A tény, hogy lé te zik élet a ha lál
után: ed dig sem volt kér dé ses szá -
mom ra. Hogy er ről, il let ve a menny -
or szág ról mi lyen in for má ci ót kap
egy kli ni kai ha lál ál la po tá ba nem ke -
rült négy éves gyer mek, Is ten szu ve -
rén dön té se, hogy mit nyi lat koz tat ki.

Az vi szont szin tén tény, hogy jól
jö ve del me ző ipar ág épült a nyolc
év vel ez előt ti tör té net re – aki nem hi -
szi, üs se be a ke re ső be a hea ve nis for -
re al.net cí met, ahol „a Bur po csa lád -
dal kap cso la tos leg fris sebb hí rek ről
és ese mé nyek ről” tá jé ko zód hat – ol -
va som a kö tet utol só ol da lán.

És egy kér dés ott ma rad a le ve gő -
ben: va jon mi ért kell biz niszt csi nál -
ni a lé lek ha lál utá ni éle té ből, az az a
leg szebb, leg szen tebb dol gok ból is? 

g K há ti Dó ra

Todd Bur po és Lynn Vin cent: Iga zá -
ból menny or szág – Egy kis fiú meg döb -
ben tő tör té ne te a menny or szág ba
tett uta zá sá ról és cso dá la tos vissza -
té ré sé ről. XXI. Szá zad Ki adó, Bu da -
pest, 2011. Ára 2950 fo rint. A kö tet ke -
resz tény ter jesz tő je és nagy ke res ke dő -
je az Im ma nu el Ala pít vány (www.im -
ma nu el.hu).

Va ló ban ez vár oda át?
Iga zá ból menny or szág
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„Le gyen de re ka tok fel övez ve és lám -
pá so tok meg gyújt va.” (Lk 12,35)

Szent há rom ság ün ne pe után az
utol só hé ten az Út mu ta tó reg ge li és
he ti igéi er re szó lí ta nak fel: fel ké szül -
ten vár juk az örök élet Fe je del mét,
aki min dent új já te remt! Ő az al fa és az óme ga, a kez det és a vég, és előt -
te min den térd meg fog ha jol ni. Az zal a bi zo da lom mal ké szül he tünk az új -
já te rem tő Is ten szí ne elé, hogy bár „a bűn zsold ja a ha lál, Is ten ke gyel mi
aján dé ka pe dig az örök élet Krisz tus Jé zus ban, a mi Urunk ban”. (Róm 6,21;
LK) Őér te és őál ta la „ha tal mas dol got tett ve lünk az Úr, ezért ör ven dez -
he tünk”. (GyLK 760,4) Dr. Lu ther Már ton sze rint „a ke resz tyé ne ket di cső -
ség ben örök élet re vi szi a győ ze del mes Krisz tus. Ezért az új ég s föld ki -
nyi lat koz ta tá sá nak nap ja öröm nap az egy ház szá má ra, mely re só vá rog va
vár az Is ten né pe.” Ám a vő le gényt vá ró tíz nyo szo lyó lány ból öt nem volt
fel ké szült, de „akik ké szen vol tak, be men tek ve le a me nyeg ző re. Az után be -
zár ták az aj tót.” Sor suk ból okul va ta nul juk meg, hogy a mi ké szen lé ti ál -
la po tunk ha lá lunk órá já ig tart vagy amed dig éle tünk ben az Em ber fia vissza
nem jön ér tünk! „Vi gyáz za tok te hát, mert sem a na pot, sem az órát nem tud -
já tok!” (Mt 25,10.13) Já nos hal lot ta az Úr is ten ki je len té sét: „Íme, új já te rem -
tek min dent. (…) Aki győz, örö köl ni fog ja mind ezt, és Is te ne le szek…” (Jel 21,5.7)
Az Úr szol gá ja hit ál tal „ki tar tott, mint aki lát ja a lát ha tat lant” (Zsid 11,27),
no ha Mó zes testi szem mel csak tá vol ról lát hat ta az ígé ret föld jét, de Is ten
„el te met te őt a völgy ben”. (5Móz 34,6) Mint Urunk nak ez az elő ké pe, mi is
örök vált ság ban ré sze sü lünk, ha az Úr Jé zus ál tal hi szünk Is ten ben, „aki fel -
tá masz tot ta őt a ha lot tak kö zül, és di cső sé get adott ne ki, hogy hi te tek Is -
ten be ve tett re mény ség is le gyen”. (1Pt 1,21) Aki éle tét Krisz tus ra ala poz ta,
an nak az íté let tü zé ben „a mun ká ja, ame lyet rá épí tett, meg ma rad, ju tal -
mat fog kap ni…” (1Kor 3,14) Is ten mun ka tár sa i ként tűz ál ló tet te ket te he -
tünk. Vissza té rő Urun kat s az örök ké va ló sá got ne tét le nül vár juk! „Az imád -
ko zás ban le gye tek ki tar tó ak, és le gye tek ébe rek: ne szűn je tek meg há lát ad -
ni.” S mi vel min den ch ris ti a nus egy ben misszi o ná ri us is, „a ked ve ző al kal -
ma kat jól hasz nál já tok fel. Be szé de tek le gyen min den kor ked ves, só val fű -
sze re zett…” (Kol 4,2.5–6) Jé zus a ke resz ten „han go san fel ki ál tott, és ki le hel -
te lel két”. Fel tá ma dá sá nak/fel tá ma dá sunk nak „elő je le ként” „a sí rok meg nyíl -
tak, és sok el hunyt szent nek fel tá madt a tes te”. A szá za dos nak és ka to ná i -
nak a hit val lá sa (je len idő ben) le gyen a mi énk is: „Bi zony, Is ten Fia volt ez!”
(Mt 27,50.52.54) Az egy há zi év utol só nap ján Já nos elénk tár ja a mennyei
Je ru zsá lem ké pét, mely Is ten meg vál tott gyer me ke i nek „örök la ká sa”. Ám
nincs e vá ros ban se temp lom, se nap, se hold, „mert az Is ten di cső sé ge vi -
lá go sí tot ta meg, és lám pá sa a Bá rány”, és csak azok jut nak be oda, „akik
be van nak ír va a Bá rány élet köny vé be”. (Jel 21,23.27) Drá ga ol va só! Az Úr -
is ten ve led kí ván ja el töl te ni az örök ké va ló sá got, ezért fo gadd el a Já nos arany -
evan gé li u má ban (3,16) fel kí nált aján dé kát! „Örök na pom, Én Is te nem, te
vagy. / Ra gyogj, ra gyogj fe lém!” (EÉ 62,1)

g Ga rai And rás

HE TI ÚT RA VA LÓ
„…ne le gye tek meg gon do lat la nok,
ha nem ért sé tek meg, mi az Úr aka ra -
ta” (Ef 5,17)

– An ti bá csi! Itt hon van a fe le sé -
ged vagy a fi a tok nál?

– Itt hon van! Mi ért kér ded, tisz te -
len dő úr?

– Mert hi ány zik. Jó né hány szor
nem jött temp lom ba.

– Hát? Hi ány zik, mert olyan ma -
ró di. Va la hogy nem jól van.

– Ta lán be teg?
– Az is le het, de csak le gyint, ha

mon dom, hogy men jen or vos hoz.
Is mét el telt egy hét, de nem ja vult

az asszony ál la po ta, pe dig már dél -
utá non ként le pi hent, aludt is egy
ke ve set. Az tán né hány nap múl va
még is or vos kel lett. Ez út tal nem ő
ment or vos hoz, ha nem az ment
őhoz zá, mert be lá za so dott. A dok tor
tü dő gyul la dás gya nú já val kór ház ba
akar ta utal ni.

– Dok tor úr! Ne si es sen az zal a
kór ház ba kül dés sel. Ír jon or vos sá got,
vagy ad jon in jek ci ót, és gyó gyít son
meg itt hon! – ra gasz ko dott Ju lis ka a
sa ját kör nye ze té hez, sa ját fek he lyé hez.

Az or vos – hogy a be teg meg nyu -
god jon – né hány na pon át ott hon in -
jek ci óz ta, az tán men tőt hí vott. De
amíg ott hon volt, meg lá to gat tuk.
El me sél te bú ját-ba ját, a vé gén pe dig
hoz zá tet te:

– Előbb-utóbb en gem is be ka -
par nak az anya föld be!

– Meg min ket is! – vet te át a szót
fér jem, Já nos. – De tud ja, mi a cso -
dá la tos? Az, hogy a lel künk to vább él
és él het oda át az Úr nál a menny ben,
mert fel tá ma dunk!

– Hát ab ból alig ha lesz va la mi… –
így Ju lis ka.

– Mi ért ne len ne? Ez Is ten ígé re te.
Lá tom, itt van a szép, nagy be tűs Bib -
li á ja. Hall gas sa csak, mi van ide ír va! 

Já nos gyor san fel la poz ta a he lyet:
– „Fel tá mad nak elő ször, akik meg -

hal tak a Krisz tus ban…” – ezt ol vas -
suk az El ső thessza lo ni kai le vél ben.
Ju lis ka! Min den em ber fel tá mad,
mert szá mot kell ad nunk Is ten nek ar -

ról, hogy mit tet tünk az ő szent Fi á -
val, Jé zus sal. Hit tünk ben ne vagy
mel lőz tük?

– Tud ja, tisz te len dő úr, Jé zus meg -
te het te azt, hogy fel tá madt, mert hogy
Is ten volt! De az em ber? Az nem tá -
mad föl!

– Ju lis ka! Ki ke res tem még két
ver set, néz ze meg vagy ol vas sa!

– Én ugyan nem ol va som, ol vas -
sa ma ga, ha akar ja!

Já nos ért he tő en, han go san ol vas -
ta: mi kor Jé zus meg halt, „a föld meg -
ren dült, és a szik lák meg ha sad tak. A
sí rok meg nyíl tak, és sok el hunyt szent -
nek fel tá madt a tes te. Ezek ki jöt tek a
sí rok ból, és Jé zus fel tá ma dá sa után
be men tek a szent vá ros ba, és so kak -
nak meg je len tek.” (Mt 27,52–53)

– Nos! Ezt már el hi szi, Ju lis ka?
Per ce kig nagy csend lett, majd

meg szó lalt:
– Na! Hát tud ja meg, tisz te len dő

úr: én ezt nem aka rom hin ni!
– Ér tem! Őszin tén vá la szolt. Van -

nak hí vők, és van nak ké tel ke dők.
De hi het ma ga is! A hi tet per sze kér -
nie kell, és Is ten öröm mel ad ja. Meg
el le ne is mond hat, ha nem tart ja
igaz nak, de ak kor Is ten le gyen ir gal -
mas, hogy még itt be lát has sa bű nét,
és bo csá na tot kér jen. 

Mert az is meg van ír va, hogy
amit az em ber „vet, azt fog ja arat -
ni is” (Gal 6,7). Aki a sa ját el kép ze -
lé sét, aka ra tát ve ti, az pusz tu lást
arat. Aki az Úr tól ka pott hi tet ve ti,
az meg örök éle tet arat. Is ten sza -
va szent és igaz, meg áll örök re,
hisz ma gát is úgy sze re ti, hogy az ő
egy szü lött Fi át bün tet te a ma ga és
mind egy önk bű ne mi att, hogy aki
hisz őben ne, el ne vesszen, ha nem
örök éle te le gyen.

El bú csúz tunk. Ott hon kö nyö rög -
tünk ér te. Az or vos kór ház ba vi tet -
te őt. Ott még két he tet élt, az tán
örök re el tá vo zott. 

Ne künk az a re mény sé günk ma -
radt, hogy a kór ház ban még be szél -
he tett ve le, és meg kö nyö rül he tett
raj ta az Úr.

g Klu csik Ve ro ni ka

PÁ SZ TORNAPLÓ

„Ezt nem aka rom…!”

„Ha pe dig a me ző fü vét, amely ma
van, és hol nap a ke men cé be ve tik, így
öl töz te ti az Is ten, nem sok kal in kább
ti te ket, ki csiny hi tű ek?” (Mt 6,30)

Örök élet re va ló meg vál tá sunk fe lől
bi zo nyít ja itt Jé zus: nincs okunk ké -
tel ked ni Atyánk sze re te té ben. Is ten
pa zar ló bő ke zű ség gel gon dos ko dik a
mu lan dó vi lág éle té ről. Mi ért mond -
juk hát ki csiny hi tű en: nem tö rő dik
ve lem, meg fe led ke zett ró lam? Pe dig
min ket örök élet re hí vott el Jé zus
Krisz tus ál tal!

Mert va ló ban cso dá la tos, aho -
gyan gon dos ko dik Is ten az élet fenn -
tar tá sá ról és to vább adá sá ról a föl dön.
Egy al ma vi rág meg por zá sá hoz egy vi -
rág por sze mecs ke kell. A por zó kon
még is sok száz so ra ko zik min den vi -
rág ban. Ne künk az al ma azért ér té -
kes, mert meg esszük a hú sát. A fá nak
meg azért, amit el do bunk: a mag já -
ért. Hány ezer ma got hoz ti zen öt-
húsz év alatt egy al ma fa azért, hogy
egy-ket tő a föld be ke rül ve utó dot
hajt son egy öre ge dő fa he lyett!

Bi zony meg szé gye nül az em ber
eze ket lát va. Ha eszünk be jut nak
ki csi nyes ki fa ka dá sa ink, a na pi gon -
dok mi at ti ag go dal mas ko dá sa ink,
iga zat kell ad nunk Urunk kér dé sé nek:
„Ha eze ket így ru ház za az Is ten,

nem sok kal in kább-e ti te ket, ti ki -
csiny hi tű ek?”

De szá mon ké rő íté le té nél sok kal
fon to sabb Urunk biz ta tá sa. Ha egy al -
ma fa éle té ről ezer sze res biz ton ság gal
gon dos ko dik az Is ten, mi – drá ga vé -

ren meg vál tott gyer me kei – mennyi -
vel in kább rá bíz hat juk ma gun kat ir -
gal mas ke zé re! Ag go dal mas ko dás
he lyett öröm mel vé gez zük hát mun -
kán kat: hi szen ne künk re mény sé -
günk van!

„Ab ban nyil vá nult meg az Is ten
sze re te te irán tunk, hogy egy szü lött Fi -
át küld te el Is ten a vi lág ba, hogy él -
jünk őál ta la.” (1Jn 4,9)

g Csizmazia  Sándor

For rás: Csiz ma zia Sán dor: Le hul ló ál -
ar cok. A he gyi be széd – Áhí ta tok Má -
té evan gé li u ma 5–7. fe je ze te alap ján.
A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház
Saj tó osz tá lya, Bu da pest, 2000.

Mi ért ké tel ke del?
Volt egyszer egy dúsgazdag ember,
Ki, hogy nem voltak gyermeki,
Elvégezé vala magában
Rokonit felsegíteni.
Ő egyedűl áll a világon...
Azok hadd boldoguljanak!
S roppant kincsét köztök felosztván:
Örűltek az atyafiak.

S a jóltevőt, öreg korára
Magához hívja mindenik;
Irják, kik tőle messze laknak,
Hogy híven gondját viselik.
De az öreg a meghivásnak
Sok számos évig ellenáll;
Elindul végre s bekopogtat
A legelső atyafinál.

Nem ösmerték meg. Ő belépett
A házhoz útas képiben,
Ki szállást kér egy éjszakára,
S tovább megyen ha megpihen.
Mert terve az volt: széjjel-nézni
A rokonok között elébb:
Hogy hol leend legjobb leélni
Még hátra lévő idejét?

Nagy fényüzés volt a családban,
Éjjel-nappal zajgott a ház;
Nem látott olyat, aki fárad,
Csak olyat, aki lakomáz,
S gondolja búsan: nemsokára
Itt sírva kérnek kenyeret!
Szükség kiséri a pazarlást...
S vevén botját, utnak ered.

Elért a második rokonhoz,
S házi békét nem lele ott;
Szüle, hitves, testvér egymással
Ellenkedett, civakodott.
De fel is volt fordulva minden...
S ő már korán utban vagyon,
Jaj az egyet-nem-értő háznak,
Mert istenáldás nincs azon!

A harmadik rokon fukar volt;
Zárt ajtók s vas-rácsok megett,
Panasszal lévén szája telve:
Rongyoskodott, szegénykedett.
Szállást nem adhat! (Félti kincsét,
Tolvajcsiny, rablás gyakori!)
S mond a vándor: maradj magadnak,
Földnek gyász terhe, zsugori!

Közelgetvén a negyedikhez:
Szigorú arca felderűl, –
Rend, tisztaság, jólét köszönti
A lak felől, már messzirűl.
Nagy gazdagság, kincs nincs a házban,
De van éltető szeretet,
Van hűség, béke, – s megbecsűlik
A szüléket, a véneket.

A vándort szívesen fogadják.
Ki felfedezvén önmagát:
Örömkönyet sír érkezésén
A rég váró kedves család,
Melynek vidám, boldog körében
Éldegélvén sok ideig:
Az öreg éltének utólja
Szép csendességben letelik.

Tompa Mihály

A gazdag

„Atyám fi ai! Imád koz za tok ér tünk!”
(1Thessz 5,25)

Ha ke resz tyén em be rek bú csúz nak el
egy más tól, olyan kor sok szor hang zik
el ez a ké rés: „Imád koz zál ér tem!” És
ugyan annyi szor el hang zik a meg -
erő sí tő ígé ret is. Le het ez egye sek szá -
má ra ke gyes szo kás. De sem mi kép -
pen sem min den ke resz tyén em ber
szá má ra az. Igen sok szor ko moly
szük ség jut ben ne ki fe je zés re.

Ta lál ko zunk ve le bő ven a Bib li á -
ban is.

A leg szen tebb nek, Jé zus Krisz tus -
nak is szük sé ge volt ta nít vá nyai
imád sá gá ra. Ol vas suk el az evan gé -
li o mok ból a ge cse má néi je le ne tet.
Ami kor gyöt rő dé se he lyé hez kö zel
vitt ta nít vá nyai kö zül hár mat, ak kor
ar ra kér te őket: „Ma rad ja tok itt, és
vi gyáz za tok ve lem.” Ami kor pe dig
tu sa ko dá sa köz ben vissza jött hoz zá -
juk, és al va ta lál ta őket, így szólt hoz -
zá juk: „Vi gyáz za tok, és imád koz -
za tok!”

Pál apos tol nak egy ilyen ké ré sét
idéz tem en nek az írás nak az ele jén.
Ha son lót bár me lyik le vél ből idéz het -
tem vol na. És eh hez ha son ló an ír nak
a töb bi apos to lok is. Az az em ber, aki -
ért so kan imád koz nak, és ő tud ja ezt,
bol dog nak vall hat ja ma gát.

El len tét ben azok kal, akik ezt a ké -
ré sü ket ki fe je zik, igen so kan van nak,
akik en nek szük sé gét nem ér zik, és
ép pen ezért nem is ké rik. Ez nem je -

len ti azt, hogy va ló ban nin csen
szük sé gük má sok imád sá gá ra. Né -
ze tem sze rint ők fo ko zot tab ban rá -
szo rul nak imád sá gunk ra, és ezért e
he lyen is kér lek, hogy min den al ka -
lom mal gon dolj egy-egy ilyen em -
ber re.

Ne künk is szük sé günk van más
em be rek imád sá gá ra. Mer jük őket
bát ran meg kér ni er re. Gaz dag sá -
gunk, ha so kan van nak, akik ér tünk
imád koz nak. Ima fá radt sá gunk vagy
más meg pró bál ta tá sunk ide jén igen
nagy se gít sé get je len te nek ne künk.

Még két mon da ni va lót sze ret nék
az ed di gi ek hez hoz zá fűz ni.

Ha – só hajt va – úgy ér zed, hogy
nem vesz kö rül imád ko zó tá bor, és az
em be rek el fe led kez nek ró lad, te sem -
mi eset re se fe lejtsd el, hogy ket ten
min den eset re imád koz nak ér ted: Jé -
zus Krisz tus az Atya jobb ján, a Szent -
lé lek pe dig a szí ved ben. Ők so ha el
nem fe led kez nek ró lad.

A má sik: akár hány em ber ölel is
kö rül hű sé ge sen az imád sá gá val, ez
té ged nem ment het föl az alól,
hogy ma gad imád koz zál. A te
imád sá go dat a má so ké nem he lyet -
te sít he ti.

g Or dass La jos

For rás: Ordass Lajos: „Nem tu dok
imád koz ni!” – Imád ko zók nak és
imád koz ni aka rók nak szó ló ta ná -
csok. 3. ki adás. Or dass La jos Ba rá ti
Kör, Bu da pest, 2001.

Rá szo ru lunk egy más
imád sá gá ra



Szerkesztette: Boda Zsuzsa

Aki ete ti té len a ma da ra kat, jól is me -
ri ezt a sár ga mel lé nyű, ked ves ma -
dár kát. Er dők ben, par kok ban, ker tek -
ben min de nütt ott hon van. Sze líd,
könnyen meg fi gyel he tő.

Az er dő ben még hó fol tok van nak,
a kis ker tek ben ép pen csak rü gyez nek
a gyü mölcs fák, ami kor egy nap sü töt -
te tél vé gi reg ge len a hím ki ül egy ág -
ra, és han go san el ki ált ja ma gát:
„Nyit ni-kék!” Ami kor a szén ci ne -
gék meg szó lal nak, már tu dom, hogy
kö zel a ta vasz.

Odú ban fész kel, de nem vá lo ga tós.
Ta lál tam már fész ke ket füg gő le ges
vas cső ben, fa li lyuk ban, és jó né hány
al ka lom mal lát tam azt is, ami kor a
pár a kis kert ka pu já ra füg gesz tett
pos ta lá dá ban te le pe dett meg. Az
egyik nél cé du lát tűz tek a ka pu ra a
pos tás bá csi szá má ra, ne hogy le ve -
le ket dob jon a lá dá ba, mert fi ó kák
voltak benne.

A szén ci ne ge ro va rok kal és pó kok -
kal táp lál ko zik, nap hosszat utá nuk
ku tat a lom bok kö zött. Mé ré sek bi -
zo nyít ják, hogy na pon ta a sa ját test -
tö me gé nek meg fe le lő her nyó mennyi -
sé get ké pes el fo gyasz ta ni. Kép zel jé -
tek el, mi len ne, ha nek tek kel le ne na -
pon ta húsz-hu szon öt ki ló fő ze lé ket,
húst és tész tát meg en ne tek! A ci ne -

gék emész té se azon ban rend kí vül
gyors, így az tán annyit ehet nek,
amennyit csak ta lál nak, so ha nem
ront ják el a gyom ru kat.

Szor gal ma san tisz to gat ják a gyü -
mölcs fá kat, ami kor pe dig fi ó ká ik
van nak, né ha há rom kö vér her nyó -
val a cső rük ben, ér kez nek az odú hoz.
Egyet len szén ci ne ge pár és fi ó ká ik a
ta va szi–nyá ri idő szak ban több ki ló -
nyi her nyót pusz títanak el, és ami na -
gyon fon tos, ezért a mun ká ért nem
kér nek egy fil lért sem, és nem hasz -
nál nak egyet len csepp vegy szert sem.

A pá rok éven te né ha két szer is
köl te nek, és fi ó ká ik, ha meg érik a ta -
vaszt, a kö vet ke ző év ben már ma guk
is csa lá dot ala pí ta nak. Etes sé tek
őket té len, ami kor rá szo rul nak az
em be ri se gít ség re! Le het ad ni nap -
ra for gót, sza lon na bőr két, ki vá lo gat -
ják a ka rá cso nyi bejg li dió tör me lé ké -
ből az ehe tő da ra bo kat. Min dig es -
te tölt sé tek fel az ete tőt, hogy a ko -
ra reg gel ér ke zők nek ne kell jen csa -
lód ni uk.

A ci ne gék már ok tó ber ben is ku -
tat nak a még üres ete tő ben, de ilyen -
kor még nincs szük sé gük se gít ség re,
pu col ják csak a gyü mölcs fá kat. A ha -

zai idő já rá si vi szo nyok mel lett de -
cem ber és feb ru ár kö zött kell etet ni.
Ezt per sze a ko rán ér ke ző vagy a ta -
vasz ba nyú ló tél egy ki csit mó do sít -
hat ja.

g Sch midt Egon

Kér dé sek
1. Mi lyen sú lyú egy szén ci ne ge?
2. Hány fi ó ká ja van egy pár nak?
3. Le het őket mes ter sé ges odú ba te -

le pí te ni?

Szén ci ne ge

ME SÉLNEK AZ ÁLL ATOK
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Vá la szok: 1. 18 gramm; 2. 8-12; 3. igen.

6.
Au gus tus csá szár tud ni akar ta, há -
nyan él nek a bi ro dal má ban. Ezért
nép szám lá lást ren delt el. Min den ki -
nek a szü lő vá ro sá ba kel lett men nie,
ahol a hi va tal no kok lis ták ra ír ták az
em be rek ada ta it.

Má ria je gye se, Jó zsef Bet le hem ből
szár ma zott, ezért Ná zá ret ből oda
in dul tak út nak. Már nem sok idő volt
hát ra Jé zus szü le té sé ig, így nem tud -
tak gyor san ha lad ni.

Ami kor vé gül be ér tek Bet le hem -
be, a fo ga dók és ven dég szál lá sok
már mind meg tel tek. Hi á ba ko pog -
tat tak be több aj tón is, se hol sem volt
hely. Egy fo ga dós vé gül meg saj nál ta
őket.

– A ház ban nem tu dok már üres
ágyat ad ni nek tek, de há tul az is tál -
ló ban, a szal mán el al hat tok – mond -
ta ne kik.

Jó zsef és Má ria meg kö szön ték a le -
he tő sé get. Ott, az is tál ló ban szü le tett
meg Jé zus. Má ria be pó lyál ta, és a já -
szol ba fek tet te.

Azon az éj sza kán kü lö nös do log tör -
tént. A kör nyé ken lé vő pász to rok -
nak, akik a nyá ju kat őriz ték a me zőn,

hir te len egy an gyal je lent meg. Nagy
fé nyes ség vet te kö rül őket, ők pe dig na -
gyon meg ijed tek. Nem tud ták, mi
tör té nik. Az an gyal így szólt hoz zá juk:

– Ne fél je tek, mert nagy örö möt
hir de tek nek tek! Ez az egész nép
örö me lesz: meg szü le tett ma az Üd -
vö zí tő, aki az Úr Krisz tus, a Dá vid vá -
ro sá ban. A jel, ami ből fel is me ri tek,
hogy iga zat szó lok, az lesz, hogy ta -
lál tok majd egy kis gyer me ket, aki be -
pó lyál va fek szik a já szol ban.

Ahogy ezt el mond ta, an gya lok
so ka sá ga je lent meg, akik az Is tent di -
csér ték. Ezt mond ták:

– Di cső ség a ma gas ság ban Is ten -
nek, és a föl dön bé kes ség és az em -
be rek hez jó aka rat.

Ezek után a mennyei se reg el tűnt
a pász to rok sze me elől. Ők pe dig így
szól tak egy más hoz:

– Men jünk el egé szen Bet le he mig,
és néz zük meg, ho gyan is tör tént,
ami ről az Úr üzent ne künk.

Gyor san el in dul tak, és meg is ta -
lál ták az is tál lót, amely ben Má ria, Jó -
zsef és a já szol ban fek vő kis gyer mek
volt. Rög tön el is mond ták, hogy kik
ők, és ho gyan ju tot tak ide. Aki csak

hal lot ta, na gyon el cso dál ko zott a
dol gon. 

A pász to rok is tud ták, hogy kü lön -
le ges kis ba bát lát nak, ezért tisz te le -
tük je lé ül le is tér del tek előt te. Az -
után pe dig vissza men tek a me ző re,
a nyáj hoz.

A cso por tok ban he ve ré sző bá rá nyo -
kon ta lál ha tó szó ta gok ból egy-egy
szót ol vas hat tok össze. Mind egyik
csa pat nál egy-egy ál la ton egy plusz
be tű is ta lál ha tó. Pá ro sít sá tok az
össze ol va sott sza va kat a szá mo zott
meg ha tá ro zá sok kal! A plusz be tűk ből
a szám sor alap ján egy szót kap tok.
Ezt küld jé tek be!
1. Jé zus szü le té sé nek az ün ne pe
2. ál la tok őri ző je
3. ez le ge lé szett a me zőn, ami kor Jé -
zus meg szü le tett
4. Jé zus „szü lő há za”
5. Jé zus „böl cső je”
6. Jé zus any ja
7. Jé zus szü lő vá ro sa

Ked ves Gye re kek!
G YE R ME KVÁR

b Mos ta ni hat ré szes so ro za tunk vé gé hez ér tünk. Az össze gyűj tött he -
lyes meg fej té se ket küld jé tek be szer kesz tő sé günk cí mé re (Evan gé li -
kus Élet szer kesz tő sé ge, 1085 Bu da pest, Ül lői út 24.). A bo rí ték ra ír -
já tok rá: Gyer mek vár.

12 e 2011. november 20. Evangélikus Életgyermekoldal

R
A

JZ
: 

JE
N

E
S

 K
A

TA
LI

N

– Jut ka, sze rin ted va ló ban sze ren -
csét len sé get je lent fe ke te macs ká val
ta lál koz ni? – kér de zi a hit ok ta tó.

– Az ege rek szá má ra min den bi -
zonnyal – hang zik a vá lasz.

* * *

– Apa, a múlt kor azt mond tad,
hogy nagy szé gyent ho zok rád a
gyü le ke ze ti ének kar ban a rossz hit -
tan je gye im mi att. Ezer fo rin tot ígér -
tél, ha nem írok elég te len dol go za tot.
Van egy jó hí rem!

– Csak nem si ke rült a dol go za tod?
– Nem, de meg spó rol tam ne ked

egy ez rest!

* * *

Ami kor a hit tan ta nár vissza ad ja a ki -
ja ví tott dol go za to kat, Pé ter re néz ve
így szól:

– Te má sol tál!

– Hon nan tud ja ezt a ta nár nő?
– Na gyon egy sze rű. A pad szom -

szé dod azt vá la szol ta az egyik kér dés -
re: „Nem tu dom.” Ná lad pe dig ezt ol -
va som: „Én sem.”

* * *

To mi el blic cel te a ta nu lást, és fel ké -
szü let le nül ment a hit tan órá ra. A dol -
go zat írás nál az üres lap ra a kö vet ke -
zőt ír ta: „Egye dül Is ten is me ri a vá -
laszt.”

A hit ok ta tó a kö vet ke zőt ír ta a pa -
pír ra vá la szul: „Is ten ötöst ér de mel,
de te csak egyest!”

HUM OR Z SÁK
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b A Pest er zsé be ti Evan gé li kus
Egy ház köz ség adott ott hont no -
vem ber 11-én a Dé li Egy ház ke -
rü let köz gyű lé sé nek, mely re a
„ren des” ta go kon kí vül az egy -
ház ke rü let zsi na ti kül döt tei, va -
la mint az ok ta tá si in téz mé nyek
és az is ko la lel ké szek is meg hí -
vást kap tak. A nyi tó áhí ta tot
Győ ri Já nos Sá mu el, a há zi gaz -
da gyü le ke zet lel ké sze tar tot ta az
Út mu ta tó na pi igé je, Ez 36,26
alap ján. 

„Min den lát szat el le né re vesz tés re áll
a go nosz, hi szen egy re több – ma
már hét mil li árd –, Is ten kép má sá ra
te rem tett em ber él a föl dön. Jó, ha
tud juk, hogy eb ben a ha tal mas em -
ber tö meg ben az Is ten mind annyi -
unk ra egyen ként, sze mé lyen ként
oda fi gyel” – mond ta Győ ri Já nos
Sá mu el.

Ra dos né Len gyel An na egy ház -
ke rü le ti fel ügye lő meg nyi tó sza vai
után a köz gyű lés egy per ces né ma fel -
ál lás sal em lé ke zett az ok tó ber 26-án
el hunyt dr. Kéry La jos ra, a Pes ti Egy -
ház me gye ko ráb bi fel ügye lő jé re, a
Dé li Egy ház ke rü let hű ség ér me sé re.

Az egy há zunk ban fo lyó hit ok ta -
tás ról tar tott elő adást Rozs-Nagy
Szil via. A lel kész – aki ez év áp ri li -
sá tól egy há zunk or szá gos iro dá ja
ok ta tá si és is ko lai osz tá lyá nak hit tan -
re fe ren se – be szá molt ed dig vég zett
mun ká já ról, és emel lett ki tért ar ra is,
mennyi re meg ne he zí ti a szak má -
ban dol go zók hely ze tét az, hogy

még nem ké szül tek el a hit ok ta tás
irány el vei és a szol gá lat ról szó ló
sza bály ren de let. Bő sé ges adat sor -
ral szem lél tet te az or szá gos és a
déli ke rü le ti hely zet ké pet. Kor osz tá -
lyon ként (az óvo dá tól a kö zép is ko -
lá ig) és té mán ként (a hit ok ta tók
hely ze té től a be is ko lá zá si ada to kig)
át te kin tet te, mit mu tat nak a szá mok,
és mi lyen fel ada tok áll nak a dé li ke -
rü let előtt a kö vet ke ző évek ben.

A részt ve vők – töb bek kö zött –
meg tud hat ták, hogy a hit ok ta tás or -
szá go san el ső sor ban az in téz mé -
nyek ben tör té nik, és át la go san hét di -
ák van egy-egy hit tan cso port ban.
Az evan gé li kus fenn tar tá sú is ko lák -
ban az evan gé li kus ta nu lók lét szá ma
át la go san hu szon há rom szá za lék. A
fel vá zolt te en dők kö zött ott sze re pelt

a hit ok ta tá si stra té gia meg al ko tá sa,
az evan gé li kus ok ta tá si in téz mé nyek
nép sze rű sí té se, va la mint a gyü le ke -
ze ti hit ok ta tás meg erő sí té se úgy,
hogy az ne men jen az in téz mé nyi ok -
ta tás ro vá sá ra. Szív ügy nek kell te kin -
te ni a mi nő sé gi hit ok ta tást – tet te
hoz zá az elő adó.

A hoz zá szó lá sok ban el hang zott,
hogy ke vés a vi lá gi, nem lel kész hit -
ok ta tó. A részt ve vők fon tos nak tar -
tot ták, hogy a gyü le ke ze ti lel kész
le gyen je len az is ko lá ban is. A dé li ke -
rü le ti ok ta tá si in téz mé nyek ben öt -
ezer-nyolc száz gyer me ket ta ní ta -
nak-ne vel nek – az ez zel já ró fe le lős -
ség re hív ta fel a fi gyel met egy má sik
hoz zá szó ló, majd hoz zá tet te: „Ne
fél jünk et től a fel adat tól, mert Is ten
ezt bíz ta ránk, er re akar ben nün ket
hasz nál ni.” 

An dor ka Ár pád, a Dé li Egy ház ke -
rü let fel ügye lő he lyet te se a részt ve -
vők nek már elő ze te sen meg kül dött
táb lá za tok se gít sé gé vel Egy ház ke rü -
le tünk a szá mok tük ré ben cím mel
tar tott elő adást, mely ből a zá ró
mon da tok kí ván koz nak ide: „Lát ni
kell, hogy evan gé li kus kö zös sé ge ink
több sé gé ben meg van az él ni aka -
rás… a 2011. évi nép szám lá lá si ada -
tok és még sok egyéb szem pont
alap ján szük sé günk lesz új ra ter ve -
zés re az evan gé li kus ság meg tar tá -
sá ért.”

Egy há zunk zsi na tá nak lel ké szi, il -
let ve nem lel ké szi el nö ke, Ko rá nyi
And rás és Mun tag And rás a jö vő re
ese dé kes vá lasz tá sok ról szólt. Tá jé -
koz ta tó ju kat élénk ér dek lő dés kí -
sér te, és hoz zá szó lá sok kö vet ték.

A 2012. évi mun ka ter vet az egy -
ház ke rü let püs pö ke, Gáncs Pé ter
ter jesz tet te a köz gyű lés elé. A do ku -
men tu mot a tes tü let egy han gú lag el -
fo gad ta. A már ci us 1–2. kö zött meg -
ren de zen dő, Hi va tás gon do zó na pok
ak tív lel ké szek nek cí mű kon fe ren ci -
á tól a de cem ber 7-i nyug dí jas lel -
kész-ta lál ko zó ig tar tal maz programo -
kat a mun ka terv. 

A ke rü let teo ló gus-ösz tön dí ja sa -
i nak be mu tat ko zá sa után Ká posz ta
La jos ügy vi vő lel kész a Gusz táv Adolf
Se gély szol gá lat mun ká já ról szá molt
be, majd – az egyéb na pi ren di pon -
tok meg tár gya lá sa után – a ven dég -
lá tó gyü le ke zet íz le tes ebéd jé nek el -
fo gyasz tá sá val ért vé get a ke rü leti
köz gyű lés.

g – wisz ki densz ky –

…dé len
b Ige hall ga tás sal, Bart ha Ist ván

ba las sa gyar ma ti lel kész áhí ta tá -
val kez dő dött no vem ber 11-én az
Észa ki Egy ház ke rü let köz gyű lé -
se. Az őszi hely szín is mét a bu -
da hegy vi dé ki gyü le ke zet temp -
lo ma volt.

Fa bi ny Ta más püs pök be szá mo ló já -
nak fó ku szá ba – össz hang ban a
2011/12-es mun ka prog ram cí mé vel –
a meg erő sö dést ál lí tot ta. Elő ször az el -
múlt de kád el szo mo rí tó nép moz -
gal mi ada ta i ra tá masz kod va a kon fir -
man du sok szá má nak csök ke né sé re
hív ta fel a fi gyel met, majd – Is ten igé -
jé nek fé nyé ben – hat pont ban szólt
a meg erő sö dés kü lön bö ző as pek tu -
sa i ról (bel ső em ber, má sok, csa lád és
há zas ság, tör vé nyes ség, gyen gék,
tár sa dal mi szol gá lat).

Ben czúr Lász ló ke rü le ti fel ügye lő
je len té sé ben rész le tez te a mö göt -
tünk ál ló mun ka év ben le zá rult, a
most fo lya mat ban lé vő, il let ve a jö -
vő re in du ló egy ház ke rü le ti pro jek te -
ket. Az egy há zun kat érin tő szer ve zeti
vál to zá sok ról el mond ta, hogy bár
azok „csak az em be ri kö zös sé gek
rend sze rét mó do sít ják, bíz nunk kell
ab ban, hogy mind ez nem a ha ta lom
bir to klá sá ért ví vott küz de lem, ha nem
esz kö ze an nak, hogy mind annyi -
unk nak a fi gyel me az üd vös ség ho zó -
ra irá nyul jon.”

A hoz zá szó lá sok so rá ban Bak Pé -
ter, a Dél-Pest Me gyei Egy ház me gye
fel ügye lő je is mer tet te a no vem ber 4–
6-ai rév fü lö pi or szá gos fel ügye lői

kon fe ren cia ál lás fog la lá sát a 2012-ben
ese dé kes ál ta lá nos tiszt újí tás sal kap -
cso lat ban. Ez után tett elő ter jesz té sé -
vel kö zel egy órás, konst ruk tív vi tát
vál tott ki, amely nek ered mé nye ként
a köz gyű lés ja vas la tot fo gal ma zott
meg a zsi nat szá má ra. E sze rint ké -
rik, hogy a 2012. évi tiszt újí tá son
meg vá lasz tan dó ta gok és tes tü le tek
– a gyü le ke ze ti szin tet ki vé ve – egy -
sze ri, rend kí vü li al ka lom mal két év -
re szó ló man dá tu mot nyer je nek el. Ez
idő alatt pe dig a zsi nat olyan egy ház -
szer ve ze ti struk tú rát al kos son meg,
amely meg fe lel a szak mai el vá rá -
sok nak, va la mint egy há zunk gaz da -
sá gi, tár sa dal mi és szo ci á lis hely ze -

té nek. A köz gyű lés a ha tá ro za ti ja vas -
la tot egy el len sza va zat tal és egy tar -
tóz ko dás mel lett el fo gad ta.

A má sik, na gyobb vissz han got
kel tett té ma Krá mer György püs pök-
he lyet tes nek a di gi tá lis szol gá lati
nap ló val kap cso la tos be szá mo ló ja
volt. A nap lót a ke rü let lel ké sze i nek

het ven szá za lé ka rend sze re sen hasz -
nál ja, és úgy tű nik, a kez de ti el len -
ér zé sek mos tan ra fel ol dód tak –
mind azon ál tal fo lya ma to san ér kez -
nek a fej lesz tés re vo nat ko zó vissza -
jel zé sek. Do náth Lász ló csil lag hegy–
bé kás me gye ri lel kész fel hív ta a je len -
lé vők fi gyel mét a rend szer adat vé del -
mi és adat ke ze lé si prob lé má i ra. Töb -
bek kö zött ja va sol ta, hogy az adat -
ke ze lést il le tő en 2012-ben át fo gó
tör vény szü les sen az egy ház ban. A
köz gyű lés a ja vas la tot egy han gúlag
el fo gad ta. 

Az idő pont-egyez te tést kö ve tő en
Ben czúr Lász ló ki fe jez te óha ját, hogy
hasz nos len ne, ha – az ál ta lá nos tá -

jé ko zott ság ér de ké ben – a hi va ta los
kül döt tek mel lett az ér dek lő dő gyü -
le ke ze ti ta gok is na gyobb szám ban
ven né nek részt a köz gyű lé se ken. 

A kö vet ke ző, ta va szi ke rü le ti köz -
gyű lés 2012. áp ri lis 20-án lesz a nyír -
egy há za-kert vá ro si gyü le ke zet ben. 

g Horváth-Hegyi Áron

…északon

b Egy ház ke rü le ti köz gyű lés re hív -
ták a Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy -
ház ke rü let sza va za ti és ta nács -
ko zá si jog gal ren del ke ző tag ja -
it az el múlt hét szom bat já ra a
ke rü let győ ri szék há zá ba. A nyi -
tó áhí ta tot Smi dé li usz Zol tán, a
So mogy-Za lai Egy ház me gye es -
pe re se tar tot ta.

A köz gyű lés Sze me rei Já nos püs pö ki
je len té sé nek meg hall ga tá sá val és
meg vi ta tá sá val kezd te mun ká ját – bár
je len tés ről iga zá ból nem, ta lán in kább
be szá mo ló ról be szél he tünk, hi szen
alig fél év telt el a püs pök be ik ta tá sa

óta. Sze me rei Já nos szólt az in du lás
ne héz sé ge i ről, meg sza po ro dott szol -
gá la ta i ról, pro to kol lá ris kö te le zett sé -
ge i ről és terv be vett lá to ga tá sa i ról az
egy ház ke rü let lel ké sze i nél. Sza bó
György egy ház ke rü le ti fel ügye lő az
elő ző köz gyű lés óta el telt idő szak ról
adott tá jé koz ta tást a tes tü let tag ja i nak.

A két je len tés meg hall ga tá sa és
meg vi ta tá sa után a meg je len tek nek
ar ról kel lett dön te ni ük, kit de le gál ja -
nak az egy ház ke rü let kép vi se le té ben
egy há zunk gyűj te mé nyi ta ná csá ba. D.
Ke ve há zi Lász ló, az ed di gi meg bí zott
ugyan is – Bu da pest re köl tö zé se okán
– le mon dott, így kép vi se let nél kül
ma radt a nyu ga ti ke rü let. Mi vel ke -
ve sebb mint egy év van hát ra a je len -
le gi cik lus ból, vá lasz tás ra nem kel lett
sort ke rí te ni, ele gen dő volt csu pán
meg bíz ni va la kit. A köz gyű lés Ko vács
Ele o nó rát, a Fej ér-Ko má ro mi Egy -
ház me gye gyűj te mé nyi elő adó ját
bíz ta meg az zal, hogy a nyu ga ti ke -
rü let kép vi se lő je ként ve gyen részt a
gyűj te mé nyi ta nács mun ká já ban.

A to váb bi ak ban a ke rü let ha vi lap -
já nak, a Du nán tú li Ha rang szó nak a
jö vő jé ről esett szó. A püs pök sze mé -
lyé nek vál to zá sá val az ad di gi fő szer -
kesz tő, Me nyes Gyu la volt püs pö ki
tit kár nem vál lal ta to vább a lap el ké -
szí té sét, így a jú ni u si volt az utol só
szám. Az egy ház ke rü let ve ze té se azt

ter ve zi, hogy de cem ber kö ze pén tet -
sze tős, ele gáns, szí nes ki ad ványt je -
len tet meg – Du nán tú li Kró ni ka
2011 cím mel –, amely össze fog lal ja
mind azt, ami ez év ben a ke rü let ben
és a gyü le ke ze tek ben tör tént. A ki ad -
ványt a Du nán tú li Ha rang szó elő fi -
ze tői meg kap ják, de gyü le ke ze ti ter -
jesz tés ben is hoz zá fér he tő lesz. A jö -
vő év től pe dig – a ter vek sze rint – ne -
gyed éven te je len ne meg a Du nán túli
Ha rang szó.

Az egyéb na pi ren di pon tok kö zött
több dön tést is ho zott a köz gyű lés.
Ha tá ro zott ar ról, hogy a ka pos vá ri
gyü le ke zet a ke rü let kü lön ke re té nek
ter hé re hat száz ezer fo rint se gélyt
kap jon lel kész la ká sá nak fel újí tá sá hoz;
to váb bá ar ról, hogy az egy ház ke rü -
let ala pít son ösz tön dí jat, ame lyet
két teo ló gus ve het ne igény be ta nul -
má nyai foly ta tá sá hoz. 

Ar ról is ha tá roz tak a köz gyű lé si ta -
gok, hogy egy ház ke rü le ti hű ség dí jat
ala pí ta nak, amellyel egy-egy gyü le ke -
ze ti lel kész, il let ve köz egy há zi szol gá -
lat ban ál ló sze mély te vé keny sé gét is -
me rik el. Ugyan csak sze ret nék dí jaz -
ni az év dia kó ni ai mun ká sát. A rész -
le tes sza bá lyok ki dol go zá sá ra bi zott -
ság ala kult, tag jai: Töl li Ba lázs, dr. Há -
ri Ti bor és Smi dé li usz Zol tán.

A gré mi um meg ha tá roz ta a püs -
pök he lyet tes szol gá la tá nak anya gi
ke re te it, és dön tött ar ról is, hogy az
egy ház ke rü le ti al kal mak nem lesz nek
tel je sen költ ség men te sek. 

A köz gyű lés vé gén a jö vő évi egy -
ház ke rü le ti prog ra mok idő pont ja it
és hely szí ne it rög zí tet ték a tes tü let
tag jai.

g Kiss Mik lós
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Összeállította: Boda Zsuzsa

Száz hat van hét év vel ez előtt, 1844
őszén jött elő ször evan gé li kus lel kész
Óbu dá ra, hogy a ke vés szá mú evan -
gé li kus – akik ad dig a re for má tu sok -
hoz jár tak – rend sze res lel ki gon do -
zás ban ré sze sül jön, és a lu the ri ta nok
sze rin ti ige hir de tést hall jon. 

Má ria Do rottya ná dor né ka rol ta fel
a bu dai evan gé li kus ság ügyét. A lel ki
élet meg ele ve ní té se ér de ké ben Bau ho -
fer Györ gyöt meg hív ta Bu dá ra lel -
kész nek. A pásztor egy hó nap pal Bu -
dá ra ér kez te után meg kezd te gyü le ke -
zet szer ve ző mun ká ját Óbu dán is, ahol
né hány tíz, job bá ra na gyon sze gény,
igé re szom ja zó evan gé li kust ta lált.

Az év ti ze de ken ke resz tül nagy
sze gény ség gel küsz kö dő kö zös ség
lel ki leg azon ban egy re erő sö dött.
1846-ban már is ko lá ja volt, amely nek
ok ta tá si szín vo na la a vá ros el is me ré -
sét is el nyer te.

A gyü le ke zet nagy ál ma, hogy
anya egy ház zá szer ve ződ hes sen, 1909-
ben va ló sul ha tott meg. Mohr Hen rik
bu dai se géd lel készt hív ták meg, aki
sok szí nű gyü le ke ze ti éle tet ala kí tott
ki, egy le tek be, kö rök be szer vez te a hí -
ve ket, ní vós kul tu rá lis ren dez vé nye -
ket tar tott, ame lyek be vé te lét min dig
jó té kony cé lok ra jut tat ták. A nő egy -
let pél dá san szer ve zte a szo ci á lis
gon dos ko dást. Az igé nyes ze nei éle -
tet ki vá ló, nagy lét szá mú gyer mek kó -
rus is erő sí tet te.

A temp lom 1935-ben Fried rich
Ló ránt épí tész ter vei sze rint épült. A
kí vül ről mord nak tű nő épület be lül

fi nom ará nya i val, ne mes egy sze rű sé -
gé vel, szép ka zet tás mennye ze té vel
meg ra gad ja és ma rasz tal ja a be té rőt.

A mai gyü le ke zet ben is át él jük az
ige meg tar tó ere jét.

A kö zös ség tag jai kor cso por ton -
ként ta lál koz hat nak egy más sal. A
ki csik ovis hit ta non, va sár na pi gyer -
mek órán. A kis ba bás szü lő ket a cse -
cse mők igé nyei sze rint ki ala kí tott
fé szek be vár juk is ten tisz te let re az
aka dály men te sí tett temp lom ba. 

Hit ok ta tást vég zünk gyü le ke zeti
ke re tek kö zött és fe le ke ze ti is ko lá ban
is. Te het ség gon do zás mű kö dik pe da -
gó gu sa ink rész vé te lé vel. A fi a ta lok -
nak össze tar tó, egy mást hor do zó if -
jú sá gi kö rük van, ame lyet nyá ron tá -
bo ro zás sal is erő sí te nek. Két fel -
nőtt-bib lia órai cso port mű kö dik. A
pres bi te ri ima kör a lel ki élet mo tor -
ja. Csa lá di is ten tisz te le tek, kö zös ség -
épí tő na pok, ki rán du lá sok ad ják a vá -
zát a gyü le ke zet min den nap ja i nak.

I S TEN TI SZ TE LETKÖZ VE TÍ TÉ S
A DU NA TE LE VÍ Z I Ó BAN

Be mu tat ko zik az Óbu dai
Evan gé li kus Egy ház köz ség

Evan gé li kus
is ten tisz te let
a Du na
Te le ví zi ó ban
No vem ber 27-
én, ad vent el ső

va sár nap ján 10 órá tól is ten tisz -
te le tet lát ha tunk a Du na Te le ví -
zi ó ban Óbu dá ról. Igét hir det
Bá lint né Var sá nyi Vil ma lel kész.

Evan gé li kus mű so rok a Ma gyar Te le ví zi ó ban
• No vem ber 20-án, va sár nap Evan gé li kus ma ga zin cím mel egy há zunk

mű so rát lát hat juk az m1-en 10.15-kor, az m2-n 13.20-kor. A mű sor ban
be szá mo lunk a Lu ther vá lo ga tott mű vei könyv so ro zat 5. kö te té nek be -
mu ta tó já ról, a Szteh lo-ösz tön dí jak át adá sá ról, va la mint el lá to ga tunk
Pol gár Ró zsa mű ter mé be is. Az adást dr. Blázy Ár pád áhí ta ta zár ja.

• No vem ber 20-án, va sár nap az m1-en 11.05-kor, az m2-n 14.05-kor Szlo -
vá kok az evan gé li kus egy ház ban cím mel lát ha tunk össze ál lí tást. A mű -
sor a tel jes ség igé nye nél kül szól ar ról a tra dí ci ó ról, me lyet a szlo vák
gyö ke rű ke gyes ség je lent egy há zunk éle té ben.

Szer kesz tő: Nagy Lász ló, ren de ző-ope ra tőr: Hor váth Ta más.

H I R D E T É S

Bár ah hoz, hogy egy em ber va ló ban
bol dog nak érez ze ma gát, ön ma gá ban
ke vés, ha csak a kül ső, fi zi kai kö rül -
mé nyek van nak rend ben, a hű vös
őszi-té li na po kon ta gad ha tat la nul
jól esik a meg fe le lő en fű tött szo bá ban
len ni.

Ha el te kin tünk a ru há zat meg vá -
lasz tá sá tól, ak kor a kö vet ke ző té -

nye zők be fo lyá sol ják nagymér ték -
ben a hő ér ze tün ket:

A le ve gő hő mér sék le te. Ál ta lá nos -
ság ban el mond ha tó, hogy té len hu -
szon két Cel si us-fo kos, nyá ron hu -
szon négy-hu szon hat fo kos hő mér -
sék le ten érez zük jól ma gun kat, ha
nem vég zünk kü lö nö sebb meg eről -
te tés sel já ró fi zi kai mun kát.

A hő mér sék let egyen le tes sé ge. Az
ide á lis az, ami kor a lá bunk egy-két

fok kal me le geb ben van, mint a fe -
jünk. Ha az ide á lis tól el tér a szo ba -
hő mér sék let el osz lá sa, ak kor hi de -
gebb nek érez zük, mint ami lyen va -
ló já ban, kü lö nö sen ak kor, ha a pad -
ló hi de gebb – már pe dig ra di á to ros
fű tés nél ez ép pen így van. Ezt a
prob lé mát úgy le het kom pen zál ni, ha
emel jük a szo ba hő mér sék le tét.

A lég moz gás (hu zat). Zárt tér ben
az em ber na gyon rosszul vi se li a
lég moz gást. Hu za tos he lyen több,
akár há rom-négy fok kal ma ga sabb
hő mér sék let szük sé ges ah hoz, hogy
ne fáz zunk.

A le ve gő ned ves ség tar tal ma. A
ma ga sabb pá ra tar ta lom nö ve li a hő -
ér ze tün ket, de en nek húsz fok kör -
nyé kén mi ni má lis ha tá sa van. In kább
nyá ron fon tos, ami kor a pá ra tar ta lom

csök ken té sé vel el vi sel he tőb bé vá lik
a me leg.

A bel ső fe lü le tek hő mér sék le te. A
kör nye ze tünk ben lé vő fe lü le tek hő -
mér sék le te fe le lős az em be ri test hő -
le adá sá ért. A fen tebb em lí tett hu szon -
két fo kos hő mér sék le tet ak kor érez -
zük ked ve ző nek, ha a fa lak hő mér sék -
le te is kö zel van eh hez az ér ték hez. Ha
a fa lak hő mér sék le te en nél lé nye ge -
sen ala cso nyabb, ak kor fáz ni fo gunk,
és csak to váb bi tü ze lő anyag el ége té -
sé vel tu dunk meg fe le lő hő mér sék le -
tet elérni. Ezért fon tos, hogy a fa lak
meg fe le lő en szi ge tel tek le gye nek.

A pad ló- és fal fű tés elő nyei
A fen ti ek ből lát szik, hogy fe lü let fű -
tés sel lé nye ge sen jobb hő ér zet biz to -
sít ha tó. Egyen le te sebb hő mér sék let
lesz, nincs bel ső lég moz gás, kel le me -
sen me le gek a fe lü le tek, rá adá sul a láb
zó ná já ban van me le gebb, ahogyan
sze ret jük.

Még egy fon tos érv: a pad ló fű tés
és a fal fű tés gya kor la ti lag lát ha tat lan,
és nem vesz el he lyet a la kó tér ből.

Szi ge te let len kül ső fa lak ra, pad lók -
ra azonban ne ter vez zünk fe lü let fű -
tést, mert ez zel a meg ol dás sal az ut -
cát fog juk fű te ni! Ha son ló okok ból a
bel ső ol da lon ke rül jük az olyan bur -
ko la to kat (pad ló sző nyeg, par ket ta,
pa ra fa), ame lyek jó hő szi ge te lők, így
meg aka dá lyoz zák, hogy a fű tő csö vek
a szo ba fe lé ad ják le a hőt.

g Szer kesz tet te: Ko csis Ist ván

Hol a bol dog ság mos ta ná ban?

Falhűtő rendszer Balatonszárszón

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

A fo lyó irat Itt zés Já nos nyu gal ma -
zott püs pök ige hir de té sé vel kez dő dik.
A Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke rü -
let ko ráb bi lel ké szi ve ze tő je bú csú zá -
sa al kal mán bi zony sá got tett az apos -
to li szol gá lat szép sé ge sen ne héz,
csak Krisz tus ban el hor doz ha tó, fe le -
lős ség gel és mél tó ság gal fel ruhá zott
vol tá ról.

Foly ta tó dik a lu the ri teo ló gi át
min den ki szá má ra ért he tő en meg -
szó lal ta tó so ro zat a theo lo gia cru cis -
ról szó ló té ma má so dik ré szé vel,
ame lyet Vég he lyi An tal je gyez.

Há rom ta nul mány kö zül az el ső -
ben Bö röcz Eni kő is mer te ti meg az
ol va sót Or dass La jos éle té nek nagy -

bör zsö nyi ese mé nye i vel. A bib lia ma -
gya rá zat iránt ér dek lő dők szá má ra
min den bi zonnyal cse me ge lesz No -
votny Dá ni el ki csi nyek ről szó ló ta -
nul má nya. A Tu bán Jó zsef tol lá ból

szü le tett har ma dik ta nul mány pe dig
azo kat a le he tő sé ge ket és ve szé lye -
ket tár ja fel, ame lyek a ke resz tyén -
ség és más val lá sok kap cso la tá ból
ered nek.

A fo lyó irat meg em lé ke zik a száz -
hu szon öt éve szü le tett teo ló gus óri -
ás ról, Karl Barth ról, lu the rá nus
szem mel, és az ol va sók fi gyel mé be
ajánl ja Itt zés Já nos Ha csak cí mű,
kö zel múlt ban meg je lent kö te tét.

Vé gül a Pos tánk ból ro vat ban Fa -
biny Ti bornak egy ko ráb ban meg je -
lent ta nul má nyá hoz írt hoz zá szó lás
ol vas ha tó.

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

Fo lyó irat-aján ló

Meg hí vó
Az Ini ci a ti va Pro tes táns Vál lal ko zói Egye sü let, a Kis -
kő rö si Evan gé li kus Egy ház köz ség és a Bács-Kis kun
Evan gé li kus Egy ház me gye meg hív ja önt a ke resz tyén
vál lal ko zók fó ru ma cí mű ren dez vé nyé re, amely no -
vem ber 25-én, pén te ken 16 óra kor lesz Kis kő rö sön,
az evan gé li kus ima ház ban (Lu ther tér 3.).
Ter ve zett na pi rend:
• Áhí tat (Lup ták György es pe res)
• Dr. Bo ros Im re: „Quo va dis, Ma gyar or szág?” – Mer -

re tart ma ha zánk és Eu ró pa gaz da sá ga? (Az elő -
adó köz gaz dász, volt PHA RE-mi nisz ter.)

• Dr. Sza bó La jos: „Áll va ma rad ni a vál ság ban” – Is -
ten hit és er kölcs, a ki ak ná zat lan le he tő sé gek. (Az
elő adó evan gé li kus teo ló gi ai ta nár, az Evan gé li kus
Hit tu do má nyi Egye tem rek to ra.)

• Ko ren And rás: Be mu tat ko zik az Ini ci a ti va Egye -
sü let… (Az elő adó mér nök, vál lal ko zó, az egye sü -
let el nö ke.)

A rész vé tel in gye nes.
Je lent ke zés, ér dek lő dés te le fo non, a 20/824-4748-as
szá mon. 
Je lent ke zé si ha tár idő: no vem ber 24.

H I R D E T É S

Meg hí vó
A Bács-Kis kun Evan gé li kus Egy ház me gye no vem -
ber 26-án Kis kő rö sön tart ja idei pres bi te ri csen des -
nap ját. Az al ka lom ra sze re tet tel hív juk a pres bi te re -
ket, kép vi se lő ket, az egy ház köz sé gek tiszt ség vi se lő -
it. A nap té má ja: Öröm és bol dog ság.
Ter ve zett prog ram:
• 10.00: Kez dés, ének lés, be mu tat ko zás (Lup ták

György es pe res)
• 10.15: Elő adás – dr. Schaff ha user Fe renc fő is ko -

lai ta nár, rek tor (Pe tő In té zet)
• 11.00: Szü net
• 11.15: Elő adás – dr. Sza bó La jos teo ló gi ai ta nár,

rek tor (Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem)
• 12.00: Meg be szé lés
• 13.00: Ebéd
• 14.00: Be szél ge tés – Mit tu dunk egy más ról?

Együtt örül ni, együtt ke res ni a meg ol dást –
mo de rá tor: Kis Já nos

• 15:00: Is ten tisz te let és úr va cso ra (Lup ták György)
A részt ve vők lét szá mát (az ebéd ren de lés mi att)
kér jük no vem ber 25-én 12 órá ig a 78/311-724-es te -
le fon szá mon be je len te ni!

H I R D E T É S
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A kez det kez de tén a nagy Úr is ten ül -
te tett egy ker tet, fog ta az em bert, és
be le he lyez te eb be a kert be, hogy
mű vel je és őriz ze. Így ad ta ne ki ott -
ho ná ul, ahol har mó ni á ban él het ön -
ma gá val, a kör nye ze té vel és min de -
nek Te rem tő jé vel. Él te tő kap cso lat -
ban az Élet For rá sá val és a Lé te zés
Cél já val. Az ok és cél lo gi kus, az az lo -
gosz sze rin ti, igei kap cso lat rend sze -
ré ben, tud va, mi van fönt, és mi van
lent, mi van elöl, és mi há tul, mi az
el sőd le ges, és mi a má sod la gos, mi a
jó, és mi a rossz – mert nem az em -
ber mind ezek mér cé je, nem ő dönt
ezek fe lől, ezért ezek nem re la tí vak. 

Édent, a ren de zett ker tet nem ő
hoz ta lét re, ott ab szo lút rend ural ko -
dik, ame lyet nem meg ér te ni vagy bí -
rál ni kell, ha nem él ni ben ne és örül -
ni ne ki. Tisz ta vi szo nyok kö zött, át -
te kint he tő rend ben, igaz és őszin te
lel ki is me ret tel, bé ké ben. Nem tör ve
más éle té re, nem él ve más ká rá ra,
nem be nyo mul va más élet te ré re,
nem ve szé lyez tet ve a jö vőt. Él ve a
gyü mölcs ből, ame lyet ez a kert hoz,
és ame lyet meg hoz jö vő re is, mert a
gyü mölcs is te ni ado mány.

En nek az em be ri éle tet biz to sí tó is -
te ni rend nek jel ké pe a gyü möl csös kert.
Szin te szak rá lis hely, ahol le vett sa ru -
val kel le ne jár ni, mert szel lős al ko nyat -
kor ott jár gyö nyör köd ve az Úr is.

Ker tet, gyü möl csös ker tet lét re -
hoz ni a bé ke, a har mo ni kus élet utá -
ni vágy ki fe je ző dé se. A lé lek vissza -
vá gyó dá sa e vad vi lág ból Is ten gond -
vi se lő ol tal má ba.

Ó, én lát tam a bűnt: szö ges ba -
kancs ban jár tuk a té esz ide jé ben
ta go sí tott ha tárt, fel ha gyott sző lő ket,
a va la mi kor gyü mölcs fák kal te le ül -
te tett mezs gyék hűlt he lyét, a má ra
rossz ga zo sok ká si lá nyult domb ol da -
la kat, ahol már csak az er dei vad kan
rág és a me zei vad le gel. Lát tunk föl -
dön he ve rő dió fa ko ro ná kat, ame lyek
alól a drá ga desz ká nak va ló tör zset
el vit ték élel mes tol va jok, egy ké zi fű -
résszel ki vá gott, érett gyü mölccsel
ra kott cse resz nye fát – va la kik né -
hány ki ló cse resz nyét akar tak szed -
ni, és egy sze rűbb, ha nem kell nyúj -
tóz kod ni. Olyan vad vi lág ban élünk,
ahol az azon na li, pénz ben mér he tő
ha szon min den nél fon to sabb. A
szép ség nél is, gye re ke ink jö vő jé nél
is, a tisz tes ség nél is, Is ten nél is. 

Tud juk, nin csen itt ma ra dan dó
vá ro sunk, ha nem az el jö ven dőt ke -
res sük. Úton já runk, egy szer to vább
kell in dul ni… Ván do rok va gyunk, de
nem ka lan do rok! Nem csa tan go -
lunk ke resz tül-ka sul az éle ten, ha nem
za rán dok lunk a cél fe lé: az el jö ven -
dőt ke res sük. Ván dor lá sunk ide je
ke re sés és rá ta lá lás iz gal má ban, bűn -

bá nat és ke gye lem meg ta pasz ta lá sá -
ban te lik. Nem gá zol ha tunk pénz éhes
des per adók ként ke resz tül az éle ten,
má sok éle tén, pénz zé té ve, ami pénz -
zé te he tő, és ér ték te len nek ki ki ált va
azt, amit nem be csül a ban kár szel -
lem. Is ten né pé nek, a Jé zus nyom do -
ka in já ró ke resz tény gyü le ke zet nek
ezt az igei üze ne tet is kép vi sel nie kell
eb ben a vég ze te sen fél re csú szott,
is ten te len uzso ra ci vi li zá ci ó ban.

A ke resz tény kö zös sé gek, a kö zép -
kor ban a ko los to rok, ké sőbb a pro -
tes táns gyü le ke ze tek is a kert épí tés,
gaz dál ko dás pél da adói vol tak. Köz -

is mert, hogy a szar va si evan gé li kus
lel kész, Tes se dik Sá mu el há rom száz
gyü mölcs faj tát ne me sí tett és ho no -
sí tott meg. Ezt a ha gyo mányt és
„igei kul túr fel ada tot” ápol ta és foly -
tat ta a múlt ban a bé ri gyü le ke zet is,
ami kor – a ré gi pénz tár köny vek ta -
nú sá ga sze rint – gyü mölcs fa is ko lát
tar tott fenn, és ol tás ra, szem zés re ta -
ní tot ta a gyü le ke zet fi a it.

* * *

A Jö vő Nem ze dé kek Or szág gyű lé si
Biz to sá nak Hi va ta la kez de mé nye -
zé sé re egy há zunk meg ál la po dást írt
alá a ré gi Kár pát-me den cei gyü -
mölcs faj ták meg őr zé sé ről (Össze fo -
gás ter mé sze ti örök sé günk és ér té ke -
ink meg őr zé sé ért, Evan gé li kus Élet,
szep tem ber 18., 10. o.). En nek a meg -
ál la po dás nak el ső ered mé nye a Bé -
ri Evan gé li kus Egy ház köz ség ben a
má ra el ha gyott és rész ben tönk re -
ment, há rom ezer-há rom száz négy -
zet mé te res pa pi gyü möl csös nek a fel -
újí tá sa. A mun ka kert ter vét Ilon -
czai Zol tán, a Bük ki Nem ze ti Park
szak em be re ké szí tet te el.

A gyü mölcs fa ül te tés ben részt vett
az or szág gyű lé si biz tos hi va ta lá nak
min den dol go zó ja, élü kön dr. Fü löp
Sán dor om buds man nal. Azon a bo -
ron gós, őszi na pon a fa lu vé gi, más -
kor csen des és el ha gyott tel ken szí -

nes és han gos csa pat ci pelt, ásott, la -
pá tolt, ön tö zött, iz zadt. Az ar ra já ró,
a szo kat lan lát vá nyon el cso dál ko zó fa -
lubé li ki sebb ség ál mél kod va és nagy
za var ban kér dez te: mi akar ez len ni?
És le het, hogy ma guk ban azt gon dol -
ták: édes bor tól ré sze ged tek meg. 

A gyü le ke zet nagy meg tisz tel te tés -
nek vet te, hogy nem csak a szer ve zés -
ben és az anya gi ak elő te rem té sé -
ben, ha nem a két ke zi mun ká ban is
részt vet tek az or szág gyű lé si biz tos

hi va ta lá nak dol go zói. A gyü le ke zet
asszo nyai nagy sze re tet tel lát ták ven -
dé gül a kert épí tő csa pa tot stíl sze rű -
en há zi sü té sű ke nyér rel, csip ke-, vad -
kör te-, sző lő- és birs lek vár ral, ha zai
bor ral – min den nel, ami ételt s italt
e szép fa lu te rem. 

Né hány nap pal ké sőbb, az őszi
szü net ben, a gyü le ke zet gye re kei fe jez -
ték be a fa ül te tést. A kö zös ebé det vi -
dám sza lon na sü tés sel ol dot tuk meg,
így egy úttal a gyü möl csös öreg fá i nak
szá raz ága i tól is meg sza ba dul tunk.
Mint egy száz húsz kü lön bö ző gyü -
mölcs fát ül tet tünk, min den gyü mölcs -
ből több faj tát, rész ben ré gi Kár pát-
me den cei faj tá kat. Cé lunk, hogy a
gyü möl csöst a ki fe je zet ten bé ri, má -
ra csak egy-egy pél dány ban meg ta lál -
ha tó kör te-, al ma- és szil va faj ták kal
gaz da gít suk. Ta vasszal pe dig a gyü le -
ke ze ti ház ban gyü möl csész tan fo lya -
mot szer ve zünk el ső sor ban fi a tal ja ink -
nak, de min den ér dek lő dő nek is.

A gyü le ke zet kö te le zett sé get vál lalt
a gyü möl csös kert ápo lá sá ra, fenn tar -
tá sá ra, a faj ták nyil ván tar tá sá ra, ol tó-
és szem ző vesszők biz to sí tá sá ra, va la -
mint ar ra, hogy a min ta kert ben szí -
ve sen fo ga dunk ér dek lő dő ket, és ez -
zel hir det jük a Ren det, amely után vá -
gyik a lel künk. Vi szont a kert min den
fá já ról sza ba don ehe tünk…

g Thu ránsz ky Ist ván

A kert min den fá já ról
sza ba don ehetsz…

ÜZ ENET AZ AR AR ÁTRÓL

Rovatgazda: Sánta Anikó

Test vér gyü le ke ze ti ta lál ko zás
Szik rá zó nap sü tés sel kö szön tött ránk a no vem ber ele ji ko ra ősz el ső va sár -
nap ja, ami kor a deb re ce ni evan gé li kus gyü le ke zet egy lel kes cso port ja Réz-
Nagy Zol tán lel kész nek, va la mint Pa zár Ist ván fel ügye lő nek a ve ze té sé vel lá -
to ga tást tett nagy vá ra di evan gé li kus-lu the rá nus hit test vé re i nél.

A tíz óra kor kez dő dő is ten tisz te le ten Réz-Nagy Zol tán pré di ká ci ó já hoz
Jób köny ve 14. fe je ze té nek el ső hat be kez dé se szol gál tat ta az alap igét, amely
az íté let va sár nap já hoz kap cso ló dott. A li tur gi át Réz-Nagy Zol tán és Má -
tyás At ti la nagy vá ra di lel kész vé gez te. Az al kal mat ze ne szá mok tet ték ün -
ne pé lyes sé Györ fi né Ho van csek Tün dé nek és Ben czé di Hu nor nak, a deb re -
ce ni Ko dály kó rus tag ja i nak, va la mint Ben czé di Mó ni ka ze ne ta nár nak az elő -
adá sá ban.

Az is ten tisz te let után a két test vér gyü le ke zet evan gé li ku sa i nak mint egy
het ven fős cso port ja há rom au tó busszal Mar git ta fe lé vet te az irányt. A Gab -
ri el ven dég lő ben el fo gyasz tott íz le tes ebéd köz ben kö tet len be szél ge tés ala -
kult ki kö zöt tünk. Itt csat la ko zott hoz zánk Rá kó czi La jos fa ze kas var sán di szár -
ma zá sú evan gé li kus test vé rünk, egy ko ri par la men ti kép vi se lő, aki je len leg
az ér köb öl kú ti ál ta lá nos is ko lá ban ma gyar iro dal mat ta nít. A to váb bi ak ban
vál lal ta a ka la uz sze re pét, át nyújt va egy cso kor ra va lót az út ba eső te le pü -
lé sek kró ni ká já ból, úgy mint Mar git ta, Áb rám, Szél tal ló, Új bárt fal va, Bá lyok,
Be rettyó szép lak, Ba rom lak, Ipp, Szi lágy nagy fa lu. Egye bek közt be szélt ar -
ról, hogy Arany Já nos szü lei Nagy fa lu ból köl töz tek Sza lon tá ra, és itt zaj lik
Arany Tol di já nak cse lek mé nye is. 

Meg ér kez vén Szi lágy som lyó ra, a ka la u zo lást Joj kics At ti la tör té ne lem
sza kos nyu gal ma zott ta nár vet te át. Be mu tat ta az 1737-ben fel épült im po -
záns re for má tus temp lo mot, ahol meg cso dál hat tuk a ka zet tás mennye ze -
tet, a szá mos em lék táb lát, ame lyek mind a te le pü lés tör té nel mé hez kap -
cso lód nak. A ta nár úr ki emel te, hogy Szi lágy som lyó, sőt az egész Ér mel -
lék tör té nel me Bá tho ry Ist ván er dé lyi fe je de lem csa lád já nak ne vé hez kap -
cso ló dik.

Ez után a cso port a 16. szá zad ban épült Bá tho ry-vár fe lé vet te az irányt,
ahol a gyer me kek a két kör bás tyát vet ték bir to kuk ba, míg a fel nőt tek Joj kics
At ti la él ve ze tes elő adá sát hall gat hat ták meg a vár tör té ne té ről, a te rü le tén
el kez dő dött, de fél be ma radt ása tá sok ról, a vár kö ze pén ta lál ha tó el ső vi lág -
há bo rús em lék mű ről, amely nek te te jén 1933-ban még tu rul ma dár volt, most
vi szont négy ol da lán ro mán nyel vű fel irat dí sze leg, te te jén pe dig egy or to -
dox ke reszt… 

Mi vel az idő szo rí tott, nem so ká ra Tas nád irá nyá ban foly tat tuk utun kat,
is mét Rá kó czi La jos ma gá val ra ga dó vezetésével. Meg tud hat tuk tő le, hogy
egy idén má jus ban tar tott szim pó zi u mon Ady End re Ko csi -út az éj sza ká ban
cí mű ver se be ke rült a ti zen két leg szebb ma gyar vers kö zé. Ér mind szent re,
Ady szü lő fa lu já ba ér kez ve – ahol je len leg már csak öt-hat ma gyar aj kú csa -
lád él – jócs kán ránk es te le dett, így csak kí vül ről te kint het tük meg a re for -
má tus temp lo mot, ahol a köl tőt ke resz tel ték.

Az Ady-em lék há zat vi szont ala po san szem ügy re ve het tük: előbb a sze ré -
nyebb szü lő ház kony há ját – te te jé ben a sza bad ké ménnyel, amely mint egy
ter mé sze tes füst el szí vó be ren de zés ként szol gált; a tisz ta szo bát – ahol a köl -
tő szü le tett, és ame lyet lin cselt föld bo rít –, ben ne a szám os, Ady hoz fű ző -
dő em lék tárggyal.

A kö zel ben ta lál ha tó az Ady-kú ria, amely ak kor épít te tett, ami kor a csa -
lád nak már va la me lyest job ban ment a so ra, és amely szin tén bő vel ke dett
lát ni va lók ban: ren ge teg ko ra be li fény kép pel és írá sos do ku men tum mal, ame -
lyek a köl tő élet út já ba nyúj tot tak be te kin tést. 

A há zat el hagy va bú csút vet tünk a deb re ce ni ek től, akik há lá san meg kö -
szön ték a kö zö sen át élt, fe lejt he tet len él mé nye ket.

Ár ko si Ad ri án (Nagy vá rad)

Ad ven ti könyv vá sár
Sze re tet tel vár nak min den ér dek lő dőt a szer ve zők és a részt
ve vő ki adók a de cem ber 2-án és 3-án, pén te ken és szom -
ba ton meg ren de zen dő ke resz tyén ad ven ti könyv vá sár ra,
mely nek hely szí ne az elő ző évek hez ha son lón a Ló nyay Ut cai Re for má -
tus Gim ná zi um és Kol lé gi um (1092 Bu da pest, Ki ni zsi u. 1–7.).

Nyit va tar tás: pén te ken 14-től 20 órá ig, szom ba ton 9-től 17 órá ig. Idén
ru ha tár és bü fé te szi ké nyel me seb bé a vá sár lást.

Jöj jön el, lá to gas sa meg a Lu ther Ki adó stand ját, és vá sá rol jon 10–50
ked vez ménnyel!

Kér je re giszt rá ci ós la pun kat, hogy Ön is a Lu ther Könyv klub tag ja le -
hes sen, és sa ját ki ad vá nya ink ból ál lan dó an 20-os ked vez mény ben ré -
sze sül hes sen.

H I R D E T É S

Szí ve sen se gí te ne?
A Ma gyar Rák el le nes Li ga ön -
kén tes se gí tő tár sa kat ke res da -
ga na tos be te gek lel ki tá mo ga tá -
sá hoz. Az ér dek lő dők szá má ra
Bu da pes ten no vem ber vé gé től,
kb. négy hó na pon ke resz tül,
he ti egy dél utánt igény be ve vő
in gye nes kép zést in dí tunk. Je -
lent ke zé sét no vem ber 28-ig vár -
juk! El ér he tő sé ge ink: Ma gyar
Rák el le nes Li ga, 1507 Bu da pest,
Pf. 7.; lel kis e gely@ra kli ga.hu;
1/225-1621.

H I R D E T É S

Meghívó
A Jé zus Test vé rei Öku me ni kus Dia kó ni ai Rend no vem ber 24-én 15.30-
kor kez dő dő kö zös sé gi al kal mán Bi czó Dé nes ve ze ti a be szél ge tést Közös -
sé gi szán dék nyi lat ko zat gya kor la ti ér tel me zé se cím mel. Hely szín: a
Magyar or szá gi Egy há zak Öku me ni kus Ta ná csának székháza, 1117 Bu -
da pest, Ma gyar tu dó sok kör út ja 3.

H I R D E T É S

E VÉ L&LE VÉ L&LE VÉ L

Meg em lé ke zés Fel pé cen
A Szent há rom ság ün ne pe utá ni utol só előt ti (re mény ség-) va sár na pon em -
lé kez tünk meg a gyü le ke zet ben több mint har minc évig szol gá ló Dom bi Lász -
ló lel kész ről, szü le té sé nek szá za dik év for du ló ján.

A dél előt ti ün ne pi is ten tisz te le ten Jan ko vics Bé la nyu gal ma zott es pe res
vá zol ta Dom bi Lász ló élet út ját, amely a lí ce um tól a sop ro ni és a hal lei egye -
te men át a pá pai val lás ta ná ri mun ka után ve ze tett 1951-ben Fel péc re.

A ko ra be li pres bi te ri ülé sek jegy ző köny vei jól tük röz ték édes apám,
Dom bi Lász ló egy ház épí tő mun ká ját. Ne vé hez kö tő dik a fel pé ci mű em lék
temp lom fel újí tá sa, új pa ró kia épí té se, a kis pé ci, va la mint a tény ői temp lom
ta ta ro zá sa is.

Több kor osz tály fi a tal jait ta ní tot ta Is ten gon dos ko dó sze re te té nek meg -
is me ré sé re, vál lal va az egy re fo gyó gyü le ke zet nem könnyű pász to ro lá sát.
Mun ká já ban mél tó tár sa volt édes anyám, akit az idő seb bek még min dig sok
sze re tet tel em le get nek.

Smi dé li usz And rás lel kész zá ró imád sá gá ban mél tat ta né hai lel kész tár sá -
nak mun ká ját, min den ki szá má ra pél da ként ál lít va ki tar tá sát, is ten hi tét. Egész
éle tét meg ha tá roz ta a sír kö vén is sze rep lő ige: „Né kem az élet Krisz tus.”

A kán to ri szol gá la tot öcsém, At ti la vé gez te, aki örö köl te édes apám ze ne -
sze re te tét.

Az is ten tisz te le tet kö ve tő en a fel pé ci gyü le ke zet, va la mint a csa lád tag -
jai sze re tet ven dég ség ke re té ben ele ve ní tet ték fel az el múlt év ti ze dek ked ves
em lé ke it.

Ez úton is sze ret nék kö szö ne tet mon da ni egész csa lá dunk ne vé ben a fel -
pé ci gyü le ke zet nek és a szol gá la tot vég ző lel ké szek nek, hogy le he tő vé tet -
ték ezt a ben ső sé ges meg em lé ke zést.

Erős vár a mi Is te nünk! 
Dom bi Lász ló (Győr)

Az Evangélikus Élet 2005–2011. évi lapszámai PDF
formátumban letölthetők a www.evangelikuselet.hu címről.
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A so ron kö vet ke ző Úti tár sak misszi -
ós bib lia óra ke re té ben Lá zár At ti la
be mu tat ja Gyújts tü zet a szí vem -
ben! cí mű új CD-jét. Igét hir det Sze -
ve ré nyi Já nos. Idő pont: no vem ber 24.,
csü tör tök, 18 óra. Hely szín: az or szá -
gos iro da föld szin ti ter me (Bu da pest
VI II., Ül lői út 24.).

Az evan gé li kus nők klub ja kö vet ke -
ző al kal mát ad vent kü szö bén, no vem -
ber 26-án, szom ba ton 10 órai kez det -
tel tar juk az or szá gos iro da épü le té -
ben (Bu da pest VI II., Ül lői út 24.). Az
al kal mon Tri fán Krisz ti na tart elő -
adást az Urál vi dé kén élő nyelv ro ko -
na ink ról Fel ke lő fény a sö tét ben cím -
mel. Sok sze re tet tel hí vunk és vá runk
az al ka lom ra min den ked ves test vért!

Női Misszi ói Szol gá lat

A Ke resz tyén Ér tel mi sé gi Fó rum kö -
vet ke ző al kal mán, no vem ber 28-án,
hét főn 18.30-kor a bu da hegy vi dé ki
evan gé li kus temp lom ban (Bu da pest
XII., Kék Go lyó u. 17.) az új egy há zi
tör vény ről tart elő adást és ve zet fó -
rum be szél ge tést Szász fal vi Lász ló, a
Köz igaz ga tá si és Igaz ság ügyi Mi -
nisz té ri um ál lam tit ká ra. Az al ka -
lom ra min den ér dek lő dőt sze re tet -
tel vá runk!

16 e 2011. november 20. Evangélikus Élet
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VASÁRNAP

6.00 / Bar tók rá dió
Mu zsi ká ló reg gel
Ben ne: va sár na pi or go na mu -
zsi ka
9.30 / Du na Tv
Élő egy ház (val lá si hír adó)
10.15 / m1
Evan gé li kus ma ga zin
(is mét lés: 13.20 / m2)
10.45 / m1
Re for má tus if jú sá gi mű sor
10.50 / m1
Ba la ton-fel vi dé ki re for má tus
temp lo mok
11.05 / m1
Szlo vá kok az evan gé li kus egy -
ház ban (is mét lés: 14.05 / m2)
15.00 / PAX
Az anya méh gyü möl cse
ju ta lom (csa lád ter ve ző mű sor)
15.05 / Bar tók rá dió
Ju bi la te Deo
Év szá za dok egy há zi mu zsi ká ja

HÉTFŐ

11.00 / Du na Tv
Élő egy ház (val lá si hír adó)
12.00 / MR6 – Nem ze ti sé gi
adá sok
Dé li ha rang szó a tót kom ló si
evan gé li kus temp lom ból
13.12 / Bar tók rá dió
A Da nu bia Szim fo ni kus Ze -
ne kar ját szik. Köz re mű kö dik:
Zász ka licz ky Ág nes (or go na)
13.30 / Kos suth rá dió
Erős vár a mi Is te nünk!
Az evan gé li kus egy ház
félórá ja
16.10 / Du na Tv
Bras sói ma gyar na pok
17.10 / m2
Víz kincs (ma gyar do ku men -
tum film-so ro zat)
21.22 / Bar tók rá dió
Egy ló csi szár vi rág va sár nap ja
Sü tő And rás szín mű vé nek
rá dió vál to za ta

KEDD

5.25 / m1
Haj na li gon do la tok
14.00 / m1
Ál mok ál mo dói – tu dós fi a ta lok
Si ke res fi a tal ma gyar ku tatók,
tu dó sok
17.10 / m2
Mé reg ke ve rők
(ma gyar ter mé szet film)
20.35 / Du na II. Au to nó mia
In dex re té ve – Egy mű sor a
zsar nok ság ról
(ma gyar is me ret ter jesz tő so -
ro zat)
21.30 / M. Ka to li kus Rá dió
Rá diós re gény tár
Sza bó Mag da: A ven dég
21.30 / Du na Tv
Ap ja lá nya (ame ri kai já ték -
film, 2004) (98')
23.00 / Pe tő fi rá dió
Akusz tik
A Boly ki Bro thers kon cert je

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
14.45 / Du na Tv
He u ré ka! Meg ta lál tam!
(tu do má nyos ma ga zin)
16.25 / Film mú ze um
Éden től ke let re (ame ri kai
film drá ma, 1955) (115')
21.10 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó. Ben ne:
Sa int-Saëns: Sám son és De li -
la (rész let)
21.30 / Du na Tv
Zse ni az apám (ame ri kai já -
ték film, 2008) (90')
22.20 / Du na II. Au to nó mia
Mo lière: Nők is ko lá ja
(ma gyar té vé film)
23.15 / m1
On line ka ma szok (ame ri kai
do ku men tum film, 2011)

CSÜTÖRTÖK

10.00 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó
Ben ne:
Mo zart: F-dúr mi se
11.15 / m2
Je le ne tek a szob rok éle té ből
A Gel lért-hegy
14.05 / Kos suth rá dió
Arc vo ná sok
Né meth Csa ba te rep fu tó
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)
20.15 / m1
Hall gass a szí ved re!
(ame ri kai ro man ti kus drá -
ma, 2010) (96')
21.30 / Du na Tv
Te ron gyos élet (ma gyar já -
ték film, 1983) (109')
23.00 / m1
Múlt kor
(tör té nel mi ma ga zin)

PÉNTEK

9.25 / m2
Fejezetek a magyar vasútak
történetéből
Vasút a Felvidéken
13.25 / m1
Esély
Pi linsz ky Já nos em lé ké re
15.10 / Du na Tv
Lyu kas óra (iro dal mi mű sor)
20.04 / Kos suth rá dió
Egy arc kép alá. Pi linsz ky
János sa ját ver se it mond ja
21.20 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó. Ben ne:
Bach: 214. kan tá ta
22.20 / Du na II. Au to nó mia
Wil li am Shakes peare:
Cori o la nus
Köz ve tí tés a Ka to na Jó zsef
Szín ház ból, fel vé tel ről
23.20 / Bar tók rá dió
Pi linsz ky Já nos: Gye re kek és
ka to nák
(ma gyar film adap tá ció)

SZOMBAT

5.50 / Duna II. Autonómia
Lélek Boulevard
Für Anikó színésznő
13.43 / Bar tók rá dió
Hang ver seny Dob szay Lász ló
em lé ké re
16.10 / m1
Ha hó, Öcsi!
(ma gyar csa lá di film, 1971)
(80')
18.04 / Kos suth rá dió
A Met ro Klub tól a Szi ge tig
18.50 / Bar tók rá dió
Liszt-rap szó dia
Liszt, az újí tó
21.00 / m2
Bá bel (ame ri kai film drá ma,
2006) (137')
22.20 / m1
Team buil ding
(ma gyar film, 2010) (94')
1.05 / m1
Kon cer tek az A38 ha jón
Vad Frut tik

VASÁRNAP

9.00 / Du na Tv
Is ten ke zé ben
10.00 / m1
Re for má tus ma ga zin
10.00 / Du na Tv
Evan gé li kus is ten tisz te let köz -
ve tí té se Óbu dá ról
Igét hir det: Bá lint né Var sá nyi
Vil ma lel kész
10.04 / Kos suth rá dió
Re for má tus is ten tisz te let
közve tí té se Nagy lé tá ról
Igét hir det: Had há zi Ta más
lel ki pász tor
11.00 / m1
Re for má tus is ten tisz te let
12.00 / Kos suth rá dió
Dé li ha rang szó a pen ci evan -
gé li kus temp lom ból
21.10 / Bar tók rá dió
Az em be ri hang di csé re te
Ben ne: Frank Mar tin:
Karácsony misz té ri u ma
(orató ri um)

VASÁRNAPTÓL VASÁRNAPIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból november 20-ától november 27-éig

Va sár nap
Ő, az Úr, a mi Is te nünk, az egész föld nek szól nak dön té sei. Zsolt 105,7 (Róm
14,13; Mt 25,1–13; Jel 21,1–7; Zsolt 126) Hei sen berg No bel-dí jas né met fi zi -
kus ezt mond ta: „En gem nem ér de kelt Is ten lé te, de a mun kám so rán ta lál -
koz tam ve le.” Az Úr: a vi lág min den ség Ura és te rem tő je. Azé is, aki ta gad -
ja, aki el for dul tő le, de íme, még a kvan tum me cha ni ka meg al ko tó ja is ta lál -
ko zott ve le. Is ten ha tal ma vég te len, dön té sei min den ki re egy aránt ér vé nye -
sek. Ez fé le lem mel tölt he ti el az em bert. De ő a mi Is te nünk – ez már bi zony -
ság té tel! A hí vő em ber nem fé le lem mel, ha nem bi za lom mal és há lá val fo -
gad ja ezt a tényt. Ez re mé nyünk és bi zo dal munk alap ja. „Jó ke zek ben” va -
gyunk mennyei Atyánk te nye ré ben.

Hét fő
Amit ko ráb ban meg ír tak, a mi ta ní tá sunk ra ír ták meg, hogy az Írá sok ból
tü rel met és vi gasz ta lást me rít ve re mény ked jünk. Róm 15,4 (Zak 1,17;
5Móz 34,1–7/8/; Mt 24,32–44) Sok könyv van a vi lá gon. Hasz nos, se gí tő,
épí tő. De Írás, Ige, Is ten sza va csak egy: a Bib lia. Ami ab ban meg van ír -
va, az több, mint egy nép tör té nel me, több, mint le ve lek ből ál ló iro da lom,
lí ra (pél dá ul A zsol tá rok köny ve), több, mint for du la tos cse lek mény vagy
ér dek fe szí tő ol vas mány. Min den nap újat ad, el ámu lunk Is ten nagy sá gán
és böl cses sé gén. Az Írást ol va só em ber el jut oda, amit Pál ír a 6. vers ben:
„…hogy egy szív vel, egy száj jal di cső ít sé tek a mi Urunk Jé zus Krisz tus Is te -
nét és Aty ját.”

Kedd
A fel sé ges Is ten hez ki ál tok, Is ten hez, aki mel lém áll. Zsolt 57,3 (1Kor 15,43;
1Pt 1,13–21; Mt 24,45–51) „Az Úr is ten őriz en gem / mert az Ő zász ló ját zen -
gem. / Hogy da lol jak más éne ket, / mint amit Ő aj kam ra tett?” (Ba bits Mi -
hály: Zsol tár gyer mek hang ra) Az a ré gi és ez a majd nem kor társ zsol tá ros
ugyan úgy: az Is ten gyer me ke i nek bi za lom mal te li, meg hitt, őszin te, min den
ké ré st fel tár ni ké pes hang ján szól. Ne „fel nőtt han gon” szó lít suk meg mi se
Is tent, hi va ta los kod va, kö rül mé nyes ked ve, kom bi nál va, ha nem mint gyer -
me kei, akik tud ják: ná la min den re van meg ol dás, sze re te té ben és hű sé gé ben
ott hon ra ta lá lunk.

Szer da
Ta lán őr ző je va gyok én a test vé rem nek? 1Móz 4,9c (1Jn 4,11; 1Kor 3,9–15; Mt
25,1–13) Íme, ez (is) az em ber… Ilyen pi masz, ci ni kus, ha zug, el uta sí tó. A bűn
mind annyi un kat ki for gat ön ma gunk ból, ha le ta gad juk, vagy ép pen ar cát la -
nul te téz zük is azt. Új já szü let ni, meg gyó gyul ni eb ből egy ma gunk ban le he -
tet len ség. Bű nünk zsold ja a ha lál, s egyi künk se higgye ma gát jobb em ber -
nek Ka in nál. A leg na gyobb baj azon ban az, ha nem is mer jük fel, hogy Is ten
előtt a bűn meg val lá sa és az Atya bo csá na tá nak ké ré se az egyet len ten ni va -
ló – nem el búj ni kell ha rag ja elől, ha nem ke gyel mé ben bíz va, Jé zus nak ér -
tünk ho zott ál do za tá ból nyer ve kér ni az éle tet, az új, örök éle tet. Ne Ka in
út ja le gyen a mi énk. Hit tel tár juk Is ten elé min den bű nün ket, a leg ap rób -
bat és a leg na gyob bat is, ná la van a meg bo csá tás!

Csü tör tök
Pál ír ja: Meg va gyok győ ződ ve ar ról, hogy aki el kezd te ben ne tek a jó mun -
kát, el vég zi a Krisz tus Jé zus nap já ra. Fil 1,6 (Ez 16,60; Kol 4,2–6; Mt 25,14–
30) Vé let le nül ta lál tam rá ezek re a szép so rok ra. Hadd ad jam to vább! Is -
te nem, „… kis pat tin tá sok kal tö röd le ró lam, ami föl di, fö lös le ges, nem
hasz nos ne kem… A vé ső he gyét gya kor ta szen ve dem meg, így tud va, így,
hogy mun kál ko dol raj tam, s hogy mű vé len nem ma gam tól nincs ha tal -
mam. Uram, bo csásd meg ke mény sé ge met! S hogy jaj du lok, ha fáj – és
sok mun kát adok. De daj ká lom ma gam ban már re mény sé ge met, hogy
meg si mít Ke zed, majd, ha kész va gyok.” (Do bos Haj nal: Nincs ha tal mam
– rész let)

Pén tek
Nem tisz tá ta lan ság ra hí vott el min ket az Is ten, ha nem meg szen te lő dés re. Aki
te hát ezt meg ve ti, az nem em bert vet meg, ha nem az Is tent, aki Szent lel két
is re á tok áraszt ja. 1Thessz 4,7–8 (5Móz 5,29; Mt 27,50–54; Mt 25,31–46) Egész -
ség és tisz ta ság el vá laszt ha tat lan fo gal mak. Mi lyen so kat adunk a tes tünk tisz -
ta sá gá ra, ko moly össze ge ket köl tünk rá. A lel künk, a tet te ink, a sza va ink tisz -
ta sá gá val mi ért nem tö rő dünk ennyit? Az éle tünk ak kor le het egész sé ges és
tisz ta, ha Is ten előtt min de nes tül meg nyit juk, és ki tesszük egész va lón kat „gyó -
gyí tó fé nyé nek”, meg szen te lő mun ká já nak.

Szom bat
Örül je tek az Úr ban min den kor! Is mét mon dom: örül je tek. A ti sze líd sé ge tek
le gyen is mert min den em ber előtt. Az Úr kö zel! Fil 4,4–5 (Jó el 2,23; Jel 21,10–
14.21–27; Ézs 40,1–11) Hol nap ad vent el ső va sár nap ja. Vég re! Az egy há zi év
kez de tén öröm mel néz zünk elő re! Az Úr kö ze le dik fe lénk, a vi lá gos ság fel -
gyul lad a sö tét ben. Ha fáj dal mat, ter het, gyászt ci pe lünk ma gunk kal, most
azt is le te het jük, és kér het jük is mét Is ten ke gyel mét az új egy há zi esz ten dő -
re. Öröm – ez le gyen is mer te tő je lünk, nekünk, akik az ő ne vé ben in du lunk
út nak. Öröm az Úr ban és fény és sze líd ség. A vi lág na gyon hí já val van az utób -
bi nak is, le gyünk hát mi is fény ho zók. Az zal az öröm mel, hogy a mi jé zu si
Fény for rá sunk so sem huny ki!

g K há ti Do rottya

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

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

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

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

evangélikus élet. éled. éled?

HÍREK, HIRDETÉSEK

Az evan gé li kus kül misszi ói es tek ke re té ben Risk óné Fa ze kas Már ta re for -
má tus lel kész nő, a ma gyar or szá gi Lep ra misszió igaz ga tó ja Ami a nagy fal
mö gött van – Ke resz tyén ség há rom po gány kul tú rá ban cím mel tart ve tí -
tett ké pes elő adást a kö zel múlt ban tett ta nul má nyi út ján szer zett ta pasz -
ta la ta i ról. Idő pont: no vem ber 28., hét fő, 18 óra. Hely szín: 1084 Bu da pest,
Ül lői út 24., ut cá ról nyí ló elő adó te rem. Min den ér dek lő dőt sze re tet tel hí -
vunk és vá runk.

Az Evan gé li kus Kül misszi ói Egyesü let ve ze tő sé ge

H I R D E T É S


