
b Egy há zunk or szá gos iro dá já nak
öku me ni kus és kül ügyi osz tá lya
elő ször hív ta össze mun ka meg -
be szé lés re azon ma gyar or szá gi
gyü le ke ze tek lel kész és vi lá gi
kép vi se lő it, ame lyek nek finn -
or szá gi test vér gyü le ke ze tük van. 

Az Észa ki Egy ház ke rü let szék há zá -
ban tar tott no vem ber 28-i ta lál ko -
zó negy ven öt részt ve vő je el ső ként
dr. Fa bi ny Ta más
püs pök áhí ta tát
hall gat ta meg.
Egy há zunk kül -
ügyi mun ká ért
fe le lős lel ké szi ve -
ze tő je Péld 17,17
alap ján („Min dig
sze ret a ba rát, de
test vér ré a nyo -
mo rú ság ban vá -
lik”) a finn és a
ma gyar egy ház
sors kö zös sé gé ről
be szélt.

Ba ra nyay Csa -
ba kő sze gi lel kész a Finn Evan gé li kus
Egy ház ban be kö vet ke zett leg újabb
szer ke ze ti vál to zá sok ról szólt, majd
dr. Joób Má té evan gé li kus lel kész,
egye te mi ok ta tó a kü lön fé le éb re dé -
si moz gal ma kat, mai lel ki sé gi for má -
kat mu tat ta be.

Pap Kin ga Mar jat ta kül ügyi mun -
ka társ ve zet te azt a fó rum be szél ge -
tést, amely nek ke re té ben a gyü le ke -
ze ti test vér kap cso la tok sok fé le sé gé -
ről szá mol tak be a részt ve vők.

Cse lovsz kyné dr. Tarr Klá ra, az
öku me ni kus és kül ügyi osz tály ve ze -
tő je vá zol ta a 2012-ben ese dé kes
finn ugor lel kész kon fe ren cia elő ké -
szü le te it. A ta lál ko zó nak ez út tal az
észt or szá gi Tar tu ad majd ott hont.

A ma ga ne mé ben egye dül ál ló
mun ka meg be szé lés jó le he tő sé get

kí nált a ta pasz ta lat cse ré re és a jö vő
kö zös ter ve zé sé re. A ta lál ko zó után
a részt ve vők a finn nagy kö vet ség re
men tek, ahol Ja ri Vi lén, Finn or szág
bu da pes ti nagy kö ve te adott fo ga -
dást a ven dé gek tisz te le té re.

d For rás: Evan gé li kus.hu

Fó kusz ban a finn–ma gyar
test vér kap cso la tok
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Ki az, akit várunk? f 11. oldal
Miként fér meg a bizmut-ferrát a teknővájás
mellett? f 6. oldal
Merre tovább? – Egyházunk stratégiai kérdései
egy gyülekezeti tag szemével f 10. oldal
Az országos iroda melléklete f 7. oldal

„A meg bé ké lés és az igaz sá gos ság ak kor
kez dő dik, ami kor a va lós dol go kat ta nít juk
gyer me ke ink nek a má sik ról.”

„Az én Krisz tu som so ha sem
a kard Krisz tu sa” f 8–9. oldal

„A jó mű kö dés re ga ran ci át csak az
nyújt, ha el szánt, egy há zi as, szol gá lat ra
oda szánt éle tű em be rek vesz nek részt
az egy ház kor mány zás min den szint jén.”

Interjú dr. Korányi Andrással
f 13. oldal

A leg na gyobb el is me rés ben, meg be -
csü lés ben ré sze sü lök im má ron har -
ma dik éve – idén is mét fel kér tek az
egyik óvo dá ból, hogy de cem ber 6-án
játsszam el a Mi ku lás sze re pét. Té ved,
aki vic ce lő dés nek vé li ezt. Egé szen
ko mo lyan gon do lom, hogy en nél
na gyobb meg be csü lés ben nem le het
ré sze sül ni.

Ami kor leg utóbb ott ül tem az
óvo da elő szo bá já ban, hall gat tam a
gye re kek Mi ku lás-hí vo ga tó éne két,
pró bál tam egy or mót lan kesz tyű vel
az ál sza káll és -ba jusz szá la it ki pisz -
kál ni a szám ból és az or rom ból és lát -
ni a sa ját ve rej té kem től be pá rá so dott
ál szem üve gen ke resz tül, volt al kal -
mam vé gig gon dol ni, ho gyan is ál lok
én a Mi ku lás sal.

Em lék szem, ami kor még fel té tel
nél kül hit tem ben ne, ak ko ra gye rek -
ként, mint most az aj tó túl ol da lán
ének lők, ami kor alud ni sem tud tam
az iz ga lom tól, hogy mi lesz reg gel az
oda ké szí tett csiz má ban. Az tán em -
lék szem per sze a fel vi lá go sult évek -
re, ami kor előbb fö lé nyes fel sőbb ren -
dű ség gel, majd – még min dig kí vül -
ál ló ként – el né ző mo sollyal fi gyel tem
a Mi ku lás kö rü li mi zé ri át. És tes sék,

most itt ülök egy óvo dá ban, és én va -
gyok a Mi ku lás.

Mint ha a hit út ján is ha son ló kép -
pen ve zet ne min ket az Úr is ten. A
kér dés nél kü li, min den nel azo no -
su ló na i vi tás és a min dent meg kér -
dő je le ző fö lé nyes kí vül ál lás ál lo má -
sai után egy szer csak azt vesszük ész -
re, hogy aka ra tá nak, sze re te té nek
esz kö ze i vé, sze rep lő i vé let tünk, mert
anél kül, hogy ész re vet tük vol na, az ál -
ta la ne künk szánt sze rep be öl töz te -
tett min ket.

Most va sár nap már a má so dik
gyer tyát gyújt juk meg a ko szo rún.
Ad ven ti el csen de se dé sünk ben jus son
eszünk be Krisz tus apos to lá nak, Pál -
nak in té se: „Mind ezek fö lé pe dig ölt -
sé tek fel a sze re te tet, mert az tö ké le -
te sen össze fog min dent.” (Kol 3,14) 

Cso dál koz zunk rá né ha, ho gyan
tesz az Úr is ten – ho gyan tesz a sze -
re tet – ész re vét le nül örö möt szer ző
és örö möt át élő Mi ku lá sok ká, an gya -
lok ká, pász to rok ká, nap ke le ti böl -
csek ké így vagy úgy, re mény ség sze -
rint, mind annyi un kat. Még ha nem
lesz is raj tunk alu fó li á ból an gyal -
szárny vagy ken der kóc ból ál sza káll.

A szer ző a pé csi evan gé li kus gyü le ke -
zet lel ké sze

Sze re tet be öl töz ve
g Né meth Zol tán

A tes tü let nek azon ban előbb egyéb
ügyek ben kel lett dön tést hoz nia, mi -
u tán – Ros tá né Pi ri Mag dá nak, a Va -
si Egy ház me gye es pe re sé nek áhí ta -
tát kö ve tő en – meg kezd te a mun kát.

Elő ször is új dia kó ni ai in téz mé nyek
ala pí tá sá ról, il let ve két in téz mény
egy be ol va dá sá ról kel lett ha tá roz ni.
Két gyü le ke zet – a ta bi és a pi li si – sze -
ret ne dia kó ni ai alap szol gál ta tást in dí -
ta ni de cem ber 31-ével. Eze ket a tö rek -
vé se ket a zsi nat tá mo gat ta és jó vá -
hagy ta. A Szar vas-Új temp lo mi Evan -
gé li kus Sze re tet in téz mé nyek vi szont
meg szű nik ön ál ló an mű köd ni, és be -
ol vad a Szar vas-Ótemp lo mi Sze re tet -
szol gá lat dia kó ni ai in téz mé nyé be. Így
a két szol gá lat egy sé ges, or szá gos
fenn tar tá sú in téz ménnyé vá lik.

A kö vet ke zők ben a Szo li da ri tá si
Alap ról szó ló tör vény ha tály ba lép -
te té sé nek el ha lasz tá sá ról szó ló ha tá -

ro zat ter ve ze tet vi tat ták meg és fo gad -
ták el a zsi nat tag jai. Az alap ról ren -
del ke ző tör vény el fo ga dá sa óta tu dott
volt, hogy a ha tály ba lép te tés hez
szük ség van a gyü le ke zet tá mo ga tá -
si rend szer fe lül vizs gá la tá ra. Ezt a
mun kát a zsi nat el nök sé ge kezd te el,
majd a zsi na ti el nök ség és az or szá -
gos pres bi té ri um ál tal de le gált ta gok -
ból ál ló mun ka cso port  foly ta tta. Az
e mun ká val kap cso la tos zsi na ti fel -
ada tok ered mé nyét tár gyal ta meg
az ülés ál ta lá nos vi tá ban. A so ron kö -
vet ke ző – jö vő feb ru ár ban ese dé kes
– zsi na ti ülés sza kon vár ha tó an meg -
vá laszt ják a Szo li da ri tá si Alap új ve -
ze tő jét is, akit szin tén be von nak
majd az elő ké szí tés be. Ezért a tör vény
ha tály ba lé pé sé nek dá tu ma 2013. ja -
nu ár 1- jé re mó do sult.

Ezek után kö vet ke zett az iga zán
„nagy fa lat”, az egy ház szer ve ze té ről és

igaz ga tá sá ról szó ló 2005. évi IV. tör -
vény nek, va la mint a vá lasz tá sok ról és
a sza va zás ról szó ló 2005. évi VII.
tör vény nek az ál ta lá nos, majd rész le -
tes vi tá ja. Az iz gal ma kat nem  csak a
tör vény fon tos sá ga nö vel te – kü lö nö -
sen  lényeges volt, hogy a zsi nat ne vál -
jon is mét ha tá ro zat kép te len né. A vá -
lasz tá sok szem pont já ból ugyan is el -
en ged he tet len volt, hogy mind két
tör vény mó do sí tá sa i ról sza vaz ni le hes -
sen, hi szen a két jogszabály szám ta -
lan pon ton kap cso ló dik egy más hoz.

A vi ta előtt azon ban még a vá lasz -
tá sok kal össze füg gő két be ad vány ról
kel lett dön te ni. Prőh le Ger gely or szá -
gos fel ügye lő mó do sí tó in dít ványt
nyúj tott be a zsi nat nak az zal kap cso -
lat ban, hogy a tényfeltáró bizottság
– az egy ház me gyei szint től fel fe lé, a
mű kö dé si rend jé ben fog lalt el já rás -
sal – jo go sult le gyen el vé gez ni a je -
lölt ál lam biz ton sá gi szem pon tú, alap -
szin tű vizs gá la tát a je lö lés el fo ga dá -
sá val egy ide jű leg. A zsi nat ezt a mó -
do sí tó in dít ványt el fo gad ta. 

A má sik in dít ványt az Észa ki Egy -
ház ke rü let köz gyű lé se fo gal maz ta
meg. Az elő ter jesz tők azt ja va sol ták,
hogy ta vasszal csak gyü le ke ze ti szin -
ten tör tén jen hat éves cik lus ra a vá -
lasz tás, az egy ház me gyei szint től
fel fe lé vi szont csak két év re, hogy ez
idő alatt le he tő ség nyíl jék egy kel lő -
kép pen át gon dolt és ki dol go zott vá -
lasz tá si tör vény el fo ga dá sá ra. Ezt a ja -
vas la tot a zsi nat el uta sí tot ta, il let ve
nem vet te na pi rend jé re.

IDÉN U TOL JÁ R A ÜLÉ SE Z ET T A Z SI NAT

Ta vasszal meg kez dőd het nek
a vá lasz tá sok egy há zunk ban

b A zsi na ti ta gok jó ré sze pi ros sál lal a nya ká ban ér ke zett az el múlt pén -
te ken, november 25-én a fa so ri gim ná zi um dísz ter mé ben meg tar tott
zsi na ti ülés szak ra. A Sze mem Fé nye Ala pít vány ugyan is jó té kony cé -
lú gyűj tést in dí tott a gyó gyít ha tat lan be teg ség ben szen ve dők meg se -
gí té sé re. A fa so ri gim ná zi um csat la ko zott eh hez a ne mes kez de mé -
nye zés hez, ezért az ülés szak ra ér ke ző zsi na ti ta go kat az in téz mény di -
ák jai ki he lye zett per se lyek kel fo gad ták, ame lyek be két száz fo rin tot
kel lett be dob ni. A di á kok ez után egy-egy pi ros sál lal aján dé koz ták meg
az ada ko zót. E zsi na ti ülés szak nak egyéb ként nemcsak az volt a tét -
je, hogy a gyűj tés ered mé nyes lesz-e, ha nem sok kal in kább az, hogy
a ta vasszal in du ló vá lasz tá si fo lya mat zök ke nő men te sen meg kez dőd -
het-e. A zsi nat előtt ugyan is két olyan tör vény mó do sí tás is fe küdt –
az egy ház igaz ga tá sá ról, il let ve a vá lasz tás ról szó ló –, amely nek a meg -
tár gya lá sa és el fo ga dá sa min den kép pen szük sé ges volt a vá lasz tá sok
meg kez dé se előtt.

f Folytatás a 3. oldalon

Múlt szom bat dél után Ta más-mi se, va sár nap a dél előt ti is ten tisz te le tet kö ve tő en pe dig jó té kony sá gi cé lú vá sár „nyi -
tot ta meg” az ad ven ti idő sza kot a ko lozs vá ri evan gé li kus gyü le ke zet ben.

f Bő vebb be szá mo ló a 4. ol da lon
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„Azt ta pasz tal juk, a mély mon da ni va ló jú szö ve gek
fris sebb, mo der nebb, po pu lá ri sabb ze nei kön tös be
öl töz tet ve új élet re kel nek, és a fi a ta labb ge ne rá ci ók
szá má ra is ért he tő vé, be fo gad ha tó vá vál nak.”

Népénekek – újrahangszerelve f 5. oldal
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b Múlt hé ten ha tal mas té má ba
fog tunk, elkezdtük leg alább
érin tő le ge sen fel vá zol ni a li tur -
gia ra ci o ná lis és eksz ta ti kus ol -
da lát. Ki fej tet tük az egyik ol dal
is mér ve it, s most – kis is mét lés
és el mé lyí tés után – sort ke rí -
tünk ar ra, hogy be mu tas suk a
má sik (so kak szá má ra ta lán iz -
gal ma sabb) ol dalt is.

A ra ci o na liz mus ko ra ugyan el hi tet -
te az em be ri ség gel, hogy ér tel münk -
kel min dent fel tu dunk fog ni, de
mi nél job ban tu da to sít juk a li tur gia
is me re te it, an nál több olyan pont ra
le lünk, ahol meg áll a tu do má nyunk:
pil la na tok, ese mé nyek, fo lya ma tok,
amelyek túl men nek az ér tel münk
be fo ga dó ké pes sé gén. Ezt nem csak
azért ta pasz tal juk, mert az is ten -
tisz te let más ér zék szer vün ket is moz -
gó sít ja, ha nem azért is, mert meg kell
ha jol nunk a szí vünk nél, ér tel münk -
nél na gyobb Is ten előtt, aki – min den
kí ván sá gunk el le né re – nem csak az
ér tel mün kön ke resz tül akar el ér ni,
meg szó lí ta ni, for mál ni ben nün ket.

Az is ten tisz te le ten nem csak a fe -
jün ket hasz nál juk. Ezt ér de mes tu da -
to sí ta nunk ne künk, pro tes tán sok -
nak, akik a ta ní tást, az em be ri be szé -
det kü lö nö sen is fon tos nak tart juk.
Tud juk, hogy a hit hal lás ból van, a
hal lás pe dig az Is ten igé je ál tal – aho -
gyan Pál apos tol megfo gal maz za –,
de nem min den fe jez he tő ki szó ban.
Is ten is hasz nál sza vak nél kü li (non -
ver bá lis) esz kö zö ket, és a mi vá la -

szunk sem min dig szé pen meg for -
mált sza vak ból, meg szer kesz tett, lo -
gi kus mon da tok ból áll.

A li tur gia ra ci o ná lis vo nat ko zá sai
mel lett ko mo lyan kell hát ven nünk
egy má si kat is: az eksz ta ti kus meg -
nyil vá nu lá so kat. Le het, hogy e ki fe -
je zés re so kan fel kap ják a fe jü ket, hi -
szen vagy af ri kai sá mán do bo sok je -
len nek meg előttük, akik ad dig ve rik
a tam ta mot, amíg a je len lé vők ön kí -
vü let be nem es nek; vagy ép pen olyan
fi a ta lok ra gon dol nak, akik va la mi lyen
ze nei ha tás ra, ne tán sti mu lá ló sze rek
hasz ná la ta nyo mán fel pö rög nek, és
a meg szo kot tól el té rő ma ga tar tást ta -
nú sí ta nak.

Itt azonban nem er ről van szó,
ha nem ar ról, hogy a nagy ta lál ko zás
ki moz dít az élet meg szo kott egy han -
gú sá gá ból, a be já ra tott ke rék vá gás ból.
Mó zes át él te, hogy mit je lent, ami kor
a vi lág ál ta la is mert rend je fel bo rul, és
az égő csip ke bo kor nem ég el. A pró -
fé ta át él te, hogy bár nem akar szól ni,
mégsem tud hall gat ni, mert a csont -
ja i ba re kesz tett tűz nem hagy ja.

A pró fé ták vagy Já nos apos tol lá -
to má sai messze túl men nek a min -
den na pok ta pasz ta la ti va ló sá gán. A
Jé zus meg di cső ü lé sét át élő ta nít vá -
nyok olyan fel fo ko zott lel ki ál la pot ba
ke rül tek, hogy rög tön az egész vi lá -
got át akar ták ala kí ta ni. Ami kor a be -
ijedt, be zár kó zott ta nít vá nyok ra ki -
áradt a Szent lé lek, nem tud tak töb -
bé moz du lat la nok ma rad ni, ki nyíl tak
a zá rak, de ki nyíl tak a szí vek is, sőt
úgy hang zott a pré di ká ció, hogy át -
tör te a nyel vi aka dá lyo kat, s ki-ki a
ma ga nyel vén hall hat ta. Le het ne

még bő ven so rol ni bib li ai pél dá kat,
de ide tar toz ná nak az egy ház tör té net
lap ja i ról azok az ese mé nyek is, ami -
kor egy-egy em ber nek vagy kö zös -
ség nek rend kí vü li él mé nyei vol tak.

Igen, az Is ten nel va ló nagy ta lál ko -
zás olyan ma gas fe szült sé get je lent,
amely re nem le het min den na pi mó -
don re a gál ni; vá la sza ink, vi sel ke dé ses
re ak ci ó ink el tér nek a „nor má listól”. Az
is ten tisz te let pe dig – ha va ló ban is ten -
tisz te let, és nem csu pán em be ri ta ní -
tás vagy egy há zi szí ne ze tű „egye sü le ti
tag gyű lés” – ilyen ma gas fe szült sé get
hor doz. Meg je le nik, meg szó lal, cse -
lek szik a min den ha tó Is ten, „menny -
nek és föld nek, min den lát ha tó nak és
lát ha tat lan nak Te rem tő je”, és ez rend -
kí vü li ese mény, rend kí vü li kö vet kez -
mé nyek kel. Nem hagy hi de gen. Meg -
érint, meg vál toz tat, át for mál.

A Tu do má nyos és köz nyel vi sza vak
ma gyar ér tel me ző szó tá ra (http://me -
szo tar.hu/kers/) az eksz ta ti kus szó nak
ezt a je len té sét ad ja: „Fel in dult, iz ga -
tott, fék te le nül lel kes, el ra gad ta tott.”
Egy há zi szó hasz ná la tunk kal ta lán
más ként fo gal maz nánk. Azt mon da -
nánk: fel emel ke dett, lel kes, fel fo ko -
zott lel ki ál la po tú, át adott éle tű. Fi a -
tal ja ink meg va ló szí nű leg így fo gal -
maz nák meg: fel do bott, fel pör gött…

A li tur giának bő ven vannak eksz -
ta ti kus vo nat ko zá sai. Ez ter mé sze te -
sen nem a ren det len ség, a kont rol lá -
lat lan ság, a ká osz irá nyá ba mu tat, ha -
nem a ki bon ta ko zó élet, a ki tel je se -
dő lét jel lem ző it hor doz za. Nem
min den na pi él mény, ami kor át élem,
hogy itt nem em be rek, ha nem az Is -
ten a fő sze rep lő. Nem em be rek for -

mál ják a nagy ta lál ko zás li tur gi á ját,
ha nem ma ga az Is ten. Ez ezer szer is -
mét lőd ve sem meg szok ha tó ese -
mény. Min dig rend kí vü li, min dig
fel eme lő, min dig emel ke dett.

Ha át élem, hogy itt nem em be ri
prog ram kez dő dik, ha nem min den
szó és min den tett az Atya, Fiú,
Szent lé lek ne vé ben tör té nik, ak kor
be le bor zon gok, s nem csak a fe jem -
mel bó lin tok rá. Ha szí ve mig ér a sze -
mé lye sen hir de tett bűn bo csá nat, ak -
kor azt nem csak az ér tel mem mel iga -
zo lom vissza, az egész va ló mat át jár -
ja. Ha meg ta pasz ta lom, hogy az
imád ság, a hit val lás, az ének össze köt
sok száz mil lió ta nít vánnyal, ak kor az
az ér zés át me le gí ti egész tes te met. Ha
– Ézsa i ás hoz ha son ló an – meg érint
az Is ten szent sé ge, ak kor már nem
csu pán a lo gi kus esze met hasz nál va
mon dom, ha nem lel ke sen éne ke lem:
„Szent, szent, szent mennyek ben az
Is ten…”

Két hete, a má so dik or szá gos pres -
bi ter kép ző tan fo lyam zá ró is ten tisz te -
le tén jó né há nyan sír tak, az én sze -
mem be is könny szö kött. Mert az a kö -
zös ség – Is ten nel és em ber rel –, ame -
lyet át él tünk, ra ci o ná li san fel nem
fog ha tó, pá rat lan él mény volt.

So kan vissza él tek a ki fe je zés sel: él -
mény-is ten tisz te let. Itt azon ban nem
mi csi ná lunk show-mű sort, ha nem
Is ten jön kö zénk, ő a nagy Ren de ző.
Mert az is ten tisz te let nagy aján dé ka -
i nak egyi ke az iga zi Is ten-él mény. S
ez túl megy min den ra ci o na li tá son.
g Dr. Ha fen scher Ká roly (ifj.)

Szív vel-lé lek kel – és ér te lem mel…
A li tur gia ra ci o ná lis és eksz ta ti kus vo nat ko zá sai II.

RÉ G IÚ J LITURG IKUS
SAROK

„Az Is ten or szá ga nem úgy jön el, hogy
az em ber je lek ből kö vet kez tet het ne rá”
– fe le li Jé zus a fa ri ze u sok nak, akik azt
kér dez ték, hogy mi kor jön el az Is ten
or szá ga.

Jé zus az égi je len sé gek meg fi gye -
lé sé re hasz nált szak ki fe je zés sel él. A
zsi dók ki zá ró lag az ün ne pek ide jé nek
meg ál la pí tá sá ra fi gyel ték az égi tes tek
moz gá sát. Úgy gon dol ták, hogy az Is -
ten or szá gá nak el jö ve te le a vi lág szá -
má ra íté let, szá muk ra vi szont olyan
ün nep lesz, amely nek je len tő sé ge a
hús vé tét is fe lül múl ja. Ezért fel té te -
lez ték a fa ri ze u sok, hogy ha a hús vét
ide jét ki le het szá mí ta ni az égi tes tek
moz gá sá ból, ak kor az Is ten or szá gá -
nak el jö ve te lét még in kább.

Jé zus ezt el uta sít ja. Azt mond ja,
hogy akik az eget kém lel ve ke re sik az
Is ten or szá ga el jö ve te lé nek je le it, azok
szá má ra nincs jel. Mert – mint már
ko ráb ban, Ke resz te lő Já nos kö ve te i nek
adott vá la szá ban utalt rá – a je lek itt
van nak a föl dön: „Va kok lát nak, sán -
ták jár nak, lep rá sok tisz tul nak meg,
sü ke tek hal la nak, ha lot tak tá mad nak
fel, a sze gé nyek nek az evan gé li um
hir det te tik…” (Lk 7,22) Ha a fa ri ze u sok
eb ből sem is me rik fel, hogy kü szö bön
áll az Is ten or szá gá nak el jö ve te le, sőt
Jé zus sze mé lyé ben már el is jött, ak -
kor szá muk ra nincs több jel.

Jé zus nem hely hez, ha nem a ma -
ga sze mé lyé hez kö ti az Is ten or szá gá -
nak je len lé tét. Föl di mű kö dé se ide jén
az Is ten or szá ga ott volt, amer re ép -
pen járt, és azok kö zött volt, akik kö -
vet ték, hall gat ták őt. Föl tá ma dá sa és
menny be me ne te le óta pe dig Jé zus je -
len lé te vég képp nem köt he tő föld raj -
zi hely hez. Az Is ten or szá ga ott van,
ahol leg alább ket ten-hár man Jé zus

ne vé ben gyűl nek össze, hall gat ják
az ő evan gé li u mát, és hisz nek ben ne,
az az le von ják a szük sé ges kö vet kez -
te té se ket. Mert Jé zust a fa ri ze u sok is
hall gat ták, csak ép pen rossz kö vet kez -
te té se ket von tak le a sza va i ból. Ezért
akar ták el fog ni és meg öl ni. Akik vi -
szont a meg fe le lő kö vet kez te té se ket
von ják le Jé zus be szé dé ből, azok kö -
zött rej tet ten min dig je len van az Is -
ten or szá ga, mint ahogy rej tet ten
ma ga Jé zus is je len van kö zöt tük, mi -
ként hall hat ták övé i nek tett ígé re tét:
„…én ve le tek va gyok min den na pon a
vi lág vé ge ze té ig.” (Mt 28,20)

Akik úgy be szél nek az Is ten or szá -
gá ról, mint föld raj zi hely ről vagy
hely ként is föl fog ha tó – egy há zi vagy
ép pen az in téz mé nyes egy ház tól el -
ha tá ro ló dó – kö zös ség ről, azok szá -
má ra Jé zus fe le le te ma is az, amit egy -
kor a fa ri ze u sok nak adott: „Ha ezt
mond ják majd nek tek: Íme, ott, vagy
íme, itt van, ne men je tek oda, és ne
fus sa tok utá na! … Mert az Is ten or -
szá ga kö zöt te tek van!”

Ami kor pe dig Is ten úgy dönt, hogy
le járt a ke gyel mi idő, és Jé zus ki lép a
rej tőz kö dés ből, hogy lep le zet le nül
mu tas sa meg di cső sé gét a vi lág nak,
ak kor je len lé te – mi ként a vil lám lás –
egy szem pil lan tás alatt min den ki szá -
má ra nyil ván va ló lesz. Ak kor az Is ten
or szá ga – min den más ki rály ság és ha -
ta lom he lyé re lép ve – az egyet len or -
szág lesz az új já te rem tett föl dön. Ám
Jé zus má so dik el jö ve te lé nek és az Is -
ten or szá ga di cső ség ben va ló meg nyi -
lat ko zá sá nak épp úgy nem lesz nek
ki szá mít ha tó je lei, mint ahogy Nóé
ide jén a vi lág ra tö rő és az ak ko ri or -
szá go kat el söp rő özön víz nek sem
volt ki szá mít ha tó je le. Az em be rek mit

sem sejt ve „et tek, it tak, há za sod tak,
férj hez men tek, egé szen ad dig a na pig,
amíg Nóé be nem ment a bár ká ba”. Jé -
zus sze rint így lesz ez az ő má so dik el -
jö ve te le előtt is.

„…azon az éj sza kán ket ten lesz nek
egy ágy ban, az egyik fel vé te tik, a má -
sik pe dig ott ha gya tik. Két asszony őröl
ugyan ott, az egyik fel vé te tik, a má sik
pe dig ott ha gya tik. Ket ten lesz nek a
me zőn, az egyik fel vé te tik, a má sik ott
ha gya tik.” – Ez zel Jé zus azt jel zi, hogy
nem az lesz a dön tő, mit csi nál ép pen
va la ki, vagy hogy hol tar tóz ko dik.
Lesz nek, akik az ágyuk ban pi hen nek,
lesz nek, akik vir rasz ta nak, és ugyan -
azt a mun kát vég zik, és „az egyik fel -
vé te tik, a má sik pe dig ottha gya tik”.

Jé zus nem azt mond ja, hogy min -
den kor ké szen kell áll ni, ha nem ar ra
fi gyel mez tet, hogy ami tör tén ni fog,
ar ra egy sze rű en nem le het fel ké szül -
ni. Nem a fel ké szült sé gen, ha nem a
vá lasz tott sá gon fog múl ni, hogy kit
vesz nek fel és kit hagy nak el az an gya -
lok. Lu ther jól ér ti, ami kor azt mond -
ja, hogy ak kor min den ki oda ke rül,
aho vá tar to zik. Akik Is ten hez tar toz -
nak, azo kért az an gya lok jön nek el,
hogy el ra gad ják őket. Akik nem Is ten -
hez tar toz nak, azo kat a po kol szol gái
gyűj tik össze. Mert ami kor le arat ják
a föl det, a menny is és a po kol is meg -
ta lál ja és el vi szi, ami az övé.

Az em ber ho va tar to zá sát pe dig
nem az dön ti el, hogy az „ara tás” nap -
ján, a szét vá lasz tás és az össze gyűj -
tés órá ján ép pen hol tar tóz ko dik és
mi vel fog la la tos ko dik. Hogy ezt meg -
ért hes sük, nem sza bad el uta sí ta -
nunk Jé zus ki je len té sé nek nyelv ta ni
szem pont ból el sőd le ges ér tel mét:
„Az Is ten or szá ga ben ne tek van!”

Az Is ten or szá ga el jö ve te lé nek és
Jé zus vissza té ré sé nek nap ján az an -
gya lok sem mit nem fog nak kér dez -
ni. Egy sze rű en el ra gad ják azo kat,
aki ket Is ten a sa ját ja ként je lölt meg.
Sen ki től sem kér de zik, hogy el fo gad -
ja-e Urá nak Jé zust. Csak ki vá lo gat ják
és össze gyűj tik azo kat, aki ket Jé zus
ma gá é nak is mer. Akik őben ne él nek,
és akik ben ő él. Já nos evan gé li u má -
nak 17. fe je ze té ben Jé zus vi lá go san
be szél er ről.

A pro tes táns gon dol ko dás ma
olyan mér ték ben a ra ci o na liz mus
be fo lyá sa alatt áll, hogy Jé zus fő pa -
pi imád sá gá val nem tud mit kez de -
ni. Ér tel mez he tet len nek tart ja azt
is, amit nyo má ban Lu ther a „Ch ris -
tus in nob is”-ról, a hit ál tal ben nünk
élő Krisz tus ról ta nít. Hi szen Lu ther
szá má ra a hit nem „üres kard hü vely”,
ha nem ma ga „Krisz tus ben ne a pen -
ge”. Lu ther nem csak az úr va cso rá ban,
ha nem a hit ben is Jé zus va ló sá gos je -
len lé tét vall ja. A vég ső na pon ez a ta -
ní tás fog iga zo lód ni. Mert azok fog -
nak „fel vé tet ni”, akik itt a föl dön
nem uta sít ják el az igé je és szent sé -
gei ál tal nem csak kö zöt tünk, ha -
nem ben nünk is él ni kí vá nó Krisz -
tust, és így meg ta pasz tal ják Jé zus sza -
vá nak el sőd le ges ér tel mét is: „Az Is -
ten or szá ga ben ne tek van!”

g Vég he lyi An tal

Imád koz zunk! Urunk, ha te nem fo -
gadsz el min ket, mi hi á ba val lunk
Urunk nak. Ké rünk, ta níts alá zat ra,
hogy ami kor el jössz, ne vall junk szé -
gyent, ha nem val lást te hess ró lunk
Atyád és az an gya lok előtt. Ámen.

AD VENT M Á S O DIK VA SÁR NAP JA  LK 17,2030 

Köz tünk vagy ben nünk?
A VA SÁRNAP IG ÉJE

„Mert hogy be szél het az a Szent lé lek
mű ve i ről az el ső tör vény táb lá ban, vi -
gasz ta lás ról, ke gye lem ről, bű nök -
nek bo csá na tá ról, aki a Szent lé lek nek
mű ve it a má so dik tör vény táb lá ban
sem meg nem be csü li, sem hoz zá juk
nem tart ja ma gát, hol ott eme ze ket
meg ért he ti, ta pasz tal hat ja, ama zo kat
el len ben so ha ki nem pró bál ta, ki
nem ta pasz tal ta. Esze rint bi zo nyos,
hogy ben nük nin csen sem a Krisz tus,
sem a Szent lé lek, hogy nem ér tik, és
hogy fe cse gé sük nem egyéb, mint
pusz ta bu bo rék…, vagy is ta nít ják is
Krisz tust, és el is pusz tít ják az ál tal,
hogy ta nít ják.”

d Lu ther Már ton:
A zsi na tok ról és az egy ház ról

(Már ton Je nő for dí tá sa)

SE MPER REFOR M ANDA

[Lel kész:] Mennyei Atyánk, az idő fog -
sá gá ban élünk. Ver senyt fu tunk a
per ce kért. Olyan sű rű, túl ter helt a je -
le nünk, hogy sok szor se erőnk, se ked -
vünk a hol na pot vár ni. Szó líts meg
min ket, hadd hall juk meg sza va dat!
Add, hogy be le fér jen nap ja ink ba egy
kis csend, hall ga tás, rád fi gye lés, és
ész re ve gyük kö zöt tünk is nö vek vő or -
szá go dat! Jé zus Krisz tu sért ké rünk…

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

[Lek tor:] Urunk, te el jöt tél kö -
zénk. Szent Fi ad ál tal meg íz lel ted a
föl di lét min den kor lát ját, ter hét. Itt -
lé ted del meg is szen tel ted ván dor lá -
sun kat, meg vál tó sze re te ted del meg
is nyi tot tad előt tünk el jö ven dő or szá -
go dat. Ké rünk, hadd él jünk böl csen
föl di időnk kel, ké szül ve a vég ső ta lál -
ko zás ra! Jé zus Krisz tu sért ké rünk…

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

[Lek tor:] Urunk, ne en gedd, hogy
az ün nep re ké szü lő dés for ga ta gá ban
meg fe led kez zünk egy más ról. Hadd
jus son sze re te tünk ből, időnk ből, mo -
so lyunk ból, tü rel münk ből ép pen azok -
nak, akik mel lett már sok szor el men -
tünk. Te oly kor ép pen azo kon az uta -
kon ér ke zel, ame lye ket egy más fe lé ki -
épí tünk. Jé zus Krisz tu sért ké rünk…

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

[Lek tor:] Urunk, imád ko zunk azo -
kért, akik nem re mé lik, hogy bár mi is
meg vál toz hat, meg újul hat az éle tük -
ben. Azo kért, akik te le van nak a te he -
tet len ség fe szült sé gé vel, ag go dal mas -
kod nak a jö vő mi att. Lát tasd meg ve -
lük sze re te ted ha tal mát, hogy rád
mer jék bíz ni ma gu kat, és el csi tul ja nak
fé lel me ik. Jé zus Krisz tu sért ké rünk…

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

[Lek tor:] Urunk, a vál sá gok ide jét
él jük. A lét bi zony ta lan ság, ön zés,
elv te len komp ro misszu mok, ér de kek
há lói min ket is foj to gat nak. Válts meg
mély sé ge ink ből, hogy ter hek hor do -
zá sá ra is kész sze re te ted ve zes sen
min ket! Jé zus Krisz tu sért ké rünk…

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

[Lel kész:] Urunk, a vi lág ban annyi
el len tét ál lít szem be egy más sal és tesz
ben nün ket el len sé gek ké. Ve zess min -
ket a bűn bá nat és a meg bo csá tás út -
ján, hogy öröm mel ül hes sünk majd
egy asz tal nál a te or szá god ban Jé zus
Krisz tus, a mi Urunk ál tal.

[Gyü le ke zet:] Ámen.

Oratio
œcumenica
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Ez után már nem volt aka dá lya a
tör vény meg vi ta tá sá nak. Hosszú, ke -
ser ves és ideg té pő vi ta kez dő dött,
amely nek ered mé nye ként vé gül
mind két tör vény mó do sí tá sa it el fo -
gad ták, így sem mi aka dá lya nincs,
hogy ta vasszal el kez dőd jön a kö -
vet ke ző, hat éves cik lus ra szó ló ál ta -
lá nos vá lasz tás. 

A leg fon to sabb struk tu rá lis vál to -
zá sok, hogy az egy ház köz sé gi pres -
bi té ri u mok lét szá ma nem le het na -
gyobb hu szon öt fő nél, de eb be a
szám ba a lel ké szek, fel ügye lők és
má sod fel ügye lők nem szá mí ta nak
be le. To váb bá ezek után az egy ház -
ke rü le ti köz gyű lés fel ada ta lesz az or -
szá gos mun ka ági bi zott sá gok ba je löl -
te ket ál lí ta ni, hogy az tán a je löl tek kö -

zül az or szá gos pres bi té ri um vá -
lassza ki a bi zott sá gok tag ja it. 

A zsi nat tal kap cso la tos vál to zás,
hogy vissza ál lí tot ták a zsi na ti bi zott -
sá go kat. Hat bi zott ság dol goz hat a
kö vet ke ző cik lus ban. A grémium
tag sá gát te kint ve a há rom püs pök és
az országos, illetve a három kerületi
fel ügye lő sza va za ti jo gú tag  lett, így
a zsi nat a kö vet ke ző cik lus ban hat -
van hét tag ból fog áll ni. Új don ság az
or szá gos szin ten, hogy a ti zen há rom
ta gú or szá gos pres bi té ri um mel -
lett lét re jön a há rom püs pök ből és
négy fel ügye lő ből ál ló or szá gos el -
nök ség, a fel ada to kat pe dig az or -
szá gos pres bi té ri um és az el nök ség
meg oszt ja egy más kö zött.

A vá lasz tá sok kal kap cso la tos vál to -
zá sok közül ki eme len dő, hogy az
egy ház me gyei és egy ház ke rü le ti el -

nök sé ge ket – az ed di gi gya kor lat tal
szem ben – nem a gyü le ke ze ti köz gyű -
lé sek, ha nem a pres bi té ri u mok vá -
laszt ják. Vál to zás az is, hogy a vá lasz -
tá sok ra a köz gyű lé sen nem le het je -
löl tet ál lí ta ni, ha nem a je lölt lis tá ra elő -
ze te sen kell a je löl te ket fel ven ni. Az or -
szá gos fel ügye lőt a zsi nat fog ja meg -
vá lasz ta ni, az or szá gos iro da igaz ga -
tó ját pe dig az or szá gos pres bi té ri um. 

El dőlt az is, hogy az es pe re se ket és
egy ház me gyei fel ügye lő ket már az új
pres bi té ri u mok nak kell meg vá lasz ta -
ni uk. Ez azt je len ti, hogy már ci us 30-
ig be kell ik tat ni az új pres bi té ri u mo -
kat, s ezek áp ri lis 30-ig kül dik meg
sza va za ta i kat az es pe res és a fel -
ügye lő sze mé lyé re. Így tud nak meg -
ala kul ni jú ni us vé gé re az egy ház -
me gyei köz gyű lé sek.

g Kiss Mik lós

Ta vasszal meg kez dőd het nek
a vá lasz tá sok egy há zunk ban

Kon dor Pé ter Fil 4,4–7 alap ján tar -
tott ün ne pi pré di ká ci ó já ban el mond -
ta: a Szent írás ban csak az Új szö vet -

ség ben több mint száz szor, de Pál
apos tol fi lip pi ek hez írott le ve lé ben is
ti zen öt ször for dul elő az öröm szó. Is -

ten e szó val azt akar ta ki fe jez ni,
hogy mennyi re nagy öröm hoz zá
tar ta ni.

„Szük sé günk van az öröm re, mint
nö vény nek a nap fény re – foly tat ta az
es pe res. – Az öröm te len élet el kor -

cso sul, a há zas ság pe dig öröm nél kül
ma ga a po kol. Hon nan ve gyünk örö -
möt? Pa rancs szó ra nem le het örül ni.
Pál apos tol bör tön ben ült, ami kor a
fi lip pi ek nek meg ír ta a le ve lét, még -
sem ke ser gett, nem ke gyel mi kér vényt
írt, ha nem di cső í tet te az Is tent. Mi -
ért? Mert az Úr kö zel. Ez az Úr ra va -
ló vá ra ko zás a tit ka a ke resz tyén
élet nek. Jé zus bár me lyik pil la nat ban
be lép het hoz zánk. Nem csak idő ben
van kö zel ígé re te i nek be tel je se dé se,
ha nem fi zi ka i lag is kö zel van hoz zánk,
csak ki kell nyitnunk a Bib li át. En -
gedd, hogy át jár ja a szí ve det. A meg -
újult csor vá si temp lom ban át él het jük
Is ten kö zel sé gét. Ha az ő há zá ba a ter -
heink kel meg ér ke zünk, ki kell azo kat
ma gunk ból »imád koz ni«, hogy le gyen
hely az öröm nek. Csak meg kell előt -
te nyit ni a szí vün ket.”

A mint egy hét száz ezer fo rin tos
költ ség ve tés sel va ló ban szé pen fel újí -
tott temp lom ban tar tott szen te lé si és
há la adó is ten tisz te let re a szom szé dos
társ egy ház köz ség ből, Ge ren dás ról és
Te lek ge ren dás ról is sok hí vő ér ke zett.
Az al ka lom sze re tet ven dég ség gel zá -
rult, ame lyen Lip ták né Gaj dács Má -
ria, a gyü le ke zet lel kész nő je és Sza bó
Lász ló fel ügye lő mon dott kö szö ne tet
az egy ház nak, az ön kor mány zat nak és
az ese ményt jelenlétével meg tisz te lő
Szi lá gyi Meny hért pol gár mes ter nek.

g Gaj dács Pál

Meg újult temp lom ban
él he tik át Is ten kö zel sé gét

Csor vá si jubileum

A hé víz györ ki evan gé li ku sok ad -
vent el ső va sár nap ján tart ják temp -
lom szen te lé si ün ne pü ket. Az idei

al kal mon dr. Fa bi ny Ta más, az
Észa ki Egy ház ke rü let püs pö ke hir -
det te az igét a no vem ber 27-ei va -
sár nap ra ki je lölt tex tus (Lk 4,14–21)
alap ján. 

Szólt ar ról, hogy 1829, a temp lom
fel épí té sé nek éve a he lyi kö zös ség
szá má ra az Úr ked ves esz ten de je
volt. Ha son ló kép pen ilyen le het a
mos ta ni ad vent tel kez dő dő új egy há -
zi év is. Leg in kább azon ban Jé zus
sza vá nak hall ga tá sa és a ve le va ló
sze mé lyes ta lál ko zás je lent he ti az
em ber szá má ra az Úr ked ves esz ten -

de jét. A ná zá re ti zsi na gó gá ban
ugyan is az ószö vet sé gi ígé re tek re
utal va így tar tot ta Jé zus a vi lág leg -

rö vi debb pré di ká ci ó ját: „Ma tel je se -
dett be az Írás fü le tek hal la tá ra.”

Az is ten tisz te let után a püs pök
részt vett a he lyi nő egy let ál tal szer -
ve zett ad ven ti vá sá ron, majd a pa ró -
ki án kö tet len be szél ge tést foly ta tott
a gyü le ke zet ve ze tő sé gé vel. Az
együtt lé ten szó esett a gyü le ke zet és
az aszó di evan gé li kus gim ná zi um
kap cso la tá ról, a 2017-es ju bi le um ra
te kin tő re for má ci ói elő ké szü le tek ről,
va la mint a kö zel gő egy há zi vá lasz tá -
sok ról.

g Lin dák Lász ló fel vé te le

Hé víz györ ki ün nep

b A ke resz tyén vi lág tud ja, hogy ad vent el ső va sár nap ja van, el kez dő -
dik a ka rá cso nyi ké szü lő dés. Meg hitt ün ne pet él he tünk át mi is, hi -
szen meg újult az evan gé li kus temp lom – fo gal ma zott no vem ber 27-
én Kon dor Pé ter, a Ke let-bé ké si Evan gé li kus Egy ház me gye es pe re se
Csor vá son, ab ból az al ka lom ból is, hogy száz tíz éve épült fel a gyü -
le ke zet temp lo ma. Az épü let bel ső meg újí tá sá hoz az or szá gos egy ház
is hoz zá já rult. A he lyi ön kor mány zat Non pro fit Kht. szak em be re i nek
kö szön he tő en a temp lom új pa do za tot ka pott, meg szün tet ték a vi ze -
se dést, és át fes tet ték a fa la kat.
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A re for má tor fe le ség Bó ra Ka ta lin
sze mé lyét mél tat ta a no vem ber 26-
ai IV. Ka ta lin-na pi evan gé li kus bál fő -
véd nö ke, Sch mitt né Mak ray Ka ta lin.

A köz tár sa sá gi el nök fe le sé ge – le -
vél ben meg kül dött
üd vöz lő so ra i ban –
pél da kép ként ál lí tot -
ta a részt ve vők elé a
fá rad ha tat lan te her -
bí rá sú fe le ség és
édes anya alak ját, és
egy út tal örö mét fe -
jez te ki, hogy az al ka -
lom név adó já hoz ha -
son ló an a 21. szá za di
lu the rá nus bá lo zók -
tól sem áll tá vol a
jó té kony ko dás: a
tom bo la je gyek árá -
val ugyan is a Gö rög szál lá son meg -
va ló sí tott ci gány misszió kö zös ség -
fej lesz tő, szo ci á lis és fog lal koz ta tá -
si prog ram ját tá mo gat ták. A kez de -
mé nye zést Györ fi Mi hály nyír te le -
ki evan gé li kus lel kész mu tat ta be a
je len lé vők nek.

Az ad ven t kezdetét meg elő ző est -
re nem el ső sor ban a fék te len szó ra -
ko zás volt a jel lem ző; az al ka lom
szer ve zői – a Ma gyar or szá gi Evan -
gé li kus Egy ház Or szá gos Iro dá já nak
mun ka tár sai – több kul tu rá lis cse -
me gé vel is ké szül tek. Az est jó té -
kony sá gi cél já val össz hang ban fel lé -

pett – Mus kát And rás ének mű vész
és Nagy Már ta zon go ra mű vész köz -
re mű kö dé se mel lett – a Kos suth-dí -
jas To kody Ilo na ope ra éne kes, de
éne kelt Pa lya Bea is.

A nyi tó tán cot a De ák Té ri Evan -
gé li kus Gim ná zi um 9. osz tá lyos ta -
nu lói ad ták, de a tánc par kett re per -
dült a nemrégiben visszavonult profi
ver seny táncos pár, Ma jor né Vígh
Zi ta és Ma jor Pé ter is. Zon go ra já ték -
kal Fe hér Je nő fa so ri gim na zis ta ké -

szült, az év evan gé li kus bo rá sza, a
solt vad ker ti Ga lán tai Ká roly pe dig
bor kós to ló val vár ta mind azo kat,
akik meg pi hen ni, fel fris sül ni vágy tak.
A talp alá va lót a Simp le ze ne kar
szol gál tat ta, az est mű sor ve ze tői
Bé nyi Il di kó és Schu lek Csa ba vol tak.

g – vitális –

Nem csak Ka ta linok
báloztak

f Folytatás az 1. oldalról
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Négy fi a tal em bert szen tel tek lel -
késszé 1958. ok tó ber 31-én a szlo vé -
ni ai Mu ra szom bat evan gé li kus temp -
lo má ban. Egyi kük ké sőbb Auszt ri á -
ba ke rült, hár man azon ban szü lő he -
lyü kön szol gál tak, rész ben ma gyar hí -
vek kö zött. 

Kö zü lük No vák La jos egy ko ri es -
pe res né hány éve el hunyt, Jo sár La -
jos és Ska lic Gusz táv azon ban még él.
Mind ket ten ezek ben a hó na pok ban
ün nep lik nyolc va na dik szü le tés nap -
ju kat. Kö szön té sük re no vem ber 22-
én a Mu ra vi dék re uta zott dr. Fa bi ny
Ta más püs pök, Zász ka licz ky Pál, a
Ma gyar Evan gé li kus Kon fe ren cia le -
kö szö nő el nö ke, Smi dé li usz Zol tán

so mogy-za lai es pe res és fe le sé ge,
Dro b i na Er zsé bet lel kész.

Előbb a mu ra szom ba ti gyü le ke ze ti
te rem ben tar tot tak há la adó is ten tisz -
te le tet, ezen Jo sár La jost kö szön -
töt ték. Az al kal mon részt vett Gé za
Er ni sa, a Szlo vé ni ai Evan gé li kus Egy -
ház püs pö ke, va la mint No vák La jos
öz ve gye és fia, Le on No vák, aki ma -
ga is lel kész.

Fa bi ny Ta más 2Kor 12,8 alap ján
hir det te az igét Mit ja And re jek teo -

ló gus hall ga tó tol má cso lá sá val. Őt a
szlo vé ni ai egy ház küld te Bu da pest -
re, az Evan gé li kus Hit tu do má nyi
Egye te men vég zi teo ló gi ai ta nul má -
nya it. Ve le volt meny asszo nya, Györ fi
Ju dit teo ló gus hall ga tó is. A fi a ta lok

a jö vő ben szí ve sen szol gál ná nak a
szlo vé ni ai ma gya rok kö zött.

A nap dél után ján a lá to ga tók
mar ác für dői ott ho ná ban ke res ték
fel Ska lic Gusz tá vot, és – a csa lád
je len lé té ben – há la adó áhí ta tot
tar tot tak.

Az ün nep al kal má ból a ma gyar -
or szá gi kül dött ség Or dass La jos-em -
lék pla ket tet nyújtott át Jo sár La -
josnak, Ska lic Gusz táv nak, va la -
mint – posz tu musz – No vák La jos -

nak. A két idős lelkész, illetve Leon
No vák ezenkívül egy házunk aján -
dékaként Lu ther vá lo ga tott mű vei -
nek frissen megjelent, ötödik kötetét
is átvehette.

d EvÉ let-in fó

Nyolc van éves szlo vé ni ai ma gyar
lelké sze ket kö szön töt tek

b A Ke resz tény Ro ma Szak kol lé -
gi u mi Há ló zat di ák jai és ve ze tői
há rom na pos kon fe ren ci án vet -
tek részt no vem ber 25–27. kö -
zött Esz ter gom ban, a Hanns
Sei del Ala pít vány, a Pol gá ri Ma -
gyar or szá gért Ala pít vány és a
Köz igaz ga tá si és Igaz ság ügyi
Mi nisz té ri um Tár sa dal mi Fel -
zár kó zá sért Fe le lős Ál lam tit -
kár sá gá nak jó vol tá ból. A kon fe -
ren cia hely szí né ül a Szent Adal -
bert Köz pont szol gált.

A há ló zat ke re te in be lül négy nagy -
vá ros ban – Bu da pes ten, Deb re cen -
ben, Mis kol con és Nyír egy há zán –
mint egy het ven öt hall ga tó vesz részt
a szak kol lé gi u mok ál tal biz to sí tott
kép zés ben. A fi a ta lok nak a kol lé gi u -
mok hit éle ti, kul tu rá lis és kö zös sé gi
prog ra mo kat is kí nál nak, és nem csak
ta nul má nya ik ban, ha nem sze mé lyi -
ség fej lő dé sük ben is se gí tik őket.

A há rom na pos ta nács ko zás le he -
tő sé get adott ar ra, hogy a hall ga tók
meg is mer hes sék tá mo ga tó i kat, ta lál -
koz has sa nak a fenn tar tó egy há zak
kép vi se lő i vel, sőt a szom ba ti ke rek -
asz tal-be szél ge tés ben kép vi sel tet ték
ma gu kat az érin tett fő is ko lák és
egye te mek is.

A prog ram fel épí té se, szer ve zett -
sé ge az ál lam tit kár ság mun ka tár sa it
di csé ri, hi szen a szak kol lé gi u mok
be mu tat ko zá sá tól a film ve tí té sig, az
öku me ni kus áhí ta tok tól a vá ros né zé -
sig, az ál lam tit ká ri be széd től a tör té -
nel mi elő adá sig, a kis cso por tos be -

szél ge té sek től a vi dám kö zös sé gi
együtt lé tig sok-sok min den be le fért
a ta lál ko zó ba.

A kon fe ren cia té má ja a ci gány ság
– ke resz tény ség – ma gyar ság volt. Ba -
log Zol tán ál lam tit kár em lé kez te -
tett: a ro ma szak kol lé gi u mok nak
ab ból az adott sá guk ból fa ka dó an,
hogy ke resz tény egy há zak hoz ták
lét re őket, olyan több le tet kell nyúj -
ta ni uk hall ga tó ik nak, mely nek ré vén
meg mu tat hat ják: sze re tet tel le het a
leg messzebb el jut ni.

Nagy ki hí vás előtt áll az or szág,
ezért azok a ci gány/ro ma fi a ta lok,
akik ta nul má nya ik ré vén el ju tot tak
ar ra a szint re, hogy ér tel mi sé gi ként
te het nek né pü kért, te gyék ezt meg –
hang sú lyoz ta Far kas Fló ri án, az Or -
szá gos Ro ma Ön kor mány zat el nö ke,
majd hoz zá tet te: a ci gány ér tel mi sé -
gi ek vál lal ják fel szár ma zá su kat, ez -
zel te het nek a leg töb bet a ci gány–
ma gyar meg bé ké lé sért.

Er re re zo nált a tár sa dal mi fel zár -
kó zá sért fe le lős ál lam tit kár ság ci -
gány mun ka tár sa i nak – Kiss né Oláh
Ani tá nak, Ká li-Hor váth Kál mán -
nak és Sztoj ka At ti lá nak – a be mu -
tat ko zá sa is. 

Összes sé gé ben a há rom nap alatt
– a gaszt ro nó mi ai él mé nyeken túl
– szel le mi és lel ki ér te lem ben egy -
aránt gaz da god tak a részt ve vők.
Min de nek fe lett azon ban a lét re -
jött ba rá ti kap cso la tok és is me ret -
sé gek tet ték tel jes sé az esz ter go mi
hét vé gét.

g Mol nár Er zsé bet, 
a nyír egy há zi Evan gé li kus Ro ma

Szak kol lé gi um ve ze tő je

Kül de tés ben
Ro ma szak kol lé gi u mok ve ze tői és di ák jai

tanács koz tak

A Za la me gyei Surd evan gé li ku sai sok
éve ápol nak test vér kap cso la tot a
szlo vén lu the rá nu sok kal. Nem vé let -
len, hogy ép pen ve lük: Kuz mics Ist -
ván bib lia for dí tó lel kész ugyan is 1755
és 1779 kö zött a sur di ak pász to ra volt,
s közben for dí tot ta le az Új szö vet sé -
get szlo vén nyelv re. Mun ká ja 1773-
ban Hal lé ban je lent meg. 

A test vér kap cso lat nak kö szön he -
tő en éven te leg alább egy busz nyi

cso port út ra kel, hogy né hány na pot
„szom szé da i nál” tölt sön. Leg utóbb a
Szlo vén Evan gé li kus Egy ház Női Bi -
zott sá ga szer ve zett sur di ki rán du lást.

A száz tíz szlo vén ven dég meg ér -
ke zé se kor, no vem ber 26-án a sur di
óvo dá sok hit tan órán ta nult éne kek -
kel, a li szói öku me ni kus asszony kó -
rus egy há zi „dal cso kor ral” kö szön -
töt te a Si mo na Pro sic lel kész nő ál tal
ve ze tett cso por tot a temp lom ban. A
kö zös ebéd a kul túr ház ban volt,
ahol Ka nász Já nos polgármester üd -

vö zöl te me leg sza vak kal a ven dé ge -
ket. A ta lál ko zó iga zi szín folt ja ként
Sik ter Já nos por rog szent ki rá lyi lel -
kész és fe le sé ge, Ági nép vi se let be öl -
töz ve so mo gyi tánc cal lep te meg a
részt ve vő ket, majd az egyik he lyi
tánc cso port tár sas tánc cal szó ra koz -
tat ta a ven dé ge ket.

A tíz nap alatt Mit ja And re jek
teo ló gus hall ga tó tol má csolt töb bek
kö zött azo n a ki rán du lá son is, ame -

lye n a szlo vén ven dé gek
fel fe dez ték a kör nyék lát -
ni va ló it, ér de kes sé ge it.
Töb bek kö zött meg néz -
ték, ho gyan zaj lik a sur -
di „fe nyő zés”. Köz is mert,
hogy a te le pü lés az egyik
leg na gyobb fe nyő fa ter -
mesz tő hely ha zánk ban.
Még a té li fa gyok be áll -
ta előtt kö zel egy mil lió
fe nyőt – gyö ke re sen
vagy anél kül – szed nek
ki a föld ből, hogy ka mi -
on ra pa kol va út nak in -
dít sák őket a ma gyar or -
szá gi és ha tá ron tú li cél -
ál lo má sok fe lé.

A cso port ki rán dult a kör nyék
leg szebb he lyé re, a Lá tó -hegy re is,
ahol nem csak a ki lá tás ban gyö nyör -
kö dött, ha nem – a hi deg idő já rás ra
va ló te kin tet tel – szí ve sen fo gad ta a
Né meth Zol tán bo rász és csa lád ja ál -
tal kí nált lé lek me le gí tő ket is.

A tíz nap alatt sok él ménnyel gaz -
da god tak mind a szlo vén ven dé gek,
mind a sur di ven dég lá tók, s köz ben
hi tük ben is erő söd tek.

g Smi dé li usz né Dro b i na
Er zsé bet sur di lel kész

Ven dég já ró szom szé dok
Szlo vén cso port Sur don

b Öt éves ha gyo mány a ko lozs vá ri
evan gé li kus gyü le ke zet ben, hogy
ad vent el ső hét vé gé jén a kö zös -
ség ap ra ja-nagy ja a va sár na pi
is ten tisz te let után jó té kony sá gi
cé lú, vi dám han gu la tú vá sár ra
gyü le ke zik össze a lu the rá nus
püs pök ség ud va rán. Az idei al -
ka lom nem csak ab ban kü lön bö -
zött az elő ző éve ké től, hogy már
a „kis böj ti” el csen de se dés elő es -
té jén, szom bat dél után Ta más-
mi sé vel kez dő dött az ad vent,
ha nem ab ban is, hogy nagyobb
szerepet kapott a zene.

Amint an nak ide jén la punk is hírt
adott ró la, a jú ni us ban Drez dá ban
meg ren de zett né met evan gé li kus
egy há zi na po kon, a Kirchen ta gon a
Szél ró zsa Band kö zel ben ját szó ze né -
szei bra vú ros mó don já rul tak hoz zá
Ador já ni De zső Zol tán nak, a Ro -
má ni ai Evan gé li kus-Lu the rá nus Egy -

ház püs pö ké nek áhí ta tá hoz. A püs -
pök, aki egy ben ko lozs vá ri lel kész is,
meg tar tot ta ak kor tett ígé re tét –
tud ni il lik hogy adventi ven dég szol -
gá lat ra hívja meg őket Ko lozs vá rra –,

a ma gyar or szá gi fi a ta lok így a múlt
hét vé gén va ló ban a kin cses vá ros ban
szol gál tak az ad ven ti al kal ma kon.

A ko lozs vá ri evan gé li kus temp lom
már má so dik al ka lom mal adott ott -
hont a ke re sők is ten tisz te le té nek, a
Ta más-mi sé nek. A Bol di zsár Be á ta
lel kész je lölt irá nyí tá sá val meg szer ve -
zett al ka lom li tur gi á já ban a he lyi if -
jú sá gi kör tag ja in kí vül Bar csa Ist ván
bács fa lu si lel kész is részt vett, a ze -
nei kí sé re tet a Hu szák Zsolt – egy há -
zunk if jú sá gi re fe ren se – ál tal ve ze -
tett Szél ró zsa Band szol gál tat ta.

Az ad ven ti ko szo rú el ső égő gyer -
tyá ja mel lett Szir mai Zol tán, a Pes ti
Egy ház me gye nyu gal ma zott es pe -
re se hir det te Is ten igé jét Lk 4,13–21
alap ján. Az úr va cso rai is ten tisz te let
li tur gi á já ban Ador já ni De zső Zol tán
és Bar csa Ist ván se géd ke zett. Nem -
csak az or go na szólt ez út tal – a
négy fa lu si if jú ság je len lé vő tag jai gi -
tár kí sér et tel éne kel tek el há rom éne -
ket, és ugyan csak meg szó lalt a Szél -
ró zsa Band.

Bár hó nem esett, a hő mé rő össz -
hang ban volt a no vem ber 27-ét mu -
ta tó nap tár lap pal, ám a hű vös idő el -
le né re min den ki lel ke sen ve tet te be -
le ma gát az is ten tisz te le tet kö ve tő ad -

ven ti vá sár ba. Az asz ta lok nál az ovi -
sok tól a nő szövetség tag ja i ig so kan
kí nál ták ma guk ké szí tet te por té ká ju -
kat. A gyü le ke zet hit ta no sai ál tal el -
adott ké pes la pok, ad ven ti ka len dá ri -

u mok, tész tá ból ké szí tett ka rá csony -
fa dí szek árá ból össze gyűlt summa a
jö vő évi, ma gyar or szá gi evan gé li -
kus báb fesz ti vál ra uta zók úti költ sé -
ge ként fog szol gál ni.

A nő szövetség nem csak há zi ké szí -
té sű tész tát árult, ha nem ka rá cso nyi
édes sé gek re cept je it kí ná ló fü ze tet is.
Ke re set tek vol tak a Bá tho ry Ist ván El -
mé le ti Lí ce um ka rá cso nyi üd vöz lő -
lap jai és aján dék tár gyai is. A köny vek
pa let tá ját a Lu ther Ki adó ki ad vá -
nyai is gaz da gí tot ták. Aki meg éhe -
zett, sült kol básszal csil la pít hat ta
gyo mor kor gá sát, a hi deg el len pe dig
for ró te á val vagy for ralt bor ral vé de -
kez het tek a vá sá ro zók.

A tom bo la hú zás előtt a Bá tho ry-
is ko la spe ci á lis in teg rált osz tá lya i nak
nö ven dé kei és a Méltó Élet Egyesület
tagjai a Re mé nyik Sán dor ról el ne ve -
zett pin cegalériában nyúj tot tak át az
ér dek lő dők nek egy kis ze nei csok rot,
a hét éves Ador já ni To maj pe dig a
gyü le ke ze ti te rem ben adott rö vid
zon go ra kon cer tet.

g Bo da Zsu zsa

Ko lozs vá ri ad vent
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Tamás-mise a kolozsvári evangélikus templomban

Szirmai Zoltán prédikál a
vasárnapi istentiszteleten

Josár Lajos és Fabiny Tamás püspök

Skalic Gusztáv és Gé za Er ni sa püspök
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b A kö zel múlt ban – no vem ber 11-
én – je lent meg a Ko rál-szi get el -
ső, Ve lem ván do rol… cí mű le -
me ze. Az együt tes ről, il let ve az
al bum ról a ze ne kar egyik tagját,
Smi dé li usz Gá bort – a De ák té -
ri gyü le ke zet igaz ga tó lel ké szét
– kér dez tük.

– Az örök élet va sár nap ját meg elő -
ző szom ba ton mu tat ták be az együt -
tes el ső le me zét. Mi ért pont Győ rött
volt a nagy ese mény?

– Az or szá gos evan gé li kus ze nei tá -
bor részt ve vői több sé gük ben a bony -
há di, győ ri és sop ro ni evan gé li kus kö -
zép is ko lák di ák jai; a du nán tú li hely -
szín nel ne kik sze -
ret tünk vol na ked -
vez ni. Re mél tük,
so kan el jön nek
kö zü lük a ná dor -
vá ro si temp lom -
ba, és így is lett.
Csa lá di as, ba rá ti
han gu la tú al ka lom
volt.

Ter ve zünk egy
bu da pes ti le mez -
be mu ta tót is, amely re mé nye ink
sze rint kevésbé lesz „izgalmas”, mint
a győ ri pre mi er volt. A he ge dű sünk
ugyan is meg be te ge dett, egy profi
ze nész is me rő sünk ug rott be he -
lyet te. Ő a he ge dű szó la mo kat gi tá -
ron szó lal tat ta meg, így tel je sen
mást hall ha tott a kö zön ség, mint ami
a ko ron gon sze re pel. A le mezt
egyéb ként a Fo nó Bu dai Ze ne ház ban
vet tük fel Gla ser Pé ter hang mér -
nök köz re mű kö dé sé vel, a bo rí tó ké -
pe it pe dig ne ves fo tog rá fus, Van csó
Zol tán ké szí tet te.

– A cé dé meg je le né sé vel egy idő ben
az in ter net re is fel ke rül tek a szá mok…

– Mó dot sze ret tünk vol na ad ni ar -
ra, hogy az em be rek be le hall gas sa nak
a le mez be, ne érez zék úgy, hogy
zsák ba macs kát vesz nek, ha ké sőbb
meg vá sá rol ják. Kós to ló nak szán tuk,
egy elő re csak né hány na pig vol tak el -
ér he tők a vi lág há lón a da lok. Nem
tar tot tunk-tar tunk at tól, hogy emi -
att ki sebb pél dány szám ban fogy
majd a cé dé. Hadd em lít sem a sa ját
pél dá mat: ha meg sze re tek egy együt -
test, ar ra tö rek szem, hogy kéz zel
fog ha tó formában is a ma ga mé nak
tud has sam az ál ta luk ki adott al bu mo -
kat. Ab ban bí zunk, ez a hoz zá ál lás
má sok ra is igaz.

– Cre do né ven ala kult meg az
együt tes 2008-ban, de idén feb ru ár -
ban a Szél ró zsa-utó ta lál ko zón már
Ko rál-szi get ként lép tek szín pad ra.

– Idő köz ben meg tud tuk, hogy
Kár pát al ján már ré gebb óta lé te zik
egy ha son ló ne vű for má ció, ezért
vál toz tat tunk. Az új név sej te ti,
hogy ko rál fel dol go zá so kat ját szunk,
il let ve utal a csa pat több tag já nak
De ák té ri – In su la Lu the ra na, az az

evan gé li kus szi get – kö tő dé sé re is.
Raj tam kí vül De recs kei And rás he -
ge dű mű vész, az Evan gé li kus Hit tu -
do má nyi Egye tem Egy ház ze nei Tan -
szé ké nek óra adó ja is eh hez a gyü -
le ke zet hez tar to zik. Akusztikus  gi -
tá ron Hu szák Zsolt, a Szél ró zsa
Band ala pí tó ja, a Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus Egy ház Gyer mek- és If -
jú sá gi Osz tá lyá nak if jú sá gi re fe -
ren se ját szik, ütő hang sze re ken pe -
dig az ugyan csak Szél ró zsa Band-es
Né meth Ta más. Én ma gam éne -
kelek és gi tá rozok a pro duk ci ó ban.

– A le me zen hall ha tó tíz szám
mind egyi ke az Evan gé li kus éne kes -
könyv egy-egy ko rál ját dol goz za fel,
könnyű ze nei kí sé re tet ad va a da lok -
hoz. Mi ért pont egy há zi nép éne ke -

ink hez nyúl tak
vissza?

– Ami kor
And rás sal el kezd -
tünk együtt ze -
nél ni, el ső kö zös
s z o l  g á  l a  t a  i n k
egyi ké re a Mint a
szép hű vös pa tak -
ra kez de tű éne -
ket (EÉ 76) hang -
sze rel tük át, és azt

ad tuk elő Szé kács Jó zsef püs pök szö -
veg vál to za tá val. Az idő tájt hív ta fel
a fi gyel me met Sze ve ré nyi Já nos or szá -
gos misszi ói lel kész egy olyan egye -
sült ál la mok be li ze ne kar ra, ame lyik
a val lá sos éne ke ket count ry stí lus sal
pá ro sí tot ta össze. Ez len dü le tet adott
az elképzelésünknek, hogy a könnyű -
ze ne esz kö ze i vel kö ze lí tsünk pro -
tes táns egy há zi nép éne ke ink hez.

Ha mar ki de rült: a ko rá lok egy sze -
rű, gyak ran gre go ri án ala pok ra épü -
lő, kis hang köz ug rá sok jel le mez te
dal la mai sok le he tő sé get rej te nek
ma guk ban. A cím adó, Ve lem ván do -
rol uta mon kez de tű ének (EÉ 459)
ese té ben pél dá ul a pro zó di án – rit -
mu son, hang sú lyo zá son – vál toz -
tat tunk, a dal így új lük te tést ka pott.
Az Ó, jöjj, ó, jöjj, Im má nu el (EÉ 133)
dallama pe dig dzses szharmóniák
ze nei szö ve té be bújt, ta lán en nek lett
a leg me ré szebb a hang zás vi lá ga.

Azt ta pasz tal juk, a mély mon da -
ni va ló jú szö ve gek fris sebb, mo der -
nebb, po pu lá ri sabb ze nei kön tös be
öl töz tet ve új élet re kel nek, és a fi a ta -
labb ge ne rá ci ók szá má ra is ért he tő -
vé, be fo gad ha tó vá vál nak. Mind -
azon ál tal nem akar juk gyö ke re sen ki -
for gat ni ma guk ból a ko rá lo kat: egy -
sze rű en csak úgy sze ret nénk meg szó -
lal tat ni eze ket az evan gé li kus iden -
ti tá sunk hoz szo ro san hoz zátar to zó
éne ke ket, hogy azok a ma em be ré hez
is utat ta lál ja nak.

g V. J.

Ko rál-szi get: Ve lem ván do rol… Kap -
ha tó a Hu szár Gál pa pír- és köny ves -
bolt ban (1054 Bu da pest, De ák tér 4.).
Ára: 1990 Ft.

Nép éne kek –
új ra hang sze rel ve

Ad ven ti ének
Mind finn, mind né met test vé re ink nél szo kás ban van ad vent ben a gyü -
le ke ze ti ének lés. Itt hon is lé tez nek ki sebb kö zös sé gek, amelyek meg élik
en nek a lel ki-ze nei al ka lom nak az ere jét! Ez kö zös öröm ének lést je lent,
a har mó ni ák ban va ló lel ki ta lál ko zást. Az is mert ked ves, sze re tett dal -
la mo kat szó lal tat juk meg. Az újat most a meg szó lal ta tás sok szí nű sé ge ad -
ja. Per sze meg le pe tés ként egy-egy új dal lam is meg bú jik a töb bi kö zött.

Ad vent ben, a hosszú vá ra ko zás ide jén, a sö tét ség be bur kolt kül ső vi -
lág tu do má sul vé te lé vel új gyü le ke ze ti for mát hoz ha tunk lét re, mely se -
gí ti a ka rá csony ün ne pé re va ló lel ki ké szü lé sün ket.

Az el ső ilyen al ka lom ad vent 2. va sár nap ján, de cem ber 4-én 17 óra kor
lesz Bu da pes ten a kő bá nyai evan gé li kus temp lom ban (X., Kápolna u. 14.).

Dr. Kincz ler Zsu zsan na, EHE Egy ház ze nei Tan szék

H I R D E T É S

b A na pok ban je lent meg a Cre do
evan gé li kus fo lyó irat idei har -
ma dik szá ma. Aláb bi, rend ha gyó
aján lónk ban ma gu kat kí nál ják a
cik kek – vagy is az írá sok egy-egy
rész le té vel kí ván juk ol va só ink
ér dek lő dé sét fel kel te ni, az zal a
nem tit kolt re ménnyel, hogy
mi nél töb ben ke zük be ve szik
majd a szer kesz tő bi zott ság –
élén Zász ka licz ky Zsu zsan na
szer kesz tő vel – ál tal ké szí tett
és a Lu ther Ki adó gon do zá sá ban
ne gyed éven te meg je le nő ki ad -
ványt.

„Lu ther ka pi ta liz mus kri ti ká ja azért is
ta nul sá gos, mert a pá pai ál la mot is
in do ko lat lan fel hal mo zás sal vá dol ja,
ugyan ak kor épp a pá pai ál lam mai ér -
te lem ben vett csőd jét meg előz ni hi -
va tott bú csú cé du lák ki bo csá tá sa lett
a re for má ció egyik ki vál tó ja.

A szor gos mun ká val va ló is ten di -
csé ret, a mun ká hoz va ló jog és egy -
ben kö te les ség, a köz jó gya ra pí tá sa
irán ti el kö te le zett ség Kál vin ta ní tá -
sa i ban óri á si len dü le tet adott a kor
gaz da sá gi fej lő dé sé nek. Egy út tal
azon ban a fo gyasz tás ban va ló ön mér -
sék let re is ösz tön zött (…).” – Prőh le
Ger gely: A mi re for má to ra ink és a mi
pén zünk

* * *

„Ez az Is ten szol gá ja azon ban nem
kelt fel tű nést meg je le né sé vel a nyil -
vá nos ság előtt, és sem mi olyat nem
visz vég hez, ami ben egy ket tő re tel -
je sül né nek a nép vá ra ko zá sai. El -
sőd le ges jel lem ző je, hogy nem sem -
mi sí ti meg azt, ami tel je sen ha szon -
ta lan nak és ve szen dő nek lát szik. (…)
az kü lön böz te ti meg az is te nes és is -
ten te len em bert, az em ber sé gest és
az em ber te lent, hogy azt, ami hul lik,
hagy ja-e hul la ni, ne ta lán még ta szít
is raj ta, hogy gyor sab ban be tel jék a
sor sa, vagy pe dig meg kí mé li, és leg -
alább is lé tez ni en ge di.” – Ta kács né
Ko vács há zi Zel ma: Ir ga lom mal él ni

* * *

„El me he tett vol na az if jú az után is,
hogy nyug táz ta: a Jé zus ál tal meg sza -
bott fel té te lek nek meg fe lel, az az a jé -
zu si szó meg erő sí ti, iga zol ja őt. De va -
la mi ért nem ment el, ha nem to vább
kér de zett. És eh hez bá tor ság kel lett,
hogy kér dé sé vel mé lyebb re me rész -
ked jen. (…) ez zel a kér dés sel óri á si
koc ká za tot vál lalt a fi a tal em ber (…).
Sza bad utat nyi tott a jé zu si szó nak.”
– Hor váth Or so lya: Jól ért jük az is te -
ni szót? – A koc ká zat vál la lás mint az
ige ér té sé nek alap fel té te le

* * *

„Jé zus ke reszt ha lá lát an nak a kér dés -
nek a fé nyé ben vizs gá lom meg, hogy
mi ért kel lett Jé zus nak meg hal ni. (…)
azért a kog ni tív nyel vé sze tet hasz ná -
lom a kér dés meg vá la szo lá sá ra, mert
a kog ni tív tu do má nyon be lül a kog -
ni tív nyel vé szet fog lal ko zik leg in -
ten zí veb ben az em be ri meg ér tés és
je len tés al ko tás me ta fo ri kus as pek tu -
sa i val.” – Kö ve cses Zol tán: Jé zus ha -
lá la – Egy kog ni tív nyel vé sze ti meg -
kö ze lí tés

* * *

„(…) egye te mi lel kész ként szen ve dé -
lyes sze re tet tel és lel ke se dés sel fog -
lal ko zott a rá bí zott egye te mis ták -
kal. Meg döb ben tő az az éles lá tás,
amellyel a kor egy há zi-tár sa dal mi-
gaz da sá gi prob lé má it át lát ta, és
amely re igye ke zett fel hív ni az ak ko -
ri evan gé li kus köz vé le mény fi gyel -
mét.” – Győr ffy Esz ter: „A di ák ság
szom ja san vár ja a hir de tett igét” –

De zsé ry Lász ló egye te mi lel ké szi szol -
gá la ta 1936–1949 kö zött

* * *

„Ez után tér rá Lu ther az egy ház hét
is mer te tő je lé re, eb ben a sor rend -
ben: ige, ke reszt ség, úr va cso ra, kul -
csok ha tal ma, or di ná ció vagy más né -
ven egy há zi rend, imád ság és ta ní tás,
majd vé gül, de nem utol só sor ban a
ke reszt (…).” – Vég he lyi An tal: Az egy -
szer re szent és szent ség te len egy ház –
Refle xió Pász to ri-Ku pán Ist ván Az
egy ház is mer te tő je le i ről cí mű ta nul -
má nyá ra

* * *

„1856-ban, az Esz ter go mi mi se be mu -
ta tá sa előtt Feld in ger (Föl dé nyi) Fri -
gyes, a ze né vel is fog lal ko zó pes ti
ügy véd kér te a Nagy kő rö sön ta ní tó
Aranyt, hogy ír jon ver set Liszt kö -
szön té sé re. Ar ról, hogy ez mi ért
nem tör tént meg, egy fenn ma radt le -
vél tá jé koz tat ta őt és az utó kort (…).”
– Ko rom pay H. Já nos: Liszt Fe renc a
ma gyar köl té szet ben

* * *

„Mint ha egy nyo mo zás ba csöp pen -
ne az ol va só: a szer ző lé pés ről lé pés -
re ve zet be gon do lat me ne té be, a fi -
gyel met mind vé gig fenn tart va, iz gal -
ma san fo gal maz za meg mon da ni va -
ló ját. (…) Az ol va só fel fe dez he ti,
hogy Lu ther írás ma gya rá za ta ere de -
tét te kint ve mennyi re nem el mé le ti,
el vont, ha nem élet kö ze li, hit ta pasz -
ta la to kon ala pu ló (…).” – Isó Do -
rottya: Az iz gal mas teo ló gia. Is mer -
te tés Itt zés Gá bor Ch ris tum trey ben
– Lu ther bib lia ér tel me zé se a Szent -
írás köny ve i hez írt elő szói alap ján cí -
mű kö te té ről

* * *

„(…) hi szen a ká dá ri dik ta tú ra mind -
vé gig né mi gya nú val ke zel te a ma -
gyar–len gyel ba rát sá got. Ná lunk
még az úgy ne ve zett Ha za fi as Nép -

front ke re té ben sem le he tett a két
nép ba rát sá gát ápo ló egye sü le tet
szer vez ni. Ez a bal jós hát tér szer te -
fosz lott az óta, ám úgy tet szik, nem is -
mer jük job ban egy mást.” – Kiss Gy.
Csa ba: Több mint szo li da ri tás – Ki -
ál lí tás a ma gyar–len gyel kap cso la -
tok ról. Ismertetés a Ma gyar Nem ze -
ti Mú ze um egy ko ráb bi tár la tá ról

* * *

„Né hány ol dal ban össze fog lal ja Kol -
lár küz del mes lel ké szi mű kö dé sét,
amely nek ke re té ben min dent meg -
tett, hogy a pes ti szlo vák evan gé li kus
kö zös sé get lel ki leg, szel le mi leg, anya -
gi lag talp ra ál lít sa, meg erő sít se, nem
ri ad va vissza a leg ke mé nyebb konflik -
tu sok tól sem.” – Ker tész Bo tond: Ta -
nul mány a köl té szet ha tal má ról. Is -
mer te tés Kiss Szem án Ró bert Szláv
po kol Pes ten cí mű kö te té hez

* * *

„(…) Som er set gróf ja ugyan is el ren -
del te, hogy a pa pok nak az egyé ni es -
ke dés vagy tév ta ní tás el ke rü lé se ér -
de ké ben nem sza bad mást pré di kál -
ni, mint ami a ki rály, Som er set gróf -
ja és Cran mer ér sek ál tal alá írt be -
széd gyűj te mény ben áll.” – Ér falvy Lí -
via: A Tu dor-kor pré di ká ci ós gya kor -
la ta. Is mer te tés a Tu dor-ko ri ho mí -
li ák cí mű kö tet ről (szerk. Mud ricz ki
Ju dit)

* * *

„De mi ről is szól ez a mű? A té ma -
meg je lö lés pon tos: a Szent írás ih le -
tett sé gé ről.” – Ve re bics Éva Pet ra:
Val lo más hét le vél ben. Is mer te tés
Sa mu el Tay lor Cole ridge Egy ke re ső
szel lem val lo má sai – Le ve lek a Szent -
írás ih le tett sé gé ről cí mű kö te té ről

* * *

„A több irá nyú meg kö ze lí té sek egy -
va la mi ben osz toz nak: a hi ány ér zet
mind egyik ben tet ten ér he tő. Nem a
kel lő idő ben, nem a kel lő mély ség ben,
nem a kel lő adat biz ton ság gal, nem a
kel lő eg zakt ság gal zaj lik a múlt fel tá -
rá sa – ka va rog nak a kri ti kák, ön kri -
ti kák.” – Fáb ri György: Sze münk a há -
lón. Is mer te tés a Há ló ba ke rít ve –
Kon fe ren cia az evan gé li kus lel ké szek
és az ál lam biz ton ság kap cso la tá ról cí -
mű kö tet ről (szer k. Fa bi ny Ti bor)

* * *

„A szer ző – szé kes fe hér vá ri egy ház -
me gyés ró mai ka to li kus pap, mű vé -
szet tör té nész – úgy ad ja köz re csa -
lád ja anyai ágá nak tör té ne tét, hogy
köz ben fény ké pe ken, tár gya kon ke -
resz tül ősei éle te is meg ele ve ne dik.”
– Smo hay And rás: Csa lád né ze ge tő.
Is mer te tés Szi lárd fy Zol tán Csa lád -
tör té ne ti FÉNY ké pes könyv cí mű kö -
te té ről

* * *

„Pet rics So ma (Sá mu el) a Bé kés me -
gyei Me ző be rény ben szü le tett 1822.

ok tó ber 22-én, fel vi dé ki
ere de tű evan gé li kus csa -
lád ban, anyai ágon Pe tő fi
má sod-uno ka test vé re -
ként. (…) a 19. szá za di
ma gyar fes té szet út tö rő je
volt: …elő ször ő ren de zett
egyé ni ki ál lí tást Ma gyar -
or szá gon, 1852-ben (…).” –
Me gye ri-Hor váth Gá bor:
„A mo rál fes tő je” – Or lai
Pet rics So ma mű vé sze té -
ről. Ki ál lí tás aján ló a bé -
kés csa bai Mun ká csy Mi -
hály Mú ze um 2012. ja nu -
ár 8-ig lá to gat ha tó tár la -
tához

* * *

„(…) a Bib lia szó sze rint
nem em lí ti a ha lál ba se gí tés kér dé sét
(az eu ta ná zi át – a szerk.). Hogy a kér -
dés ne ma rad jon tel je sen meg vá la szo -
lat la nul, az Eu ró pai Pro tes táns Egy há -
zak Kö zös sé ge (GEKE) az élet vé gén
fel me rü lő eti kai kér dé sek ről fo ga dott
el egy kö zel száz ol da las do ku men tu -
mot (…).” – Ifj. Sze bik Im re: „Ide je van
az élet nek, ide je van a ha lál nak”. Is mer -
te tés az A ti me to live, and a ti me to die
cí mű do ku men tum ról

* * *

A fo lyó irat ban to váb bá Mol nár Krisz -
ti na Ri ta és Ker tész Esz ter ver sei ol -
vas ha tók.

A Cre do evan gé li kus fo lyó irat ára
450 fo rint. Elő fi ze tés egy év re 1790 fo -
rint. Kap ha tó a Lu ther Ki adó köny -
ves bolt já ban (1085 Bu da pest, Ül lői út
24.), a Hu szár Gál pa pír- és könyv ke -
res ke dés ben (1052 Bu da pest, De ák
tér 4.), va la mint a gyü le ke ze ti irat ter -
jesz té sek ben.

Cre do-aján ló
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A kon fe ren cia hét szek ci ó ja
szin te az összes tu do mány te -
rü le tet fel ölel te. A részt ve -
vők hall hat tak elő adást Har -

cos pá lo sok a Szent Ko ro na vé -
del mé ben cím mel, de meg is -
mer ked het tek a pan non hal mi
tin ta re cep tek mi nő ség ana lí zi -
sé vel is.

Pe tőcz-pusz ta pusz tu lá sa
Ham buch Má tyás – aki a pé -
csi Cisz ter ci Rend Nagy La jos
Gim ná zi u má ban ta nul – Pe -
tőcz ap ró fa lu el tű né sé nek oka -
it dol goz ta fel. Egy táj fu tóver -
seny köz ben buk kant a te le pü -
lés nyo ma i ra. Vissza tért, s a
volt hely bé li ek kel be szél get ve,
írá sos és fény ké pes em lé ke ik
fel dol go zá sá val, majd le vél tá -
ri ku ta tá sok kal ki egé szít ve
bon ta ko zott ki előt te a 18.
szá zad ban ala pí tott fa lu szo -
mo rú sor sa. A kö zel ben nyílt
urán bá nya tet te tönk re a ki csi,
de pros pe rá ló fa lut.

Ba lázs-Ko vács Sán dor nép -
rajz ku ta tó, mu zeo ló gus ki -
emel te, hogy az el té rő élet mód
mi att na gyon ke vés pél da van
a ma gyar–ci gány, még in kább
a be te le pült né me tek és ci gá -
nyok köz ti szo ros szim bi ó -
zis ra, amely Pe tő czön egy kor
lé te zett. Töb bek kö zött en -
nek fel tá rá sa és be mu ta tá sa
mi att is igen fon tos nak ítél te
Ham buch Má tyás té má ját, és
gra tu lált a ma gas szín vo na lú
elő adás hoz.

Je lek a je le ken
Dr. An tó ni Ju dit nyel vész, a
gim ná zi um ta ná ra nem elő ször
vál lalt köz re mű kö dést TU -
DOK-ren dez vé nyen, mert
öröm mel töl ti el a di á kok lel ke -
se dé se, ki tar tá sa és kre a ti vi tá -
sa. Az idén az iro da lom-, nyelv -

tu do mány, szo cio ló gia és pszi -
cho ló gia szek ció zsű ri el nö ke -
ként hat fi a tal pre zen tá ci ó ját kí -
sér te fi gye lem mel. Amint

mond ta, fe let tébb ér de kes té -
mák kal je lent kez tek a di á kok.

Pél da mu ta tó fel dol go zás -
sal, pör gő, szép kis elő adás sal
szerezte meg az el ső sé get
Mol nár Jan ka Sá ra ebben a
szek ció ban. Jan ka a je len tés -
sel bí ró fel ira tok nyo má ba
eredt. Kí ván csi volt, va jon
tud ják-e kor tár sai, mit je len -
te nek a szö ve gek, a lo gók
egy-egy ru ha da ra bon. Ki de -
rült, hogy na gyon is. A ka pott
vá la szok sze rint mi nél igény -
te le nebb va la ki, an nál több
fel irat tal ékes ke dik; mi nél
igé nye sebb és ma ga sabb stá -
tu sú, an nál in kább el uta sít ja
a fel ira tos hol mi kat. Ami kö -

zös a fi a ta lok két cso port já -
ban: egyik sem sze re ti a sze -
xu a li tás ra és az erő szak ra
uta ló je le ket, szö ve ge ket. A
di ák lány több di vat há zat is
meg ke re sett, ott azt ta pasz tal -
ta, hogy a lu xus nem tűr el lo -
gót, fel ira tot. A mi nő ség ma -
gá ért be szél.

Spekt rosz kó pi á val a jö vő be
Vá mi Ta más Ál mos, a bony há -
di gim ná zi um di ák ja olyan ku -
ta tá si té má ra lelt, amely még
hosszú idő re el lát ja fel ada tok -
kal. Nem bán ja, mert – el -
mon dá sa sze rint – ked vé re
va ló, hogy különböző szak te rü -
le tekkel egyidejűleg fog lal koz -
hat. Választott témájához
ugyan is szüksége van kémiai
is me retekre, a vizsgálati esz köz
(Möss bauer-spektroszkópia) a
fizika területére vezet, míg az
al kalmazáshoz az in for ma ti ká -
ban kell járatosnak len nie.

Ta más ugyanis a me rev le -
me zek anya gát sze ret né ki vál -
ta ni a tar tó sabb, biz ton sá go -
sabb biz mut-fer rát tal, fel hasz -
nál va ennek az anyagnak a

fer  ro elekt ro mos tu laj don sá ga -
it. Ta valy óta fog lal ko zik ez zel
a prob lé má val, az EL TE mag -
ké mi ai la bo ra tó ri u má ban is
le he tő sé ge nyílt ku tat ni. Több
meg mé ret te té sen és ta nul -
mány úton vett már részt, eb -
ben az év ben pél dá ul Moszk -
vá ban, a Lo mo no szov Egye te -
men, az if jú ku ta tók nem zet -
kö zi kon fe ren ci á ján. Így ért -
he tő, hogy a té mát ala po san
is me rő, gya kor lott elő adó -
ként le vet te a zsű rit a lá bá ról.
Tag jai nem te het tek mást,
mint hogy a fizika, csil la gá -
szat, informatika szek ció ban
a sok ér té kes elő adás kö zül az
övét emel jék az el ső hely re.

A két na pos kon fe ren ci án
le he tő ség nyílt a zsű ri ta gok és
a ku ta tó di á kok sza ba dabb esz -
me cse ré jé re is, s ezt a le he tő -
séget az utób bi ak kö szö net tel
ki is hasz nál ták. Jó volt meg ta -
pasz tal ni, hogy a tu dás a hit tel
mi lyen kin cse ket ered mé nyez.

g V. Gänsz ler Be á ta

Mi ként fér meg a biz mut-fer rát
a tek nő vá jás mel lett?

Ku ta tó di á kok – di ák ku ta tók

Dr. Cser mely Pé ter, a Sem mel weis Egye tem bio ké mia pro -
fesszo ra gon dol ta úgy, hogy nem csak az egye te mis ta, ha -
nem a kö zép is ko lás kor osz tályban is van ele gen dő tu dás -
vágy, amely egy-egy szak te rü let jobb meg is me ré sé re, ku -
ta tá sá ra sar kall ja őket. A di á kok ba ve tett hit kész tet te ar -
ra, hogy 1996-ban meg ala kít sa a Ku ta tó Di á kok Moz gal mát.

Az ér dek lő dés kez de tek től nagy volt; a fi a ta lok meg ala -
kí tot ták a Ku ta tó Di á kok Or szá gos Szö vet sé gét. A moz ga -
lom nak ma már öt ez ernél jó val több, ha tá ron tú li és ha zai
tag ja van, aki ket kö zel két ezer men tor se gít. A men to rok
egy ré sze ma ga is ku ta tó, aka dé mi kus, egye te mi ok ta tó, il -
let ve kö zép is ko lai ta nár. Kül föl dön szá mos or szág ban
adap tál ták már a ho ni pél dát. A moz ga lom ról bő veb ben
hon lap ju kon (kut di ak.hu) le het tá jé ko zód ni.

Lu ther vá lo ga tott mű vei 5.
Nem min den na pi vál lal ko zás:
a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
Egy ház Lu ther Már ton vá lo ga -
tott mű ve i nek új, tu do má -
nyos igé nyű ki adá sát je len te ti
meg ti zen két kö tet ben.

A Ma gyar Tu do má nyos
Aka dé mia szék há zá nak kis ter -
mé ben tar tott könyv be mu ta -
tón én is át la poz tam a maj da -
ni so ro zat ötö dik, ám idő -
rend ben el ső ként meg je lent
kö te tét, amely a Bib lia for dí tás,
vi gasz ta lás, imád ság cí met
vi se li.

Kéz be vé ve el ső gon do la -
tom az volt: ha Lu ther vá rat -
la nul be top pan na, és he lyet
fog lal na a ven dé gek kö zött, va -
jon mit szól na a vas kos gyűj -
te mény hez? A ne mes vál lal ko -
zás hoz? Tet sze ne ne ki a sö tét -
kék-os tya fe hér bo rí tó?

Bi zo nyá ra le ül ne a szív me -
leg sza vak kal őt di csé rő Ri toók
Zsig mond pro fesszor mel lé,
és az egész ből az asz ta li be -
szél ge té sek foly ta tá sa ke re -
ked ne. Mint ré gen, ami kor L.
M. ta nít vá nyai, ba rá tai s a
wit ten ber gi ház ban szép
szám mal meg for du ló ven dé -
gek vol tak a részt ve vők.

Volt – te hát van – egy em -
ber, aki so kak nak: pa pok nak,
teo ló gu sok nak, köl tők nek, ol -
va sók nak, is ten ke re sők nek
fon tos, szel le mé vel és mű ve i -
vel re ményt je lent a hol na pok -
ra. Le ül kö zénk, ke ve set be -
szél, na gyo kat hall gat, mi előtt
el bú csú zik, még vissza szól:
„Ha va la ki meg szer zi mos ta -
ná ban a köny ve i met, ne azo -
kat ol vas sa! Mert meg aka dá -
lyoz zák ab ban, hogy ma gát a
Szent írást ta nul má nyoz za.”

* * *

Liszt Fe renc 200. Még min -
dig a mes ter szü le tés -
nap ja. Ün nep sé gek és
meg em lé ke zé sek a nagy -
vi lág ban. Egy re vi lá go -
sab ban lá tom: élet ele -
me a rá cso dál ko zás volt,
a lé lek leg ne me sebb lé -
te zé se. Kom po nált, írt,
át írt, zon go rá zott, ta ní -
tott. És jó té kony ko dott
a ha za ja vá ra. A ve szen -
dő éle tet egé szé ben fi -
gyel te min dig. Mé lyen
hitt Is ten ben és ab ban,
hogy tő le kap ta te het sé -
gét, a gyö nyö rű han go -
kat. So kan le gyint ve be szél tek
egy kü lö nös ren dez vény ről,
ne kem tet szett a ne mes gesz -
tus: egy ba las sa gyar ma ti cuk -
rász nagy zon go ra tor tát ké szí -
tett. Egész nap szólt Liszt Fe -
renc mu zsi ká ja, a gye re kek
meg et ték, fal ták a fi nom cso -
kis sü te ményt.

* * *

Temp lom épí tők. Né met -
szent pé ter kis gyü le ke ze te és
a hoz zá tar to zó ap ró er dé lyi
fal vak temp lom épí tés re szán -
ták el ma gu kat. Há lá sak Is ten -
nek, hogy ad ta az öt le tet, a hi -
tet, a ke vés me cé nást és a sok
két ke zi mun kást. A nem szű -
nő lel ke se dést, hogy a hét vé -
gén, aki csak moz dul ni tud, az
mind ott van, és dol go zik.
Jön nek a kö ze li gyü le ke ze tek
tag jai, se gí tők a kül föl di test -
vér vá ro sok ból. A hol land

egye tem pro fesszo ra mo so -
lyog va mu tat ja kér ges te nye -
rét – tég lát hord vas ta lics -
kán. Mun ka után, amíg fő a
csí pős bab gu lyás, össze jön -
nek, és né zik a fé lig kész fa la -
kat. Együtt! – ez a leg fon to -
sabb. Fut az idő, sze ret nék
még ka rá csony előtt föl húz ni
a te tőt és a to rony ra föl ten ni a
réz si sa kot. Ma rok nyi csa pat,
még is ha tal mas és el szánt erőt
egye sí te nek, biz tos va gyok
ben ne, hogy győ ze lem re vi szik
kö zös ál mu kat!

* * *

Ne mes Nagy Ág nes. Ma es -
te je les köl tőnk re em lé ke zem.
Amíg kö te te it meg ke re sem,
gyer tyát gyúj tok, be lém vil lan
az utol só ta lál ko zás. A ször nyű
be teg ség től csont so vá nyan ol -
vas ta ver sét, pi ros ka bát ban,
ke zé ben az el ma rad ha tat lan
ci ga ret ta. Húsz éve ha lott, és
egy re ke ve sebb szó esik ró la,
pe dig iga zi fe je de lem asszony
volt. Mű velt, bölcs, vér be li
mű for dí tó; aki a gye re kek nek
is ked ves rí me ket ka la pált. 

Meg lep ve nyi tom ki az ál ta -
lam még ol va sat lan nap ló ját:
1979 őszén négy hó na pot töl -
tött Io wa vá ro sá ban, az Egye -
sült Ál la mok ban, és gyors föl -
jegy zé sek ben örö kí tet te meg
zsú folt nap ja it. De cem ber 11-
én ír ta, ha za fe lé ké szü lő ben:
„Ame ri ká ban ta nul tam meg,
hogy eu ró pai va gyok. Ahogy
Ma gyar or szá gon kí vül ta nul -
tam meg iga zán, hogy ma -
gyar va gyok. Az eu ró pai mind
ha son lít egy más hoz. Egy szer -
re eszik kés sel és vil lá val. Ha
vé gig te kin tesz egy ét ter men,
tíz lé pés ről meg lá tod, hogy
me lyik az eu ró pai. Az eu ró pai
ké pes rá, hogy mo soly ta la nul
kö szön jön. Az eu ró pai ci ga ret -

tá zik; mind össze öt órás sé ta
után már a fá radt ság je le it
mu tat ja. Az eu ró pai nagy ké pű.
Hi ány zik be lő le az iga zi ter mé -
sze tes ség, szí vé lyes ség, vi dám
szem be né zés a vi lág gal. Ha
va la hol szi ré náz nak, össze -
rez zen. Az eu ró pai ide ges. Az
eu ró pai min dig fél!”

* * *

Nagy vi lág. Mi lyen ki csi és
át lát ha tat lan. Min de nütt kis
há bo rúk, go moly gó füst osz lo -
pok és me ne kü lő em be rek.
Mind egy, mi vel, szál desz kán,
bo ru ló gu mi csó na kon, csak
el a rab ság ból, az iszo nyú sze -
gény ség ből! Ta lán a né pes csa -
lád egy tag ja el ér a re mény szi -
ge té ig. Nem ölik meg rab lók,
nem sod ró dik el a ten ge ren,
nem fal ják föl éhes cá pák.
Par tot ér, meg szán ja va la ki:
korty vi zet ad ne ki, me leg

pok róc ba csa var ja di der gő
tes tét.

Nincs töb bé nagy vi lág, csak
gyű lö let van, kí sér te tek jár ják
a vá ro so kat, az el nép te le ne dő
fal va kat.

* * *

A ma gyar nyelv. Nagy ti tok
ma is. Meg fejt he tet len cso da.
Hány év ti ze de már: ol va sok,
írok, töp ren gek egy-egy oda il -
lő szón. Szó ren den és pon tos
jel zőn. Ki ma rad egy be tű,
vessző, és már is va la mi so se
hal lott üze net szü le tik. Mi -
lyen jó volt fi gyel ni Ró má ban
a sze re tett olasz nyelv dal la mát,
az em be re ket, aki ket nem ér -
de kel iga zán az an gol. Ott,
ide gen ben az es ti csend ben
le hull az anya nyelv ről min den
fe les le ges. Ma rad nak rég ha lott
apám in tel mei, Arany Já nos
méh zú gá sú vers so rai, Ba bits sí -
po ló gé gé jé nek mon da tai a ha -
lál el len. Ady mély gor don ka -
sza va. Ko dály és Bar tók. És
még sok min den. A meg nyílt
ti tok, most, hogy ki fogy tam az
idő ből, öreg szem, és egy re kö -
ze lebb va gyok Is ten hez.

* * *

Imád koz ni. De ho gyan? És
mi ért? Mert élő em be rek va -
gyunk. Apánk, anyánk is így
tet te, így ta ní tot ta. De et től
füg get le nül is ezt ten ném, ha
nem let tek vol na ilyen cso dá la -
tos fel ne ve lők. „Hin ni annyi,
mint in ni” – mond ta egy öreg
er dé lyi pré di ká tor ré gen. Szom -
jan nem so ká ig bír juk, él te tő víz
nél kül ha mar meg ha lunk. 

Imád ko zás hoz alig kell va -
la mi, elég egy pil lan tás, egy
moz du lat, el rej tőz ni a csend -
ben. Az imád ság a szót lan ság -
gal kez dő dik; a leg el ső rez dü -
lés sel. Né ma kí ván ság gal: „Is -

te nem, de jó vol na, ha
meg hall gat nál!” Sze ret -
ni akar lak, te is ha jolj
ide le, hoz zám. So kan a
va sár na pi temp lom vá -
ra ko zó áhí ta tá ban kul -
csol ják imá ra a ke zü ket,
ün nep na po kon. A vá -
rat lan, őszin te imád -
ság is meg in dít ja Is -
tent. De fi gyel ni kell,
hon nan ér ke zik a zör gő
szív ve rés, mert nem -
csak a túl buz gók kap -
hat ják meg a bel ső
öröm föl fa ka dá sát,

hanem az egy sze rű is ten ke re -
sők is. A hű sé ge sek. Az Is ten
Fia sze re te té ben tün dök lő
igaz sá got őr zők! Akik nek tö -
ré keny épít mé nye meg ma rad
– hogy Pál apos tolt hív jam se -
gít sé gül, az ő tü zes jós la tát.

* * *

No vem be ri pil la nat. Vég re
ott hon, ké ső es te. Fe le sé gem
kí ván csi an kér de zi, tör tént-e
va la mi ér de kes. Vissza kér de -
zek: „Ér de kes?” Gyor san meg -
is mét li: „Va la mi szo kat lan?”
Vé gig fu tok az el telt na pon,
mennyi min den tör tént ve lem,
szép és ször nyű sé ges is bő ven.
Jót is tet tem egy vak fér fi val.
Még is. A dé li le vél jut eszem -
be, a ma gas kör te fá ról a lá bam
elé le hul ló. Olyan gyö nyö rű,
vér li la, kö röz ve föl det érő le -
ve let so ha nem lát tam.

g Feny ve si Fé lix La jos

Jegy zet la pok
(Nap ló, 2011)

b Na gyon is ter mé sze tes volt a jö vő ígé re tes anya gá nak és
a múlt egyik szép mes ter sé gé nek ta lál ko zá sa a tu do má -
nyos di ák kö rök or szá gos kon fe ren ci á ján (TU DOK) no -
vem ber 11–12-én Bony há don, a Pe tő fi Sán dor Evan gé li -
kus Gim ná zi um ban. A Völgy ség fő vá ro sá ban ta lál ha tó tan -
in téz mény volt a re gi o ná lis kon fe ren ci ák (Kö zép-Ma gyar -
or szág, Ke let-Ma gyar or szág, Nyu gat-Ma gyar or szág, Er -
dély, Vaj da ság, Fel vi dék) nyu gat-ma gyar or szá gi hely -
szí ne. Öt ven hét di ák tar tott tíz-tíz per ces elő adást ku ta -
tá si té má já ról. A há rom fős zsű ri és a hall ga tó ság is kér -
dez he tett, vé gül a bí rá ló bi zott ság ér té kelt: ki emel te a pro -
duk tu mok erős sé gét-gyen ge sé gét, irányt mu ta tott, ho gyan
le het to vább ha lad ni akár a té ma ala po sabb fel dol go zá -
sá ban, akár az elő adói tel je sít mény ja ví tá sá ban.

Vámi Tamás Álmos a tablettakészítővel
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2008 szep tem be re óta mű kö dik a
Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház
Or szá gos Iro dá já ban a köz pon ti ik ta -
tás, az óta dol go zik itt Os váth né Sza -
bó Ág nes. Az új rend szert ha mar meg -
szok ták és meg sze ret ték az Ül lői úti
kol lé gák és az iro dá hoz tar to zó in téz -
mé nyek, to váb bá a püs pö ki hi va ta lok
dol go zói, hi szen sok pos tai és pa pír -
mun kát egy sze rű sít a köz pon ti ik ta tás. 

En nek lé nye ge, hogy az egy ház nak
szó ló kül de mé nyek a kö ze li, bu da pes -
ti 9-es pos tá ra ér kez nek. Az egyik
kol lé ga reg gel át ve szi és be hoz za a le -
ve le ket a má so dik eme le ti iro dá ba. Itt
tör té nik a le ve lek fel dol go zá sa, ik ta -
tá sa SÜ NI-vel, majd kéz be sí té se a
cím zet tek hez.

A köz pon ti ik ta tó szá mí tó gé pén
mű kö dő SÜ NI prog ram nem más,
mint az ik ta tás gé pi meg ol dá sa: Si ke -
res Ügy vi tel Nem csak In ter ne ten. Egy
vi lá gos táb lá zat ban nyo mon kö vet he -
tő – egye bek mel lett – a kül de mé nyek
be ér ke zé sé nek ide je, a fel adó, az át -
ve vő osz tály ne ve és más ada tok.

Az ik ta tás má sik ol da la a ki me nő
kül de mé nyek, le ve lek in té zé se. Pe csé -
tek, bé lyeg zők, ön ta pa dós cím kék: díj -
hi te les, el sőbb sé gi, aján lá si rag szám,
tér ti ve vény – pon to san olyan, mint
egy „mi ni pos ta hi va tal”. A Ma gyar
Pos tá val kö tött szer ző dés ér tel mé ben
a ki me nő le ve lek re ugyan is nem kell
bé lye get ra gasz ta ni, elég a díj hi te les
bé lyeg ző vel el lát ni, va la mint „fel sze -
rel ni” a kül de mé nye ket, el lát ni aján -
lá si rag szám mal, és így to vább. Ezek
a le ve lek a dél utá ni órák ban ke rül nek
a 9-es pos tá ra. Az iro dá ban egyéb ként
min den ide tar to zó mun ka ág nak van

egy – ha nem is pos ta fi ók ja, de – irat -
tar tó map pá ja, amely be a le ve lek,
új sá gok, fo lyó ira tok, meg hí vók, fa xok,
egyéb ira tok be ke rül nek. Az tán nap -
köz ben ki-ki, ha be néz, ma ga is el vi -
he ti a pos tá ját.

Ágit a lel ké szi kar tag jai is meg ke -
re sik, ami kor új vagy a meg vál to zott
szol gá la ti hely mi att ki cse ré len dő
lel ké szi iga zol ványt sze ret né nek ké -
szít tet ni. De a tit kár sá gon is ta lál koz -
ha tunk ve le, hi szen szük ség ese tén ott
is szo kott he lyet te sí te ni.

A kér dés re, hogy mi ért sze re ti ezt
a mun kát, azt vá la szol ja: nem ér zi
unal mas nak, mo no ton nak, mert foly -
ton em be rek kel ta lál ko zik, és ré sze sé -
vé vá lik az egy ház éle té nek. Ha va la -
ki ke res egy ira tot, és va la mi lyen
szem pont ból fon tos, hogy mi kor, ki -
nek lett ki küld ve vagy ér ke zett be, ak -
kor is csak ő tud se gí te ni a SÜNI-vel
– pár pil la nat alatt el vég zi a mun kát a
szoft ver se gít sé gé vel. A ki me nő kül de -
mé nye ket per sze csak ak kor le het
elő ke res ni, ha ajánl va let tek fel ad va. 

Tény: ez diszk ré ci ót meg kí vá nó,
bi zal mi mun ka kör, és fon tos kri té ri -
um a ti tok tar tás. Ági er re kü lö nö sen
oda fi gyel. A mun ka mel lett né me tül
ta nul, mert mű ve lő dés szer ve zői egye -
te mi dip lo má ja mel lé nyelv vizs gát
kell ten nie.

Evan gé li kus kö tő dé se i ről is ki fag -
gat tam őt. Ági ugyan ró mai ka to li kus,
több csa lád tag ja azon ban evan gé li -
kus: az Evan gé li kus Hit tu do má nyi
Egye tem volt nö ven dé kei jól is mer -
he tik uno ka test vé rét, Szent pé tery
Ma ri anne-t (Szent pé tery Pé ter nek, az
egye tem val lás- és tár sa da lom tu do -
má nyi tan szé ke ve ze tő jé nek a fe le sé -
ge – a szerk.). Az iro dai áhí ta to kon
min dig részt vesz. Ba rá tai kö zött is
van nak lu the rá nu sok, és fér je ré vén
is sok evan gé li kust is mer. Há rom
gyer me ke kö zül a leg ki sebb lá nya ál -
ta lá nos is ko lás, kö zép ső lá nya már az
EL TE-re jár föld tu do mány szak ra,
nagy fia pe dig a Bu da pes ti Gaz da sá -
gi Fő is ko la hall ga tó ja.

Osváthné Szabó Ágnes
el ér he tő sé gei
E-mail: ag nes.sza bo@lu the ran.hu;
mo bil: 20/824-9542; ve ze té kes te le -
fon: 1/483-2265/145-ös mel lék

SÜ NI az iroda
máso dik eme le tén

b Aki a má so dik eme le ti kül ső fo -
lyo só fe lől ér ke zik, elő ször dr.
Kő vá ri né dr. Ben kő Ing rid jo gi
iro dá ja előtt ha lad el. Sok éve
dol go zik már az or szá gos iro dá -
ban, az itt vég zett mun ká ja mel -
lett pe dig a zsi nat és az or szá gos
pres bi té ri um ülé se i nek jo gi
szak ér tel met igény lő te en dő it
lát ja el. Mi is a pon tos fel ada ta
az or szá gos iro da jo gá szá nak?

– Az or szá gos egy ház jo gi ügye i -
nek in té zé se az or szá gos el nök ség fel -
ké ré se alap ján és irány mu ta tá sai sze -
rint. Szer ző dés ké szí tés, pe res kép vi -
se let, jo gi ta nács adás, az or szá gos iro -
da igaz ga tó tól ka pott te en dők el vég -
zé se te szi ki a min den nap ja i mat.
Fel ada tom a zsi nat tal össze füg gő jo -
gá szi fel ada tok el lá tá sa is a zsi nat el -
nök sé gé nek er re irá nyu ló ké rel me
ese tén, va la mint az or szá gos pres bi -
té ri u mi (OP) ülé sek elő ké szí tő mun -
kái és a ha tá ro za tok szer kesz té se. 

Az el múlt tíz év ben je len tős mér -
té k ben át ala kult és meg nö ve ke dett az
evan gé li kus egy ház in téz mény rend -
sze re. (Szá mos ok ta tá si és dia kó ni ai
in téz mény ke rült át egy há zi ke ze lés -
be.) Ez a fenn tar tó egy ház ré szé ről ál -
lan dó, fo lya ma tos és na gyon szer te -
ága zó jo gi mun kát igé nyel. Kü lön ki -
hí vás, hogy mind az ál la mi, mind az
egy há zi jog sza bá lyok nak meg kell fe -
lel ni az in téz mény ala pí tás és -fenn -
tar tás sza bá lyo zá sa so rán. Az utób -
bi né hány év ben egy ér tel mű vé vált,

hogy csa pat mun kát igé nyel ezek nek
a fel ada tok nak az el lá tá sa, ezért na -
pi szin ten jó és ha té kony mun ka kap -
cso la tot ápo lok az or szá gos iro da gaz -
da sá gi, ok ta tá si és dia kó ni ai mun ka -

tár sa i val, va la mint ter mé sze te sen az
egy há zi ve ze tés sel.

A gyü le ke ze tek jo gi ügye i vel kap -
cso la to san bár az egyes na pi kér dé -
sek re is igyek szem vá la szol ni, még -
is leg gyak rab ban a „jo gi sze mé lyi sé -
gi iga zo lá sok” ki ál lí tá sa kap csán ke -
res nek meg. Fon tos hang sú lyoz ni,
hogy az er re vo nat ko zó egy há zi sza -
bá lyok a kö zel múlt ban je len tő sen
szi go rod tak: egy részt csak meg ha tá -
ro zott ok meg je lö lé se ese tén ad ha tó
ki ilyen iga zo lás, más részt egy ilyen
irat csak har minc na pig ér vé nyes, ad -
dig hasz nál ha tó fel. Az ada tok el len -
őr zé se, ál la mi nyil ván tar tá sok kal va -
ló össze ve té se te hát szin tén nö ve li az
el vég zen dő mun ka  mennyi sé gét.

Egy há zunk hoz va ló kö tő dé sem
több ge ne rá ci ós nak ne vez he tő, és
ter mé sze te sen ma gam is gya kor ló
evan gé li kus va gyok. Apai-anyai ágon
egy aránt lel kész csa lád ból szár ma -
zom, gyer mek ko rom ban a győ ri gyü -
le ke zet be jár tam, Bu da pest re köl tö -
zé sem óta pe dig az óbu dai egy ház -
köz ség hez tar to zom. Szá mom ra az
evan gé li kus egy ház, az Ül lői úti iro -
da nem csak a ke re te an nak, ahol jo -
gá szi hi va tá so mat el lá tom, ha nem in -
kább nagy be tűs mun ka hely. Evan gé -
li kus hi tem meg ha tá ro zó szá mom ra,
te hát – jó ér te lem ben vé ve – sem mi -
kép pen sem tu dok el fo gu lat lan len -
ni. De ter mé sze te sen a tör vé nyek be -
tar tá sa és be tar ta tá sa, a leg tisz tább és
leg kes ke nyebb jo gi út az, ame lyen az
ál ta lam kép vi sel te ket jo gász ként ve -
zet nem kell. Szak mai fel ké szült ség -
gel, em ber is me ret tel, em pá ti á val,
azt hi szem, bát ran fel vál lal ha tom
egy há zam irán ti el fo gult sá go mat. 

Fér jem szin tén jo gász, bí ró ként
dol go zik. Re gi na lá nyom im már ti -
zen két éves, és öröm mel jár a De -
ák té ri evan gé li kus nyolc osz tá lyos
gim ná zi um ba. Egy-egy ün ne pi
össze jö ve tel al kal má val vagy reg geli
áhí ta ton már – más kol lé gá im gyer -
me kei hez ha son ló an –  ő is meg for -
dult né hány szor itt az or szá gos iro -
dá ban. 

Dr. Kőváriné dr. Benkő Ingrid
el ér he tő ségei 
E-mail: ing rid.ben ko@lu the ran.hu;
mo bil: 20/824-2788; ve ze té kes te le -
fon: 1/486-3513

Szer te ága zó jo gi mun ka
Dr. Kő vá ri né dr. Ben kő Ing rid jog ta ná csos

Csül lög Pé ter 2004. jú ni us 1-je óta dol -
go zik a ház ban. Fő is ko lai dip lo má ja
van: mér nök-in for ma ti kus. Az or -
szá gos iro da rend szer gaz dá ja, in for -
ma ti ku sa, nél kü le sok szor úgy érez -
nénk, hogy „meg áll az élet”… Az in -
ter net-mun ka cso port (IMCS) tag ja -
ként or szá gos szin ten is fej lesz ti az
egy há zi in for ma ti kát; Bog dá nyi Gá -
bor ral és Mes ter há zy At ti lá val az or -
szá gos szer ver kar ban tar tá sa pél dá ul
nagy ki hí vás – ez a szer ver az összes
lu the ra nos e-mail cím és az összes
evan gé li kus gyü le ke ze ti web site, to -
váb bá az or szá gos hon lap tár he lye.

El ső mun ka he lye a Fő vá ro si Csa -
tor ná zá si Mű vek nél volt, majd sza -
bad úszó rend szer gaz da ként dol go -
zott. Pé ter egy át la gos nap ján a há ló -
za ti hi bák ja ví tá sá tól kezd ve a szá mí -
tó gé pes rend szer mű kö dő ké pes sé gé -
nek fenn tar tá sá ig, az Ül lői úti szer ver
kar ban tar tá sá ig sok fel ada tot el lát.
Ilyen mun ka pél dá ul a gé pek fris sí té -
se, új ra te le pí té se, vagy ha egy kol lé -
ga a na pi mun ká já ban meg akad – a
szö veg szer kesz tés sel, egy Ex cel-táb -
lá zat tal –, ak kor is hoz zá for dul.

Ko ráb ban négy éven ke resz tül az
Ül lői úti in for ma ti kai ok ta tás ke re -
té ben tar tott tan fo lya mot lel ké szek -
nek és egy há zi dol go zók nak, ott so -
kan ta lál koz hat tak ve le. Szá mí tó -
gépek, szá mí tás tech ni kai esz kö zök
be szer zé se is a fel ada ta, le gyen akár
pend rive, akár egy komp lett gép,
bil len tyű zet, hang szó ró stb.

A min den év ben meg hir de tett
gyü le ke ze ti pá lyá zat le bo nyo lí tá sa
is az ő köz re mű kö dé sé vel tör té nik
(egy há zon be lül, gyü le ke ze tek szá má -

ra: note book, pro jekt or, mul ti funk -
ci ós nyom ta tó). Pé ter az, aki a nyer -
tes pá lyá zó kat ér te sí ti, a gé pe ket te -
le pí ti, fel ké szí ti, és a hasz ná ló nak rö -
vid ok ta tás sal egy be köt ve át ad ja.

Nagy rit kán, ha le áll a rend szer, a
hi ba el há rí tá sé a fő sze rep, hogy a

dol go zók mi nél ha ma rabb foly tat has -
sák a mun kát. E-mail, in ter net, szer -
ver nél kül itt le áll na az élet, de ez sze -
ren csé re na gyon rit kán for dul elő. Ta -
valy té len – me sé li Pé ter – egy pén -
tek es te fél nyolc táj ban in dult ha za,
és meg állt az in ter net. A sza ka dó hó -
ban vissza kel lett jön nie – ez a mun -
ka adott eset ben ez zel jár.

Na pon ta hív ják vi dé ki gyü le ke ze -
tek ből se gít sé gért, bár ez nem a mun -
ka kö ré nek ré sze, ap ró-csep rő vagy ko -
mo lyabb prob lé mák ban is kész ség gel
se gít meg ta lál ni a meg ol dást.

Kér dé sem re el mond ja, hogy az
em lí tett ok ta tá sok na gyon jó ered -
ménnyel zá rul tak, mér he tő a tu dás -
szint be li fej lő dés. Sok kal ke ve sebb

prob lé má val for du lunk hoz zá itt, a
há zon be lül is, és a lel ké szek mint fel -
hasz nálók is sokkal otthonosabban
mo zog nak a számítástechnika te -
rü le tén. Pé ter nek szív ügye, hogy az
egy há zon be lül ne le gyen il le gá lis
szoft ver hasz ná lat, így ez nem is for -
dul hat elő az iro dá ban! Az IMCS a
pá lyá zati note boo ko kat in gye nes
szoft ve rek kel sze re li fel.

Az el múlt kö zel nyolc év alatt
sok kal sta bi labb, job ban hasz nál ha -
tó, mo der nebb in for ma ti kai rend -
szert si ke rült ki épí te ni az Ül lői úton.
Pé ter mun ká ja volt a ré gi szá mí tó gé -
pes há ló zat mo dern re struk tu rá lá sa. 

Mun ká já nak leg főbb elő nye ként a
kör nye ze tet em lí ti: nem egy sze -
mély te len mul ti cég al kal ma zott ja -
ként dol go zik, ha nem iga zán csa lá di -
as, test vé ri es a kö zeg. Sze re ti, amit csi -
nál, a tel jes evan gé li kus ve ze tő ség gel
és az or szá gos iro dai kol lé gák kal, a lel -
ké szek kel is jó a kap cso la ta. A bi zal -
mat is ér zi. Szak te rü le te a Mic ro soft
ter mé kek, és köz vet le nül a fel hasz ná -
lók kal sze ret a leg job ban dol goz ni.
Hob bi ja a mo to ro zás – ti zen éves
ko rá tól –, il let ve a fo tó zás. Pé ter
nagy ma má ja egyéb ként evan gé li kus.

Az in for ma ti ka sze rin te olyan,
mint az or vos lás: van egy alap tu dás,
amely nek a meg szer zé se után sza ko -
sod ni kell, és egy más mun ká já ra is ér -
de mes épí te ni, il let ve az egész éle ten
ke resz tül tör té nő ta nu lás is el en -
ged he tet len.

Csüllög Péter el ér he tő sé gei
E-mail: pe ter.csul log@lu the ran.hu;
mo bil: 20/824-2012

Szer ver kar ban tar tás tól
az Ex cel-táb lá za tig

Csül lög Pé ter rend szer gaz da, az or szá gos iro da in for ma ti ku sa

Ked ves Ol va sók!
Ez al ka lom mal egy há zunk ad mi niszt ra tív köz pont já nak há rom olyan mun -
ka tár sát mu tat juk be, aki ket ke vés bé is mer nek a ked ves test vé rek, pe dig ké -
ré se i ket, meg ke re sé se i ket gyak ran ők ke ze lik, hi va ta li mű kö dé sünk sta bil hát -
te rét ők ad ják. Most be mu tat ko zó kol lé gá im három, el ső lá tás ra egy más tól
na gyon kü lön bö ző mun ka te rü le ten dol goz nak.

Egyi kük a na pi be jö vő és ki me nő pos tát ke ze li, a le ve le ket ik tat ja és át ve -
te ti, ad mi niszt ra tív ren dünk ha gyo má nyos, ré gi, pa pír ala pú mun ká ját vég -
zi. Má sik kol lé gánk a szer te ága zó in for ma ti kai fel ada tok meg ol dá sán dol goz -
va iro dai min den nap ja ink mo dern, di gi tá lis hát te rét biz to sít ja. Egy há zunk
jo gá sza pe dig tör vé nye ket, sza bály ren de le te ket, ha tá ro za to kat, szer ző dé se -
ket fo gal maz, szer kesz ti a köz lönyt, és vé le mé nyez, el len je gyez min den do -
ku men tu mot, amely nek jo gi vo nat ko zá sai van nak.

A há rom mun ka kört és mun ka tár sat össze kö ti egy alap ve tő en fon tos jel -
lem ző jük: a diszk ré ció, a ti tok tar tás. Rá juk bíz zuk ügye in ket, ők pe dig bi -
zal ma san ke ze lik azo kat a tar tal ma kat, me lye ket lát hat nak, ol vas hat nak, ik -
tat hat nak, akár vé le mé nyez het nek – de so ha nem ad hat nak ki il le ték te le nek -
nek. Re mény ség sze rint ez a ki vé telt nem is me rő, kö vet ke ze tes bi za lom jel -
lem zi mind nyá junk gon dol ko dá sát, mun ka vég zé sét, em be ri vi szo nya it az ad -
ven ti idő szak ban, a Krisz tust vá ró el csen de se dés ben.

Ez zel a gon do lat tal kí vá nok va la mennyi egy ház ta gunk nak ál dott, bé kés,
bol dog ka rá csonyt az or szá gos iro da va la mennyi mun ka tár sá nak ne vé ben.

g Ká kay Ist ván or szá gos iro da igaz ga tó

A bi za lom ról

Értesítjük kedves ügyfeleinket, hogy az országos iroda 2011. december
23-ától 2012. január 2-áig zárva tart. Első munkanap: 2012. január 3., kedd.

Az oldalt szerkesztette: Kháti Dorottya
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b „El en ged he tet len a bi za lom épí -
tés a val lá sok kö zött. Kap cso lat -
ba lép he tünk egy más sal nem -
csak for má li san, ha nem in for -
má li san is. A dön tő az, ho gyan
ér zé kel jük a má si kat. Hogy mi -
ként és mit ta ní ta nak rab bik, pa -
pok, imá mok a má sik ról” –
mond ja Mu nib A.  Yo u nan, a Jor -
dá ni ai és Szent föl di Evan gé li kus
Egy ház püs pö ke, a Lu the rá nus
Vi lág szö vet ség (LVSZ) el nö ke. A
szer ve zet ve ze tői tes tü le te no -
vem ber 16–18. kö zött Bu da pes -
ten ta nács ko zott, ez al ka lom mal
be szél get tünk a val lás kö zi pár -
be széd kez de mé nye ző je ként és
el kö te le zett hí ve ként is is mert
püs pök kel.

– Püs pök úr, mé lyen meg in dí tott,
meg döb ben tett, ami kor 2001 már ci -
u sá ban Ber lin ben, a vi lág szö vet ség
misszi ói kon fe ren ci á ján hall gat tam az
elő adá sát. Töb bek kö zött azt szűr tem
le be lő le, hogy az iz ra e li ha tó sá gok
sem mi vel sem bán nak job ban a pa -
lesz tin ke resz té nyek kel, kö zöt tük az
evan gé li ku sok kal, mint a musz li -
mok kal. Vál to zott az óta ez a hely zet?

– Két na gyon fon tos dol got sze ret -
nék hang sú lyoz ni. Elő ször is: ami kor
a Szent föld del kap cso lat ban meg szál -
lás ról be szé lünk, ak kor a pa lesz ti nok -
ra – te hát nem ál ta lá ban a musz li -
mok ra vagy a ke resz té nyek re – gon -
do lunk. Mind az azon ban, ami a pa -
lesz ti nok kal tör té nik, ter mé sze te -
sen a ke resz té nye ket is érin ti. Ta lán
meg le pő, de pél dá ul az iz ra e li ha tó -
sá gok na gyon ne he zen en ge dé lye zik
az uta zást az Au gus ta Vic to ria kór -
ház ba – ez az LVSZ ál tal fenn tar tott
in téz mény az Olaj fák he gyén – vagy
Ra mal lah ból Je ru zsá lem be, de azért
ka punk en ge délyt, a leg több musz lim
és ke resz tény is.

Vi szont kü lö nö sen nyo masz tó a
csa lád egye sí té si en ge dé lyek meg -
szer zé se. 

Er re ak kor van szük ség, ha pél dá -
ul egy ke let-je ru zsá le mi la kos há zas -
sá got köt va la ki vel a nyu ga ti part ról
(Cisz jor dá ni á ból – Sz. P.); a nyu ga ti
par ti nak kell ilyen kor csa lád egye sí té si
en ge dé lyért fo lya mod nia – kü lön ben
nem él het nek együtt Je ru zsá lem ben –
, de ezt igen ne héz ke sen le het meg kap -
ni. Ez na gyon fon tos szá munk ra, hi -
szen min den pa lesz tint érint. 

Sok ke resz tény ki ván do rolt már, a
lé lek szá munk csök ke né se pe dig min -
ket, ke resz té nye ket azért is sújt kü -
lö nö sen, mert Iz ra el la kos sá gá nak alig
két szá za lé kát tesszük ki. Fi a tal ja ink
szá má ra nagy gond, hogy csak Je ru -
zsá lem ből vagy a sa ját la kó he lyük
kör nyé ké ről há za sod hat nak, hi szen
ez meg ne he zí ti a pár ra ta lá lást. A pá -
pa fel ve tet te ezt a kér dést az iz ra e li
ve ze tők nek, én is fel ve tet tem, sok
más egy há zi ve ze tő ugyan csak.

Má sod szor: vi lá go san meg kell
mon da nunk, hogy az alap prob lé ma
po li ti kai ter mé sze tű. Min ket, ke -
resz té nye ket nem ül döz nek sem a zsi -
dók, sem a musz li mok, sem Iz ra el Ál -
lam, sem a Pa lesz tin Ha tó ság. Iz ra -
el ben, Pa lesz ti ná ban, Jor dá ni á ban
nem ugyanaz a helyzet, mint a Kö -
zel-Ke let más or szá ga i ban. Van nak
azon ban bi zo nyos kér dé sek, ame lye -
ket meg kell tár gyal nunk, ilyen az
előbb em lí tett csa lád egye sí té si en ge -
dé lyek kér dé sén kí vül bi zo nyos egy -
há zak el is me ré sé nek vagy az adók -
nak, ví zu mok nak, tar tóz ko dá si en ge -
dé lyek nek az ügye. 

– Élet raj zá ban ol vas ha tó, hogy
re giszt rál va van az ENSZ Me ne kült -
ügyi Szer ve ze té nél (UNW RA). Mit je -
lent ez kö ze lebb ről?

– Azt je len ti, hogy a szü le im nek,
apám nak ott kel lett hagy nia dé len,
Be ér se bában az ott ho nát, és me ne -
kült ként Je ru zsá lem be kellett men -
nie. Ma gam nak is fel te szem a kér dést,

hogy ha me ne kült tá bor ban kel lett
vol na él nem, ak kor le he tett vol na-e
lel kész vagy püs pök be lő lem. Nem
tu dom. Is ten nek há la, hogy az evan -
gé li kus egy ház fel ka rolt. 

Ami a me ne kült stá tust il le ti, ezt
na gyon fon tos nak tar tom, még ha
nem élek is me ne kült tá bor ban, mint
oly so kan a né pem tag jai kö zül. Po -
li ti kai meg ol dást aka runk er re – azt
is, hogy a me ne kül tek sza bad ság jo -
ga it is el is mer jék. Mind ez hoz zá tar -
to zik a bé ke fo lya mat hoz. Öt do log -
ról van szó ez zel kap cso lat ban. Az el -
ső: két ál lam az 1967-es ha tá rok
alap ján. A pa lesz ti nok ál la má nak és
Iz ra el Ál lam nak egy más mel lett kell
él nie, bé ké ben és igaz ság ban. A má -
so dik kér dés Je ru zsá lem meg osz tá -
sá val kap cso la tos: Je ru zsá lem nek
ke resz tény nek, zsi dó nak és musz lim -
nak, pa lesz tin nak és iz ra e li nek kell
len nie. Har mad szor: po li ti kai meg -
ol dás kell ar ra, hogy a me ne kül tek
vissza tér hes se nek a szü lő föld jük re. A
ne gye dik a zsi dó te le pe sek kér dé se,
az ötö dik pe dig a for rá sok, a ter mé -
sze ti erő for rá sok meg osz tá sa. 

Úgy gon do lom, hogy az iz ra e li ek
és a pa lesz ti nok nem él het nek ma -
guk ban, egy más tól el kü lö nül ve.
Együtt kell gon dol kod nunk. Nem
akar juk, hogy foly ton ka to nák áll ja -
nak egy más sal szem ben. De mi li ta ri -
zált pa lesz tin ál la mot aka runk. De
van, ami en nél is sok kal fon to sabb:
gon do lunk a gye re ke ink, pa lesz ti nok
és iz ra e li ek jö vő jé re, akik most fé le -
lem ben él nek. Le het ne fö de rá ció
vagy kon fö de rá ció, nem csak egy más
mel lett élés. Ta nul ha tunk Eu ró pá tól.
Az Eu ró pai Unió is öt száz éves vi ta
után jött lét re. Át ve het nénk a min -
tát, lét re jö het ne a po li ti kai és gaz da -
sá gi unió min den or szág ja vá ra. A
Szent föld nek nincs ola ja, Iz ra el nek
nincs ola ja, Pa lesz ti ná nak sin csen –
szent he lye ink van nak. Ezek nek a
szent he lyek nek pe dig meg bé ké lés -
re kell hív ni uk min den né pet.

– Ho gyan lett evan gé li kus? Mon -
da na né hány szót a csa lád já ról?

– Na gyon fon tos, az imént em lí -
tet tem, hogy me ne kült va gyok, és az
evan gé li kus egy ház ka rolt fel. Szü le -
im az or to dox egy ház ban kö töt tek
há zas sá got, de pro tes táns in téz mé -
nyek ben ta nul tak, édes anyám a Ta -
lit ha Ku mi – evan gé li kus – is ko lá ban
ta nult, amely a kaisers wert hi dia kó -
ni ai in téz mé nyek hez tar to zott. Én is
min dig evan gé li kus is ko lák ban ta nul -
tam. Az evan gé li kus is ko lákat a sza -
bad ság szel le me lengte be, ez von zott.
Nem tud nék más iden ti tást el kép zel -
ni ma gam nak, mint az evan gé li kust. 

Mint em lí tet tem, mi, ke resz té -
nyek a la kos ság nak alig két szá za lé -
kát tesszük ki, ezért fon tos, hogy
evan gé li kus nem csak evan gé li kus sal
köt há zas sá got, ha nem „ve gyes” há -
zas sá gok is szü let nek. Ezt meg en ged -
jük, mi vel el fo gad juk egy más ke -
reszt sé gét. Fe le sé gem ma ro ni ta, Ga -
li le á ból szár ma zik, lá nyom egy or to -
dox szal kö tött há zas sá got, a fi am is,
de evan gé li kus temp lom ban.

– Em lí tet te, hogy Je ru zsá le met fel
kell osz ta ni…

– Meg osz ta ni, de nem fel osz ta ni.
– Mit je lent a meg osz tás, a szu ve -

re ni tás a szent he lyek szem pont já ból?
– Még egy szer sze ret ném hang sú -

lyoz ni, hogy a meg osz tás nem fel osz -
tást je lent. Szá mom ra mint egy há zi
ve ze tő szá má ra, mi előtt szu ve re ni tás -
ról be szél nék, fon tos min den szent
hely sza bad meg kö ze lí té se. Tisz te let -
ben kell tar ta ni mind ezen he lyek
sta tus qu ó ját. Az az nem vál toz tat hat -
juk meg a fenn ál ló ál la po tot. Ezek
után a szu ve re ni tás kér dé se már
sok kal könnyebb lesz. Még sem sza -
bad a szu ve re ni tás sal kez de nünk,
mert ha ez zel kezd jük, nem ju tunk
se ho va. Több fé le meg ol dás le het sé -
ges. Én részt ve vő je va gyok a Szent -
föl di Val lá si In téz mé nyek Ta ná csá -

nak. Eb ben ben ne van a két iz ra e li fő -
rab bi, az as ken á zi és a sze fárd, a pa -
lesz tin – musz lim – fő bí ró, a pa lesz -
tin val lás ügyi mi nisz ter és a ke resz -
tény egy há zak ve ze tői, az or to do xok,
az ör mény ka to li ku sok, az evan gé li -
ku sok és az ang li ká nok. Je ru zsá lem
kér dé sét is meg vi tat juk. Sok fé le le -
het sé ges for ga tó könyv ke rül szó ba. 

Há rom dol got kell hang sú lyoz -
nunk, ame lyek fon to sak a pár be -
széd ben. Az el ső: mi ért drá ga Je ru -
zsá lem a há rom val lás nak és a két
nép nek – mert hogy az egyik né ha ta -
gad ja, hogy a má sik nak drá ga len ne.
Má sod szor: mi ben ér tünk egyet Je -
ru zsá lem mel kap cso lat ban? Har -
mad szor: mi ben nem ér tünk egyet?
Ha ed dig el ju tunk, ak kor már meg -
ta lál hat juk a meg ol dást. Sok fé le el -
kép ze lés ke rült szóba. Kre a tí vak nak
kell len nünk. Szá mom ra na gyon
fon tos a bé ke szel le me. Ha Je ru zsá -
lem ről be szé lünk, ne há bo rús men -
ta li tás sal te gyük. Ha a bé ke gon do -
la tát tet tük ma gun ké vá, ha el fo gad -
juk a má si kat, és nem ta gad juk a jo -
ga it, ak kor jó meg ol dást ta lál ha tunk
a vá ros számára.

– Nem le het meg ke rül ni az Iz ra elt
és Pa lesz ti nát el vá lasz tó fal kér dé sét.
A ber li ni fal har minc nyolc éven ke resz -
tül állt fenn. Mit gon dol, mennyi ide -
je van még hát ra a szent föl di fal nak?

– Ha a sa ját vé le mé nye met kér de -
zi, ak kor azt mon dom, hogy már teg -
nap sem kel lett vol na áll nia. A tör té -
ne lem meg ta ní tott ar ra, hogy sem mi -
lyen fal sem áll hat örök ké. A fa lak
nem hoz nak biz ton sá got, csak el vá -
lasz ta nak és el ke se rí te nek.

– El né zést, de azt mond ják, hogy
a fal épí té se óta je len tő sen csök kent
az ön gyil kos me rény le tek és más erő -
sza kos cse lek mé nyek szá ma…

– Sok fé le érv van a prob lé má val
kap cso lat ban. Egy na gyon jó ér vet
sze ret nék em lí te ni. A Pa lesz tin Ha -
tó ság erő szak men tes har cot akar
foly tat ni. Le het fa la kat épí te ni, ha va -
la ki nem hisz az erő szak men tes harc
ered mé nyes sé gé ben. Mi azon ban az
egy ház ban hi szünk az em be ri jo go -
kért, az igaz sá gos sá gért bé kés esz kö -
zök kel foly ta tott, erő szak men tes
harc si ke ré ben.

– Írt egy ta nul mányt A ke resz tény
ci o niz mus eti kai kri ti ká ja cím mel,
amely az Ön egy há zá nak hon lap ján
ol vas ha tó. Eb ben az is sze re pel, hogy
va ló já ban egy kér dés ről van szó:
„Még is, ki nek a föld je?” Len ne szí ves
rö vi den össze fog lal ni a ta nul mány
mon da ni va ló ját?

– Már jó pár éve, hogy ír tam. A ke -
resz tény ci o nis ták egy ol da lú ak. A
disz pen zaci o na lis ta teo ló gi át vall ják.
Úgy gon dol ják, hogy Is ten kor sza kok -
ban, disz pen zá ci ók ban mun kál ko dik.
(Eb ben Iz ra el nek és a gyü le ke zet nek
más-más ren del te té se van. – Sz. P.)

Ne künk, evan gé li ku sok nak min de -
nek előtt a kö vet ke ző prob lé mánk

van ez zel: Is ten nem me cha ni kus
Is ten, nem gé pész mér nök, aki meg -
ha tá ro zott mó don te vé keny ke dik.
Szá mom ra Is ten a ma ga mód ján,
sa ját be lá tá sa sze rint mű kö dik a tör -
té ne lem ben. A pró fé ci ák be tel je se dé -
se szá munk ra, evan gé li ku sok, ke -
resz té nyek szá má ra, aho gyan a Szent -
írás ta nú sít ja: Jé zus Krisz tus. Lu -
ther azt mond ta: Was Ch ris tum
treibt. (Ami Krisz tus ra mu tat.) A
Bib li á ban én csak Jé zust, a Meg fe szí -
tet tet ta lá lom. A ke resz tény ci o niz -
mus el len ben min de nek előtt po li ti -
kai nyi lat ko za tot ta lál a Bib li á ban, és
a pró fé ci ák be tel je se dé sét a ma ga sa -
já tos mód ján.

A ke resz tény ci o niz mus olyan
„for ga tó köny ve ket” ta lál a Bib li á -
ban, ame lye ket a mo dern vi lág nem

fo gad el. Pél dá ul a Szik la dóm le -
rom bo lá sát, a har ma dik temp lom
fel épí té sét lát ja Jé zus má so dik el jö -
ve te lé re, il let ve azt, hogy ami kor ő el -
jön, ak kor meg bün te ti a két har ma -
dát azok nak, akik nem hisz nek ben -
ne, le gye nek akár zsi dók, akár ke resz -
té nyek vagy musz li mok. Nos, ez

nem az én Krisz tu som. Az én Krisz -
tu som so ha sem a kard Krisz tu sa.
Az enyém min dig a ke reszt Krisz tu -
sa, az élet, a sze re tet Krisz tu sa.

Mi min den va sár nap meg vall juk,
hogy Krisz tus azért jön, hogy élő kön
és hol ta kon ural kod jék. A ke resz tény
ci o nis ták azon ban saj ná la to san olyas -
mik ről be szél nek, hogy Krisz tus
vissza jön az ezer éves bi ro da lom ra, il -
let ve az előtt… Evan gé li kus ként ezek
nem ér tel mez he tők szá mom ra.
Krisz tus va ló já ban nem úgy jön,
hogy egy ki té rőt te gyen, és az után
vissza men jen a menny be!

Nem bá nom, ha egy aka dé mi kus
vi ta so rán nem ér tünk egyet Iz ra el
teo ló gi áját il le tő en. A vég te len sé gig
ülé sez he tünk, és be szél he tünk ró la
úgy, hogy nem ér tünk egyet. Mind -
annyi an is mer jük ószö vet sé gi gyö ke -
re in ket, és nem ta gad juk őket. A
zsi dó nép nél kül nem ért het jük az
Ószö vet sé get. De ne fosszuk meg Iz -
ra el teo ló gi á ját az igaz sá gos ság teo -
ló gi á já tól. A Kö zel-Ke le ten ez min -
den em ber szá má ra na gyon lé nye ges.

– A Biz ton sá gi Ta nács az ame ri -
kai vé tó mi att nem is mer te el az ön -
ál ló pa lesz tin ál la mot, bár az ENSZ-
köz gyű lés túl nyo mó több sé ge mel -
let te volt. Püs pök úr vé le mé nye sze -
rint mi kor ra vál toz hat meg ez a hely -
zet? Mi kor lesz Pa lesz ti na a nem ze -
tek kö zös sé gé nek tel jes jo gú tag ja?

– Az, hogy az el is me rés most nem
si ke rült, a kér dés nek a ne ga tív ol da -
la. Hadd mond jam el a po zi tí vat. Ez
pe dig az, hogy száz har minc olyan ál -
lam van a vi lá gon, amely hisz a „két
ál lam meg ol dás ban”. Ez a fon tos.
Meg ér tem, hogy az Egye sült Ál la mok
túl erő tel jes volt eb ben a do log ban.
Meg ért jük, hogy ag gód nak, de szá -
munk ra az a kér dés, hogy ha nem jö -
het lét re a meg ol dás az 1967-es ha tá -
rok alap ján, ak kor mi a vá lasz tás.
Nem aka runk egy ál la mi meg ol dást,
mert ez nem jó Iz ra el nek, és nem jó
a pa lesz ti nok nak sem. 

Hogy mennyi idő te lik még el a
meg ol dá sig? Azt mon dom, annyi,
amed dig a pa lesz ti nok hisz nek az
erő szak men tes harc ban. Bé kés esz -
kö zök kel, tár gya lá sok kal kell ér vényt

sze rez nünk a jo ga ink nak. Hi szem,
hogy ezt előbb el fog juk ér ni, mint so -
kan gon dol nák. Ve gyük töb bek kö -
zött Ma gyar or szág pél dá ját. Sen ki
sem mond ta vol na 1984-ben vagy 85-
ben, hogy Ma gyar or szág meg sza -
ba dul a kom mu niz mus tól. Előbb
meg tör tént, mint gon dol ták vol na. 

„Az én Krisz tu som so h
In ter jú Mu nib A. Yo u nan püs pök kel, a
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Iz ra e li ek és pa lesz ti nok je len leg
egy aránt fé le lem mel és a gyű lö let tel
te kin te nek a má sik ra. Egy ház ként az
a fel ada tunk, hogy el tö röl jük a fé lel -
met és a gyű lö le tet. Mos tan tól fog va
ta ní ta nunk kell – aho gyan ta nít juk is
az evan gé li kus is ko lák ban –, hogy a
pa lesz ti nok meg lás sák Is tent az iz ra -
e li ek ben. Az iz ra e li ek nek pe dig mos -
tan tól fog va azt kell ta ní ta ni, hogy
meg lás sák Is tent a pa lesz ti nok ban. Ha
egy szer meg lát ják az em bert a má sik -
ban, ak kor köl csö nö sen el is me rik
egy más pol gá ri, nem ze ti, val lá si és po -
li ti kai jo ga it. Csak így le het a Szent -
föld, az ígé ret föld je mind az iz ra e li -
ek, mind a pa lesz ti nok szá má ra tej jel-
méz zel fo lyó föld. Ez az én ál mom,
min den nap ezért dol go zom…

– Van egy ál ma, mint Mar tin Lu -
ther King nek…

– Re mé lem, hogy az ő nyom do ka -
in jár ha tok. Igen, ez az ál mom, és re -
mé lem, hogy még meg érem a meg -
va ló su lá sát.

– Ön jól is mert kez de mé nye ző je és
tá mo ga tó ja a val lás kö zi pár be széd -
nek. Eu ró pá ban nö ve ked nek a musz -
lim kö zös sé gek. A bé kés együtt élés,
együtt mű kö dés nél kü löz he tet len, eh -
hez pe dig kö zös alap kell. Eu ró pá ban
a musz li mok nyu god tan él het nek a
lel ki is me re ti és val lás sza bad ság jo gá -
val, ugyan ak kor isz lám or szá gok ban
sú lyos kor lá to zá sok sújt ják a nem
musz li mo kat. Vé le mé nye sze rint ho -
gyan le het ke zel ni ezt a prob lé mát?

– Ne künk, arab ke resz té nyek nek
már ezer négy száz éves ta pasz ta la -
tunk van a musz li mok kal va ló együtt -
élés ről. Mint mond tam, nem ez zel
van prob lé mánk. Prob lé mánk a szél -
ső sé ge sek kel van, akár musz li mok,
akár ke resz té nyek, akár zsi dók vagy
má sok. Te hát nem az isz lám mal van
gon dunk. Eu ró pa fel ka rol hat ja azt a
kez de mé nye zést, amely Jor dá ni á ból
in dult. Egyez ke dő szó (A Com mon
Word) cím mel száz har minc nyolc
musz lim tu dós le ve let írt 2007-ben.
Eb ben azt mond ják, a val lás mag ja Is -
ten és a fe le ba rát sze re te te. Na gyon
könnyű Is tent sze ret ni, de na gyon ne -
héz a fe le ba rá tot. 

Eu ró pá ban is az a kér dés, hogy ezt
ko mo lyan vesszük-e. Azok nak az
eu ró pai or szá gok nak, ame lyek musz -
li mo kat fo gad nak be, fel kell ten ni ük
ma guk nak a kér dést: tár sa dal muk to -
vább ra is egy et ni ku mú, egy val lá sú,
egy kul tú rá jú le gyen, vagy né pé ben,
kul tú rá já ban, val lá sá ban plu ra lis ta.
Azok az eu ró pa i ak, akik ven dég sze -
re tők, nagy lel kű ek, va ló ban di csé re -
tet ér de mel nek. Ugyan ak kor azok nak
a musz li mok nak, akik Eu ró pá ba jön -
nek, tel je sen in teg rá lód ni uk kell itt.
Nem mond hat ják, hogy to vább ra is
egyip to mi, af ga nisz tá ni vagy in do néz
kul tú rá juk ban él nek. 

Pár be széd nek kell foly nia a musz -
lim kö zös ség ben ar ról, hogy mit je lent
az ál lam pol gár ság. Nem le het azt
mon da ni, hogy ma gyar ál lam pol gár
va gyok, de az af ga nisz tá ni, pa kisz tá -
ni vagy bár mi fé le más tör vé nyek hez
va gyok lo já lis. Azt ja va so lom, hogy
Eu ró pá ban bár mi fé le dia ló gus ban
min de nek előtt az ál lam pol gár ság kér -
dé sét és a nők sze re pét vi tas sák meg.

Be szél ni kell a szó lás sza bad ság ról
is. Mi köz ben élünk a szó lás sza bad -
ság gal, tart suk tisz te let ben a má sik
val lá sát! Van nak ér zé keny dol gok,
ame lyek től még a há zas tár sun kat is
igyek szünk meg kí mél ni, ha együtt
aka runk él ni. Ugyan ez vo nat ko zik a
musz li mok ra. A szó lás sza bad ság
nem azt je len ti, hogy min den fé lét
mon dunk, raj zo lunk, rajz fil me ken

el me sé lünk. Tisz te let ben kell tar ta -
ni a má sik szim bó lu ma it, szent he -
lye it. Köl csö nös nek, nem csak egy -
ol da lú nak kell len nie a tisz te let nek,
hogy jól él hes sünk együtt, a prob lé -
má kat pe dig az asz tal nál kell meg vi -
tat ni, nem más hol.

Ná lunk val lás sza bad ság van, Iz ra -
el ben is. De ve gyük In do né zi át vagy
Ni gé ri át… Vagy Ma laj zi át. Az LVSZ
el nö ke ként ott jár va idén már ci us ban
fel ve tet tem a kér dést a mi nisz ter el -
nök-he lyet tes nek: mi ért tilt ják meg a
ke resz té nyek nek, hogy az Al lah ne -
vet hasz nál ják? Én mint arab ke resz -
tény mond ha tom, hogy mi már hat -
száz év vel az isz lám előtt hasz nál tuk.
Mi ért nem en ge dik, hogy oda ad -
junk har minc öt ezer Bib li át a ma laj -
zi ai em be rek nek? Na gyon örü lök,
hogy a mi nisz ter el nök-he lyet tes sel va -
ló, idén már ci u si ta lál ko zá som nyo -
mán si ke rült eze ket szét osz ta nunk. 

Küz de ni kell, meg kell tárgyalni az
ügye ket. Az isz lám mal le het sé ges a
pár be széd, van nak jó part ne rek, ha
egy szer meg van a köl csö nös tisz te -
let. Ne sö pör jük sző nyeg alá a prob -
lé má kat, ha nem a sze re tet és a meg -
ér tés szel le mé ben vi tas suk meg őket.
Ter mé sze te sen ne héz a szél ső ség ről
be szél ni, mi vel azt is ne héz el dön te -
ni, hogy mi lyen nyel vet hasz nál junk
a szél ső sé ge sek kel. De le het pár be szé -
det foly tat ni az isz lám mal. Le het
pár be szé det foly tat ni a zsi dó ság gal.
Igen, jó part ne rek a pár be széd ben.
Meg le het ta lál ni a mód ját.

– Le het ne egy meg jegy zé sem ah hoz,
amit mon dott? Mi is jól is mer jük az
Egyez ke dő szót. A prob lé ma ott van,
hogy azo nos sza va kon, fo gal ma kon
mást ér tünk. Az Is ten sze re te te és a fe -
le ba rát sze re te te mást és mást je lent egy
ke resz tény és egy musz lim szá má ra.

– Per sze, teo ló gi a i lag, ana li ti ku san
kü lön bö ző alap el ve ink van nak, aho -
gyan ezek hez ju tunk. Mi itt ket ten
min den kép pen mond hat juk, hogy
egy Is ten van. Nem mond hat juk azt,
hogy egy nél több van. De ke resz té -
nyek ként nem sa já tít hat juk ki Is -
tent. Is ten min den kié. Szá mom ra a
Szent há rom ság Is ten az én Is te nem. 

Ga zi jor dán her ceg, aki a musz li -
mok kal foly ta tott pár be széd egyik ve -
ze tő kép vi se lő je, nem rég írt egy
köny vet Sze re tet a Ko rán ban cím mel.
Eh hez én ír tam a be ve ze tést. A könyv
azt akar ja be mu tat ni, hogy a sa ria, az
isz lám jog mö gött nemcsak tör vény
van, nemcsak igen és nem, „tedd”
vagy „ne tedd”, ha nem a sze re tet
van mö göt te. Kü lön bö ző a teo ló gi ai
alap ál lá sunk, aho gyan el ju tunk er re
a kö vet kez te tés re, kü lön bö ző kép -
pen ért het jük, hogy mit je lent a fe -
le ba rát sze re te te, de ha sze ret ni aka -
rom fe le ba rá ta i mat, ak kor biz to sí ta -
ni kell em be ri jo ga i kat, a val lás sza -
bad sá got, a szó lás sza bad sá got. A
nők jo ga it is na gyon nyíl tan meg kell
vi tat ni, min den kit egyen lő jo gok kal
kell fel ru ház ni. 

A fe le ba rát sze re te te ér ték, ame lyet
má sok nak is igyekszem át ad ni. Úgy
gon do lom, hogy mér sé kelt ke resz té -
nyek és musz li mok egy aránt el jut hat -
nak er re a kö vet kez te tés re. A teo ló -
gi ai alap ál lás, elem zés le het kü lön bö -
ző, az a fon tos, ho gyan élek a fe le ba -
rá tom mal, ho gyan sze re tem a fe le ba -
rá to mat, mint ma ga mat. („Ha va la -
ki azt mond ja: »Sze re tem Is tent«, a
test vé rét vi szont gyű lö li, az ha zug,
mert aki nem sze re ti a test vé rét, akit
lát, nem sze ret he ti Is tent, akit nem
lát.” – 1Jn 5,20 – Sz. P.) A fe le ba rát sze -
re te te, az együtt élés, ez a dön tő. A
vál sá got ma nem az okoz za, hogy

nem sze ret jük Is tent, ha nem az,
hogy nem sze ret jük a fe le ba rá tot. Ke -
resz té nyek nek, musz li mok nak, zsi -
dók nak ele gen dő ér té künk van ah -
hoz, hogy meg vál toz tas suk a vi lá got.

– A zsi dók kal is jó kap cso la tai
vannak?

– Mind az as ken á zi, mind a sze fárd
fő rab bi val jó kap cso lat ban va gyunk.
Ugyan így a re form zsi dó és a kon zer -
va tív zsi dó moz ga lom mal is. A két fő -
rab bi val kö zö sen ala pí tot tuk a Val lá -
si In téz mé nyek Ta ná csát. Két fon tos
dol got hadd mond jak. Elő ször: el en -
ged he tet len a bi za lom épí tés a val lá -
sok kö zött. Kap cso lat ba lép he tünk
egy más sal nem csak for má li san, ha -
nem in for má li san is. A dön tő az, ho -
gyan ér zé kel jük a má si kat. Hogy mi -
ként és mit ta ní ta nak rab bik, pa pok,
imá mok a má sik ról. Né ha ez na gyon
szé gyen le tes. Né ha nem az egy sze rű
nép, ha nem a ve ze tők, a val lá si ve ze -
tők vi szo nyu lá sa a prob lé ma… 

Má sod szor: kö zös ku ta tást foly ta -
tunk a Yale Egye tem mel. Hét száz
tan köny vet vizs gá lunk meg a val lás-
és köz ok ta tás te rü le tén, föld rajz- és
tör té ne lem köny ve ket is. Meg néz zük,
hogy ezek ben mit ta ní ta nak a má sik -
ról. Száz negy ven pa lesz ti nai tan -
könyv re és öt száz hat van iz ra e li re –
mi vel Iz ra el ben nem csak egy tan terv
van – ter jed ki a ku ta tás. Kö zös cso -
port ban dol go zunk, iz ra e li ek és pa -
lesz ti nok. Há rom hó nap múl va re mél -
he tő leg meg lesz az ered mény, és lát -
ni fog juk, mit ta ní tunk a má sik ról. 

A meg bé ké lés és az igaz sá gos ság
ak kor kez dő dik, ami kor a va lós dol -
go kat ta nít juk gyer me ke ink nek a
má sik ról. Ad dig, amíg nem va ló san
ta ní tunk a má sik ról, amíg nem ta nít -
juk, hogy mi kép pen ér tel me zi ön ma -

gát, ad dig bűnt kö ve tünk el. Egy
musz li mot musz lim né ző pont ból,
egy zsi dót zsi dó né ző pont ból sze ret -
nénk meg ér te ni, és ne kik is meg
kell ér te ni ük egy ke resz tényt ke -
resz tény né ző pont ból. Ha egy szer
meg vál toz tat ják a tan köny ve ket, az
for ra dal mi lesz a Kö zel-Ke le ten!
Mind az iz ra e li, mind a pa lesz tin ok -
ta tá si mi nisz té ri um mal ke res sük a
kap cso la tot, és kér jük, hogy vál toz -
tas sa nak, ahol szük sé ges. Kér jük,

hogy imád koz za nak ér tünk, ezért a
„le he tet len kül de té sért” Ma gyar or -
szá gon!

– A Lu the rá nus Vi lág szö vet ség el -
nö ke ként mit vár a re for má ció kez de -
té nek öt szá za dik év for du ló já tól? Le -
het-e va la mi fé le át tö rés az öku me ni -
kus moz ga lom ban? An nak ide jén,
Lu ther szü le té sé nek öt szá za dik év for -
du ló já ra ké szül ve is eb ben re mény -
ked tünk, de az után a szí vé lyes egyet
nem ér tés lett még szí vé lye sebb. Ka -
pott-e új im pul zu so kat a vi lág szö vet -
ség a ve ze tő ség nek a pá pá nál tett ta -
valy de cem beri lá to ga tá sa so rán?

– Min de nek előtt na gyon vi lá go -
san sze ret ném el mon da ni: szá mom -
ra és sze rin tem az LVSZ szá má ra is
az a dön tő, hogy a Szent lé lek in dít
ben nün ket ar ra, hogy az egy ház
egy sé gé ért mun kál kod junk. És nem -
csak min ket in dít, ha nem a ka to li ku -
so kat, az or to do xo kat és má so kat is.
Ha azt, amit az evan gé li kus vi lág ban
és az öku me ni kus moz ga lom ban el -
ér tünk, össze ha son lít juk az öt ven év -
vel ez előt ti vel, meg kö szön het jük a
Szent lé lek nek, hogy meg vál toz ta -
tott ben nün ket. Nem ma gunk tól
vál toz tunk. 

Igaz, hogy még sok olyas mi van út -
ban, ami vel fog lal koz nunk kell. Ta lál -
koz tunk a pá pá val, fel ve tet tük a
2017-es ün nep lés ügyét. Ma gam egy
má sik kér dést is szó ba hoz tam, még -
pe dig az úr va cso rai kö zös ség prob -
le ma ti ká ját a „ve gyes” csa lá do kat il -
le tő en. Fel ve tet tem: mind ad dig, amíg
az egy há zak ál ta lá ban nem egyez nek
meg a kö zös úr va cso rá ról, il let ve az
egy há zi hi va tal ról, te gyék le he tő vé
ne kik a kö zös úr va cso rá zást a ka to -
li kus vagy az evan gé li kus egy ház ban. 

Ezt a kér dést to vább ra is fel fo gom
vet ni – re mé lem, hogy 2017-ig egyez -
ség re ju tunk eb ben az ügy ben. Hogy
ju tunk-e, azt nem tu dom, de imád -
ko zom ér te. 

Ami a kö zös ün nep lést il le ti, a kér -
dés su gallta borúlátással ellentétben
én kevésbé vagyok pesszimista. Szá -
mom ra a re for má ció ün ne pe a fel sza -

ba du lás ün ne pe, fel sza ba du lás a
prob lé má ink alól. A Lu the rá nus Vi -
lág szö vet ség ben há rom do log ra kell
kü lö nö sen is fi gye lem mel len ni, ami -
kor a re for má ció kez de té nek év for -
du ló ját ün ne pel jük. A meg em lé ke -
zés nek elő ször is glo bá lis nak kell
len nie. A re for má ció nem csu pán né -
met ügy. Nem is csu pán eu ró pai. Lát -
nunk kell, hogy a dé li féltekén mek -
ko ra szám ban él nek evan gé li ku sok.
Há lát kell ad nunk az Úr nak, hogy a

re for má ció az evan gé li um fris ses sé -
gét nem csak Né met or szág nak és
Eu ró pá nak hoz ta el, ha nem az egész
vi lág ra ki ha tott.

Rá adá sul – és ezt sze ret ném na -
gyon vi lá gos sá ten ni – a re for má ció
nem csu pán val lá si ügy, ha nem az
egész vi lá got át for mál ta. A men ta li -
tás meg vál to zá sa, a fel vi lá go so dás, de
még az ag nosz ti ciz mus je lent ke zé se
is a re for má ció kö vet kez té ben vált le -
he tő vé. A re for má ció tény leg meg vál -
toz tat ta a vi lá got.

A 2017-es ün nep lés nek ezen fe lül
öku me ni kus nak kell len nie. Bár mi -
lyen ered mény, ame lyet az LVSZ az
or to do xok kal, a ka to li ku sok kal, a
me to dis ták kal, az evan ge li kál moz -
gal mak kal el ér, Is ten től ka pott ál dás.
Min den ered mény to vább ra is a
Szent lé lek től va ló ál dás. Hi szem,
hogy mind ad dig, amíg a Szent lé lek
hasz nál ben nün ket az egy ház ban,
lesz nek ered mé nyek. Szá mom ra a
meg iga zu lás ról szó ló, 1999-ben alá -
írt evan gé li kus–ka to li kus Kö zös nyi -
lat ko zat po zi tív do ku men tum. És
hi szem, hogy egy szer majd más kér -
dé sek ben is meg egye zés re fo gunk
jut ni. Idő re van szük ség.

– Így pél dá ul az egy há zi hi va tal
köl csö nös el is me ré sé nek kér dé sé ben is?

– Hi szem, hogy igen. Tud juk, hány
évig tar tott az esz me cse re a hit ál tal
va ló meg iga zu lás kér dé sé ben. 1964-
ben kezd tük a pár be szé det a ka to li -
ku sok kal. Me gyünk elő re… Né ha
las san, né ha gyor san, de ha la dunk.
Mind ad dig, amíg pár be szé det foly ta -
tunk, és a Szent lé lek hasz nál ben nün -
ket, ha la dunk, és egy szer majd egyez -
ség re ju tunk. Né ha nem si ke rül, de
leg alább en ged jük a Szent lé lek nek,
hogy jó ra hasz nál jon min ket. Evan -
gé li ku sok ként to vább ra is ra gasz ko -
dunk ér té ke ink hez és az egy ház egy -
sé gé hez, amely Krisz tus aján dé ka.

Vissza tér ve a 2017-es ün nep lés hez:
ami kor a re for má ci ó ról be szé lünk, a
meg té rés szel le mé ben szólunk ró la.
Mind ad dig, amíg az egy ház gya ko rol -
ja a meg té rést, a re for má ció szel le mé -
ben él. Meg kell tér nünk azok ból a hi -
bák ból, ame lye ket mi, evan gé li ku sok
kö vet tünk el. Krisz tus hoz me gyünk
bo csá na tért azért, amit el kö vet tünk,
kér ve, hogy fel fris sít ve hasz nál jon
ben nün ket az egy ház meg úju lá sá ért. 

Eb ben a for má ban – glo bá li san,
öku me ni ku san és a meg té rés lel kü -
le té vel – kell 2017-ben az egész vi lá -
gon ün ne pel ni. A há la adás ün ne pé -
vé kell ten nünk a ju bi le u mi meg em -
lé ke zést, ami ért az Úr ar ra hasz nál
ben nün ket, hogy hir des sük a hit ál -
tal va ló meg iga zu lást, és hogy ke gyel -
mé ben le he tünk.

– Vé gül, de nem utol só sor ban: mit
üzen ne he ti la punk ol va só i nak és ál -
ta lá ban egy há zunk tag ja i nak?

– Hu szon hét év után má sod szor
jöt tem Ma gyar or szág ra. 1984-ben
jár tam itt elő ször, ami kor Fa bi ny
püs pök úr és én is fi a tal lel ké szek vol -
tunk. Most új ra itt va gyok, és lá tom,
mennyit vál to zott a vi lág. 

Há lát adok az Úr nak, hogy ki tar -
tot tak a hit ben, mi köz ben ne héz sé -
gek kel is meg kel lett küz de ni ük. To -
ta li tá ri us rend szer ben, a kom mu -
niz mus ban, ne héz idők ben is ki tar -
tot tak a hit ben, és most is ki tar ta nak.
Eb ben an nak je lét lá tom, hogy az Úr
ar ra hasz nál ja Ma gyar or szág evan gé -
li ku sa it, hogy az ő ele ven bi zony ság -
te vői le gye nek. Mind ad dig, amíg az
Úr er re hasz nál ja egy há zu kat, úgy
gon do lom, ál dás sá le het nek né pük és
egész Eu ró pa szá má ra. 

Is ten áld ja és erő sít se meg mind -
nyá ju kat most is, ami kor gaz da sá gi
prob lé mák kal és egyéb ki hí vá sok kal
kell szem be néz ni ük! Is ten erő sít se
meg mind nyá ju kat, hogy to vább ra is
ele ven bi zony ság te vők le gye nek,
akár ho va hív ja is, és akár hol akar ja is
hasz nál ni Önö ket Krisz tus!

g Szent pé tery Pé ter
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ha sem a kard Krisz tu sa”
a Lu the rá nus Vi lág szö vet ség el nö ké vel

zöld – Palesztin Hatóság, sárga – izraeli terület
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Na gyon örü lök an nak, hogy az Evan gé li -
kus Élet tu dó sí tá sai sze rint ilyen ko mo -
lyan fog lal ko zik a Ma gyar or szá gi Evan -
gé li kus Egy ház ve ze té se az egy ház jö vő -
jé vel, és ke re si a le he tő sé ge ket a je len le -
gi hely zet ja ví tá sá ra. Biz tos va gyok ab ban,
hogy a Szent lé lek „súg ni” fog, mi az,
amit em be ri leg meg le het és meg kell ten -
ni en nek ér de ké ben. Re mé lem, hogy az il -
le té ke sek meg is fog ják hal la ni a Szent lé -
lek e tár gyú üze ne tét. Bár na gyon ne héz
a na pi ta po só ma lom ban meg hal la ni a se -
gí tő üze ne tet, meg lát ni a ki ve ze tő utat.
Kü lö nö sen ne héz ak kor, ami kor sok po -
zi tív nak tű nő ese mény mel lett annyi
gond is adó dik egyes gyü le ke ze tek ben. Le -
het-e ál ta lá nos irányt ilyen kö rül mé nyek
kö zött ta lál ni?

Én, aki nem vagyok benne az egy há zi
mun ka sű rű jében, nyil ván nem is lát ha -
tom át sem az elő re mu ta tó, sem a gát ló
dol go kat. Lá tom, hogy a gyü le ke ze tem lel -
ké szei so kat, ál do za to san és ügye sen dol -
goz nak. Be von ják a mun ká ba azo kat,
akik egy ál ta lán haj lan dók er re, és nap ja -
ik in ten zív szol gá lat ban tel nek. Gya ra po -
dik is a gyü le ke zet újabb csat la ko zók kal,
aki ket sok szor könnyebb ak ti vi tás ra bír -
ni, mint a meg lé vő ket. De van saj nos le -
mor zso ló dás el ha lá lo zás, el köl tö zés (és
más, nem lát ha tó okok) mi att. Azt le het
mon da ni, hogy stag nál a gyü le ke zet lét -
szá ma, ak ti vi tá sa, a lel ké szek ál do za tos
mun ká ja el le né re.

Hal lom, köz ve tet ten ta pasz ta lom,
hogy más hol is ha son ló a hely zet. A je -
len le gi kö rül mé nyek kö zött – úgy lá tom
– még so ká ig „el megy így a sze kér”.
Ter mé sze te sen ál lan dó an újí ta ni, ja ví ta -
ni kell a mód sze re ken, hi szen a vi lág ha -
lad. De ha a fenn tar tás a cél, ak kor
nincs is na gyobb baj. Van nak ugyan
olyan te rü le tek – pél dá ul a szór vány pasz -
to rá ció –, me lye ket előbb-utóbb fel kell
ad ni, mert nincs rá juk ele gen dő erő for -
rás. De kár pó tol hat ér tük a sok újon nan
ka pott óvo da, is ko la, szo ci á lis in téz -
mény. Mind ezek át té te le sen a gyü le ke -
zet bő vü lés esz kö zei le het nek.

A je len le gi hely zet sze rin tem ah hoz ha -
son lít, mint amely Eu ró pá ban a veszt fá -
li ai bé ké vel (1648. ok tó ber 24.) te rem tő -
dött. A több év ti ze des (év szá za dos) ideo -
ló gi ai és fegy ve res harc után be állt a kon -
szo li dá ció kor sza ka. Ter mé sze te sen ez
nem járt a fe le ke ze tek kö zöt ti meg bé ké -
lés sel, hi szen a cu i us re gio… el ve alap ján
az eu ró pai ha tal mak meg akarták ha tá roz -
ni a sa ját ural muk alatt ál lók fe le ke ze ti ho -

va tar to zá sát. Egye dül ta lán a Habs burg-
ura lom alatt ál ló Ma gyar or szá gon kény -
sze rül tek né mi en ged mény re a tö rök bi -
ro da lom és az Er dé lyi Fe je de lem ség kor -
lá to zó ha tá sa mi att.

Mi ben ha son lít a je len le gi ma gyar or szá -
gi hely zet az ak ko ri vi szo nyok ra? Ab ban,
hogy a (be vett) fe le ke ze tek az utób bi év -
ti ze dek ben el vi leg sza ba don fej lőd het nek,
sőt (kü lön bö ző cí me ken) ha tá ro zott ál la -
mi tá mo ga tás ban ré sze sül nek. Még is hi -
ány zik a ko ráb ban el várt mér té kű fej lő dés
a lel ki vo nat ko zást te kint ve. Va la mi el rom -
lott, va la mi nem úgy si ke rült, ahogy az
ideo ló gi ai-anya gi el nyo más el múl tá val
so kan azt vár ták. Ha son ló volt a hely zet
Nyu gat-Eu ró pá ban 1648 után. Sőt jött az
el me re ve dés, fel vi lá go so dás, a li be rá lis esz -
mék ter je dé se, erő sen egy ház el le nes él lel.
Az egy ház ak kor nagy vesz te sé gek árán,
sa ját ká rán ta nul va pró bált meg fe lel ni az
újabb esz mék ki hí vá sa i nak, de a ho mo gén
(bár több fe le ke ze tű) ke resz tyén Eu ró pa a
múl té lett.

Vissza tér ve a je len le gi ha zai hely zet -
re: a rend szer vál tást kö ve tő (rész ben
lát szó la gos) egy há zi fel emel ke dés után
be kö vet kez het egy, a je len le gi nél is sok -
kal sú lyo sabb hit éle ti vissza esés. Sze rin -
tem el kel le ne dön te ni, hogy a gyü le ke -
ze tek „kar ban tar tá sa” mel lett/he lyett
nem le het ne/kel le ne-e mást is kez de mé -
nyez ni. Az is ko lai ne ve lé sen ke resz tül
vég zett egy ház-, il let ve gyü le ke zet bő ví -
tés jó irány nak lát szik, de az ed di gi ta -
pasz ta la tok – úgy tu dom – nem hoz zák
az el várt ered mé nye ket. Rész ben azért,
mert a más fe le ke ze tek hez (vagy egyet -
len fe le ke zet hez sem) tar to zó ta nu lók
„utó gon do zá sa” na gyon rossz ha tás fo kú,
más részt azért, mert a tan erők te kin té -
lyes há nya dának (be kell val la ni) nincs el -
kö te le zett, hí vő hát tere. Vé le mé nyem
sze rint (bár saj nos a je len le gi struk tú rát
már nem le het kor ri gál ni) a hí vő evan -
gé li kus, hit val ló ta ná rok több misszi ós
ha szon nal mű köd tek vol na a ré gi, nem
egy há zi is ko lai struk tú rá ban el szór tan
dol goz va. Ter mé sze te sen a je len le gi po -
zi tív ideo ló gi ai hát tér mel lett.

Sok kal na gyobb a misszi ós ho za ma az
el eset tek, a be te gek, a nyo mor gók, a tár -
sa da lom al ján ten gő dők fel ka ro lá sá nak
szak sze rű, ha té kony mód sze rek kel, fő ál -
lá sú, esz kö zök kel jól el lá tott, füg get len,
szak ma i lag kép zett, el kö te le zett ke resz -
tyén mun ka tár sak kal. (Majd nem azt ír -
tam: szer ze te sek kel.) Igaz, hogy – ke vés
ki vé tel től el te kint ve – er re a mun ká ra ka -

riz má val bíró szer ze te sek (di a ko nisszák,
di a kó nu sok) vál nak be a leg job ban. Saj -
nos er re a te vé keny ség re a Ma gyar or szá -
gi Evan gé li kus Egy ház nak sem sze mé lyi,
sem anya gi erő for rá sa, sem pe dig lát ha -
tó szer ve ze ti hát te re nincs. Nem kel le ne
még is meg gon dol ni egy ilyen irány el in -
dí tá sát, akár a je len le gi erő for rá sok át -
struk tu rá lá sa árán?

Le het ne misszi ós te rü le tet nyit ni a
mo dern kom mu ni ká ció te rü le tén is.
Nem kel le ne ide gen ked ni akár egy „in -
ter ne tes egy ház köz ség” gon do la tá tól
sem. Na gyon jól ki egé szít he tő a gyü le -
ke ze ti mun ka is az elekt ro ni kus kom mu -
ni ká ci ó val, amint az a gyü le ke ze tünk ben
már mű kö dik, de saj nos még nem ala kult
ki a sze mé lye sebb, tar tal mi lag nem csu -
pán for má lis kom mu ni ká ci ós gya kor lat.
Sze rin tem a gya kor la ti, el mé le ti, tar tal -
mi fej lő dés még hát ra van. Ilyen kör ben
könnyebb ré teg klu bok ki épü lé se, té mák
meg vi ta tá sa, mi vel nem kell a részt ve vő -
ket rend sze re sen adott idő ben és hely -
re „össze te rel ni”. Kel le ne „ke resz tyén
Fa ce book”, ke resz tyén blog fó rum. És
kel le né nek hit ben el kö te le zett, de in for -
ma ti ka i lag is gya kor lat tal ren del ke ző
„ve zér ürük”, ese ten ként gyü le ke ze ten ként
több is, más és más ér dek lő dé si kör rel.
Egy-egy ilyen kör be be le het ne je lent kez -
ni a „köz tér ben” el he lye zett fel hí vá sok -
kal, va la mint szű rők kel (például aján lá -
si rend szer rel).

Gyü le ke ze tünk ben el ké szült egy in ter -
ne tes fó rum ter ve ze te is: az egyik bib lia -
körben az el múlt tíz év ben meg be szélt,
a mai ke resz tyén életgya kor lat kér dé se -
i vel kapcsolatos té mák írá sos össze fog -
la lói ki ke rül né nek egy in ter ne tes por tál -
ra. A té mák ból ká té sze rű en ki emelt kér -
dé sek re rá kér dez ve meg le het ne ta lál ni
a fel tett kér dés sel fog lal ko zó tar tal mat.
A fel ve tett té mák hoz blog sze rű en kom -
men te ket le het ne fűz ni. Ez a le he tő ség
per sze rend sze res me di á to ri te vé keny sé -
get igé nyel ne.

Egy há zunk ve ze tői az ilyen ja vas la tok -
ra, öt le tek re az zal vá la szol hat ná nak,
hogy könnyű egy di let táns kí vül ál ló nak
a part vo nal ról be ki a bál ni. A be ki a bá lás
mel lett azon ban vál lal nám a ja vas la ta im
írá sos vagy sze mé lyes meg be szé lé sét is,
vagy bár me lyik nek a meg va ló sí tá sá ban
akár a – ké pes sé ge im és le he tő sé ge im
sze rin ti – rész vé telt, ha erre eset leg
igény len ne.

Krep ler Ká roly gyü le ke ze ti tag
(Buda pest-Zug ló)

Mer re to vább? – Egy há zunk stra té gi ai kér dé sei egy gyü le ke ze ti tag sze mé vel
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Az Evan gé li kus Élet no vem ber 20-i szá -
má ban je lent meg Kő há ti Dó ra re cen zi -
ó ja Va ló ban ez vár ránk oda át? cím mel
az Iga zá ból menny or szág cí mű könyv -
ről, amely ben egy négy éves kis fiú ha lál -
kö ze li (?), túl vi lá gi (?) él mé nye i ről ol vas -
ha tunk. 

Cik ké ben a re cen zens is utal az úgy ne -
ve zett ha lál kö ze li él mé nyek (near-death
ex pe ri en ces) tu do má nyos ku ta tá sá ra,
amellyel kap cso lat ban ér de mes fel hív ni a
fi gyel met né hány to váb bi szem pont ra.

A ha lál kö ze li él mé nyek té má já ban va -
la mennyi re jár tas ol va só nak erő tel jes
fenn tar tá sai le het nek a kö tet tar tal má val
kap cso lat ban. Rög tön az el sők kö zött fo -
gal ma zó dik meg a kér dés: mi ért várt a csa -
lád hét évet az zal, hogy gyer me kük él mé -
nye it a nyil vá nos ság elé tár ja? Hon nan tud -
hat juk, hogy mit élt át egy négy éves gyer -
mek, ha csak hosszú évek kel ké sőbb „do -
ku men tál ják” az em lé ke it? 

Mi lyen él mé nye ket él he tett át a gyer -
mek, ha a szí ve, lég zé se a könyv ben köz -
zé tett mű té ti le írás sze rint nem állt le, te -
hát de fac to nem le he tett a kli ni kai ha lál
ál la po tá ban? Mi le het az oka an nak,
hogy a kis Col ton él mé nyei több sé gük ben
kö szö nő vi szony ban sin cse nek an nak a kli -
ni kai ha lál ból vissza tért több tíz ezer em -

ber nek a túl nyo mó részt és lé nye ges pon -
to kon egy be csen gő ta pasz ta la ta i val, akik -
nek a be szá mo ló it a té ma szak ava tott ku -
ta tói tu do má nyos ala pos ság gal dol goz ták
fel, rend sze rez ték és ér té kel ték? 

Va jon nem ta lál juk-e fur csa egy be -
esés nek azt, hogy egy meg le he tő sen fun -
da men ta lis ta né ze te ket val ló lel kész csa -
lád gyer me ke a Bib lia szim bo li kus le írá -
sa it is li te rá li san, az az be tű sze rin ti ér tel -
me zés ben meg al ko tott ké pek ben fes ti le
szü lei előtt (mint túl vi lá gi él mé nye ket), mi -
köz ben a kli ni kai ha lál ból vissza tér tek
eset ta nul má nya i nak ha tal mas, könyv tár -
nyi anya gá ban egy ese tet sem ta lá lunk,
amely ben bár ki is a Je le né sek köny ve
szim bó lu ma it és jel ké pes je le ne te it lát ta
vol na ma ga előtt meg ele ve ned ni – konk -
rét for má ban?

A kö tet hi te les sé gé vel kap cso lat ban sú -
lyos ké te lye ket éb resz tő kér dé se in ket
még bő ven so rol hat nánk. Ám a ha lál kö -
ze li él mé nyek kel kap cso la tos szé les kö rű
ér dek lő dés in kább ar ra sar kall ja e sorok
íróját, hogy fel hív ja az ol va sók fi gyel mét
e rend kí vül iz gal mas té ma va ló di, ér té kes
és tu do má nyos meg ala po zott ság gal bí ró
szak iro dal má ra. En nek je len tős alap mű -
vei ma gya rul is ol vas ha tók. 

A pszi cho ló gia ha lál lal, hal dok lás sal

fog lal ko zó ré sze, az úgy ne ve zett tana to -
ló gia meg al ko tó ja ként is mert sváj ci pszi -
chi á ter, El isa beth Küb ler-Ross mű ve i ből
a té ma lé lek ta ni alap ja it is mer het jük
meg. A kli ni kai ha lál ból vissza tér tek él -
mé nye i nek egyik el ső ku ta tó ja a két hét -
tel ez előt ti re cen zi ó ban is em lí tett Ray -
mond A. Mo ody pszi cho ló gus és or vos,
aki nek Élet az élet után és Fény a ka pun
túl cí mű, rend kí vü li ha tást ki vál tó köny -
vei ma már a té ma alap mű ve i nek szá mí -
ta nak. Mo ody ku ta tá si mód szer ta ná val is -
ko lát te rem tett, és mun kás sá ga nyo mán
több ku ta tó is ne ki vá gott, hogy a túl vi lá -
gi ta pasz ta la tok még több rész le tét si ke -
rül jön fel tárnia. E szer te ága zó iro da lom -
ból ma gyar nyel ven is ol vas ha tók Ken neth
Ring pszi cho ló gus pro fesszor – aki a Jour -
nal of Near-Death Stu di es (Ha lál kö ze li
ku ta tá sok) cí mű tu do má nyos szak fo lyó -
irat ala pí tó szer kesz tő je – Ha lál kö ze li
él mé nyek és A Ha lált át él ni – az Éle tet
meg nyer ni cí mű köny vei. 

Az e mű vek ben le írt ku ta tá si ered mé -
nyeket ta nul má nyo zva min den ol va só
el  dönt he ti, hogy az Iga zá ból menny or szág
cí mű könyv ben is mer te tett mennyei vi -
lág va jon mennyi re „iga zá ból” vár ránk a
ha lá lon túl.

Pet ri Gá bor (Budapest)

Mennyi re iga zá ból?

Ala csony kü szö bű. Egy re gyak rab ban hal lom és ol va som a szó -
össze té telt. A ki fe je zést kez det ben a fi zi kai aka dály men te sí tés egyik
szi no ni má ja ként hasz nál ták. Az úgy ne ve zett ala csony kü szö bű
épü le tek meg kö ze lít he tők ke re kes szék kel, já ró ke ret tel és ba ba -
ko csi val is, biz to sít va, hogy – ilyen vagy olyan ok ból – ne he zeb -
ben moz gó em ber tár sa ink se le gye nek ki zár va az adott köz in téz -
mény szol gál ta tá sa i ból. Ma pe dig már „ala csony kü szö bű” min -
den olyan szer ve zet, prog ram vagy épü let, ame lyet jó eséllyel lá -
to gat nak fi a ta lok és idő sek, te he tő sek és sze gé nyeb bek egy aránt.

Má ra sze ren csé re egy há zi in gat lan ja ink je len tős ré sze aka -
dály men te sít ve van. Egy re több ré gi temp lom aj tó kö ze lít he tő
meg rám pán ke resz tül, új kö zös sé gi épü le te ink pe dig mű kö dé -
si en ge délyt sem kap nak ak kor, ha nincs biz to sít va a moz gás -
kor lá to zot tak köz le ke dé se a ter ve zett ob jek tum ban.

De va jon ala csony kü szö bű-e egy há zunk át vitt ér te lem ben is?
Biz to sít juk-e min den em ber szá má ra a be ju tás esé lyét temp -
lo ma ink ba, egy há zunk ba és vég ső so ron Is ten or szá gá ba?

Tény, hogy egy re ke ve seb ben lát nak be kí vül ről (egy)há zunk
fa lai kö zé. A leg na gyobb baj azon ban ta lán nem is ez, ha nem
hogy mi, a ma gun kat bent tu dók nem lá tunk ki fe lé, hoz zá juk…

Mint ha a „ma gas kü szö bű” egy ház né hány is mér vét sír ná
vissza He ré nyi Ist ván né hány hét tel ez előtt meg je lent cik ké ben
(Kam pány után – kam pány előtt?, Evan gé li kus Élet, no vem ber
20., 9. o.). Szer ző tár sam – két ség kí vül egy há za iránt ér zett fél -
tő sze re tet tel meg írt – cik ké ben hosszan ki fejt ve kér dő je le zi meg
az úgy ne ve zett egy szá za lé kos kam pány, azon be lül is az óri ás -
pla ká tok lét jo go sult sá gát az egy ház ki fe lé foly ta tott kom mu ni -
ká ci ó já ban.

Az zal ez út tal nem kí vá nok rész le te sen fog lal koz ni, hogy va -
jon he lyes-e ki zá ró lag az adó be val lá sok ide jé re idő zí te ni a tör -
té nel mi fe le ke ze tek erő tel je sebb mé dia meg je le né sét. Egy kis fa -
lu si ci vil szer ve zet el nö ke ként ma gam is fur csá nak és meg alá -
zó nak tar tom, hogy csak ak kor tu dunk ha gyo mány őr ző ren dez -
vé nye ink hez ál la mi for rást biz to sí ta ni, ha év ről év re ver sen günk
a rák gyó gyí tók, az ál lat vé dők és a he lyi óvo dá sok ala pít vá nyá -
val az adó zók pén zé ért. A rend szer azon ban je len leg ha tá lyos
tör vé nye ink sze rint ilyen, meg vál toz ta tá sá ra nincs le he tő sé günk. 

Val lom, hogy az egy ház hit ből él. A gáz szám lát azon ban fo -
rint ban kell ki egyen lí te nie. Amíg te hát pö rög a vil lany óra a temp -
lo mok ban, négy száz fo rint fe let ti áron vá sá rolt ben zin nel gu -
rul nak szór vány ból szór vány ba a szol gá la ti au tók, és pén zért
han gol ják a szak em be rek az or go ná kat, az egy ház sem vo nul -
hat ki a gaz da sá gi ra ci o na li tás vi lá gá ból. Leg fel jebb ada ko zunk,
és imád sá gos sze re tet tel gon do lunk azok ra, akik az egy ház kor -
mány zat kü lön bö ző szint je in ál mat lan éj sza ká kon át ter ve zik
egy há zunk költ ség ve té sét sor ról sor ra…

Nem sze ret ném ke ver ni a szol gá la tot a szol gál ta tás sal. Az egy -
ház nak az előb bit kell vé gez nie. Ugyan ak kor nem hall gat ha tó
el, hogy a „pi a con” sok a ver seny társ. Aho gyan pél dá ul a Lu ther
Ki adó kö te tei a ka rá cso nyi dísz be öl töz te tett köny ves bol tok ban
a má sod osz tá lyú ce le bek élet tör té ne té vel ver se nyez nek ugyan -
azok nak a fo gyasz tók nak a pén zé ért, úgy az egy há zi in ter ne -
tes fe lü le tek igei tar tal mai is ver sen ge nek a bul vár ol da lak
sztár plety ká i val, hi szen ne fe led jük: a gép előtt ülő ke zé ben van
a vá lasz tás, ő dön ti el, hogy sza bad ide jé ben ezt vagy in kább
amazt az ol dalt lá to gat ja-e meg!

El ső ol va sás ra ta lán „me re dek” a pár hu zam, de egy há zi prog -
ram ja ink ha son ló kép pen ugyan azon a pi a con ver sen ge nek a ke -
res ke del mi te le ví zi ók kal és a kocs mák kal az em be rek ide jé ért
(és pén zé ért) is, hisz egyé ni dön tés től függ, hogy ki-ki egy té li
hosszú szom bat es tén, mond juk, va ló ság show-t néz, sö rö zik,
vagy sze re tet ven dég sé gen ül…

Nem kel le ne fél nünk fel hasz nál ni a mo dern kor ad ta le he -
tő sé ge ket. Az evan gé li um, az öröm hír át adá sá ra min den fó ru -
mot ki kel le ne hasz nál nunk, le gyen az temp lo mi ige hir de tés,
in ter ne tes kö zös sé gi ol dal vagy akár óri ás pla kát. Jé zus sem szé -
gyellt a hegy te tő re fel men ni vagy csó nakba szállni egy pré di -
ká ció ide jé re azért, hogy a nép a ko ra be li spi ri tu á lis kí ná lat ból
az ő ige hir de té sét vá lassza. 

És va jon Lu ther Már ton azon a bi zo nyos ok tó be ri na pon nem
az óri ás pla ká tok ősét al kal maz ta-e, ami kor a vártemp lom  aj -
tajá ra szö gez te hit vé dő té te le it? Va jon él vez te vol na-e a nyil vá -
nos ság tá mo ga tá sát, ha csak – a cikk író test vé rem ál tal ja va solt
– csa lád lá to ga tá sok, is ten tisz te le ti hir de té sek ke re té ben oszt -
ja meg té zi se it a meg le he tő sen szűk kö rű hall ga tó ság gal?

Bol do gok, akik hall gat ják, de leg in kább bol do gok, akik meg
is ér tik az Is ten be szé dét. Egy kez dő új ság írók nak szánt tan könyv -
ben ol vas tam, hogy ak kor ír jól a zsur na lisz ta, ha mun ka köz -
ben lát ja ma ga előtt ol va sói ar cát, hisz csak ak kor fog tud ni az
ő nyel vü kön szól ni. A pa pok is (és itt ért sünk ezen min den „egye -
te mes lel készt”!) csak ak kor vég zik a leg jobb ha tás fok kal mun -
ká ju kat, ha lát ják a hí vek ar cát, be le élik ma gu kat az ő hely ze -
tük be, és az ál ta luk is ész lelt esz kö zök kel, az ál ta luk is ér tett for -
má ban ad ják to vább a meg vál tás öröm hí rét. 

Az len ne a leg he lye sebb, ha az egy ház élen jár na az újabb és
újabb kom mu ni ká ci ós esz kö zök hasz ná la tá ban. Az evan gé li um
ügye min den fé le kép pen meg ér de mel né ezt.

Ad vent van. Szá mom ra ez az idő szak hang sú lyo zot tan is azt
je len ti, hogy Is ten „aka dály men te sí tet te” a hoz zá ve ze tő utat.
Lát ha tó vá, ta pint ha tó vá és – az úr va cso rá ban – íz lel he tő vé tet -
te az ő sze re te tét. Ne akar juk mi meg ma ga sí ta ni a kü szö böt a
fe lé ve ze tő úton!

Lász ló Je n Csa ba (Pusz ta föld vár)

Kü szö bön
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„Egye ne sed je tek fel, és emel jé tek fel a
fe je te ket, mert kö ze le dik a meg vál tá -
so tok.” (Lk 21,28)

Ad vent má so dik he té ben az Út -
mu ta tó reg ge li s he ti igéi Jé zus má -
so dik el jö ve te lét hir de tik; de még
két ad vent kö zött; vi lág íté let előtt, ke gye lem alatt él ve kér het jük: jöj jön
el a te or szá god! „Hir des sé tek a né pek nek, és mond já tok: íme, az Is ten,
a mi Üd vö zí tőnk el jő.” (GyLK 709) „Az Em ber fia el jön az ő Aty já nak di -
cső sé gé ben, és meg fi zet min den ki nek az ő cse le ke de tei sze rint.” (Mt 16,27;
LK) „Ak kor meg lát ják az Em ber fi át el jön ni a fel hő ben nagy ha ta lom mal
és di cső ség gel.”„Így ti is, ami kor lát já tok, hogy mind ezek be kö vet kez nek, tud -
já tok meg: kö zel van az Is ten or szá ga.” (Lk 21,27.31) He ti igénk alap ján Lu -
ther bá to rít: „Mi mást je lent »a ti vált ság tok«, mint hogy té ged, ki most
az ör dög fog lya s min den ő nyi lá nak cél pont ja vagy, akit szo ron gat és nyo -
mor gat a vi lág – Krisz tus meg sza ba dít s ma gá hoz visz! Mért fél nél, ret -
teg nél hát az íté let je le i től? Sőt örülj né kik bol do gan.” Az apos tol tü re lem -
re int: „Le gye tek te hát ti is tü re lem mel, és erő sít sé tek meg a szí ve te ket, mert
az Úr el jö ve te le kö zel van.” (Jak 5,8) Ezért le gyünk ki tar tó an áll ha ta to sak
„mind vé gig, amíg a re mény ség egé szen be nem tel je se dik, hogy ne le gye tek
res tek, ha nem kö ves sé tek azo kat, akik hit és tü re lem ál tal örök lik az ígé -
re te ket”. (Zsid 6,11–12) A fel ma gasz talt Krisz tus hét le ve let íra tott el jö ve -
te le előtt, hogy „aki nek van fü le, hall ja meg, mit mond a Lé lek a gyü le ke -
ze tek nek”. Kö zös e fel szó lí tás két le vél ben: „térj meg”. S „aki győz”, an nak
örök ér vé nyű aján dé ko kat ígér (lásd Jel 2,5.7.16.17). A min den ko ri Bá lá -
mok s ni ko la i ták ha mis ta ní tá sa i tól, tet te i től őriz ked jünk! Tart suk ma gunk
re for má to ra ink ta na i hoz: Egye dül Krisz tus ér de mé ért iga zu lunk meg, és
hit ál tal, ke gye lem ből üd vö zü lünk, a Szent írás alap ján. Így le he tünk ked -
ve sek Is ten előtt. „Mert mind nyá junk nak lep le zet le nül kell oda áll nunk a
Krisz tus íté lő szé ke elé, hogy min den ki meg kap ja, amit meg ér de mel, asze -
rint, amit e test ben cse le ke dett: akár jót, akár go no szat.” (2Kor 5,10) Jé zus -
nak a zsi dó nagy ta nács íté lő szé ke elé kel lett áll nia; e két kér dés re kel lett
fe lel nie: „Ha te vagy a Krisz tus, mondd meg ne künk.” „Ak kor hát te vagy
az Is ten Fia?” (Lk 22,67.70) Nem is mer ték fel ben ne a Mes si ást. De az el -
ra gad ta tás ban csak an nak lesz ré sze, ki őt már e föl dön Urá nak, meg vál -
tó Is te né nek fo gad ja el. Pál tit kot hir det: „Hir te len egy szem pil lan tás alatt,
az utol só har so na szó ra; (…) a ha lot tak fel tá mad nak ro mol ha tat lan ság ban,
mi pe dig el vál to zunk.” (1Kor 15,52) S az Úr igé jé vel ezt is mond ja ne künk:
„Mert amint fel hang zik az Is ten har so ná ja, ma ga az Úr fog alá száll ni a
menny ből, és elő ször fel tá mad nak a Krisz tus ban el huny tak, az után mi, akik
élünk és meg ma ra dunk, ve lük együtt el ra gad ta tunk fel hő kön az Úr fo ga -
dá sá ra a le ve gő be, és így min den kor az Úr ral le szünk.” (1Thessz 4,16.17)
Val lom-vá rom a ha lot tak fel tá ma dá sát és az el jö ven dő örök éle tet! „Meg -
vál tó Is te nem mel / Menny ben együtt le szek, / Hol én ne ki öröm mel / Mon -
dok di csé re tet.” (EÉ 504,7) 

g Ga rai And rás

HE TI ÚT RA VA LÓ

El ha gya tott ság, egye dül lét, ma -
gány… De tény leg az-e, ha csak rö -
vid ide ig tart? El ve szés-e, ha egy
órát bo lyon gok, de utá na meg ta lál -
nak? Ami kor ben ne vagy a nyo mo -
rú ság ban, az vég te len nek, ki bír ha -
tat lan nak és re mény te len nek tű nik.
Hol az Is ten? Nem lát en gem? 

De ami kor meg ol dó dik egy hely -
zet, ak kor ész re ve szed-e Is ten ir gal -
mát, amellyel össze gyűj tött? A vá -
lasz tott nép is szét szó ró dott Ézsa -
i ás ide jé ben. De Is ten ígé re te meg -
állt: össze is gyűj töt te őket, új kez -
de tet adott ne kik, ami kor bűn bá -
nat tal és imád ság ban őhoz zá for -
dul tak. A 30. zsol tár ban ol vas suk:
„Mert csak pil la na tig tart ha rag ja,
de élet hosszig lan jó aka ra ta; es te bá -
nat száll be hoz zánk, reg gel re öröm.”
(6; Ká ro li-for dí tás) 

„Egy rö vid szem pil lan tá sig” –
meg ha tá ro zott ide ig tart az „el ha -
gya tott ság”. Ad dig, amíg szük sé ged
van rá, amíg meg nem lá tod bű nö -
det, amíg vissza nem térsz hoz zá.
Olyan ez, mint ami kor az anya
mak ran cos gyer me két ott hagy ja
az ut cán, és elő re megy. Ta lán be is
for dul a sar kon. Ez zel akar ja rá ven -

ni a gyer me ket, hogy kö ves se őt, ne
más fe lé akar jon men ni. De nem
megy messzi re, és nem en ge di el -
vesz ni gyer me két.

És majd az élet ki té rői után
na gyon cso dá la tos lesz, ahogy
Urunk össze gyűj ti né pét, kö zös -
sé get for mál kö zöt tünk, és egy -
más ra bíz ben nün ket. Az iga zi
össze gyűj tés a ke reszt kö rül tör -
té nik. Ami kor bű nöd del a meg vál -
tó Krisz tus hoz mész, és őná la ta -
lál ko zol a má sik em ber rel, akin
szin tén csak ő tu dott se gí te ni.
(Mert iga zán csak ő tud.) Cso dá -
la tos do log új élet ben jár ni. Jé zus -
sal, a má sik ke gyel met nyert bű -
nös sel és a hí vők egy má sért imád -
ko zó kö zös sé gé vel. 

Eb ben a hó nap ban is le het nek
ne héz sé ge id, és utol ér het a bűn s
an nak bün te té se is. Ne csüg gedj,
test vé rem, ha nem for dulj ah hoz,
aki ál tal pil la nat tá sze lí dül het min -
den ne héz hely zet. „Mert a mi pil -
la nat nyi könnyű szen ve dé sünk
igen-igen nagy örök di cső sé get sze -
rez né künk.” (2Kor 4,17; Ká ro li-for -
dí tás)

g Széll Bul csú

A HÓ NAP IG É JE  DE C E M BE R

„Egy rö vid szem pil lan tás ra
el hagy ta lak, de nagy ir ga lom mal

össze gyűj te lek…
– mond ja meg vál tó Urad”

(Ézs 54,7)

Itt az ad vent, a Jé zus el jö ve te lé re va -
ló ké szü lő dés ide je, az in kar ná ció, az -
az a test té lét el cso dá ján va ló gon dol -
ko dás le he tő sé ge. A mes si á si pró fé -
ci ák ol va sá sa, ad ven ti éne kek ének -
lé se, a nyu ga lom ke re sé se, aj tó nyi tás
a min ket rég óta ke re ső Is ten nek.

Ami lyen az ad ven tünk, olyan lesz
a ka rá cso nyunk is, és a si ke res ség te -
kin te té ben nem a ház tar tá si te en dők -
re, a vég tör lesz tés re, a leg ked ve zőbb
hi tel fel vé tel re vagy a tö mér dek aján -
dék vá sár lá sá ra gon do lunk, ha ke resz -
tény ként meg kér dez nek min ket. 

Akit vá runk, az ki cso da? Ki ne -
künk Jé zus? A leg alap ve tőbb kér dés.
Ta lán annyi ra egy sze rű, hogy fel
sem tesszük se ma gunk nak, se más -
nak. Pszi cho ló gi ai köny vek ből, ön is -
me re ti cik kek ből bez zeg tud juk, mi -
lyen fon tos tisz táz ni, kik va gyunk, s
kik az éle tünk ben a leg fon to sabb
sze mé lyek, akik for mál ják gon dol ko -
dá sun kat, se gí tik dön té se in ket, tá mo -
gat nak krí zi se ink ben, tár sa ink az
élet min den na pos küz del me i ben. 

Egy szer egy val lá si ma ga zin szá -
má ra ké szí tet tem össze ál lí tást: vé le -
mé nye ket kel lett gyűj te nem Jé zus ról.
Ki ő egy musz lim nak, egy ate is ta fi -
lo zó fus nak, a ba há’í val lást kö ve tő -
nek, egy zsi dó rab bi nak és egy budd -
his tá nak? A vá la szok na gyon ve gye -
sek és ta nul sá go sak vol tak. A kör kér -
dés leg fon to sabb ta nul sá ga szá mom -
ra még is az volt, hogy min de nek előtt
ma gunk nak kell fel ten ni új ra meg új -
ra a kér dést: ki ne kem Jé zus? Egy tör -
té nel mi sze mély? Ta ní tó, cso da te vő,
bölcs? Vagy va la ki, aki ta lán lé te zett,
ta lán nem, de az biz tos, hogy az
éle te met, a nap ja i mat, a dön té se i met
nem be fo lyá sol ja? Ki Jé zus? Kér dez -
zük meg ma gunk tól! Mi ért? Mert ő
is meg kér de zi tő lünk: hát ti ki nek
mon do tok en gem?

El len té tes vé le mé nye ket ma is
hal la ni Jé zus ról. Nem ré gi ben vet tem
a bá tor sá got, és meg kér dez tem né -

hány is me rő sö met, mit gon dol nak
Jé zus ról. Meg le pe tés ként ért, hogy az
amúgy min dig bő be szé dű, „va gány”
srác döb bent, za vart csend del vá la -
szolt, majd kö zöl te, hogy nem szo -
kott a kér dés sel fog lal koz ni, de tisz -
te let ben tart ja, hogy én igen. De
még is – fir tat tam. Gon dol ko dó ba
esett. Val lá sos ne ve lést nem ka pott.
Igen, hal lott ró la, már mint Jé zus ról.
De ki tért a ta lál ko zás elől. Azt érez -
tem, hogy nem ta gad ja a lé tét, de be -
zár ja előt te ma gát. Pe dig tud ja, hogy
nem ke rül he ti el, hogy egy szer ál lást
fog lal jon.

Ahogy egy má sik, szűk sza vú, ka -
to li kus hit ben ne velt il le tő is tud ta.
Ő bár meg kap ta az ala pot, még is
kép te len volt meg fo gal maz ni, ki ne -
ki Jé zus. El ső ál do zó is volt, de úgy
iga zán – sem mi mély. Ő is rop pant
za var ba jött. Nem a kér dé sem től, ha -
nem a sa ját vá lasz kép te len sé gé től.
Meg at tól, hogy mi ért is nem gon dol -
ko zik el ma gá tól azon, ki is ne ki Jé -
zus. Pe dig fon tos len ne. Vagy még -
sem? Hi szen a hét köz na po kat így is
tel je sí ti… De va la mi na gyon hi ány -
zik az éle té ből.

A nem hí vő em ber szá má ra tel je -
sen mel lé kes és so kad ran gú prob lé ma,
hogy Jé zus lé te zett-e, és hogy mi ként
zaj lot tak le az evan gé li um ban rög zí -
tett ese mé nyek. Még is van nak olyan
ál ta lá no san el fo ga dott keresz tény
szim bó lu mok is, ame lyek a nem val -
lá sos hát te rű csa lá dok ban is hasz ná -
la to sak – pél dá ul az ad ven ti ko szo rú.

Ki ne künk Jé zus, akik az ő ne vé ben
meg ke resz tel tet tünk? Te gyük fel a
kér dést, és őszin tén, za var nél kül vá -
la szol junk rá. Ha ne héz nek tű nik a
vá lasz adás, ak kor se fu ta mod junk
meg. Mi ó ta Jé zus a föld re jött, és em -
ber ré lett, vé le mé nyek mil li ói, könyv -
tá ra kat meg töl tő kö te tek tíz- és száz -
ez rei, ta nul má nyok, teo ló gi ai mű vek
so ra, apo ló gi ák, el mé le tek, hit val lá -
sok, né ze tek, cá fo la tok, té zi sek „pró

és kont ra” je len tek meg és íród nak e
perc ben is ró la. Mel let te és el le ne.
Vér ta núk kín ha lált hal tak hi tü kért.
Má sok öl tek, mert nem tűr ték, hogy
di cső sé ge ra gyog jon, s hogy „ne vé re
min den térd meg ha jol jon”. De ne ve
két ezer év múl tán is „ra gyog”. Krisz -
tus él, egy há za szer te a föl dön hí ve -
ket gyűjt, ne vé re mil li ók ha jol nak
meg, s hir de tik tet te it. 

Leg elő ször az evan gé li u mok lap -
ja in te szi fel a kér dést ma ga az Úr:
„Ki nek mond ják az em be rek az Em -
ber fi át?” (Mt 16,13) A ta nít vá nyok
már so rol ják is: ki Ke resz te lő Já nos -
nak, ki Il lés nek, ki pe dig Je re mi ás nak
vagy va la me lyik má sik nagy pró fé tá -
nak. De ti – fir tat ja to vább a Mes -
ter –, akik nap mint nap ve lem vagy -
tok, együtt ét ke zünk, együtt hajt juk
le a fe jün ket, jár juk a fal va kat és vá -
ro so kat, hall gat já tok a ta ní tá so mat,
hall já tok a han go mat, meg érin te tek,
a sze mem be néz tek, s iga zán kö zel
vagy tok hoz zám – ti ki nek mon do -
tok en gem? „Te vagy a Krisz tus, az élő
Is ten Fia” – fe le li egy sze rű en az em -
be ri élet leg fon to sabb dia ló gu sá ban
Pé ter.

Ál dott az a perc, ami kor a jé zu si
kér dést meg hall juk, s a pé te ri vá laszt
fe lel jük rá. Bol do gok va gyunk, mert
nem test és vér, ha nem a mennyei
Atya fe di fel előt tünk Krisz tust (vö.
Mt 16,17). 

Ami kor a fent em lí tett össze ál lí tást
ké szí tet tem, el ámul tam, hogy
mennyi fé le mai „el len té tes vé le -
mény” lé te zik Krisz tus ról. Meg is -
mer ni a má sik gon dol ko dá sát, hi tét,
akár szkep ti ciz mu sát – min dig hal -
lat la nul nagy ka land. Ál lás fog la lás ra
kész tet. Bel ső ön vizs gá lat ra és tett -
re is sar kall: igye kez zem jó és hasz -
nos ta nít vá nya len ni az Úr nak. Nem
utol só sor ban pe dig há lá ra is in dít,
mert sze mé lyes meg vál tóm nak tud -
ha tom őt.

g K há ti Do rottya

Ki az, akit vá runk?

Ha az em ber a min dent rosszal ló Is ten hi té ben él, meg ta nul ja az ítél ke zést.
Ha az em ber a min den el len küz dő Is ten hi té ben él, meg ta nul ja a har cot.
Ha az em ber a bün te tő Is ten hi té ben él, meg ta nul ja a ret te gést.
Ha az em ber a min dig fej csó vá ló Is ten hi té ben él, meg ta nul ja az ön saj ná la tot.
Ha az em ber a min dig hi báz ta tó Is ten hi té ben él, meg ta nul ja a szé gyent.
Ha az em ber a min den re fél té keny Is ten hi té ben él, meg ta nul ja az irigy sé get.
Ha az em ber a min dig bűn nel fog lal ko zó Is ten hi té ben él, meg ta nul ja a bűn tu da tot.

Ha az em ber a min ket biz ta tó Is ten hi té ben él, meg ta nul ja az ön bi zal mat.
Ha az em ber a min ket tü rel me sen ki vá ró Is ten hi té ben él, meg ta nul ja a tü rel met.
Ha az em ber a min ket meg be csü lő Is ten hi té ben él, meg ta nul ja az ön be csü lést.
Ha az em ber a min ket meg ér tő Is ten hi té ben él, meg ta nul ja a sze re te tet.
Ha az em ber a min ket he lyes lő Is ten hi té ben él, meg ta nul ja ma gát sze ret ni.
Ha az em ber a min ket el is me rő Is ten hi té ben él, meg ta nul ja, hogy jó, ha cél ja van.
Ha az em ber a min ket ön zet le nül se gí tő Is ten hi té ben él, meg ta nul ja a nagy lel kű sé get.
Ha az em ber az őszin te Is ten hi té ben él, meg ta nul ja, mi az igaz ság és a be csü let.
Ha az em ber a biz ton sá gos Is ten hi té ben él, meg ta nul ja, hogy bíz zon ma gá ban és a töb bi ek ben.
Ha az em ber a ba rát sá gos Is ten hi té ben él, meg ta nul ja, hogy jó a vi lág ban él ni.
Ha az em ber a nyu godt Is ten hi té ben él, meg ta nul ja meg ta lál ni a sa ját bé ké jét.

Do ro thy Law Nol te írá sa nyo mán a pa ra frá zist ír ta Há ló Gyu la

Ami ben hi szel, olyan ná le szel



Szerkesztette: Boda Zsuzsa

Nem fész kel Ma gyar or szá gon, de
tö me ges őszi-ta va szi át vo nu ló. A
pá rok az észa ki tund ra vi dé ken, fo -
lyók, ta vak kö ze lé ben köl te nek. Fi ó -
ká ik fé szek ha gyók, fel szá ra dá suk
után szü le ik ve ze tik őket.

Ha zánk ba szep tem ber kö ze pén-
vé gén ér kez nek az el sők, ok tó ber ben
már nagy csa pa to kat lát ni, a csúcs -
idő szak no vem ber re esik.

A le ge lő kön táp lál koz nak, és csak
a hó és a fa gyok kény sze rí tik őket to -
vább, dél fe lé.

A nagy li lik ko ráb ban ki fe je zet ten
al föl di ma dár volt, a Du nán tú lon a
ve té si lúd-csa pa tok mo zog tak. Ma a
nagy li lik már a Du ná tól nyu gat ra is
gya ko ri; a ve té si lúd dal ve gyes, de
tisz ta csa pa ta it is meg le het fi gyel ni.

Az észak fe lől ér ke zett li bák nap -
köz ben a le ge lő ket jár ják, éj sza ká ra
vi szont a víz re, na gyobb ha las ta vak -
ra, a ta tai Öreg-tó ra vagy a Dinnyé -
si-Fer tő re húz nak be. A hul lá mo kon
rin ga tóz va pi hen nek haj na lig.

Az es ti be hú zás cso dá la tos lát vány.
Az el ső csa pa tok már ké ső dél után
meg ér kez nek, isz nak, für de nek, né -
ha még vissza is re pül nek, de az al -
kony kö ze led té vel meg in dul az iga -

zi, rend kí vül lát vá nyos be hú zás. A
nap még csak alá buk ni ké szül, ami -
kor már csa pat csa pat után ér ke zik.
Cso dá la tos lát vány, ami kor a ma gas -
ban V be tűt for má ló nagy ma da rak
a víz fö lé ér ve ma guk kö rül fo rog va,
pö rög ve, szél haj tot ta le ve lek mód -
já ra ér kez nek a víz re. Már ott úszó
tár sa ik gá gog va fo gad ják őket.

Ahogy kö ze le dik az es te, a hú zás
egy re erő sö dik, a li li kek ked ves „li-lik”
ki ál tá sai a ve té si lu dak gá go gá sá val

ke ve red ve, han gos zsi vaj já ol vad nak
össze. A már alá bu kott nap mö gött
vö rö sen iz zik az ég al ja, de a li bák
még egy re jön nek. No vem be ri es té -
ken né ha már ugyan csak hi deg volt,
fújt az észa ki szél, di de reg tünk a
meg fi gye lő to rony ban, de a lát vány
min de nért kár pó tolt.

Vol tak évek, ami kor az utol só csa -
pa tok már a te li hold előtt re pül ve ér -
kez tek a Fer tő fö lé. A több tíz ezer
ma dár fe ke te tö meg gé ol vadt össze
a ví zen, a li bák fo lya ma to san be szél -
get tek, mi pe dig a to rony ból le mász -

va meg ha jol va, óva to san oson tunk el,
ne hogy meg za var juk őket.

g Sch midt Egon

Kér dé sek
1. Va jon hány to jást rak a nagy li lik?
2. Hány nap alatt kel nek ki a fi ó kák?
3. Van kis li lik is?

Nagy li lik

ME SÉLNEK AZ ÁLL ATOK

Vá la szok: 1. 5-6; 2. 28 nap; 3. igen, de
sok kal rit kább.
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Hol volt, hol nem volt, volt egy szer
egy er dő. An nak kö ze pén állt egy te -
re bé lyes tölgy fa. Egy nap fé nyes őszi
reg ge len a tölgy fa alat ti avar ból ki bújt
egy sár ga ka la pú gom ba. Ilyen csak
egy volt a vi lá gon, pe dig már so kat lá -
tott és hal lott az er dő.

Más nap es te nagy égi csa ta dúlt. A
szél ke mény ke ze csa var gat ta a ren -
ge teg óri á si fá it. Akár mi lyen erős volt
a tölgy, és bár mennyi re óv ta gyen ge
haj tá sa it, egy kis gally még is le tört ró -
la, és rá esett a gom bá ra, mé lyen vé -
gig hor zsol va a ka lap ját.

Tel tek-múl tak a na pok. A vi har
után ezer nyi élet erős gom ba ku -
kucs kált elő kí ván csi fe jé vel az avar -
ból. Sok gom ba sze dő jár ta ak ko ri ban
az er dőt. A ko sa rak gyor san meg tel -
tek var gá nyá val, csi per ké vel, őz láb -
bal, las ká val és pö fe teg gel… ti zen ket -
tő egy tu cat. De min den ki nek csak
a tö ké le tes volt a jó, ezért sen ki nek

sem kel lett a sé rült ka la pú kis nö -
vény ke.

Dor ka is ar ra sé tált az er dész
nagy pa pá já val. Ők is gom bát gyűj töt -
tek. A lány egy szer csak ész re vet te a
sé rült ka la pú kis nö vényt. Ad dig
kér lel te nagy ap ját, hogy vi gyék ha za,
míg ő be le nem egye zett.

Ott hon Dor ka gon do san be ül tet -
te a kis kert jé be, és ápol gat ta. Dél utá -
non ként mel lé ült, és el me sél te ne ki
az él mé nye it: örö mét és bá na tát egy -
aránt. Így ment ez he te kig. A sok
gon dos ko dás után egy reg gel a kis -
lány ép pen meg akar ta ön töz ni, mi -
kor arany szem csé ket ta lált a gom ba
be gyó gyult sár ga ka lap ja alatt. Nem
tud ta, hogy mi re vél je a dol got. Pár
per cig gon dol ko dott. Szin te hin ni
sem akart a sze mé nek. Hát még a fü -
lé nek, mi kor meg hal lot ta, hogy bár
alig ért he tő en, de mo tyog ni kez dett
a nö vény ké je.

– Kö szö nöm, hogy ész re vet tél a
sok szép gom ba közt, és meg men -
tet tél en gem. Jó tett he lyé be itt a ju -
tal mad!

Dor ka bol do gan me sél te ba rá ta -
i nak a tör tén te ket, de ők nem hit tek
ne ki. A kis lány ki csit szo mor ko -
dott emi att, de rá jött, hogy ez nem
fon tos, mert a gom ba ha tal mas
aján dé kot adott ne ki. Meg ta ní tot ta
ar ra, hogy nem sza bad le be csül -
nünk a má si kat, akár mi lyen ki csi -
nek, gyen gé nek vagy tö ré keny nek
tű nik, mert a szív ben rej lő szép ség
a leg fon to sabb.

Az aláb bi me sét a győ ri Pé ter fy Sán dor Evan gé li kus Ok ta tá si Köz pont 5/I. osz -
tá lyá ba já ró Mó dos Do rottya ír ta a Kő rö si Cso ma Sán dor Kő bá nyai Kul tu -
rá lis Köz pont ál tal ki írt Én me sém el ne ve zé sű pá lyá zat ra. A há la cí mű me -
sét a zsű ri be vá lo gat ta a leg job bak kö zé, és meg je len tet te Az én me sém cí -
mű me se könyv 4. kö te té ben. Gra tu lá lunk a szer ző nek!

A há la

A Mi ku lás Ma gyar or szá gon nem ka rá csony kor, ha nem de cem ber 6-án kel út ra, hogy ház ról ház ra jár jon. Tud -
ják is ezt a gye re kek! A ki pu colt ci pő i ket és csiz má i kat ki te szik az ab lak ba, hogy jó ma ga vi se le tü kért aján -
dék kal ju tal maz za őket a Mi ku lás bá csi. Te gyé tek a raj zon lát ha tó láb be li ket a he lyük re! Így össze ol vas hat -
já tok, mi volt még az al mán, na ran cson, sza lon cuk ron és cso kin kí vül a ci pők ben és csiz mák ban.
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b Alig né hány hó nap, és a Ma -
gyar or szá gi Evan gé li kus Egy -
ház ban tiszt újí tás ra ke rül sor
min den egy ház kor mány za ti
szin ten. A leg utób bi zsi na ti ülés -
szak na pi rend jén is olyan tör -
vény ter ve ze tek áll tak a vi ták kö -
zép pont já ban, ame lyek szo ro san
kap cso lód nak a vá lasz tá sok hoz.
Dr. Ko rá nyi And rást, zsi na tunk
lel ké szi el nö két a vá lasz tá sok ról
kér dez tük.

– Több mint öt év telt el a cik lus -
ból anél kül, hogy a vá lasz tá si tör vény -
hez hoz zá nyúl tak vol na. Mi áll a hát -
te ré ben an nak, hogy a zsi nat ilyen rö -
vid idő vel az új vá lasz tá sok előtt
vál toz tat ni akar a jog sza bá lyon?

– A vál toz ta tás nem a zsi nat kez -
de mé nye zé se volt, ha nem az el múlt
más fél-két év ben több olyan jel zést
kap tunk – kü lö nö sen az egy ház ve ze -
tés től –, hogy igény van a cik lus el -
ső fe lé nek ta pasz ta la ta it fi gye lem be
ve vő re ví zi ó ra vá lasz tá si rend sze -
rünk ben. A re ví zió el ső sor ban az
or szá gos tes tü le tek, il let ve az or szá -
gos tiszt ség vi se lők kö rét érin ti. A kez -
de mé nye zé sek cél ja az volt, hogy
le he tő leg ha té ko nyabb dön tés ho za -
tal ala kul jon ki.

– Mi ért a cik lus vé gén is mer ték fel
en nek a vál to zás nak a szük sé ges sé gét?

– Az er ről va ló gon dol ko dást nem
most kezd tük, ha nem már jó egy év -
vel ez előtt. A zsi nat is ké szí tett er re
vo nat ko zó elem zést, il let ve le tett az
asz tal ra egy konk rét vi ta anya got. Az
egy ház ve ze tés sel va ló egyez te té sek
hú zód tak el idén au gusz tus vé gé ig,
amíg vé gül si ke rült bi zo nyos pon tok -
ban kon szen zust el ér ni. Ezek két
lép cső ben ke rül tek a két őszi zsi na ti
ülés szak na pi rend jé re.

– Nem tar ta nak-e at tól, hogy az
idő rö vid sé ge mi att nem le het jól ki -
ér lelt, át gon dolt tör vényt al kot ni?

– Jó eset ben min den tör vény alap -
ja a kon szen zus. Je len hely ze tünk ben,
a gyor san vál to zó kö rül mé nyek kö -
zött ezt csak komp ro misszu mok
árán le het el ér ni. Ilyen for mán min -
den ki igye ke zett a ma ga ré szé ről
komp ro misszu mos ja vas lat ként el fo -
gad ni azt a struk tu rá lis vál to zást,
amely ről ezen a zsi na ti ülés sza kon
szü le tett dön tés. 

Igye kez tünk érin tet le nül hagy ni
azo kat a te rü le te ket, ame lyek köz vet -
le nül a gyü le ke ze te ket érin tik. Csak
egyes te rü le te ken vál toz tat tunk a
vá lasz tá si tör vé nyen, ahol a vál toz ta -
tá sok re mé nyünk sze rint nem fog nak
fenn aka dást okoz ni a vá lasz tá sok
fo lya ma tá ban.

– Több gyü le ke zet ben már el kez dő -

dött a vá lasz tá sok elő ké szí té se. Ho -
gyan érin tik eze ket a most meg ho zott
dön té sek?

– Gyü le ke ze ti szin ten, vagy is a vá -
lasz tá sok el ső lép cső jé nél alig van lé -
nye gi vál to zás, leg in kább csak a pres -
bi té ri u mok lét szá má ban. Az elő ké -
szí tés fá zi sá ban lé vő gyü le ke ze tek
eze ket a mi ni má lis vál toz ta tá so kat
még fi gye lem be tud ják ven ni.

– Az Észa ki Egy ház ke rü let köz gyű -
lé sé nek volt egy olyan ja vas la ta –
ame lyet az tán vé gül a zsi nat nem vett
na pi rend jé re –, hogy csak gyü le ke ze -
ti szin ten tör tén jen hat éves cik lus ra
a vá lasz tás, a ma ga sabb egy ház kor -
mány za ti szin tek re vi szont csak két
év re vá lassza nak tiszt ség vi se lő ket.
Így ez alatt a két év alatt le he tő ség len -
ne egy ki ér lelt, kel lő en át gon dolt kon -
cep ci ót ki dol goz ni.

– Az Észa ki Egy ház ke rü let köz -
gyű lé sé nek ja vas la ta két ség kí vül több
meg fon to lan dó szem pon tot is tar tal -
maz. A ja vas lat té vők egyik ér ve
egyéb ként ép pen az volt, hogy szűk
ha tár idők kel dol goz va, az idő szo rí -
tá sá ban vé gez ve a mun kát sok a
koc ká zat. A je len le gi dön té sünk nek
mind össze annyi a kö vet kez mé nye,
hogy nem köt jük meg elő re a kö vet -
ke ző cik lus ban két év re a me gyei, ke -
rü le ti és or szá gos ve ze tő tes tü le tek -
nek a man dá tu mát, mun ká ju kat sa -
ját ütem ben ter vez he tik majd meg.
Az ed di gi ta pasz ta la tok alap ján ké -
szült anya go kat pe dig szí ve sen át ad -
juk a kö vet ke ző cik lus ban meg vá lasz -
tot tak nak.

– Prőh le Ger gely or szá gos fel ügye -
lő mó do sí tó in dít ványt nyúj tott be,
mely sze rint az egyes egy ház kor -
mány za ti szin te ken tiszt ség re pá -
lyá zó je löl tek nek – a gyü le ke ze ti
szint ki vé te lé vel – át vi lá gí tá son kell
át es ni ük. Mi a vé le mé nye er ről a ja -
vas lat ról?

– Ez a ja vas lat nem konk ré tan a
tény fel tá rás ról szól, ha nem ar ról,
hogy ezt a kér dést va la mi lyen for má -
ban hoz zá akar juk-e köt ni a vá lasz -
tá si tör vény hez, il let ve a vá lasz tá si el -
já rás hoz. Azt gon do lom, hogy ez

tar tal mi lag nem függ össze a tény fel -
tá rók szak mai mun ká já val. Hogy a
tény fel tá rás ered mé nye i ből le vo -
nunk-e bi zo nyos kö vet kez te té se ket a
vá lasz tá si el já rás ra vo nat ko zó lag, az
egy ház po li ti kai dön tés kér dé se. Úgy
tű nik, a zsi na ti ta gok több sé gét meg -
győz te az or szá gos fel ügye lő ja vas la -
ta, hi szen vé gül a zsi nat el fo gad ta.

– Mi lyen ta nul sá got le het le von ni
en nek a tör vény ja vas lat nak a vi tá -
jából?

– Az egy há zi struk tú rá nak ez a
for má ja 2006 óta mű kö dik, az el ső
cik lu sa e rendszernek most ér vé get.
Ren ge teg ta nul sá got le le het von ni
eb ből a hat év ből. Min de nek előtt
azon ban va la mi fé le lel tárt kell ké szí -
te nünk – mi az, ami az ed di gi rend -
szer ből kö vet ke zik, és me lyek azok a
konflik tu sok vagy mű kö dé si za va rok,
ame lyek nem a struk tú rá ból, nem a
jog sza bá lyok ból fa kad nak, ha nem
ab ból, hogy nem jól él tünk ve lük. Mi
az, ami vel job ban is él het tünk vol na? 

Bár mi lyen struk tu rá lis vál to zás
kö vet ke zik is be, az még ön ma gá ban
nem je lent ga ran ci át ar ra, hogy a
rend szer jól fog mű köd ni. A jó mű -
kö dés re ga ran ci át csak az nyújt, ha el -
szánt, egy há zi as, szol gá lat ra oda -
szánt éle tű em be rek vesz nek részt az
egy ház kor mány zás min den szint -
jén. Mond juk in kább úgy, hogy ha az
egy ház misszi ói és meg újí tó mun ká -
já ban meg ta lál ják egy más sal a kon -
szen zust azok, akik az egy ház szol -
gá la tá ban áll nak.

– Most va ló ban nem vál to zott
meg alap ja i ban a vá lasz tá si tör vény.
Ez azt je len ti, hogy a vá lasz tá so kat
kö ve tő hat év ben foly ta tó dik a meg -
kez dett mun ka?

– A mos ta ni vál toz ta tá so kat mind
az egy ház ve ze tés, mind a zsi nat több -
sé ge a 2006 óta mű kö dő struk tú ra
kor rek ci ó ja ként tá mo gat ta. A kö vet -
ke ző hat éves cik lus min den kép pen
olyan kri ti kus idő szak lesz a Ma -
gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház szá -
má ra, ami kor a nép szám lá lá si ada tok
– és sok más bel ső szem pont – tük -
ré ben vé gig kell gon dol ni, mi az,
amit a ré gi ha gyo má nyok ból, a nép -
egy há zi ke re tek kö zül meg tu dunk
őriz ni, mit tu dunk fenn tar ta ni, és mi -
lyen új kez de mé nye zé se ket tu dunk,
il let ve szük sé ges el in dí ta ni. Hogy a
cik lus vé gé re leg alább odá ig el jus sunk,
hogy van konk rét el kép ze lé se, stra té -
gi á ja egy há zunk nak ar ra néz ve, mi -
ként tud ja a lét szá mát, sú lyát meg erő -
sí te ni, be fo lyá sát nö vel ni, gyü le ke ze -
tei éle tét meg újí ta ni. Eh hez ké pest a
struk tú ra vagy a vá lasz tá sok kér dé se
en nek alá- vagy mel lé ren delt do log:
az egy há zi meg úju lást se gí tő, meg ala -
po zó jó rend nek kell len nie.

g Kiss Mik lós

Egy há zunk és gyü le ke ze te ink
megúju lá sa a cél

In ter jú dr. Ko rá nyi And rás sal, zsi na tunk lel ké szi el nö ké vel
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Aki azt hi szi, hogy a mai vi lág ban a
köz ügyek ben tisz tán és hí vő ön tu dat -
tal meg le het ma rad ni, az vagy na iv,
vagy nem mond iga zat – vé lik so kan.
Mert azt ta pasz tal juk, hogy nem csak
az or szá gunk, ha nem az egy ház is lát -
szó lag egy fel sőbb go nosz aka rat kö -
vet kez té ben el erőt le ne dik, ki szol gál -
ta tot tá vá lik, gyen gül. Hi á ba zsi nat,

pá pa, püs pök és egyéb szer ve ze ti ha -
tal mi té nye zők – gyen ge az el len ál ló
ké pes sé günk a go nosszal szem ben, és
ezen nem tud se gí te ni sem mi lyen el -
nyert pá lyá za ti tá mo ga tás sem. 

Az egyet len – és lás suk be, a kes -
keny – út az oda adó, ál do zat vál la ló
he lyi kö zös ség pró bál ko zá sa, ame lyet
Is ten Szent Lel ke cso dá la tos mó -
don meg áld. Va ló já ban et től függ
gyü le ke ze te ink jö vő je, nem pe dig a
po li ti ka vagy az egy há zi fel ső ség jó -
in du la tá tól…

En nek a fel is me rés nek a je gyé ben
szü le tett meg a bé ri, bé nyei, egy há zas -
den gele gi és szi rá ki gyü le ke zet lel ké -
sze i ben a gon do lat, hogy az idei ad -
vent kez de tét együtt ün ne pel jük.
Szük sé günk van olyan ta lál ko zá sok -
ra, ame lyek ben át él het jük, hogy ad -
ni tu dunk, gaz da gít juk a má si kat.
Amelyek szem be sítenek az zal, hogy
ar ra a ke vés re, ame lyet „jó kedv vel” ad -
ni tu dunk, szük sé ge van az Úr nak ah -

hoz, hogy ál dást küld jön ránk. Ál dá -
sa pe dig a biz ton ság ér ze tünk, ki vá lasz -
tott sá gunk meg erő sö dé sé ben, a bé kes -
ség ben, az öröm ben nyil vá nul meg.

Mind ezt át él het tük ad vent el ső
va sár nap já nak elő es té jén, ami kor a
bé ri egy ház köz ség ben a bé nye–ká vai
gyü le ke zet ven dé ges ke dett Bu day
Zsolt lel kész ve ze té sé vel. Kö zös er dei

ki rán du lás után ül tünk a bé ri asszo -
nyok jó vol tá ból meg te rí tett asz ta -
lok hoz, majd dél után a szi rá ki mű em -
lék temp lom ban a szi rá ki és az egy -
há zas den gele gi gyü le ke zet tag ja i val –
élü kön Bar tos Zol tán lel késszel – fi -
gyel tünk Is ten igé jé re, hall gat tuk a
gyü le ke ze ti ta gok bi zony ság té te lét
ar ról, mit je lent szá muk ra az evan gé -
li kus kö zös ség hez tar to zás.

Nem tör tént sem mi rend kí vü li,
nem vol tak je len meg hí vott egy há zi
no ta bi li tá sok, nem hang zot tak el kö -
szön tők… Egy sze rű en csak meg hitt és
ál dott al ka lom ban le he tett ré szünk,
ráadásul meg kap tuk a leg na gyob bat –
a Min den ha tó szí ne előtt épült a test -
vé ri kö zös ség. Et től nem fog nak töb -
ben egy ház fenn tar tói já ru lé kot fi zet -
ni, de akik kö zö sen ré sze sül tünk az él -
mény ben, más ként gon do lunk egy -
más ra ez után. Elő re lép tünk az „el vá -
lasz tó fa lak bon tá sá nak” ad ven ti út ján.
g Thu ránsz ky Ist ván bé ri lel kész

Ad ven ti fal bon tás

A Lu ther Ki adó gon do zá sá ban
meg je lent a Má té 118 cí mű pré -
di ká ci ós kö tet, amely ben a Ma -
gyar or szá gi Evan gé li kus Egy -
ház Észa ki Egy ház ke rü le té ben
szol gá ló száz ti zen nyolc lel kész
pré di ká ci ó ja ta lál ha tó a Má té sze rin ti evan gé li um alap -
ján. A bo rí tón Má té evan gé lis ta szim bó lu ma, az an gyal
lát ha tó a csön gei evan gé li kus gyü le ke zet ún. hu szi ta kely -
hé ről.

A kö tet ára: 2190 Ft. A Luther Kiadó adventi könyv -
vá sára keretében, december 23-ig megvásárolva vagy
megrendelve: 1970 Ft.

Meg vá sá rol ha tó és meg ren del he tő a Lu ther Ki adó
köny ves bolt já ban (1085 Bu da pest, Ül lői út 24.; fax:
1/486-1229; e-mail: kiado@lutheran.hu).

H I R D E T É S

e s t e k
A LUTHER KIADÓ és a CREDO – EVANGÉLIKUS FOLYÓIRAT szerkesztősége tisztelettel meghívja
következő Credo estjére, amelyet 2011. december 6-án, kedden 16 órától tartunk
a budagyöngyei evangélikus kápolnában (Budapest XII., Szilágyi Erzsébet fasor 24.).

Az esten a folyóirat szerkesztője és szerkesztőbizottsági tagjai ismertetik
a CREDO legújabb számait.

Közreműködik a FERENCVÁROSI KÁNTORÁTUS.

Az esten bemutatjuk a Luther Kiadó közelmúltban megjelent kötetét:
FABINY TAMÁS (szerk.):Máté 118.
A könyvben a Magyarországi Evangélikus Egyház Északi Egyházkerületében szolgáló
száztizennyolc lelkész prédikációja található a Máté szerinti evangélium alapján.

A kötetről SZABÓ LAJOS rektor, egyetemi tanár szól.

Szeretet tel vár juk!

c r e d o e s t e k c r e d o e s t e k c r e d o e s t e k

b Ha no vem ber utol só szom bat ja,
ak kor Bács-Kis kun ban ha gyo -
má nyo san csen des nap. Év ről év -
re ta lál koz nak Kis kő rö sön az
egy ház me gye gyü le ke ze te i ből
érkezett pres bi te rek, gyü le ke -
zeti tiszt ség vi se lők. Ez út tal a
nap té má ja az öröm és a bol dog -
ság kér dé se volt. Hi szen annyi a
baj, mind ma gán éle tünk ben,
mind ha zánk ban és a vi lág ban,
hogy kü lö nö sen is fon tos a fi gyel -
mün ket a jó dol gok ra irá nyí ta ni.

El ső ként vi lá gi szak em ber szó lalt meg:
dr. Schaff ha user Fe renc pszi cho te ra pe -
u ta, a Nemzetközi Pe tő In té zet rek to -
ra előbb az em be ri élet vélt ér tel met -
len sé gé ről szólt. Ar ról az ál la pot ról,
ami kor üres nek ér zi ma gát az em ber.
Aki nek nincs mi ért él nie, azt semmi
sem ör ven dez tet he ti meg – hang zott
el. A meg ol dást ke res ve pe dig az elő -
adó ön nön ér té ke ink fel fe de zé sé re
buz dí tott. A meg ta lált ér té kek ve zér -
lő elv vé vál hat nak. A sze re tet meg élé -
se, ér zel mi gaz da go dás, a mű vé sze tek,
sé ta az őszi er dő ben – mind ezek ab -
ban (is) se gít het nek, hogy meg lel jük
ön ma gun kat. Még a szen ve dés sem
ve he ti el az örö mün ket, an nak is meg -
van a he lye az éle tünk ben – ál la pí tot -
ta meg Schaff ha user Fe renc.

Dr. Sza bó La jos, hit tu do má nyi
egye te münk rek to ra mint teo ló gus be -
szélt az öröm ről. Hét bib li ai ige az

öröm ről és a bol dog ság ról cí mű elő -
adá sá nak hall ga tói ké pek és me di tá -
ci ós gon do la tok se gít sé gé vel ba ran gol -
tak a Szent írás ban. Az iga zi öröm a
má sok nak szer zett öröm – von hat ták
le a kö vet kez te tést. A pro fesszor szólt
a ma gány örö mé nek és a kö zös ség ben
meg élt öröm nek az egy más mel lé
ren delt sé gé ről, il let ve ar ról is, hogy az
el jö ven dő örök élet ben va ló re mény -
ség örö me ma is re ményt ad hat.

Fel me rült a kér dés, hogy ha zánk -
ban mi ért for dul nak igen el enyé sző
szám ban lel kész hez az em be rek, ami -
kor baj ban van nak. Az elő adók sze rint
ránk, ma gya rok ra nem jel lem ző, hogy
sa ját pszi cho ló gu sunk, ne tán lel ki gon -
do zó pa punk len ne. El ső sor ban a
ten ge ren tú lon jel lem ző ez – ott ter -
mé sze tes, már szin te di vat is, hogy so -
kan rend sze re sen jár nak szakember -
hez. Ná lunk azon ban nem így van.

A nap to váb bi ré szé ben a ki lenc
gyü le ke zetből jelen lévők örö me i ket
és vá ra ko zá sa i kat osz tot ták meg egy -
más sal. Ki de rült: min de nütt van mi -
nek örül ni, min de nütt van nak ki -
sebb-na gyobb örö mök, ame lyek lel -
ke sí te nek, s ame lye kért há lát le het
ad ni.

Bú csú zó ul sor so lás út ján egy más -
hoz „pá ro sít tat tak” az egy ház me gye
gyü le ke ze tei, mint egy fel ada tul kap -
va, hogy a jö vő ben fo lya ma to san
gon dol ja nak egy más ra, imád ság ban
hor doz zák egy mást, te gye nek egy má -
sért. Hogy az öröm tel je sebb le gyen.

g Kecs ke mé ti Pál

Öröm és bol dog ság
Bács-Kis kun ban
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Advent 2. vasárnapja. Liturgikus szín: lila. Lekció: Róm 15,4–13; Ézs
63,15–64,3. Alapige: Lk 17,20–30. Énekek: 142., 133.

I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Balicza Iván; de. 10. (német, úrv.) Johannes Elrbruch; de. 11.
(úrv.) dr. Fabiny Tamás; du. 6. Balicza Iván; II., Hűvösvölgyi út 193., Fébé de. 10. (úrv.) Veperdi
Zoltán; II., Modori u. 6. de. 3/4 11. Sztojanovics András; Pesthidegkút, II., Ördögárok u.
9. de. fél 10. (úrv.) Fodor Viktor; Csillaghegy–Békásmegyer, III., Mező u. 12. de. 10. (úrv.);
Óbuda, III., Dévai Bíró M. tér de. 10. (úrv.) Hokker Zsolt; Újpest, IV., Lebstück M. u. 36–
38. de. 10. (úrv.) Solymár Péter Tamás; Káposztásmegyer, IV. Tóth Aladár út 2–4. de. 9. (úrv.)
Solymár Péter Tamás; V., Deák tér 4. de. 9. (úrv.) Cselovszky Ferenc; de. 11. (úrv.) Smidéliusz
Gábor; du. 6. (úrv., ifjúsági) Solymár Péter Tamás; VII., Városligeti fasor 17. de. 10. (családi)
Pelikán András; de. 11. (úrv.) Aradi György; VIII., Üllői út 24. de. fél 11. Szabó Bertalan; VIII.,
Rákóczi út 57/a de. 10. (szlovák) Gulácsiné Fabulya Hilda; VIII., Karácsony S. u. 31–33. de.
9. Szabó Bertalan; IX., Haller u. 19–21., I. emelet de. 11. (úrv., énekes liturgia) Koczor Tamás;
Gát u. 2. (katolikus templom) du. 6. (vespera) Bolba Márta, liturgus: Muntag Lőrinc; Kőbánya,
X., Kápolna u. 14. de. 10. (úrv.) Benkóczy Péter; Kerepesi út 69. de. 8. (úrv.) Tamásy Tamás;
Kelenföld, XI., Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) dr. Blázy Árpád; de. fél 10. (úrv., családi) Kovács
Viktor; de. fél 11. (úrv.) dr. Blázy Árpád; du. 6. (vespera) Kovács Viktor; XI., Németvölgyi út
138. de. 9. (templomszentelési ünnep) dr. Blázy Árpádné; Egyetemi és főiskolai gyülekezet,
XI. Magyar tudósok krt. 3. du. 6. (Láthatatlan színház előadása); Budagyöngye, XII., Szilágyi
E. fasor 24. de. 9. (úrv.) dr. Fabiny Tamás; Budahegyvidék, XII., Kék Golyó u. 17. de. 10.
(úrv.) Bencéné Szabó Márta; de. negyed 12. (családi) Keczkó Szilvia; XIII., Kassák Lajos u.
22. de. 10. (úrv.) Grendorf Péter; Zugló, XIV., Lőcsei út 32. de. 11. (úrv.) Tamásy Tamás; XIV.
Gyarmat u. 14. de. fél 10. Tamásy Tamás; Pestújhely, XV., Templom tér de. 10. (úrv.) Szabó
B. András; Rákospalota, XV., Juhos u. 28. (kistemplom) de. 10. (úrv.) Ponicsán Erzsébet;
Rákosszentmihály, XVI., Hősök tere 10–11. de. 10. (úrv., családi) Börönte Márta; Cinkota,
XVI., Batthyány I. u. de. fél 11. (úrv.) Vető István; Mátyásföld, XVI., Prodám u. 24. de. 9.
(úrv.) Vető István; Rákoshegy, XVII., Tessedik tér de. 9. (úrv.) Nagyné Szeker Éva;
Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út 111. de. fél 11. (úrv.) Nagyné Szeker Éva; Rákoscsaba, XVII.,
Péceli út 146. de. 9. (úrv.) Kovács Áron; Rákosliget, XVII., Gózon Gy. u. de. 11. (úrv.) Kovács
Áron; Pestszentlőrinc, XVIII., Kossuth tér 3. de. 10. (úrv.) Győri Gábor; Pestszentimre,
XVIII., Rákóczi út 83. (református templom) de. 8. Győri Gábor; Kispest, XIX., Templom
tér 1. de. 10. (úrv.) Széll Bulcsú; XIX., Hungária út 37. de. 8. (úrv.) Széll Bulcsú; Pesterzsébet,
XX., Ady E. u. 89. de. 10. (úrv.) Győri János Sámuel; Csepel, XXI., Deák tér de. fél 11. (úrv.)
Zólyomi Mátyás; Budafok, XXII., Játék u. 16. de. 10. (úrv.) Solymár Gábor; Budaörs, Szabadság
út 75. de. 10. (úrv.) Endreffy Géza; Budakeszi, Fő út 155. (gyülekezeti terem) de. fél 10. dr.
Lacknerné Puskás Sára.

Istentiszteleti rend • 2011. december 4.

Összeállította: Boda Zsuzsa

Sebestyén Márta
Eperjes Károly

Csík János

Kovács Ákos Papp Lajos

Sándor György Laár AndrásMonspart Sarolta

Istenadta
Vallomások tehetségről és felelősségről

A Heti Válasz legújabb interjúkötete

Bolti ár: 2900 Ft

M E G J E L E N T !

Honnan való, és milyen felelősséget ró az Istenáldotta tehetségnek nevezett emberre 
kinek-kinek a sajátos talentuma? Hogyan érdemes kamatoztatni a kivételes adományokat; 
a parádés önmegvalósítás mennyiben kell hogy szolgálja mások javát?

Kedvezményes könyvárusítás: Heti Válasz Kiadó: 1027 Budapest, Horvát u. 14–24. Telefon:(061) 461-1400 
Helikon Könyvesház: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 35. Telefon: (061) 331-2329; Online rendelés: www.hetivalasz.hu/konyvek

Vásárolja meg a kötetet 20% kedvezménnyel a kiadónál!
Több példány vásárlása esetén további kedvezmények!

H I R D E T É S

Gyer mek ko rom ban nagy apám ta -
nít ga tott a tűz ra kás for té lya i ra. Mind
a sza bad ban, mind a cse rép kály há ban
szin te azon nal me le get adó tü zet
volt képes gyúj ta ni, ami nem cso da,
hi szen gya kor ló hor gász ként is, de –
lel ké szi nyug dí ját ki egé szí ten dő – ka -
zán fű tői kar ri er jé ben is alap ve tő tu -
dás volt ez. Szin te min den ből me le -
get tu dott varázsolni, így a há za kö -
rül min dig össze vág va és ma rok nyi
kö te gek be kö töz ve vol tak a leg vé ko -
nyabb gallyak is.

Más a kor, má sok az igé nyek, de az
el vá rá sok nem so kat vál toz tak: le gyen
me leg, le he tő leg mi nél ol csób ban
és mi nél ke ve sebb mun ká val. A
Komp lex fenn tart ha tó ság cí mű ba la -
ton szár szói ener ge ti kai min ta pro -
jekt ben is ha son ló szán dé kok ve zé -
rel tek, így a gáz üze mű fű tés ki vál tá -
sá ra pel let ka zán be sze re lé se mel lett
dön töt tünk. 

A fo lya ma to san emel ke dő gáz-,
szén- és kő olaj ár, va la mint a gáz im -
port ban fel lé pő bi zony ta lan sá gok
ki kü szö bö lé sé re a leg meg fe le lőbb
meg ol dás a pel let el ége té sé re al kal -
mas pel let ka zán. A pel let fű tő anyag
nem más, mint ki szá rí tott és nagy
nyo má son össze pré selt fa, il let ve
nö vé nyi rost. A tü ze lő anyag alacsony
elő ál lí tá si költsége le he tő vé te szi,
hogy a mos t fű tés re költött összeg tö -
re dé ké ért meleg legyen ott ho nunk -
ban, illetve me leg vi zet ál lít sunk elő.

Az au to ma ti kus pel let ka zán nem -
csak kör nye zet kí mé lő, de rop pant ké -
nyel mes fű té si rend szer is egy ben. A
pel let fű tő anya got az épü let egy

meg fe le lő en ki ala kí tott ré szé ben el -
he lye zett pel let tar tály ban kell tá rol -
ni. Nem szük sé ges kö zös helyi ség ben
len nie a ka zán nak és a pel let tar tály -
nak, hi szen az au to ma ti kus pel let ada -
go lás meg old ha tó tá vo lab bi épü let -
rész ből is.

A pel let tá ro ló tar tá lyo kat az épü let
mé re té nek meg fe le lő en kell ki vá lasz -
ta ni. Az op ti má lis mé re tű tar tályt
egy fű té si sze zon ban mind össze egy-
két al ka lom mal kell fel töl te ni. Ha a
pel let ka zánt rá se gí tés ként nap ele mes
fű tés sel is ki egé szít jük, ak kor ter mé -
sze te sen lé nye ge sen ke ve sebb tü ze lő -
anyag ra, vagy is pel let re van szük ség. 

A pel let el égé se so rán ke let ke ző
ha mu a ka zán al já ban, egy ha mu tál -
cán gyű lik össze. Ezt mind össze né -
hány ha von ta kell ürí te ni. Ez az
egyet len mun ka, amelyet a fű té si
idény so rán el kell vé gez ni, min den
más tel je sen au to ma ti ku san tör té nik.

A pel let tar tály ki ürü lé se előtt a rend -
szer fi gyel mez tet, hogy ide je le ad ni
a pel let ren de lést.

Az au to ma ti kus pel let ka zán le he -
tő vé te szi, hogy a mai ener gia füg gő
vi lág ban ol csó, ener gia kí mé lő és
kör nye zet ba rát fű té si meg ol dást al -
kal maz zunk.

g Ko csis Ist ván

Tűz, amelyet rak ni sem kell,
még se alu szik el

Az Evan gé li kus Bel misszi ói Ba rá ti Egye sü let (EB BE) őszi elő adás-so ro za -
tá nak té má ja: A zsi dó ság és a ke resz tény ség kap cso la ta. A be fe je ző al kal -
mat de cem ber 8-án, csü tör tö kön 17 óra kor tart ják Jé zus-hí vő zsi dók: mes -
si a ni kus zsi dó ság vagy hé ber ke resz tyé nek cím mel az or szá gos iro da ut cá -
ról nyí ló ter mé ben (1085 Bu da pest, Ül lői út 24.). Elő adó: Rolf Gun nar Heit -
mann evan gé li kus lel kész (a Nor vég Egy há zi Misszió Iz ra el nek fő tit ká ra).

H I R D E T É S
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„Meg bo lon dult ez a ter mé -
szet” – szok tuk mon da ni hét -
köz na pi be szél ge té se ink ben,
ami kor kör nye ze tünk, ég haj la -
tunk vál to zá sá ra te re lő dik a
szó. Na pon ta ér zé kel jük, ta -
pasz tal juk az át ala ku lást, a for -
ró, esőt len nya rat, a hó nél kü li
– vagy ép pen a min dent hó val
be te me tő – te let, a szo kat lan
erős sé gű vi ha ro kat, a már ci u -
si ha va zást, ne tán a las san
össze mo só dó év sza ko kat. 

Van, aki könnyeb ben,
van, aki ne he zeb ben vi -
se li eze ket a ha tá so kat,
de csak nem min den kit
fog lal koz tat nak, így nem
cso da, hogy egy ide je
jó val több ször ke rül nek
szó ba. Egyik-má sik szak -
em ber messze me nő kö -
vet kez te té sek re ra gad -
tat ja ma gát, míg má sok
meg nyug tat nak: sem mi
vész, az ano má li ák nem
rend kí vü li ek, ennyi vál -
to za tos ság min dig is volt
Föl dünk idő já rá sá nak
tör té ne té ben.

Az vi szont két ség -
te len, hogy nem csak
mi, em be rek szembe -
sü lünk velük, ha nem más élő -
lé nyek is meg ér zik a vál to zá -
so kat. Mint a há zunk előtt élő
juk ka is. Ki tud ja már, hogy
ke rült egy mér sé kelt ég övi
eu ró pai kert vá ros ba ez az
észak-ame ri kai, te re bé lyes nö -
vény, de tény, hogy ki vá ló an
al kal maz ko dott kör nye ze té -
hez, s szem mel lát ha tó an jól
ér zi ma gát. Nem za var ja sem
fagy, sem hó, sok vi zet sem
igé nyel, s még a leg na gyobb
for ró ság ban is – le ve lei sár gu -
lá sá val – til ta ko zik, ha a kí vá -
na tos nál több víz zel lo csol ják
nya kon. Két éven te ta vasszal
vagy nyár ele jén min dig nö -
veszt egy vas tag szá rat, ame -
lyen cso dás vi rá gok tu cat jai
nyíl nak. A vi lá gos szí nű csé -
szécs kék messzi ről vi rí ta nak,
s nem csak a nek tárt gyűj tő ro -
va rok fi gyel mét von ják ma -
guk ra, ha nem a szép re fo gé -
kony já ró ke lő két is.

Ám most mint ha meg za va -

ro dott vol na sze gény.
Meg le pő el ha tá ro zás ra
szán ta el ma gát: a fa gyos
haj na lok be kö szön té vel
kez dett vi rá got nö vesz -
te ni. Ez a vál lal ko zás kü -
lö nös op ti miz must sej tet, jól le -
het nem sok ered ményt ígér, hi -
szen alig ha lesz mód juk ki fej -
lőd ni a kely hek nek, az éj sza kai
fa gyok csak nem biz to san el -
pusz tít ják a zsen ge szir mok
kez de mé nye it.

El té vesz tet te, össze ke ver te
vol na az év sza ko kat? Eset leg
év tíz ez re dek rend je me rült
vol na fe le dés be? Nem hi szem.
Hi á ba a za va ros kör nye zet,
az éle tét érin tő szá mos alap -
ve tő vál to zás, ez az egy sze rű
nö vény új ból és új ból sze ret -
ne meg újul ni, fo lya ma to san
jobb, szebb élet re tö rek szik, s
az el hú zó dó kel le mes ősz ki -
csa lo gat ta az új haj tá so kat.
Irigy lés re mél tó bi za ko dás sal
meg pró bált is mét vi rág pom -
pá ba öl töz ni, a Gond vi se lés re
bíz va ma gát. 

Ezt a bi zal mat – azt hi -
szem – ér de mes len ne el les -
nünk, el ta nul nunk ne künk,
em be rek nek is ab ban a va ló -
ban fel gyor sult vi lág ban,
amely ben élünk. Ahol időn -
ként úgy tű nik, mint ha össze -
za va rod ná nak kis sé a dol gok,
mint ha fe je te te jé re állt vol na
min den. Za va ros lesz, ami
tisz ta volt, és le tisz tul, ami

za va ros nak tűnt. A gaz da sá gi
és er köl csi vál ság csáp jai szin -
te min den ho vá be ha tol nak,
rág ják, mér ge zik lel kün ket és
min den nap ja in kat. Kor rup -
ci ó tól, vissza élé sek től, el dur -
vult vi ták tól han gos a köz -

élet, rom lást okoz a
pénz te len ség, csa lá dok,
éle tek men nek tönk re
má sok kap zsi sá ga mi att.
Ért he tet len, fel fog ha tat -
lan je len sé gek ről szá -
mol be a mé dia – pél dá -
ul ar ról, hogy a nagy
hí rű tu ris ta pa ra di cso -
mok or szá gát csőd fe -
nye ge ti, és meg ol dás -
ként az is fel ve tő dött,
hogy a hi te le zők el ad ják,
el ár ve re zik az ország
szi ge te it.

Ne hagy juk, hogy
min ket is ma guk alá
gyűr je nek az ese mé nyek
vagy a kö rül mé nyek,
hogy el ár ve rez zék lel -

künk szi ge te it, em ber sé günk
egy-egy ér té kes da rab ját, hogy
győ ze del mes ked jen a go nosz!
„Ne győz zön le té ged a rossz,
ha nem te győzd le a rosszat a
jó val.” (Róm 12,21) Hi szen
min dig le het meg ol dást ta -
lál ni, még a ne héz idő sza kok -
ban is! A kulcs ab ban a könyv -
ben ta lál ha tó, amely ben min -
den hely zet re van meg ol dás, s
ben ne van az ab szo lút, el -
évül he tet len, el vi tat ha tat lan,
egyet len igaz ság.

A Meg vál tó szü le té sé nek
meg ün nep lé sé re ké szül ve for -
gas suk öröm mel a Bib li át, és
te kint sünk meg újul va, ki fogy -
ha tat lan re ménnyel és bi za ko -
dás sal a jö vő be. Pró bál junk vi -
rá go kat, má sok és a ma gunk
hasz ná ra szol gá ló lel ki ter -
mést nö vesz te ni a bo rús, tél -
ví zi idő szak ban is. Ahogy a
juk ka is vi rág zik a fa gyos, hi -
deg föld ben – a há zunk előtt.

g Gyar ma ti Gá bor

Juk ka
ÜZ ENET AZ AR AR ÁTRÓL

Rovatgazda: Sánta Anikó
Hoz zá va lók a tész tá hoz: 75
dkg fi nom liszt, 2 kis ka nál só, 5
dkg élesz tő, 1/2 li ter lan gyos tej,
1 dl ét olaj, 1 evő ka nál cu kor.

A töl te lék hez: 15 dkg Ra ma
mar ga rin, 2 to jás sár gá ja, 2
kis ka nál só, to jás fe hér je és sze -
zám mag, egész kö mény mag a
meg szó rás hoz.

A tész ta el ké szí té sé hez az
élesz tőt ki csit meg fut tat juk a
cuk ros tej ben, majd az olaj jal
és a só val együtt hoz zá ad juk a
liszt hez. A tész tát nem gyúr -
juk lágy ra, és nem kell meg ke -
lesz te ni. Tég la lap alak ban kö -

rül be lül 1 cen ti mé ter vas -
tag ra nyújt juk.

A töl te lék el ké szí té sé -
hez a mar ga rint össze ke -
ver jük a to jás sár gák kal és
a só val, majd a ki nyúj tott
tész tát meg ken jük ve le.
A két hosszabb ol da lá ról
föl te ker jük a kö ze pé ig, a
kö ze pén ket té vág juk. A
te ker cset más fél cen ti mé -
ter vas tag csi gák ra sze le tel jük.

Lap juk ra fek tet ve a sü tő lap -
ra he lyez zük őket – az el he lye -
zé sük nél szá mol junk az zal,
hogy sü tés köz ben ki csit da -

gad ni fog nak. Te te jü ket meg -
ken jük a to jás fe hér jé vel, vé gül
meg szór juk a ma gok kal. Elő -
me le gí tett sü tő ben kö rül be lül
170 fo kon pi ru lá sig süt jük.

SZ ERETET VE NDÉ G SÉ G RE

Sze zám ma gos, kö mé nyes csi gák
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Karácsonyi sorban állás helyett 
válassza a Digitalstandot!
Ajándékozzon digitális újság-előfi zetést, melyet gyorsan, 
kényelmesen és kedvező áron megvásárolhat!
A Digitalstand széles kínálatában Ön is megtalálja bará-
tai, családtagjai kedvenc lapjait!

H I R D E T É S

A Lu ther Ki adó köny ves bolt já nak
(1085 Bu da pest, Ül lői út 24.)

ün ne pi nyit va tartá sa 
• No vem ber 28. – de cem ber 23., hét fő től pén te kig: 9–18 óra
• De cem ber 3., szom bat: 9–17 óra: Ló nyay ut cai ke resz tyén könyv vá sár (Ló nyay Ut cai

Re for má tus Gim ná zi um, 1092 Bu da pest, Kini zsi u. 1–7.)
• De cem ber 10., szom bat: 9–13 óra
• De cem ber 17., szom bat: 9–13 óra
• De cem ber 24-től zár va tar tunk, nyi tás 2012. ja nu ár 16-án

Fel hív juk ked ves meg ren de lő ink fi gyel mét, hogy az ün ne pek és az év ele ji lel tá ro zás mi att
a de cem ber 20. után ér ke ző meg ren de lé se ket ja nu ár 16-tól tud juk tel je sí te ni.

Fel vé tel a De ák té ri gim ná zi um ba • A De ák Té ri Evan gé li kus Gim ná zi um fel vé telt hir det
nyolc osz tá lyos és négy osz tá lyos ta go za tá ra a 2012/13-as tan év re olyan, je len leg 4., il let ve 8.
osz tá lyos ke resz tyén – el ső sor ban evan gé li kus – ta nu lók szá má ra, akik nek mind a ma ga tar -
tá suk, mind a ta nul má nyi ered mé nyük jó. Fel hív juk a fi gyel met ar ra, hogy a je lent ke zők nek
kö te le ző meg ír ni a köz pon ti írás be li fel vé te li vizs gát ma gyar nyelv és iro da lom, va la mint ma -
te ma ti ka tan tárgy ból. Az írás be li vizs gák ra va ló je lent ke zés ha tár ide je: 2011. de cem ber 10.

H I R D E T É S

Meg hí vó
Sze re tet tel vá runk min den ked ves ér dek lő dőt de cem ber 9-én, pén te ken 17 óra kor a Tün -
dér ró zsa Wal dorf Óvo dá ban (1162 Bu da pest, Hárs fa u. 58.), amely ott hont és he lyet biz to -
sít a Tün dé rek Há zá nak.

Az ün ne pé lyes meg nyi tón be szé det mond Bör ön te Már ta evan gé li kus lel kész, a Csil lag -
gyer tya fény Ala pít vány el nö ke. Dísz ven dég: Szász Jó zsef, a XVI. ke rü le ti ön kor mány zat ok -
ta tá si bi zott sá gá nak el nö ke. Kö szön tőt mond Ja kab Áron, a Rá kos men ti Wal dorf Pe da gó -
gi ai Ala pít vány kép vi se lő je. Meg hí vott ven dég: Günt her né Papp Ir ma azok nak a szü lők nek
a kép vi se le té ben, akik nek a gyer me kei már is me rik és be szé lik a Tün dér nyel vet. Be szél get -
het nek Vas vá ri Tün de és Pin tér Krisz ti na óvó nők kel, a Tün dé rek Há za meg ál mo dó i val, a
Tün dér nyelv lét re ho zó i val.

A Tün dé rek Há za prog ram já ról és a Tün dér nyelv ről bő veb ben tá jé ko zód hat nak a
www.tün dér nyelv.hu hon la pon. A meg nyi tón va ló rész vé te li szán dé ku kat, kér jük, je lez zék
de cem ber 5-ig a tun der.nyelv@gmail.com e-mail cí men.

H I R D E T É S
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Sze re tet tel hí vunk és vá runk min den ked ves ér dek lő dőt Szlu ka Lí dia ad ven ti kon cert jé re
de cem ber 11-én, va sár nap dél után 16 órá ra a rá kos pa lo tai evan gé li kus Nagy temp lom ba (Ré -
gi Fó ti út 73.). Ta ná ra Bar ba ra Bon ney, a Salz bur gi Mo zar te um egye tem pro fesszo ra. Or -
go nán kí sér: Ara tó Ág nes.

H I R D E T É S

A Bu da pest VI II. ke rü let, Vas ut ca 2/C épü let fa lá ra már vány táb lát he lyez tünk an nak em -
lé ké re, hogy ez az épü let volt a Ke resz tyén If jú sá gi Egye sü let (KIE) szék há za, a pro tes táns
hely őr ség és a Klau zál Té ri Re for má tus Egy ház köz ség temp lo ma. Pol gá ri kez de mé nye zés -
re épült az 1943. év ben Vá rady-Sza bó La jos épí tész ter vei alap ján.

A már vány táb la ava tá sá ra de cem ber 7-én, szer dán 11 óra kor ke rül sor. 
Ke resz tyén If jú sá gi Egye sü let, Pro tes táns Tá bo ri Püs pök ség,

Klau zál Té ri Re for má tus Egy ház köz ség

H I R D E T É S



A Ke resz tény Öku me ni kus Ba rá ti
Tár sa ság (KÖT) kö vet ke ző össze jö -
ve te lén, de cem ber 5-én, hét főn 18
óra kor a bu dai re for má tus gyü le ke -
zet Bu da pest I., Szi lá gyi De zső tér 3.
sz. alat ti he lyi sé gé ben dr. Szent pé tery
Pé ter (Evan gé li kus Hit tu do má nyi
Egye tem) Az egy ház egy sé ge és az
öku me ni kus pár be széd cím mel tart
elő adást. Min den kit sze re tet tel vár a
tár sa ság ve ze tő sé ge.

Ad ven ti ze nés áhí ta tot tar tunk de -
cem ber 11-én, va sár nap 17 órá tól a
szent end rei evan gé li kus temp lom -
ban (Szent end re, Bük kös part 2.).
Mű so ron: ad ven ti ve spe ra, kö zép ko -
ri szer zők ad ven ti és ka rá cso nyi
mű vei. Ven dé günk a Stel la ének -
együt tes. Min den ka rá csony ra ké szü -
lő test vé rün ket, vá ros la kót sze re tet -
tel vá runk!

A bu da fo ki evan gé li kus temp lom ban
de cem ber 9-én, pén te ken dél után 4
óra kor ke rül sor a VI. ma gyar ka rá -
cso nyi ver sek sza va ló ver seny re. Ezt a
ne mes ve tél ke dést Bu da pest XXII.
ke rü le té nek al sós di ák jai kö zött szer -
vez zük. A zsű ri el nö ke Bán ffy né Sá -
to ry Til da. Sze re tet tel vár juk az ér -
dek lő dő ket.

16 e 2011. december 4. Evangélikus Élet

Evangélikus Élet – A Magyarországi Evangélikus Egyház hetilapja
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Hirdetésfelvétel: hirdetes@evelet.hu. • Előfizetés: elofizetes@evelet.hu.
Szer kesz tő ség: 1085 Bu da pest, Ül lői út 24. Tel.: 1/317-1108; 20/824-5519, fax: 1/486-1195.
Szer kesz tő sé gvezető: Bo da Zsuzsa (zsu zsa.bo da@lu the ran.hu). Szer kesz tő sé gi titkár (előfizetési és hirdetési ügyek
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Hafenscher Károly – Régi-új liturgikus sarok (hafo@lutheran.hu), Ken deh K. Pé ter – Oratio oecume ni ca (pe ter.ken -
deh@lu the ran.hu), Véghe lyi An tal – A va sár nap igé je (antal.veg he lyi@lu the ran.hu).

Ki ad ja a Lu ther Ki adó (ki ado@lu the ran.hu) 1085 Bu da pest, Ül lői út 24. Tel.: 1/317-5478, 1/486-1228; 20/824-5518;
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Elő fi zet he tő köz vet le nül a ki adó nál vagy pos ta utal vá nyon. Az elő fi ze té si díj bel föl dön (illetve Románia és Szlovákia
területén) ne gyed év re 3250 Ft, fél év re 6500 Ft, egy év re 13 000 Ft, európai országba egy évre 43 800 Ft (168 euró), egyéb
külföldi országba egy évre 51 200 Ft (196 euró). Csak a min den hó nap 15-ig be ér ke ző le mon dá so kat tud juk az azt kö ve tő
hó nap el se jé vel tö röl tet ni, el len ke ző eset ben még egy hó na pig jár az új ság. Be kül dött kéz ira to kat nem őr zünk meg és nem
kül dünk vissza. Az adott lap szám ba szánt kéz ira to kat a meg elő ző hét csü tör tö ké ig kér jük le ad ni! A hét fő dél utá ni lap zár ta kor
ki zá ró lag a hét  vé gi ese mé nyek kel össze füg gő (és a szer kesz tő ség gel elő ze te sen egyez te tett) írá so kat tud juk fi gye lem be ven ni.
Az e-ma il ben küldendő kéziratokat az eve let@lu the ran.hu, a hirdetéseket a hirdetes@evelet.hu címre várjuk. 1

1
3
3
1
3
0
2
1
1
4
9
3

VASÁRNAP

9.00 / Du na Tv
Is ten ke zé ben
9.30 / Rá dió17 (Bu da pest)
Lé lek hang ló
Az Evan gé li kus Rá dió misszió
össze ál lí tá sa
(on-line adás:
www.ra dio17.hu)
9.30 / Du na Tv
Élő egy ház (val lá si hír adó)
11.10 / m1
Me to dis ta ma ga zin
11.35 / m1
Re for má tus if jú sá gi mű sor
11.40 / m1
Ba la ton-fel vi dé ki re for má tus
temp lo mok
15.05 / Bar tók rá dió
Ju bi la te Deo. Év szá za dok
egy há zi mu zsi ká ja
21.30 / m1
Sziri á na
(ame ri kai film, 2005) (123')

HÉTFŐ

10.00 / To rony Rá dió (Bé kés)
Lé lek han go ló. Az Evan gé li kus
Rá dió misszió össze ál lí tá sa
11.00 / Du na Tv
Élő egy ház
(val lá si hír adó)
13.30 / Kos suth rá dió
Erős vár a mi Is te nünk!
Az evan gé li kus egy ház
fél órá ja
14.30 / m1
Bu da pest ter mé sze ti ér té kei
18.00 / Bar tók rá dió
200 éve szü le tett Liszt Fe renc
Ha user Ad ri en ne zon go rá zik
21.30 / Du na Tv
Er dé lyi kas tély
(ma gyar já ték film, 1940) (72')
22.00 / PAX Tv
Egy be te me tett zsi na gó ga
Budán
(ma gyar is me ret ter jesz tő
film)

KEDD

14.00 / Bar tók rá dió
A hét ze ne szer zői: Mo zart
kor tár sai
Bil len tyűs mu zsi ka
16.40 / Du na Tv
A sark kö rön is túl – Jou lu -
puk ki bi ro dal má ban (ma gyar
is me ret ter jesz tő film)
19.35 / Bar tók rá dió
Er kel Fe renc: Bánk bán
(há rom fel vo ná sos ope ra)
21.30 / Du na Tv
Rád ta lá lok Mar ra kech ben
(né met té vé film) (100')
23.00 / Pe tő fi rá dió
Akusz tik
A Star Jam Ses si on kon cert je
23.20 / Du na Tv
A leg bát rabb vá ros
(ma gyar do ku men tum-já ték -
film, 2009) (98')
23.30 / m1
Ba ran go lás öt kon ti nen sen

SZERDA

5.25 / m1
Haj na li gon do la tok
10.00 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó. Ben ne:
Hen ry du Mont: Ba bi lon
folyói fö lött – 136. zsol tár
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
19.30 / Kos suth rá dió
Vac ka Rá dió
(foly ta tá sos me se)
21.00 / Du na 2
Száz ta gú ki sebb ség
(ma gyar do ku men tum film)
21.10 / m1
On the Spot
(do ku men tum film-so ro zat)
21.25 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó
Ben ne:
Lo ren zo Ghi el mi or go nál

CSÜTÖRTÖK

10.50 / m2
Ter mé szet fil me sek és egyéb
ál lat faj ták
11.05 / Kos suth rá dió
A Hely (ri port mű sor)
12.05 / Bar tók rá dió
A Mon te ver di Kó rus és az
An gol Ba rokk Szó lis ták Bach-
hang ver se nye
178., 136. és 45. kan tá ta
16.15 / Du na Tv
Vi rág zó Ma gyar or szág
(ma gyar is me ret ter jesz tő so -
ro zat)
16.55 / m2
Rö vid pá lyás úszó-Eu ró pa-
baj nok ság
Élő köz ve tí tés Szcze cin ből
21.30 / Du na Tv
Ham va dó ci ga ret ta vég
(ma gyar já ték film, 2001)
(120')
23.25 / m1
An gi je len ti (ri port mű sor)

PÉNTEK

14.00 / Bar tók rá dió
A hét ze ne szer zői: Mo zart
kor tár sai
Egy ház ze ne
15.15 / Du na Tv
Lyu kas óra
(iro dal mi mű sor)
16.00 / m2
Min den tu dás Egye te me 2.0
17.20 / Duna 2
Duna anziksz
19.43 / Kos suth rá dió
Té li me se-ház
T. Ho váth Jó zsef és a Ka lá ka
együt tes fel vé te le i ből
20.00 / PAX Tv
Fassang Lász ló or go na -
koncert je
22.25 / Du na 2
A kez det vé ge
(ma gyar té vé film) (78')
23.10 / Du na Tv
A ti tok za tos Dan te
(olasz do ku men tum film)

SZOMBAT

6.10 / Du na Tv
Ezer év szent jei (ma gyar
isme ret ter jesz tő so ro zat)
8.05 / Du na Tv
A me se mon dó – Hans Ch ris -
ti an An der sen mo dern
klasszi ku sai
(dán me se so ro zat)
9.00 / m2
A Bib lia gyer me kek nek – az
Új szö vet ség
14.00 / Bar tók rá dió
Év for du lók nyo má ban
16.15 / Du na Tv
Sze lek szár nyán – Ka rá cso nyi
tör té net
(ka na dai té vé film, 2000)
19.00 / Du na Tv
A cso da
Köz ve tí tés a Jó zsef At ti la
Szín ház ból, fel vé tel ről
23.35 / m1
A Nem adom fel együt tes
koncert je

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
9.00 / Du na Tv
Is ten ke zé ben
9.30 / Du na Tv
Élő egy ház
(val lá si hír adó)
10.04 / Kos suth rá dió
Re for má tus is ten tisz te let köz -
ve tí té se Szé kes fe hér vár ról
Igét hir det So mo gyi Lász ló
lel kész
10.05 / m1
Re for má tus ma ga zin
10.30 / m1
Re for má tus if jú sá gi mű sor
12.05 / m1
Zegzugos történetek
Kaposvár, Fő utca
22.35 / m2
A hét nyol ca dik nap ja
(ma gyar film, 2006) (100')

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

Va sár nap
Já kób meg fo gad ta Is ten nek: Bár mit adsz ne kem, a ti ze dét ne ked adom. 1Móz
28,22 (2Kor 9,7; Lk 21,25–33; Jak 5,7–8; Zsolt 80) Já kób me ne kül test vé re jo -
gos ha rag ja elől, és bi zony ta lan jö vő fe lé tart. Az úton ta lál ko zik Is ten nel, aki
meg ígé ri, hogy ve le lesz, és meg őr zi. Já kób en nek ha tá sá ra meg fo gad ja, hogy
ti ze det fog ad ni min de né ből. Van, aki azt gon dol ja, hogy csak a kis egy há -
zak tag jai fi zet nek ti ze det. Va ló já ban ná lunk, evan gé li ku sok nál is van nak olya -
nok, akik anya gi ja va i kat Is ten től ka pott nak te kin tik, ezért fi ze té sük ti ze dét
ön szán tuk ból egy ház fenn tar tás ra, ada ko zás ra, jó té kony cél ra for dít ják.
Há lás a szí vük, és tud ják, hogy emi att nem szen ved nek majd hi ányt. Jó pél -
da ez, amelyet jó len ne, ha mi nél töb ben kö vet nénk!

Hét fő
Mi ért né zed a szál kát atyád fia sze mé ben, a ma gad sze mé ben pe dig mi ért nem
ve szed ész re még a ge ren dát sem? Mt 7,3 (Péld 23,17; Zsid 6,9–12; Ézs 42,18–
25) Meg fi gyel tem, hogy leg in kább azt a bűnt szok tam ész re ven ni és szó vá
ten ni má sok éle té ben, amellyel én is küz dök. Pe dig Jé zus nem azt vár ja tő -
lem, hogy kri ti zál jak má so kat, ha nem azt, hogy tö rőd jek a ma gam dol gá val.
Az ige ma ön vizs gá lat ra in dít, és fi gyel mez tet: ve gyem ész re, és az ő se gít -
sé gé vel ren dez zem a sa ját – ge ren dá nyi – vét ke i met!

Kedd
Jé zus meg kér dez te Bar ti me us tól: „Mit kí vánsz, mit te gyek ve led?” A vak ezt
mond ta: „Mes ter, hogy új ra lás sak.” Mk 10,51 (Ézs 50,10b; Jel 2,12–17; Ézs 43,1–
7) Fu ra kér dés. Ugyan mi mást kí ván hat na egy vak, mint azt, hogy vissza -
kap ja a lá tá sát? A hely zet azon ban nem ilyen egy ér tel mű. Annyi ma a bi zony -
ta lan em ber, aki nek fo gal ma sincs, mi re van szük sé ge, vagy annyi ra szé gyel li
a ba ját, fo gya té kos sá gát, hogy tu do mást se akar ven ni ró la. Jé zus ma meg -
kér de zi: tu dod-e, mi a ba jod? És ugye azért jöt tél hoz zám, mert tu dod, hogy
én se gít he tek raj tad?

Szer da
For dulj fe lém, és kö nyö rülj raj tam, mert ma gá nyos és nyo mo rult va gyok. Zsolt
25,16 (2Tim 4,17; Jel 2,1–7; Ézs 43,8–13) A 25. zsol tár egy ne héz hely zet ben
lé vő em ber imád sá ga, aki sza ba du lás ra, ve ze tés re, meg ol dás ra vá gyik, és ezt
Is ten nél ke re si. Em be ri kap cso la tai – ta lán sa ját ma ga vagy má sok mi att –
nem mű köd nek, ezért a ma gá nyos ság, el ha gya tott ság és ár va ság ér zé se ural -
ko dik el raj ta. Őszin tén be vall ja, mennyi re nyo mo rult és sze gény, és ezen nem
tud vál toz tat ni. Ha ilyen hely zet ben va gyunk, bát ran ta nul junk a zsol tá ros -
tól: ki ált sunk mennyei Atyánk hoz, kér jük, hogy for dul jon hoz zánk, és mond -
juk el ne ki, ho gyan érez zük ma gun kat!

Csü tör tök
Az Úr min den ki nek meg fi zet a ma ga igaz sá ga és hű sé ge sze rint. 1Sám 26,23
(Gal 6,9; 2Kor 5,1–10; Ézs 43,14–21) Saul ki rály tel je sen ki for dul ön ma gá ból,
gyil kos in du lat és fél té keny ség ver gyö ke ret a szí vé ben, Dá vid nak ezért me -
ne kül nie kell. Több ször le he tő sé ge nyí lik ar ra, hogy bosszút áll jon, még sem
emel ke zet az Úr fel kent jé re, mert nem az szá mít, hogy jo go sak-e a sé rel mei.
Szá má ra Is ten igaz sá ga és hű sé ge a mér ce, és tud ja, hogy csak az Úr nak van
jo ga meg ítél ni a bű nöst. Időn ként jó len ne pél dát ven ni eb ben Dá vid ról, ami -
kor bán tó ink nak rosszat kí vá nunk… Azon ban a má sik ol dal is is me rős: ami -
kor mi kö ve tünk el bűnt, s jo gos fe let tünk az íté lő szó. Ilyen kor hall juk meg
az evan gé li u mot: Is ten az ő igaz sá gát és hű sé gét meg mu tat ta az Úr Jé zus -
ban. Nem a mi tet te ink re te kint, ha nem a meg fe szí tett, ne künk örök éle tet
szer ző Krisz tus ra. 

Pén tek
Tu dom, ki ben hi szek, és meg va gyok győ ződ ve, hogy ne ki van ha tal ma ar ra, hogy
a rám bí zott kin cset meg őriz ze ar ra a nap ra. 2Tim 1,12 (Zsolt 39,8; Lk 22,66–
71; Ézs 43,22–28) Pál apos tol úgy él te az éle tét és úgy vé gez te a szol gá la tát, hogy
bi zo nyos ság volt a szí vé ben. Nem azért hitt, mert jó, ha az em ber hisz va la -
mi ben, nem azért pré di kált, mert eh hez tá madt ked ve, és nem azért volt ke -
resz tény, mert ez a val lás kez dett el ter jed ni, ha nem mert a Jé zus sal va ló sze -
mé lyes ta lál ko zás gyö ke re sen meg vál toz tat ta az éle tét. Biz tos volt ab ban, hogy
Jé zus az ő Meg vál tó ja, és egye dül ne ki van ha tal ma ar ra, hogy meg őriz ze őt,
és örök éle tet ad jon ne ki. Ugye ben nünk is meg van ez a bi zo nyos ság?

Szom bat
Is ten tett al kal mas sá min ket ar ra, hogy az új szö vet ség szol gái le gyünk. 2Kor
3,6 (Ez 37,26; 1Thessz 4,13–18; Ézs 44,1–8) A Bib lia fon tos fo gal ma a szö vet -
ség. Is ten ki vá lasz tot ta a zsi dó kat, és szö vet ség re lé pett ve lük, de ez a nép
hűt len sé ge mi att nem mű kö dött. Is ten ezért Jé zus ban új szö vet sé get kö tött,
amely alap ja i ban és táv la ta i ban is más, mint az elő ző. Jé zus min den kit hív
Is ten kö ze lé be, és nem a tör vény meg tar tá sa, ha nem a ben ne va ló hit alap -
ján üd vö zít. Meg vál tott gyer me ke i nek pe dig fel ada tul ad ja, hogy hir des sék,
él jék az evan gé li u mot, s er re al kal mas sá is ő tesz.

g Hu lej Eni k

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.

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

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

a Dé li Egy ház ke rü let fel ügye lője

H I R D E T É S

HÍREK, HIRDETÉSEK

GYÁSZ JE LEN TÉS
Mély fáj da lom mal és meg ren dü -
lés sel, de Is ten aka ra tá ban meg -
nyu god va tu dat juk, hogy dr.
Szuc hovsz ky Gyu la éle té nek 83.
évé ben ha za tért te rem tő Urá hoz.
Drá ga ha lot tunk ham vasz tás
utá ni bú csúz ta tá sát a De ák té ri
evan gé li kus temp lom ban tart juk
de cem ber 9-én, pén te ken 14 óra
30 perc kor.

A gyá szo ló csa lád


