
„Szent lé lek, jöjj, lo bo gó láng” – éne -
kel ték a fi a ta lok ja nu ár 22-én a Ma -
gyar or szá gi Egy há zak Öku me ni kus
Ta ná csa  szék há zá nak  gyü le ke zeti
ter mé ben, ahol az egy ség szim bo li -
kus je le ként min den részt ve vő meg -
gyúj tott egy-egy mé csest, majd el he -
lyez te a szó szék előtt. A fé nyek vé gig
vi lá gí tot tak az öku me ni kus ima he tet
le zá ró if jú sá gi is ten tisz te let alatt” –
tu dó sít a Pa ró kia.hu,mi ként úgy szól -
ván va la mennyi ke resz tény fe le ke zet
in ter ne tes  hon lap ján  be szá mo lók
tu cat ja do ku men tál ja a Krisz tus-hí -
vők egy sé gé ért 1908 óta meg tar tott
öku me ni kus ima hét idei ma gyar or -
szá gi al kal ma it…
A vi lág szer te ja nu ár 15–22. kö zött

meg tar tott ima nyol cad ta nul má nyi
anya gát er re az év re – a Keresztények
Egységét Előmozdító Pápai Tanács és
az  Egyházak  Világtanácsa  Hit  és

Egy ház szervezet Bizottságának fel ké -
ré sére – egy len gyel or szág i öku me -
ni kus  mun ka cso port  dol goz ta  ki
1Kor 15,51 alap ján: „…mindnyájan el
fogunk változni”.
Bár hi va ta los ki mu ta tás nem ké -

szült, az EvÉ let „tá jé ko zó dá sa” sze rint
va ló szí nű sít he tő,  hogy  ha zánk ban
min den ko ráb bi nál több hely szí nen és
na gyobb lét szám mal zaj lot tak az öku -
me ni kus együtt lé tek. Mind ezt ta lán
hí ven ér zé kel te ti há rom evan gé li kus
egy ház ke rü le tünk  püs pö ki  tit ká rá -
nak be szá mo ló ja  la punk 4. ol da lán.
Mert  igaz  ugyan,  hogy püs pö ke ink
prog ram ját  „pro to kol lá ris  meg fon -
to lá sok is igaz gat hat ták”, ám hogy az
Úr is ten  szí ne  előtt  nin csenek  „al -
sóbb szintek”, ar ról ol va só ink ugyan -
csak ta lál hat nak írá so kat az Evan gé -
li kus Élet e he ti szá má ban. Is.

g TPK
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Teremtés és természettudomány f 6. oldal
Gyógyító álom f 7. oldal
Hibajelentés f 11. oldal
Hódít a Tízparancsolat f 13. oldal
Böhm-emléktábla Kolozsvárott f 14. oldal
In memoriam vitéz Magassy Sándor f 15. oldal

„Él mény sze rű, sza bad és em -
ber köz pon tú is ten tisz te let ről
Lu ther és a wit ten ber gi re for -
má to rok hal la ni sem akar tak.”

Az istentisztelet evangéliuma
f 10. oldal

„Ha nem hall gat nak rád, ak kor nem tud tál raj tuk
se gí te ni, de a ma gad lel két meg men tet ted. Ilyen
ér te lem ben az egy ház fe le lős sé ge oszt ha tat lan, ha
két irá nyú is.”

Győri találkozás Ittzés János 
nyugalmazott püspökkel f 5. oldal

Ta nár va gyok. Ez az egyik hi va tá som,
a hit ve si és az anyai mel lett. Ez a „ta -
nár ság” nem bír annyi evi den ci á val,
amennyit én be le ál mod tam a pá lya -
kez dés kor. Az egye te men, ma gyar és
fi lo zó fia  sza kon  meg sze rez tem  az
át ad ha tó tu dást, és ha tal mas lel ke se -
dés sel in dul tam el a pá lyá mon: ta ní -
ta ni fo gok! 
De az Úr a legnagyobb tanító, és

nem ad ta ilyen könnyen. Az el múlt
ti zen-egy né hány  év re  vissza néz ve
lá tom, hogy min den ku darc és öröm,
harc és ki en gesz te lő dés egy lel ki fej -
lő dés ál lo má sai vol tak, egy olyan út
stá ci ói, amely re pá lya kez dő ként gon -
dol ni sem mer tem…
Az  egye te mi  évek  alatt  gyűj tö -

get tem a tu do mány kin cse it, ame lye -
ket el vi he tek majd a gye re kek nek: Jó -
zsef At ti la, Szent Ágos ton,me ta fo rák,
pre di ka tív szer ke ze tek, a fel vi lá go so -
dás dia lek ti ká ja… éve ken át csak er -
re ké szül tem! Va kon hit tem, hogy a
ta nít vá nya im  áll nak majd  a  te rem
előtt, tu dás szomj tól el gyö tör ten, és
né zik, hogy jö vök-e már. Nem néz -
ték, nem vár tak… de oda ér tem, és ta -
ní ta ni kezd tem. 
És  jött  a  sors for dí tó  fel is me rés!

Nem csak az a fon tos, hogy mit adok
át, ha nem az  is, ho gyan! Új esz me
kez dett  el  lán gol ni  a  kép ze let be li
zász ló mon éve kig: ta ní ta ni a leg na -
gyobb kincs! Mód sze re ket ke res tem
az  em pá ti án  és  re form pe da gó gi á -
kon in nen és túl… De ez még min -
dig az egóm ból jö vő té ve dés volt, bár
hang za tos volt és hi te les. 
A  leg na gyobb ku dar c  akkor  ért,

ami kor fi lo zó fi át kel lett ok tat nom egy
test ne ve lés sza kos osz tály nak. A tu -
do mány ma ga sen kit nem ér de kelt,
a ta ní tá som sem fog ta meg őket. Kéz -
zel-láb bal pró bál tam meg ér tet ni ve -

lük,  hogy  én  bár mit  meg ta ní tok,
akár  ma gyar  érett sé gi  té te le ket  is
ki dol goz ha tunk az órá kon, csak en -
ged je nek ta ní ta ni, mert ez a hi va tá -
som, ez az éle tem! So ha nem fe lej tem
el: az egyik su hanc fél láb ra állt, és
uga tott… én meg fel je len tet tem ma -
gam,  és he lyet te sí tő  ta nárt  kér tem
ma gam he lyett. Éle tem egyik leg na -
gyobb ku dar ca volt… 
És jött a sors for dí tó fel is me rés! A ta -

nít vá nyok nem az át ad ha tó tu dás ra kí -
ván csi ak csak, és nem ér dek li őket,
hogy én sze re tek és aka rok ta ní ta ni.
Me ta fo rák  és  disz ti cho nok  he lyett
sze re tet re  és  el fo ga dás ra  vágy nak.
Nem a „kon for miz mus ról” kér dez tek
bő veb ben, amely re elő ző éj jel órá kat
ké szül tem, ha nem a szü net ben oda -
jött hoz zám egy kis lány, hogy mit te -
gyen, ha ti zen négy éve sen kis ba bá ja
lesz. Se gít sek! Áll tam, és csak néz tem
a lányt. Ab ban a pil la nat ban sok év
szem lé le te és gon do lat vi lá ga át for dult
ben nem, és új meg hí vást kap tam. 
Hi szek  ab ban,  hogy  fo lya ma to -

san ta nul ni és fej lőd ni kell, de min -
den pe da gó gi ai esz kö zön és mód sze -
ren túl meg ta pasz tal tam, hogy Is ten
sza ba dí tó  ere je  és  sze re te te  nél kül
sem mi va gyok! 
Nem az át ad ha tó tu dás, nem a ta -

ní tás ma ga, ha nem a mö göt te lé vő
em be ri cso dák, örö mök, fáj dal mak a
fon to sak. Nem ta ní ta ni, ha nem oko -
san-böl csen ta nít va-ve zet ve sze ret -
ni kell a gye re ke ket. Nem Pla tónt sze -
re tem, nem egy pro jekt mun kát, ha -
nem a ta nít vá nya i mat!
Ezt az esz mét már nem én ír tam

fel, nem én ter mel tem ki a gon do -
la ta im ból,  ha nem  az  Úr  ta ní tott
meg ta ní ta ni. Így nem tud már ki -
fog ni raj tam egy szak mun kás osz tály
vagy  egy  fi lo zó fia  el len  be ol tott
ma te ma ti kus cso port sem! Így ke rek
a vi lág. Ezen az úton já rok, és úton
va gyok…

Ta nít az Úr ta ní ta ni
g Papp And rea

„Az is tény, hogy a Bib li át ol vas ni és ér te ni aka rók ré -
szé ről idő ről idő re igény mu tat ko zik ar ra, hogy az anya -
nyelv vál to zá sa nyo mán a ma gyar ra for dí tott Szent írás
szö ve gét hoz zá iga zít sák az adott kor nyelv állapotához.”

Az újonnan revideált 
Károli-Bibliáról f 7. oldal

Ken deh György 1912.  ja nu ár 22-én
szü le tett  a  fel vi dé ki  Kés már kon.
Édes ap ja szin tén lel kész volt, és e hi -
va tást vá lasz tot ta fia és uno ká ja is. A
csa lád ból töb ben mun ka tár sai ma is
az egy ház nak, kö zü lük né gyen  lel -
kész ként szol gál tak a múlt va sár na -
pi há la adó is ten tisz te le ten. 
A víz ke reszt ün ne pe utá ni 3. va sár -

na pon  most  ugyan úgy  zsú fo lá sig
meg telt a ke len föl di haj lék, mint öt -
ven öt éve, 1956. ok tó ber 21-én. Ak kor
Ken deh György nek a re ha bi li tá ci ó ját
kö ve tő  el ső  pré di ká ci ó ját  hall gat ta
az ün nep lő gyü le ke zet, most pe dig ke -
resz tyén élet út já nak egé szé ért ad tak

há lát az egy be gyűl tek. Szol gá la tá ért,
amely itt Ke len föl dön két szer is vég -
leg meg sza kad ni lát szott: 1950 már ci -
u sá val, il let ve az 1961. ok tó ber 31-én
tör tént  újabb  el tá vo lí tá sá val,  hogy
az után  a  gyü le ke zet  –  időközben
nyugalmazott –pap ja 1989. ok tó ber
22-én is mét a Bocs kai úti temp lom
szó szé ké re áll has son…
A meg em lé ke zés is ten tisz te let tel

kez dő dött, me lyen Ken deh K. Pé ter
pré di kált. A Lu ther Ki adót igaz ga tó
lel kész  ma ga  is  hang súllyal  utalt
nagy ap ja  ke len föl di  szol gá la tá ra:
„Kö zöt tünk van nak azok, akik – ta -
lán ugyan ab ban a pad ban ül ve, mint

most – szin te pon to san öt ven öt éve
hall hat ták, ahogy a nagy pa pa fel ol -
vas sa: »Ma tel je se dett be ez az írás fü -
le tek hal la tá ra.«”

A le ra kott fegy ver
Szü le té sé nek 100. év for du ló ján em lé kez tek Ken deh György re Ke len föl dön

b „Hogy nem bo lon dult eb be be le?! Hogy nem lett vi gasz tal ha tat la nul
meg ke se re dett?! Hogy él te túl?!” – kér dez te pré di ká ci ó já ban az uno -
ka, majd foly tat ta: „A bosszú vágy ból, az el szen ve dett igaz ság ta lan -
ság mi at ti mél tat lan ko dás ból csak a ha lál szü let he tett vol na…” Ke len -
föl dön, az evan gé li kus egy ház köz ség temp lo má ban KendehGyörgy-
re (1912–2000) em lé ke zett múlt va sár nap a gyü le ke zet, né hai lel ké -
sze szü le té sé nek szá za dik év for du ló ján.

f Folytatás a 3. oldalon

Két em lék táb lát ava tott fel ja nu ár 20-
án a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy -
ház el nök-püs pö ke, Gáncs Pé ter: az
egy ko ri ta ná rét, Le vi us Er nő ét (ké pün -
kön) és a ma is élő tu dós öreg di á két,
Lip tai Györ gyét.Pon to sab ban az em -
lék táb lák kal je lölt tan ter me ket, ame -
lyek a Ter mé szet tu do má nyos ok ta tás
mód szer ta ná nak és esz köz rend sze ré -
nek meg újí tá sa a köz ok ta tás ban cí mű
TÁM OP-pá lyá zat  el nye ré se  ré vén,
nem ke ve sebb mint 290 mil lió fo rint
tá mo ga tás ból  ala kul hat tak  át  mo -
dern,  in ter ak tív  la bo ra tó ri u mok ká. 

Oratórium és laboratórium

f Folytatás a 3. oldalon

b A Bu da pest-Fa so ri Evan gé li kus Gim ná zi um ne vét idén még hi á ba ke -
res nénk a száz leg jobb ma gyar or szá gi kö zép is ko la kö zött. Mint la punk
múlt he ti szá ma is hí rül ad ta, e rang sor ba az evan gé li kus kö zép is -
ko lák kö zül csak a bu da pes ti De ák Té ri Evan gé li kus Gim ná zi um, a
sop ro ni lí ce um, il let ve a bony há di gim ná zi um és kol lé gi um fért be,
a 29., a 76., il let ve a 83. hely re. Ám hogy az 1904-től 1952-ig mű kö -
dő, majd 1989-ben az el ső ha zai pro tes táns ok ta tá si in téz mény ként
új ra in dí tott Fa sor ban „gőz erő vel” foly nak a mun ká la tok an nak ér -
de ké ben, hogy mél tó le gyen „ré gi jó hí ré hez”, an nak bi zony sá ga az
is, hogy ja nu ár 20-án hi va ta lo san is át ad tak két mo der ni zált – a ter -
mé szet tu do má nyos kép zés cél já ra át ala kí tott – tan ter met. A be ru -
há zást pá lyá za ti tá mo ga tás tet te le he tő vé – az el nyert mint egy 290
mil lió fo rint a leg na gyobb összeg, amely hez a Ma gyar or szá gi Evan -
gé li kus Egy ház ed dig pá lyá za ti úton ju tott…

Kendeh K. Péter
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Az apos to lok cse le ke de te i ről írt
könyv har ma dik fe je ze té ben ol vas -
ha tó  tör té net ben  Pé ter  apos tol  a
Mó zes nak adott is te ni ígé re tet Jé -
zus ra vo nat koz tat ja: „Ma ga Mó zes
mond ta: Pró fé tát tá maszt nek tek
test vé re i tek kö zül az Úr, a ti Is te ne -
tek, olyat, mint én: őt hall gas sá tok
min den ben, amit csak mond nek tek.
(…) Is ten el ső sor ban nek tek tá masz -
tot ta fel és küld te el Szol gá ját, aki
meg áld ti te ket az zal, hogy min den -
kit meg té rít a ma ga go nosz sá gá -
ból.” (Ap Csel 3,22–26) 
Mi ben is le het egy pró fé ta Mó zes -

hoz ha son ló? 
Két ség te len, hogy Is ten az üdv tör -

té net so rán el ső íz ben Mó zest vá -
lasz tot ta ki ar ra, hogy szá já ba ad ja
igé it. Em ber rel ilyet ko ráb ban nem
tett,  ha nem  min dig  an gyalt  kül -
dött, hogy üze ne tét el mond ja. Mó -
zes el ső ként lett Is ten szó csö ve a vá -
lasz tott nép fe lé. Eb ben min den va -
ló di pró fé ta kell, hogy ha son lít son
Mó zes ra. 
Mó zes azon ban nem csak be szé -

de ál tal bi zo nyult pró fé tá nak, ha -
nem egy olyan cse le ke de tet is vég -
hez vitt,  amellyel nem elő ké pe, de
elő hír nö ke lett a meg ígért Mes si ás -
nak.  Ar ra  a  tör té net re  gon do lok,
amely ről há rom hét tel ez előtt, a víz -
ke reszt ün ne pe utá ni el ső va sár nap
szólt az ige hir de tés egy há zunk ban.
Mó zes ab ban a tör té net ben, Is ten -
nek  a  né pe  el le ni  jo gos  ha rag ját
ön ma gá ra  for dít va,  köz ben járt  a
né pért, hogy a nép – bár nem ér de -
melt ke gyel met – Is ten  jó sá gá nak
kö szön he tő en még is élet ben ma rad -
jon, és a pusz tá ban szü le tő új ge ne -
rá ció be me hes sen az ígé ret föld jé -
re, Ká na án ba. 
Eb ben az Ószö vet ség ké sőb bi pró -

fé tái kö zül egyik sem ha son lít ha tó

Mó zes hoz. Bár osz toz nak a né pü ket
érő  bün te tés ben,  de  egyi kük  sem
tud ja köz ben já ró ként Is ten ha rag -
ját a nép ről el for dí ta ni.  Jé zus  lesz
majd az a Mó zes hoz ha son ló, de ná -
la mér he tet le nül na gyobb Pró fé ta,
aki nek Is ten nem csak szá já ba ad ja
igé jét, ha nem aki ben az örök Ige ölt
tes tet, és aki a Gol go ta ke reszt jén
nem csak a ma ga né pé ért, ha nem a
vi lág  min den  né pé ért  köz ben jár,
és ma gá ra for dít ja Is ten nek a vi lág
min den bű ne mi at ti ha rag ját, hogy
a  bű nö sök  ha la dé kot  nyer je nek  a
meg té rés re és a meg szen te lő dés re.
Így lesz Jé zus a Mó zes sal kez dő dő
pró fé ta ság be tel je sí tő je. 
Ma nap ság  so kan  be szél nek  az

egy ház pró fé tai kül de té sé ről. Má sok
Jé zus  sza vá ra  hi vat koz va  el há rít -
ják: „A tör vényt és a pró fé tá kat Já -
no sig hir det ték, az óta az Is ten or szá -
gá nak öröm hí rét hir de tik…” (Lk
16,16) Jé zus azon ban nem a pró fé ta -
ság ról, ha nem Mó zes és a pró fé ták
köny ve i nek  hir de té sé ről  mond ja,
hogy az Ke resz te lő Já no sig tar tott,
az óta az Is ten or szá gá nak evan gé li -
u mát kell hir det ni. 
Ez nem azt je len ti, hogy Mó zes és

a pró fé ták köny ve it el kel le ne dob -
nunk. Hi szen ma ga Jé zus is fel ol va -
sott be lő lük, és az apos to lok is rend -
sze re sen a Mó zes és a pró fé ták köny -
vé ből vett igék alap ján pré di kál ták az
Is ten or szá gá nak evan gé li u mát. De
nem a tör vényt pré di kál ták, mert a
tör vény pré di ká lá sa Ke resz te lő Já nos -
sal  vé get  ért,  il let ve  –  ahogy  Pál
apos tol  mond ja  –  „Mó zes nek ős -
idők től fog va min den vá ros ban meg -
van nak a hir de tői, hi szen a zsi na gó -
gák ban min den szom ba ton ol vas sák
őt”. (Ap Csel  15,21)  És  a  pró fé ták
köny ve i ből  vett  igék  alap ján  sem
ar ról  pré di kál tak,  hogy  azok  mi -

ként  tel je sed tek  be  az  ószö vet sé gi
nép éle té ben, ha nem hogy Krisz tus -
ban ho gyan tel je sed tek be szü le té se,
cso dái, szen ve dé se, ha lá la, föl tá ma -
dá sa, Is ten jobb ján va ló meg di cső ü -
lé se ál tal, és ho gyan fog nak majd be -
tel je sed ni  má so dik  el jö ve te lé nek
nap ján. Az apos to lok nem Mó zest és
a pró fé tá kat hir det ték, ha nem Krisz -
tust és az Is ten or szá gát pré di kál ták
Mó zes és a pró fé ták köny vei alap ján.
Ez a mi fel ada tunk is. 
Azt  azon ban  nem  fe led het jük,

hogy Krisz tus sza va sze rint „a ta nít -
vány nem fel jebb va ló a mes te ré nél,
sem a szol ga az urá nál” (Mt 10,24),
ha nem osz toz nia kell sor sá ban. Jé -
zus pe dig nem csak a pró fé ta ság nak,
ha nem a pró fé tai sors nak is be tel je -
sí tő je volt, ami kor úgy járt köz ben
a bű nö sö kért, hogy – ár tat lan lé té -
re – a bű nö sö ket fe nye ge tő ha ra got
és íté le tet ma gá ra von ta, hogy ez zel
a bű nö sök nek ke gyel met, az az időt
nyer jen, hogy meg tér je nek, és a ha -
rag ra és íté let re töb bé ne szol gál tas -
sa nak okot. 
Ezért az egy ház pró fé tai szol gá la -

ta  nem  le het  más,  mint  hogy  az
egy ház nak  en ged nie  kell,  hogy  a
Mes ter meg ossza  ve le  az  ál ta la  és
ben ne be tel je se dett pró fé tai sor sot.
Az egy ház nak úgy kell Is ten nél köz -
ben jár nia  a  vi lág ban  élő  min den
bű nös  em be rért,  hogy  mi köz ben
szá muk ra meg té rés re al kal mas idő -
ért kö nyö rög, vál lal ja, hogy az Is ten
ál tal  jó nak  és  szük sé ges nek  ítélt
mér ték ben el szen ve di azt a ha ra got,
ame lyet  azok  ér de mel né nek,  akik
szá má ra a ke gyel met ké ri. Ez zel az
egy ház Krisz tus nak nem csak mint
tö ké le tes  Pró fé tá nak,  ha nem mint
ön ma gát a bű nö sö kért föl ál do zó tö -
ké le tes Fő pap nak a sor sá ban is ré sze -
sül ne, hogy Jé zus má so dik el jö ve te -

le kor majd ki rály sá gá ban is ré sze sül -
hes sen. 
Az egy ház azon ban – saj nos – új -

ra meg új ra haj la mos en ged ni a kí sér -
tés nek, hogy itt és most, a ha rag gal
és íté let tel fe nye ge tett bű nös vi lág ban
ré sze sül jön Krisz tus nak, a Ki rály nak
mél tó sá gá ban, mi köz ben sem a bű -
nö sök el le ni ha ra got ma gá ra for dí tó
Pró fé ta, sem a bű nö sö kért ön ma ga
éle té ről  le mon dó,  ön ma gát  sze re -
tet ből föl ál do zó Fő pap sor sá ból nem
kér. És cso dál ko zik, ha eköz ben a vi -
lág ré szé ről nap mint nap gúny, tá ma -
dás, ül dö zés éri. 
Pe dig nincs eb ben sem mi meg le -

pő, hi szen csak ar ról van szó, hogy
a vi lág ugyan azok kal a ki rá lyi jel vé -
nyek kel il le ti az egy há zat, ame lyek -
kel Krisz tust il let te. Előbb rá ad ja a
ha ta lom bí bor pa lást ját, hi szen a vi -
lág  Krisz tust  is  az zal  gú nyol ta  ki,
hogy bí bor pa lás tot te rí tett a vál lá -
ra. Ez zel egy idő ben azon ban le is
köp dös te,  ar cul  ver te,  majd  kor -
báccsal szag gat ta szin te ca fa tok ra a
tes tét, vé gül tö vis ko ro nát nyo mott
a fe jé be, meg fosz tot ta min de né től,
még a ru há i tól is, és szö ge ket vert a
ke zé be és lá bá ba. 
Ilyen ki rá lyi dí szek kel il le ti a vi lág

min den  idő ben  a  pró fé tai  sor sot
vál lal ni nem aka ró, he lyet te föl di ki -
rály ság ra  ácsin gó zó  egy há zat  is.
Ám a po kol ka pui – mi ként Krisz -
tus meg ígér te – még ek kor sem és
so ha sem ve het nek erőt az ő anya -
szent egy há zán!

g Vég he lyi An tal
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Krisz tus, a pró fé ta ság be tel je sí tő je
A vA sárnAp ig éje

„Mindezt tudni s elismerni, érte a di -
cső séget egyedül néki adni, testünk-lel -
künk minden javát valóban csak tő le
várni, jóban-rosszban, életben-ha lál -
ban,  mindenestül  rá   ha gyat koz ni,
min den kísértésben hozzá me ne kül -
ni, minden gyötrő  szükségben csak
hozzá kiáltani – íme ez a leg főbb és
legszebb istentisztelet. De csak a hívők
kis  serege  adja  egyedül  Isten nek  a
dicsőséget. Csak ezek bíz nak benne, s
építenek  reá.  Ezek  tud ják,  hogy
mindenüket tőle vették, s az ördögtől
pillanatig se ma rad hat ná nak meg, ha
az Isten meg nem ol tal maz ná őket.

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

(Sza bó Jó zsef for dí tá sa)

se mper refor m AndA
Feb ru ár  2.  ősi  evan gé li u ma  –  Lk
2,22–40 – ez zel a mon dat tal kez dő -
dik:  „Le tel tek  Má ria  tisz tu lá sá nak
nap jai.” Ezért az ün nep nap fe lett ez
a cím volt ol vas ha tó év szá za do kon
ke resz tül:  „Pu ri fi ca tio  Ma riae”  –
„Má ria tisz tu lá sa”. Te hát Má ria-ün -
nep  –  a  ka to li kus  né pi  ke gyes ség
még hoz zá így is ne vez te: „Gyer tya -
szen te lő Bol dog asszony”.
Mi ért nem tö röl te hát re for má to -

runk a nap tár ból né hány más Má ria-
ün nep pel  együtt,  mint  sok  szent
ün ne pét? Mi ért ma radt meg lu the -
rá nus tra dí ci ó ként szer te a vi lá gon
ott, ahol a tör té ne lem in ga moz gá sa
a fá jó ese mé nyek után a für dő víz zel
nem ön töt te ki a gyer me ket? S mi -
ért ta lál juk meg en nek a nap nak az
is ten tisz te le ti anya gát a Li tur gi kus
könyv ben feb ru ár  ele jén?  Lu ther
tud ta,  hogy  a  bib li ai  ese mé nyek re
uta ló Má ria-ün ne pek (mint a töb bi
szent írá si sze mély ün ne pe) va ló já ban
Krisz tus ról  szól nak,  a  Meg vál tót
hir de tik.

A száz éve szü le tett evan gé li kus
köl tő nő, Túr me zei Er zsé bet is vé gig -
küz döt te az utat az el len ke zés től a tel -
jes szim pá ti á ig. Ele in te úgy érez te,
hogy Má ria el ta kar ja elő le Jé zust. A
Szent írást  mé lyen  ta nul má nyoz va
azon ban el ju tott odá ig, hogy a Má -
ri á ról szó ló, a Jé zus édes any ját idé -
ző összes igét meg ének lő vers cik lu -
sa  vé gén  így  ír:  „De  az  ige  fé nye
mel lett / most már lát lak, éne kel lek,
/ éne kem mel át ölel lek. / Úgy, amint
Ér te vagy ál dott, / s amint Te is Őt
imá dod / szí ve den sar jadt vi rá god /
(…) Kí sér lek, mert Őt kí sé red. / Di -
csér lek, mert Őt di csé red. / Őben ne
di csér lek Té ged.” (Íme az Úr szol gá -
ló le á nya cí mű vers cik lus.)
S  ahogy  sza bad  evan gé li ku sok -

nak  ja nu ár  25-én,  az  öku me ni kus
ima hét ide jé ben Pál apos tol meg té -
ré sé re em lé kez ni (vagy jú ni us 24-én
Ke resz te lő Já nos szü le tés nap ját meg -
tar ta ni), úgy sza bad feb ru ár 2-án is
ün ne pel ni. Nem Má ri át, ha nem azt,
akit vi lág ra ho zott. Az ün nep el ne ve -

zé se szer te az evan gé li kus vi lág ban
így hang zik: „az új szü lött Jé zus be -
mu ta tá sa a temp lom ban”. S ne künk
le het azt ün ne pel nünk, aki az ün nep
iga zi tit ka: Krisz tust. Ma már hi va -
ta lo san ka to li kus test vé re ink is ezt az
el ne ve zést hasz nál ják: „Urunk be mu -
ta tá sa”. 
A nap be ve ze tő igé je a Gala ták hoz

írt le vé ből va ló: „Ami kor el jött az idő
tel jes sé ge, Is ten el küld te Fi át, aki
asszony tól szü le tett a tör vény nek
alá vet ve, hogy a tör vény alatt le vő -
ket meg vált sa, hogy Is ten fi a i vá le -
gyünk.” (4,4–5) In nen ér tel mez he tő
az evan gé li um tel jes be ve ze tő mon -
da ta: „Ami kor le tel tek a tisz tu lás nak
a Mó zes tör vé nyé ben meg sza bott
nap jai, fel vit ték Jé zust Je ru zsá lem -
be, hogy be mu tas sák az Úr nak,
amint meg van ír va az Úr tör vé nyé -
ben, hogy »min den el ső szü lött fiú -
mag zat az Úr nak szen tel tes sék«; és
hogy ál do za tot ad ja nak az Úr tör vé -
nyé ben fog lalt ren del ke zés sze rint:
»egy pár ger li cét vagy két ga lamb -
fiókát«.” (Lk 2,22–24) 
Ez a sza kasz foly ta tó dik az agg Si -

me on  tör té ne té vel,  aki  kéz be  vé ve
ma gá hoz ölel het te a meg ígért Meg vál -
tót.  A  cso dá la tos  él mény  ha tá sá ra
kezd éne kel ni, s hang ja az óta is vissz -
hang zik a Nunc dimit tis ősi li tur gi kus
him nu szá ban:  „Most bo csá tod el,
Uram, szol gá dat be szé ded sze rint bé -
kes ség gel, mert meg lát ták sze me im
üd vös sé ge det…” (Lk 2,29–30) 
Az evan gé li um előtt azon ban az

ószö vet sé gi ige hang zik. Ezt ol vas va

az  ese mé nyek  és  az  ün nep  újabb
tit ka  tá rul  fel  előt tünk  Ma la ki ás
pró fé ta köny vé ből: „Ha mar el jön
temp lo má ba az Úr, aki után vá -
gyód tok, a szö vet ség kö ve te, akit kí -
ván tok. Jön már! – mond ja a Se re gek
Ura.” (3,1)
A Li tur gi kus könyv egyik erős sé -

ge a kü lö nö sen szép és gaz dag zsol -
tár vá lo ga tás. E nap „int ro i tu sa” így
csen dül  fel:  „Jó sá god ról  el mél ke -
dünk temp lo mod ban, ó, Is ten! Ne -
ved hez  il lő en  ter jed  di csé re ted  a
föl dön… Nagy az Úr, mél tó, hogy di -
csér jék. Ami ről hal lot tunk, azt ma
lát tuk is… Bi zony, itt van Is ten, a mi
Is te nünk, ő ve zet min ket örök kön
örök ké!” (Zsolt 48 – vá lo ga tott ver -
sek.)
Az egész ün nep tar tal mát össze -

fog la ló (kol lek ta) imád ság pe dig így
hang zik:  „Min den ha tó, örök  Is ten!
Egy szü lött Fi a dat a tör vény ren de lé -
se sze rint be mu tat ták temp lo mod -
ban. Ké rünk, tisz títs meg ben nün ket,
hogy mi is gyer me ke id ként szol gál -
junk té ged, a mi Urunk, Jé zus Krisz -
tus ál tal…”
Feb ru ár 2-án (is) Krisz tust ün ne -

pel jük! Ezért volt és ezért le het evan -
gé li kus ün nep ez a nap.
g Dr. Ha fen scher Ká roly (ifj.)

Má ria vagy/és Krisz tus
Feb ru ár 2. a mi ün ne pünk is

ré g i-ú j liturg ikus
sArokb A ka rá csonyt meg elő ző lap számössze vo nás kor el szá mol ta ma gát a

ro vat ve ze tő… Így a ter ve zett té mák ki csit össze tor lód tak, és már itt
is van az el ső hó nap vé ge, sőt kez dő dik a kö vet ke ző. Pe dig feb ru ár
2-át nem akar tam ki fe lej te ni. A Régi-újliturgikussarok így két össze -
tar to zó cikk kö zött egy kis ki té rőt tesz, hogy meg em lé kez zünk egy
olyan nap ról, ame lyet evan gé li kus őse ink na gyon sze ret tek, s Luther
ma ga is ki emelt ün nep nek tar tott. Az evan gé li u mot iga zán lu the ri
mó don hir de tő, pon to sab ban meg ének lő JohannSebastianBach, aki
min den va sár nap és ün nep nap igé it a ze ne szár nyá ra vet te, er re a nap -
ra ír ta a leg több kan tá tát. 

[Lel kész:] Urunk, Is te nünk, aki ar ra
biz tatsz ben nün ket, hogy éle tün ket
szí ned előtt él jük, és min dent meg -
osszunk ve led, hall gasd meg imád sá -
gun kat, és erő síts meg je len lé ted del!
[Lek tor:]  Urunk,  Is te nünk,  kö -

szön jük az idei víz ke resz ti idő sza kot.
Kö szön jük, hogy új ra ar ra irá nyí tot -
tad  fi gyel mün ket,  hogy  Jé zus ban
meg je lent a te di cső sé ged. Mi sok szor
más hol ke re sünk: té ged is, a di cső sé -
get is. Kö szön jük Fi ad ki nyúj tott ke -
zét,  érin té sét,  ir gal mas  te kin te tét.
Add, hogy di cső sé ged ben meg erő söd -
jünk! Jé zus Krisz tu sért ké rünk,

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket!
[Lek tor:]  Urunk,  Is te nünk,  ké -

rünk té ged, adj ne künk bá tor sá got,
ki tar tást, Fi ad hoz va ló ra gasz ko dást,
hogy az ő di cső sé gét mi is meg tud -
juk je le ní te ni a vi lág ban. Er re hív tál
ben nün ket, ezt a fel ada tot ad tad ne -
künk. Vér tezz fel ben nün ket! Jé zus
Krisz tu sért ké rünk,

Urunk, hall gass meg min ket!
[Lek tor:]  Urunk,  Is te nünk,  add,

hogy ke zünk el ér je a baj ba ju tot tat, öle -
lé sünk a sze re tethi ány ban élőt, biz ta -
tó  te kin te tünk  a  csüg ge dőt.  Add,
hogy min dig tud junk imád koz ni azo -
kért, akik re má sok nem gon dol nak,
vagy csak sze re tet le nül szól nak ró luk.
Jé zus Krisz tu sért ké rünk,

Urunk, hall gass meg min ket!
[Lek tor:] Urunk, Is te nünk, né ha mi

is  el fá ra dunk  és  el csüg ge dünk.  Bi -
zony ta la nok ká vá lunk hi tünk ben és
sze re te tünk ben. Ta lán túl sá go san is
le fog lal nak sa ját gond ja ink. Ha ne ked
is ked ves, adj ne künk is – ahogy a ta -
nít vá nyok nak meg ad tad – olyan hit -
él mé nye ket, ame lyek ben ki tá gul em -
be ri pers pek tí vánk, és erő sö dik hoz -
zád va ló ra gasz ko dá sunk. Jé zus Krisz -
tu sért ké rünk,

Urunk, hall gass meg min ket!
[Lek tor:] Urunk, Is te nünk, bi zony -

ta lan idő ket élünk ha zánk ban és szer -
te Eu ró pá ban. Nem tud juk, mit hoz
a hol nap. Sok min den meg ren dült,
amit ed dig biz tos nak hit tünk. Légy
Lel ked  ál tal  ve lünk,  hogy  te kin te -
tün ket ne ve gyük le ró lad, ha nem a te
te kin te ted ben meg fü röd ve lás suk éle -
tün ket. Jé zus Krisz tu sért ké rünk,

Urunk, hall gass meg min ket!
[Lel kész:]  Urunk,  Is te nünk,  kö -

szön jük a for má ló és meg erő sí tő kö -
zös imád ság aján dé kát. Le gyen tel jes -
sé a te di cső sé ged Jé zus Krisz tus ál tal,
aki ve led és a Szent lé lek kel él és ural -
ko dik mind örök kön-örök ké.

[Gyü le ke zet:] Ámen.
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A négy na gyobb rész re ta go ló dó könyv cím -
lap ján Já nos evan gé lis ta sza va it ol vas suk: Nem
na gyobb a szol ga az ő urá nál – Ken deh
György lel kész éle te és szol gá la ta.

A pász tor út ja fe je zet ben a szol gá ló élet -
be te kint het be az ol va só. Er dély ből in dult –
még Kirchk nopf ve ze ték név vel –, és mi után
lel kész édes ap ját csa lád já val együtt ki uta sí -
tot ták Ro má ni á ból, Bu da pes ten ta nult. Ap -
ja vá rat lan ha lá la után teo ló gi ai ta nul má nyo -
kat foly ta tott. A teo ló gi át ki vá ló ered ménnyel
zár ta, lel késszé szen te lé se után Sze ge den és
Ceg lé den volt se géd lel kész – itt Wolf (ké sőbb
Or dass) La josmel lett. Kül föl di ösz tön dí jas ta -
nul má nyok után a De ák
té ren szol gált rö vid ide -
ig,  majd  a  nyár egy há zi
gyü le ke zet hez ke rült.
A há bo rú alatt két szer

is be hív ták tá bo ri lel ké szi
front szol gá lat ra. Köz ben
két  gyer me ke  szü le tett.
1945  vé gén  ik tat ták  be
ke len föl di lel ké szi ál lá sá -
ba. Kelenföldön óvo dát
és  is ko lát  is  ala pí tott
(ezek  csak  rö vid  ide ig
mű köd het tek).  Ké sőbb
Ki star csá ra  in ter nál ták,
majd csa lád já val (ak kor
már há rom gyer mek kel)
együtt ki te le pí tet ték Ka -
mut ra.
1956-ban ugyan re ha bi li tál ták, de csak öt

évet szol gál ha tott Ke len föl dön. A Lu the rá -
nus Vi lág szö vet ség (LVSZ) gyógy szer se gé lye -
i nek el osz tá sá val is meg bíz ták. 1961-ben új -
ra fél re ál lí tot ták, és Ki star csá ra he lyez ték az
Evan gé li kus  Öz vegy  Pap nék  Ott ho ná nak
gond no ki  ál lá sá ba,  ahon nan  1981  nya rán
ment nyug díj ba.
Az  1989-ben  meg ala kult  Or dass  La jos

Ba rá ti Kör (OLBK) a tit ká rá vá vá lasz tot ta. Fe -
le lős ki adó ként gon doz ta a Ke resz tyén Igaz -
ság cí mű, ne gyed éves fo lyó irat új fo lya mát.
Bár er köl csi elég té telt je len tett szá má ra,

hogy  1989 áp ri li sá ban az or szá gos bí ró ság
meg sem mi sí tet te  az  Észa ki  Egy ház ke rü let
tör vény szé ké nek 1961. ok tó ber 23-án kelt, tör -
vény sér tő lel kész át he lye ző ha tá ro za tát, de ez
a fáj dal ma it nem eny hí tet te, az el vett le he tő -
sé ge ket nem ad ta vissza. Er ről őszin tén val -
lott a Nyílt vá lasz dr. Kot sis Iván nak cí mű, a
könyv ben is hoz zá fér he tő irat ban. 
Egy na gyobb fe je zet – Ne fe led kez ze tek meg

ve ze tő i tek ről! – Ken deh György egy ko ri gyü -
le ke ze ti tag ja i nak a vissza em lé ke zé se it tar tal -

maz za.  Sa já tos  és  min de nek előtt  na gyon
sze mé lyes val lo má sok hang za nak el a lel ki -
pász tor „em be ri” ol da lá ról: ho gyan se gí tett
a há bo rú nyo mo rá ban, a sza bad ság harc len -
dü le té ben, a ki te le pí té sek em ber te len sé gé ben
jó ta ná csa i val, te het sé ges szer ve ző mun ká já -
val és nem utol só sor ban imád sá gá val. 
A har ma dik fe je zet ige hir de té se ket, írá so -

kat,  do ku men tu mo kat  tar tal maz.  Ken deh
György idős ko rá ban új ra gé pel te és kö te tek be
szed te  összes  pré di ká ci ó ját.  Thur nay  Bé la
vá lo ga tá sa nyo mán sok szí nű, más-más idő sza -
kok ban ke let ke zett írá sok ke rül tek be az em -
lé ke ző kö tet be (a szer kesz tő nek az is szem pont -

ja volt az össze ál lí tás nál,
hogy  a  lel kész  éle té nek
kü lön bö ző for du ló pont -
ja in el hang zott pré di ká -
ciói mind ol vas ha tók le -
gye nek).  Itt  ta lál ha tók
még sze mé lyes val lo má -
sai,  fel jegy zé sei,  né hány
gyü le ke ze ti köz éle ti  írás
(pél dá ul lel ké szi je len tés
Bot ta Ist ván tól)  és  köz -
egy há zi  köz éle ti  írá sok.
A  vas kos  füg ge lék

Ken deh  György  éle té -
nek ese mé nye it fog lal ja
rö vi den  össze;  ezen kí -
vül  köz li  a  te me té sén,
va la mint  fe le sé ge  bú -
csúz ta tó ján  el hang zott

pré di ká ci ó kat, a lel kész pub li ká ci ó i nak és a
ró la  meg je lent  írá sok nak  a  jegy zé két,  az
OLBK ál tal – Ken deh György tit ká ri meg bí -
za tá sa alatt – ki adott mű vek lis tá ját.
Do ku men tu mok és ké pek te szik tel jes sé az

em lé ke zést. A könyv höz DVD-mel lék let is
tar to zik, amely tar tal maz za a Zá ke us Mé dia -
cent rum ál tal ké szí tett, az Is ten min dig na -
gyobb – trip ti chon Ken deh-Kirchk nopf György
éle té ről cí mű do ku men tum fil met.

g Ecse di Klá ra

Nem na gyobb a szol ga az ő urá nál – Ken deh
György lel kész éle te és szol gá la ta. Szer kesz tet -
te Thur nay Bé la. Bu da pest-Ke len föl di Evan -
gé li kus Egy ház köz ség, Bu da pest, 2012. A könyv
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 köny ves bolt ban (1054 Bu da pest, De ák
tér 4.), il let ve a Bu da pest-Ke len föl di Evan gé -
li kus Egy ház köz ség ben (1114 Bu da pest, Bocs kai
út 10.). Ára DVD-melléklettel 2460, DVD
nélkül 1960 fo rint.

Evangélikus Élet 2012. január 29. f evangélikus élet

„Mert nem ma gun kat 
pré di kál juk…”

b Je les év for du ló hív ta élet re a KendehGyörgy éle tét be mu ta tó kö te tet. Száz esz ten -
de je szü le tett a ne héz élet pá lyát be já ró, hi tét so ha fel nem adó lel kész. Rá em lé kez -
ve – ThurnayBéla szer kesz té sé ben – je len tet te meg ABudapest-KelenföldiEvan-
gélikusEgyházközségkiadványai so ro zat 6. da rab ját egy ko ri gyü le ke ze te.

Ná zá ret ben két ezer év vel ez -
előtt fur csa do log tör tént. Jé zus
ol vas sa a jól is mert pró fé ci át, a
lel ket  me len ge tőt.  Hall ga tói
ma guk ban ta lán együtt mond -
ják ve le a zsi na gó gá ban: „El kül -
dött, hogy öröm hírt vi gyek az
alá za to sak nak, be kö töz zem a
meg tört szí ve ket, sza ba du lást
hir des sek a fog lyok nak, és sza -
ba don bo csá tást a meg kö tö -
zöt tek nek. Hir de tem az Úr ke -
gyel mé nek esz ten de jét…”És ta -
lán  foly tat ják  is:  „…Is te nünk
bosszú ál lá sa nap ját” –  aho -
gyan az az nap ra ren delt tex tus -
ban (Ézs 61,1–2) is sze re pel. Jé -
zus azon ban az utób bi szavak
előtt meg áll. Össze te ke ri a te -
ker cset. A bosszú „el ma rad”. 
Mi ként az ige hir de tő is utalt

rá, Ken deh György nek  is  lett
vol na mi ért bosszút áll nia: az el -
nyo ma tá sért, a ki te le pí té sért, a
mél tat lan nak tű nő mel lő zött sé -
gért,  az  elv te len  komp ro -
misszu mo kért,  a  tes tet-lel ket
gyöt rő  ag resszi ó ért,  a  ci niz -
mu sért, az áru lá sért. „Az evan -
gé li um, Jé zus Krisz tus azon ban
hall gat a bosszú ról. Az Is te né -
ről is. Nem be szél ró la – ha nem
ma gá ra ve szi. Ő szen ve di el –
a vi lá gért, az em be rért” – fo gal -
ma zott Ken deh K. Pé ter.
Min den  em ber  bosszú ját

ott ta lál juk a gol go tai ke resz -
ten. Nem ma rad más, mint a
meg vál tás  a  bosszú tól.  Ez  a
meg vál tás  a  kul csa  an nak,
hogy ke resz tyén em ber ne héz

sor sot is ki bír. Ke resz tyén em -
ber az Úr nak szol gál és nem a
bosszú nak, a bosszú fegy ve rét
le rak ja a gol go tai ke reszt alá.
Az is ten tisz te let után – dr. Itt -

zés András felügyelő fel ve ze té -
sét követően – Sass Já noske len -
föl di má sod fel ügye lő is mer tet -
te rö vi den Ken deh György élet -
raj zát, majd Thur nay Bé lamu -
tat ta be az ál ta la szer kesz tett,
Nem na gyobb a szol ga az ő
urá nál – Ken deh György lel kész
éle te és szol gá la ta cí mű, er re az
al ka lom ra meg je len te tett gyü -
le ke ze ti kö te tet.
Az  egy be gyűl tek nek  és  az

em lék kö tet ké szí tő i nek a csa lád
ne vé ben  Ken deh K. Gusz táv
mon dott kö szö ne tet. Üze ne te
kö zép pont já ban Zsid 13,7 állt:
„Ne fe led kez ze tek meg ve ze tő i -
tek ről, akik az Is ten igé jét hir det -
ték nek tek. Fi gyel je tek éle tük
vé gé re, és kö ves sé tek hi tü ket.”
Ken deh György el ső ön ál ló

lel ké szi szol gá la ti he lye Nyár -
egy há za volt, a te le pü lés ről a
gyü le ke zet mai lel ké sze, Hor -

váth né Cso szánsz ky Már ta
kül dött kö szön tő le ve let. 
Ba jok kö ze pet te az Úr örök -

ké tar tó sze re te té re kell kon -
cent rál ni. Ezt gya ko rol ta Ken -
deh György  is,  ami kor  1951-
ben kér te a ki te le pí tet tek név -
so rát,  hogy  imád koz has son
ér tük is. Meg szív le len dő in te -
lem egy 1951-es le ve lé ből, hogy
most nem zsi na tol gat ni kell,
ha nem a hit val lá sos ság nak és
a misszi ó nak van itt az ide je –
idéz te  fel  az  élet út  né hány
moz za na tát  dr. Fa bi ny Ta -
más, az Észa ki Egy ház ke rü let
püs pö ke, felhívva a figyelmet:
az akkori kitelepítési hullám
le ve zény lői lebecsülték a dia -
kó nia és egyúttal a vidék je len -
tő sé gét is azáltal, hogy a ki te -
le pí tést büntetésnek szánták.
A ke len föl di egy ház köz ség

igaz ga tó lel ké sze egy Lu ther-
idé zet tel („A ke resz tyén em ber
sza bad  ura  minden nek,  és
nincs alá vet ve sen ki nek. A ke -
resz tyén em ber kész sé ges szol -
gá ja  minden nek,  és  alá  van
vet ve  min den ki nek”)  és  egy
pá li igé vel („Mert bár én min -
den ki vel szem ben sza bad va -
gyok, ma ga mat még is min den -
ki nek szol gá já vá tet tem, hogy
mi nél töb be ket meg nyer jek”)
fog lal ta össze az el hang zot ta -
kat. Dr. Blázy Ár pád rá mu ta -
tott,  hogy  Ken deh  György
küz del me, szol gá la ta és hi te a
ke resz tyén em ber sza bad sá ga:
ne héz élet út, ame lyet azon ban
Is ten ve ze tett.

g Prőh le Pé ter

A le ra kott fegy ver
Szü le té sé nek 100. év for du ló ján em lé kez tek Ken deh György re

Nem nagyobb a szolga
az ő uránál

Kendeh György lelkész élete és szolgálata
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f Folytatás az 1. oldalról

Kendeh György családjából négy lelkész volt jelen a múlt vasárnapi hálaadó istentiszteleten –
az úrvacsorát fia, ifjabb Kendeh György nyugalmazott lelkész szolgáltatta ki

E két la bo ra tó ri um az el kö vet -
ke zen dő öt év ben mint egy hat -
ezer di ák szá má ra nyújt le he tő -
sé get a ter mé szet tu do má nyos
is me re tek kor sze rű kö rül mé -
nyek kö zött tör té nő el sa já tí tá -
sá ra, kí sér le tek és mé ré sek el -
vég zé sé re.
A pá lyá zat el nye ré sé hez és

a  pro jekt  meg va ló su lá sá hoz
ve ze tő, rend kí vül ka lan dos út
rész le te it – re mé nye ink sze rint
– ol va só ink is meg is mer he tik
majd a gim ná zi um igaz ga tó -
já val  ter ve zett  in ter jú ból.  E
he lyütt  idéz zünk  in kább  az
ese mény  „in ter ne tes  kró ni -
ká sá nak”,  az  Evan gé li kus.hu

ki kül dött tu dó sí tó já nak, Kiss
Ta más nak a be szá mo ló já ból:
„A pro jekt nyi tó ren dez vé nyen
dr. Roncz Béla  igaz ga tó  el -
mond ta, hogy ti zen két in téz -
ménnyel ala kul ki együtt mű -
kö dés, mely nek so rán 2012–17
kö zött négy ezer di ák vé gez he ti
kí sér le te it a fa so ri la bo ra tó ri -
u mok ban. Az igaz ga tó után dr.
Kroó Nor bert aka dé mi kus,  a
Ma gyar Tu do má nyos Aka dé -
mia (MTA) al el nö ke be szélt a
zsú fo lá sig meg telt te rem ben A
ter mé szet tu do má nyos ok ta tás
hely ze te nap ja ink ban cím mel.
Az aka dé mi kus hang sú lyoz ta,
hogy  a  Fa sor  iga zi  hun ga ri -
kum, hi szen vi lág hí rű di á kok
pad ja it kop tat hat ja a mai ge -

ne rá ció, még hoz zá olyan ter -
mek ben, ame lyek a kor mo -
dern esz kö ze i vel van nak fel -
sze rel ve. Az ilyen fej lesz té sek
ta lán se gít het nek an nak a ten -
den ci á nak  a  vissza for dí tá sá -
ban, amely mi att pél dá ul idén
nem  in dult  fi zi ka ta nár  szak
Deb re cen ben. (…) 

Ká kay Ist ván, a Ma gyar or -
szá gi Evan gé li kus Egy ház Or -
szá gos Iro dá já nak igaz ga tó ja a
meg va ló sult be ru há zás je len -
tő sé gé ről  szól va  ki emel te,
hogy a haj dan ha gyo má nyo -
san  az  él vo nal ban  jegy zett
gim ná zi um az el ső új ra nyi tott
evan gé li kus is ko la ként az el -
múlt húsz év ben nem lá tott, új
le he tő sé get kap. Az evan gé li -

kus ok ta tás hely ze té ről szól va
Prőh le Ger gely or szá gos  fel -
ügye lő,  a  Kül ügy mi nisz té ri -
um  he lyet tes  ál lam tit ká ra
hang sú lyoz ta a lu the ri ha gyo -
má nyok és ér té kek össze han -
go lá sá nak fon tos sá gát. 
A  be szé de ket  kö ve tő en

Gáncs Pé ter el nök-püs pök vé -
gez te  az  ava tás  szol gá la tát,
meg je gyez ve,  hogy  épí té se -
kor ez volt az el ső ok ta tá si in -
téz mé nyünk, ahol a temp lom
és  az  is ko la  épí té sze ti leg  is
szer ves  egy sé get  al ko tott.
Ahogy  fo gal ma zott:  az  ima,
vagy is az ora tó ri um há za mel -
lett bé kés egy ség ként fér meg
a la bo ra tó ri um.”

g EvÉ let-in fó

Oratórium és laboratórium
f Folytatás az 1. oldalról
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Krisz tus  át for má ló  ere jé ről  szól tak
az öku me ni kus ima nyol cad al kal mai
a  Nyu ga ti  (Du nán tú li)  Evan gé li kus
Egy ház ke rü let ben is. Sze me rei Já nos
püs pök a hét so rán a szé kes fe hér vári
ba zi li ká ban, a ka pos vá ri Szent Mar git-
temp lom ban, az esz ter go mi evan gé -
li kus temp lom ban, a veszp ré mi fe ren -
ces temp lom ban és a győ ri bap tis ta
ima ház ban  (képünkön) hir det te  Is -
ten igé jét.
A győ ri zá ró al kal mon a püs pök így

fo gal ma zott: „Fon tos, hogy Jé zus ne az
aj tón kí vül, ha nem be lül le gyen. Le gyen
he lye kö zöt tünk, mert ő a for rás, aki
erőt és ener gi át ad hat ener vált kö zös -
sé ge ink nek.”

Bap tis ta,  evan gé li kus,  re for má tus,
ro mán or to dox, ró mai ka to li kus test -
vé rek töl töt ték meg az öku me ni kus
ima hét ötö dik nap já nak es té jén a bé -
kés csa bai evan gé li kus Kistemp lo mot.
Meg szo kott kép ez, hi szen évek alatt
ki ala kult gya kor lat, hogy a vá ros ke -
resz tyén gyü le ke ze tei az ima hét min -
den es té jén más-más fe le ke zet temp -
lo má ban ün ne pel nek. Ezen az es tén
Bé kés csa bán Gáncs Pé ter, a Dé li Evan -
gé li kus Egy ház ke rü let püs pö ke vé gez -

te a li tur gi kus szol gá la tot, és dr. Kiss-
Ri gó Lász ló ró mai ka to li kus me gyés 
püs pök hir det te is ten igé jét.
Az együtt lét kez de tén Ku tyej Pál, az

evan gé li kus kö zös ség lel ké sze és Gáncs
Pé ter  kö szön töt te  az  öku me ni kus
gyü le ke ze tet, majd az ugyan csak öku -
me ni kus ének kar és ze ne kar szol gá la -
ta moz dí tot ta meg a hall ga tók lel két.
Kiss-Ri gó Lász ló a nap alap igé je –

Jn 20,19–23 – alap ján tar tott szent -
be szé dé ben ar ról  szólt, hogy  Jé zus

nem  szem re há nyás sal,  szá mon ké -
rés sel  kö ze le dik  a ma  egy há zá hoz,
gyü le ke ze te i hez, ke resz tyén em be ré -
hez  sem,  ha nem  úgy,  ahogyan  az
evangéliumi történetben tette: a bé -
kes ség sza vá val, meg ér tő sze re tet tel.
„Pe dig – mon dot ta a püs pök – aho -
gyan ak kor a ta nít vá nyok, mi is rá -
szol gál hat nánk  a  fed dés re.  Hi szen
sok szor el for du lunk tő le, meg ta gad -
juk, el árul juk őt.”

g Wisz ki densz ky And rás

A Du nán tú li Re for má tus Egy ház ke rü -
let ne vé ben Ste in bach Jó zsef püs pök
kö szön töt te a gyü le ke ze tet és a test vér -
egy há zak kép vi se lő it,  töb bek kö zött
Sze me rei Já nos evan gé li kus püs pö köt
és Sza bó György egy ház ke rü le ti  fel -
ügye lőt, dr. Mail Jó zsef apá tot, Sal gó
Fe renc ró mai ka to li kus es pe res-plé bá -
nost, va la mint Pol gár di Sán dor evan -
gé li kus es pe rest. „Is ten for mál jon át
ben nün ket, hogy mi Is ten esz kö ze i ként
át tud juk for mál ni a vi lá got” – mond -
ta be ve ze tő jé ben a re for má tus püs pök.
A temp lo mot meg töl tő hall ga tó ság

előtt Gáncs Pé ter Jel 3,19–22 alap ján
az aj tó nyi tás fon tos sá gá ról be szélt.
Ige ma gya rá za tá ban a ben cés bib lia -
for dí tást vet te ala pul, amely Jé zus sza -
va it így ad ja vissza: „Nézd, az aj tó ban
ál lok…” Nem  kö vet ke zett-e  be  az
ima he ti al kal mak so rán, hogy Jé zus
kí vül re kedt? – tet te fel a kér dést. 
„Ve gyük ész re: ő azt sze ret né, ha

nyíl ná nak a ka puk. Ha nyíl na a szí -
vünk,  a  temp lo munk  aj ta ja.  Ar ra
hív ja a be fe lé for du ló ke resz tyé ne ket,
hogy nyíl ja nak meg – föl fe lé, Is ten fe -

lé és egy más fe lé is” – fo gal ma zott az
el nök-püs pök. Majd hoz zá tet te: er -
ről a nyi tás ról szól az öku me ni kus
ima nyol cad.
Ezek után az ige hir de tő az egy ség

ér tel mé ről be szélt. Nem azért van,
hogy jól érez zük egy mást – mond -
ta –, ha nem hogy hi te le seb ben kép -
vi sel jük  Krisz tust.  Föl fe dez het jük
azt a kö zös sé get, ame lyet nem mi
szer ve zünk,  ho zunk  lét re,  ha nem
amely Krisz tus ban va ló ság.
„Ne he zen  hisszük  el,  hogy  egy

győz tes csa pat, egy nagy vi lág vá lo ga -
tott tag jai va gyunk – bár kü lön bö ző
klub csa pa tok ban  ját szunk.”  Gáncs
Pé ter pré di ká ci ó ját a ben cés bib lia -
for dí tás ból  köl csön zött  sza vak kal
zár ta: „Aki nek van fü le, hall ja, mit
mond a Lé lek az egy há zak nak!”
Az öku me ni kus is ten tisz te let ál -

dás sal, majd a Him nusz el ének lé sé -
vel zá rult. Az össze gyűlt ado má nyok
a he lyi Szent An na Plé bá nia ka ri -
tász  cso port já nak mun ká ját  fog ják
se gí te ni.

g Adá mi Má ria

b Az öku me ni kus ima nyol cad du nán tú li zá ró al kal mán GáncsPéter, a
Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház el nök-püs pö ke hir det te Is ten igé -
jét. Az is ten tisz te let re ja nu ár 22-én, va sár nap dél előtt a pá pai re for -
má tus temp lom ban ke rült sor.

Ima he ti szol gá la ta it az Észa ki Egy ház -
ke rü let püs pö ke, dr. Fa bi ny Ta más az
or szá gos nyi tó al kal mon a Szent Ist ván-
ba zi li ká ban kezd te. Hét köz na po kon,
mint bu da vá ri lel kész, a Bu dai Egy ház -
me gyé ben  vál lalt  ige szol gá la to kat.
Hét főn a Mar git kör úti fe ren ces temp -
lom ban Mt 3,13–17 alap ján, a négy ős -
elem (föld, víz, tűz, le ve gő) ké pét fel -
hasz nál va tett bi zony sá got Is ten nek az
em be rek kö zött meg je le nő sze re te té -
ről. Szer dán az Al bert fal vi Szent Mi -
hály  ró mai  ka to li kus  temp lom ban
(képünkön) a meg kí sér tés tör té ne tén
(Mt 4,1–11) ke resz tül hív ta fel a fi gyel -
met Jé zus ne gye dik – őt ke reszt re fe -
szí té se kor érő –meg kí sér té sé re is. 

A ne gye dik al ka lom mal meg ren -
de zett mis kol ci  ima hét  zá ró al kal -
mán  a  püs pök  nem  tu dott  je len
len ni – Ma gassy Sán dor lel kész te -
me té sén vett részt –, így az Észa ki
Egy ház ke rü le tet  D. Sze bik Im re
nyu gal ma zott  püs pök  kép vi sel te.
Kü lö nö sen fon tos ez az észak ke leti
ré gi ót össze kap cso ló mis kol ci is ten -
tisz te let – ame lyen ró mai ka to li kus,
gö rög ka to li kus, re for má tus és evan -
gé li kus püs pök egy aránt rend sze re -
sen szol gá la tot vál lal –, hi szen en -
nek  „vi lá gi  hely szín”,  a  Mis kol ci

Egye tem ad he lyet, kö szön he tő en az
el kö te le zett ke resz tyén rek tor nak,
Pat kó Gyu lá nak.
Kér dé sünk re  vá la szol va  Fa bi ny

Ta más  el mond ta,  hogy  szá má ra
leg alább ilyen fon to sak a gyü le ke zeti
szin tű meg hí vá sok, a „bá zis szin tű
öku me né” hely szí nei is. Így pél dá -
ul a fe ren ce sek kel va ló kap cso lat tar -
tás kü lö nö sen ked ves szá má ra, mert
Szent Fe renc ke gyes sé ge  na gyon
kö zel áll a ké sőbb ki ala kult lu the ri
irány zat hoz. 
Az al bert fal vai szol gá lat tal kap cso -

lat ban a gyü möl csö ző együtt mű kö -
dést  em lí tet te  meg,  amely  leg fő -
képp  a  gyü le ke zet  ál tal  ala pí tott

Don Bos co Ka to li kus Ál ta lá nos Is ko -
la  fa la in  be lül  ta pasz tal ha tó.  Az
evan gé li ku sok  irán ti  nyi tott sá got
mu tat ja a di á kok nak az nap dél előtt -
re szer ve zett kö zös együtt lét, ame lyen
Soly már Gá bor bu da fo ki evan gé li kus
lel kész hir det te az igét.
Ugyan csak  szép  moz za na tai  az

ima hét nek – a pax hoz ha son ló an –
az öku me ni kus is ten tisz te le tek utá -
ni aga pék, ame lye ken a há zi gaz dák
lát ják ven dé gül a sok fe le ke ze tű gyü -
le ke ze tet.

g Hor váth-He gyi Áron

Öku me né min den szin ten

Aj tó az egy ség re – imaheti hírszőttes
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Ökumenikus ének- és zenekar a békéscsabai Kistemplomban
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– Püs pök úr sze mé lye sen csak egy szer
ta lál ko zott Or dass  La jos sal. Ha -
tott-e így is Ön re püs pök előd jé nek
sze mé lyi sé ge?
– Őszin tén  szól va nem ez  volt  a

meg ha tá ro zó. Ez a  ta lál ko zás ak kor
tör tént, ami kor már be fe jez tem a teo -
ló gi ai aka dé mi át, de még – az is mert
okok mi att – nem vol tam fel ava tott lel -
kész. Ta lán ka to na vol tam, vagy még
se géd mun kás… Or dass La jos ér dek -
lő dött a sor som iránt. El mond tam ne -
ki, mi tör tént ve lem, tu laj don kép pen
ez volt a ta lál ko zás egyet len té má ja. Ér -
dem ben  sok kal  in kább  ha tott  rám
mind az, amit hal lot tam ró la, il let ve ol -
vas tam ró la és tő le.

– Ja nu ár 8-án a De ák té ri ün ne pen
Ha fen scher Ká roly így fo gal ma zott
lau dá ci ó já ban: „Nem könnyű úton
ma radt az Úr is ten hű sé ges szol gá ja.
Az a ke reszt, ame lyet püs pök ként
ma gá ra vett, és nem dísz ként vagy al -
kal mi lag fél re te he tő ha tal mi jel vény -
ként hor dott, je lez te, hogy ko mo lyan
ve szi Ura sza vát: aki utá nam akar
jön ni, ve gye fel ke reszt jét. Több mint
jel kép ér té kű, hogy egy há za az ér te va -
ló há la adás je le ként an nak az Or dass
La jos püs pök nek a ne vét viselő díj jal
tün te ti ki, aki hi va tá sá ban és mun -
ká já ban pél da ké pe, lel ki aty ja volt.”
A lau dá ló vé gül a mél tó ság ról szó ló
„La u da mus te”-vel zár ta sza va it,
püs pök úr pe dig ak ként vá la szolt,
hogy sza va i val a meg tar tó, ke gyel mes
Is ten ről tett ta nú sá got. Ho gyan fo gad -
ta egyéb iránt a ki tün te tés hí rét?
– Annyi ra sa já tos és egye di kül de -

té se, man dá tu ma volt Or dass La jos -
nak,  hogy  egy ház ve ze tői  sze re pe,
te vé keny sé ge sen ki é hez nem ha son -
lít ha tó. Fél re ál lí tott sá ga, már tír sor -
sa pá rat lan az evan gé li kus egy ház ban.
Meg győ ző dé sem  sze rint  az  utá na
jö vők  kö zül  sen ki  nem  szol gál tat
ala pot sem mi lyen össze ve tés re. 
Va la mi kor ka rá csony tá ján tud tam

meg Gáncs Pé ter püs pök úr tól, hogy
én ka pom a dí jat. Azt mond tam ne -
ki is – ta lán más nak is –, hogy elég
am bi va lens  ér zé se im  van nak.  Egy -
részt mert úgy érez tem, hogy az Or -
dass-díj  alap sza bá lyá ban  fel so rolt
fel té te lek,  a  ben ne  meg ha tá ro zott
te vé keny sé gek nem mind il le nek rám.
Ezt nem ál sze rény ség ből mon dom –
én vé gez tem a mun ká mat, és nem hi -
szem, hogy a díj ban fog lalt „ér dem so -
ro zat” passzol na rám. Ugyan ak kor kár
vol na ta gad ni: érez tem, hogy egy faj -
ta meg be csü lés is meg fo gal ma zó dik
a díj oda íté lé sé ben. S volt ben nem egy
kis  szar kaz mus  is: hogy ez zel most
már „ne kem ad tak min den dí jat” – el -
in dult a Köz tár sa sá gi Ér dem rend kö -
zép ke reszt jé vel, foly ta tó dott a Győr
vá ro si Szent Lász ló-érem mel vagy a
pan non hal mi Szent Már ton-ér dem -
rend del,  és  most  ezt  a  so ro zatot
megkoronázza az Or dass-díj … 

– Jú ni us ban itt, szem ben – aho vá
püs pök úr fo ga dó szo bá já nak ab la ka
néz –, az Öreg temp lom ban és az
ud va ron meg ha tó püs pö ki há la adó
bú csú-is ten tisz te le ten volt je len a ke -
rü let – de ak kor sem túl zok, ha azt
mon dom: az egész egy ház – né pe.
Most, bő fél év vel ké sőbb ho gyan te -
kint vissza ar ra a nap ra?

– Biz tos,  hogy  aki  el kö szönt,  és
akik  az  el kö szö nőt  bú csúz tat ták,
mind annyi an  érez ték,  hogy  nem -

csak sze mé lyes sors ban, élet fo lya mat -
ban je lent ce zú rát az a nap, ha nem bi -
zo nyos  ér te lem ben  vé ve  szük ség -
sze rű en az egy ház ke rü let éle té ben is.
Ha csak ar ra gon do lunk, hogy egy
„is me rős” után jön egy még „is me ret -
len”, a vál to zá sok min dig el gon dol -
kod tat ják az em be re ket.

– Mi tör tént az el múlt fél év ben?
–  Ha  szol gá lat ra  kér nek,  igyek -

szem el vál lal ni; Győ rött is rend sze -
re sen vé gez tem szol gá la tot, és má sutt
is fel kér tek igét hir det ni. Pár do log -
hoz nem ju tot tam még hoz zá, van,
amit ha lo ga tok: né hány bon tat lan do -
boz is van még a szek ré nyem al ján. 

– Ír ni van-e ked ve? Ide je? Püs pök -
pub li cisz ti ká it min dig nagy öröm mel
fo gad ták la punk nak, az Evan gé li kus
Élet nek az ol va sói az új ság har ma dik
ol da lán. Eze ket az írá so kat a Lu ther
Ki adó a ne ve ze tes jú ni u si is ten tisz te -
let re meg is je len tet te kö tet be gyűjt ve…
– Ír ni csak nagy rit kán van ked vem!

Na gyon ne he zen író em ber va gyok!
Szá mom ra igen ne héz fel adat az írás.

– Nem hi szem el! Hi szen püs pök úr
olyan gör dü lé ke nyen fo gal maz!
– Pe dig ez így van… és ezt so ha -

sem tit kol tam. Az ige hir de tés ter mé -
sze te sen más ka te gó ria. Cik ket ír ni,
írás ban  fo gal maz ni  azon ban  nem
sze re tek. A  könyv meg je le né se  vi -
szont igen nagy öröm és meg le pe tés
volt szá mom ra jú ni us 18-án. A püs -
pök pub li cisz ti kák  so ro za ta  ta valy
nyá ron fe je ző dött be a lap ban, de be -
val lom, én már egy-két év vel ko ráb -
ban is ja va sol tam, hogy hagy juk ab -
ba,  püs pök tár sa im mal  „boj kot tál -
juk” ezt a ro va tot, ám T. Pin tér Ká -
roly fő szer kesz tő úr kel lő en „erő sza -
kos” volt, és nem ak cep tál ta a vé le -
mé nyün ket…

– Ak kor te hát, ha ez a hely zet –
amin a ma gam ré szé ről még min dig
mód fe lett cso dál ko zom –, nem vár ha -
tunk em lék ira tot, összeg zést sem püs -
pök úr tol lá ból? Pe dig nem akár mi lyen
év ti zed püs pö ki szol gá la ta áll Ön mö -
gött. A du nán tú li egy ház ke rü let új já -

szer ve zé se, „irány ba ál lí tá sa”, iden ti tá -
sá nak meg te rem té se a ma gyar egy ház -
tör té net ré szé vé tet te Itt zés Já nos evan -
gé li kus (el nök-) püs pök ne vét…
– Azt gon do lom, a püs pö ki je len -

té sek, a szol gá la ti nap lók kel lő en ala -
pos tá jé koz ta tást ad nak azok nak, akik
ez után az idő szak után ér dek lőd nek.
Nem gon do lok ar ra, hogy me mo árt
ír jak. Nemcsak az írás mi att, ha nem
mert lé nye gé ben ott van min den fon -
tos  ezek ben  a  do ku men tu mok ban.
Ami  pe dig  nem  tar to zik  a  nyil vá -
nos ság ra, ar ról most sem ír nék… 

Le het, hogy nem ta nul ság nél kü li ez
a bő tíz év – ha egy szer va la ki disszer -
tá ci ó ként,  szak dol go zat ként  fel  kí -
ván ja  dol goz ni  a  du nán tú li  ke rü let
meg szün te té sé nek  és  új ra in du lá sá -
nak tör té ne tét, a ke rü le ti irat tár ban ta -
lál hoz zá bő sé ges anya got. És D. Ke -
ve há zi Lász ló szer kesz té sé ben ép pen
ta valy jú ni us ra je lent meg egy nagy -
sza bá sú  egy ház tör té ne ti  mun ka  az
egy ház ke rü let  tör té ne té ről. Ma gam
te hát nem ter ve zek írást. 

– Té ve dek, ha azt mon dom: az el -
nök-püs pök ként Ön re há ru ló fel ada -
tok je len té keny há nya da – mi nisz té -
ri u mi tár gya lá sok, har cok, bü rok rá cia
– nem áll ha tott kö zel a sze mé lyi sé gé -
hez? Még is el kel lett vé gez nie… Szá mít -
ha tott per sze el nök tár sá ra, Prőh le
Ger gely or szá gos fel ügye lő re, il let ve
előbb Ha fen scher Ká roly, utóbbKá kay
Ist ván or szá gos iro da igaz ga tó ra…
– Va ló ban, az el nök-püs pö ki meg -

bí za tás nak ez a bü rok ra ti kus, időn -
ként na gyon for má lis fel ada ta nem
állt iga zán kö zel a szí vem hez – kö te -
les ség nek érez tem, amely nek az egy -
há za mért igye kez tem ele get ten ni. Ha
ma ga mért kel lett vol na csi nál nom, én
na gyon ha mar le zár tam vol na eze ket
a tár gya lá so kat. Sú lyos bi zal mi de fi -
ci tek vol tak 2010-ig ab ban a part ne -
ri kap cso lat ban. Sze mé lye sen azért
érez tem na gyon ter hes nek ezt a fel -
ada tot, mert gyak ran nem volt hi te -
les a tár gya ló fél. De nem is volt min -
dig in ten zív a ta lál ko zá sok so ra. 
Rö vi den: so ha nem fo gott el az a faj -

ta iz ga lom a Sza lay ut cai mi nisz té ri -
um  vagy  a  Par la ment  be já ra tá nál,
mint  amely  a  győ ri  öreg temp lo mi
szó szék lép cső jé nél a mai na pig be tölt.
S ha már itt tar tunk, és van le he tő sé -
gem a nyil vá nos ság előtt új ra tisz táz -
ni  egy  fél re ma gya rá zást:  pon to san
ezért mond tam le 2010 no vem be ré -
ben az el nök-püs pök ség ről, hogy ne
én kezd jek el az ak tí vab bá vá ló kap -
cso la tok  ide jén  a  kor mánnyal  tár -
gyal ni, hi szen tud tam, hogy fél év múl -
va nyug díj ba me gyek. Ve gye át az, aki

a to váb bi ak ban a kor mány zat part ne -
re lesz. És min dig a püs pök a part ne -
re a kor mány nak – ez a ka to li kus do -
mi nan cia mi att van így. Ez volt a le -
mon dá som oka. Csa ló dást oko zott,
hogy so kan nem ér tet ték meg vagy fél -
re ma gya ráz ták. Le mon dá si ter ve met
ter mé sze te sen jó elő re je lez tem el nök -
tár sam nak, Prőh le Ger gely nek  és  a
püs pök tár sak nak is.

– Idén vá lasz tá sok lesz nek egy há -
zunk ban. Mit vár püs pök úr a tiszt -
újí tás tól? Mi re in te né egy há zunk né -
pét, a je len le gi és le en dő tiszt ség vi se -

lő ket? Mit he lyez ne a vá lasz tók és a
vá lasz tot tak szí vé re?
– Elő ször is: annyi fel ada tot fog ez

je len te ni va la mennyi szin ten, hogy
őszin te  rész vét tel  gon do lok  rá juk.
Ugyan ak kor  van  ben nem  egy  kis
elé ge det len ség és szo mo rú ság is. A
leg utol só zsi na ti  je len té sem ben el -
mond tam: az a nagy fo kú ér dek te len -
ség,  ami  köz ügye ink  iránt  meg fi -
gyel he tő gyü le ke ze te ink ben, nem jó
irányt je löl ki. Pél da: öt ezer lel kes gyü -
le ke zet ben  fel ügye lő vá lasz tó  köz -
gyű lé sen  há rom száz het ven em ber
vesz  részt.  Lel kész vá lasz tás kor  is
ha son ló a hely zet. Kés he gyig me nő
vi ták zaj la nak, hogy ki le gyen a lel -
kész, ka pom a le ve le ket a püs pö ki hi -
va tal ba – majd ki de rül, hogy a gyü -
le ke zet tag ja i nak ti ze de sem vá laszt.
Mert nem men nek el a köz gyű lé sek -
re. De nem új je len ség ez egyéb ként… 
An nak  ide jén  a  zsi na ton  is  el -

mond tam, hogy sze ren csés lett vol -
na egy egy sze ri dön tés sel a gyü le ke -
ze ti és az egy ház me gyei szin tet el vá -
lasz ta ni a ke rü le ti től és az or szá gos -
tól. Ha ek ko ra az ér dek te len ség, fé -
lek, egy ilyen in ten zív vá lasz tá si so -
ro zat a vé gé re – vagy már a de re ká -
ra – el fog ja fá rasz ta ni gyü le ke ze te -
in ket. Bár csak ne  len ne iga zam, és
nagy len ne az ak ti vi tás! 
Hi ány ér ze tem van egy há zunk ve -

ze tő tes tü le te i nek dol gá ban is. Itt sze -
ret ném el mon da ni: a ma gam ré szé -
ről na gyon nagy egyet nem ér tés sel
fogadtam, hogy a jö vő ben a gyü le ke -
ze tek  he lyett  a  zsi nat  vá laszt ja  az
or szá gos fel ügye lőt. A lap nyil vá nos -
sá ga előtt nem aka rom ezt a dön tést
ér tel mez ni, bár van ez zel kap cso la tos
vé le mé nyem. Az egyet nem ér té se met
ha tá ro zot tan sze ret ném ki fe jez ni eb -
ben az ügy ben.

– Fá sult ság – le het er re ma gya rá -
zat a tár sa dal mon, mind annyi un kon
lé vő nyo más, a lét bi zony ta lan ság?
– Tény, hogy ne héz idő ket él az or -

szág, ám saj nos itt több év ti ze des fo -
lya mat esz ka lá ló dá sát lá tom, és fé lő,

hogy mos tan ság kö ze le dik a vég ki fej -
let  fe lé.  De  ál men te ge tő zés  len ne
min dent  er re  fog ni.  Itt  más,  mé -
lyebb okok van nak. Pél dá ul, hogy a
dik ta tú ra év ti ze de i ben a de mok rá cia
nem csak a tár sa da lom ban, ha nem az
egy ház ban  is  le  volt  épít ve. A mai
nehéz, anya gi gon dok kal ter hes idő -
ben, a nem zet jö vő jé ért ag gó dó köz -
élet ben  még  ve szé lyez te tet teb bek
va gyunk az egy há zi te vé keny sé get il -
le tő en. De nem sza bad fel ad ni, ami
raj tunk áll, meg kell ten nünk az ér -
dek te len ség el len.

– Vé ge ze tül: ho gyan lát ja püs pök
úr ha zánk és per sze Eu ró pa je len le -
gi hely ze tét? Vé le mé nye sze rint meg
kell-e szó lal nia az egy ház(ak)nak, s ha
igen, mi kor, mi lyen ér te lem ben?
– Nem tit ko lom, hogy öröm volt

ben nem a 2010-es vá lasz tá sok ered -
mé nye lát tán. A pél dát la nul nagy fel -
ha tal ma zás azon ban nem se gít a mér -
sé kel ten gon dol ko dó és mér sé kel ten
lép ni aka ró kor mány za ti té nye zők nek.
Stí lu sá ban és tar tal má ban ez az út hen -
ger hez ha son ló rá me nős ség nem az,
ami re szá mí tot tam. A leg jobb ügye -
ket le het ne tü rel me seb ben, négy év -
re el oszt va ter vez ni és vég hez vin ni. És
más kom mu ni ká ci ós stí lus sal. 
Ugyan ak kor meg va gyok győ ződ -

ve ar ról, hogy nem csak a két har ma -
dos fel ha tal ma zás pél dát lan, ha nem
az el len zék ma ga tar tá sa is. Az elő állt
hely ze tért vi selt fe le lős sé gük ről nem
sza bad meg fe led kez ni ne kik sem, és
ne künk sem. Ag go da lom ra ad okot,
hogy egy ilyen, a nem zet kö zi vi har -
nak  ki tett  kis  or szá gon be lül  is  ily
mér ték ben  egy más nak  fe szül nek  a
kü lön bö ző po li ti kai ol da lak.
Nem hall gat ha tom el azt sem, hogy

új ra meg új ra meg lep, amit az em ber
ugyan év ti ze dek óta sej tett, de ilyen
mar kán san ed dig nem je lent meg: va -
ló já ban mennyi re nem az ideo ló gia,
nem a mo rá lis együtt gon dol ko dás,
ha nem  a  pénz  ha tal ma  ha tá roz za
meg a nem zet kö zi éle tet az Eu ró pai
Uni ó ban  is. Mo rá lis  kér dé sek  nem
szá mí ta nak, csak az el ér he tő nye re ség
ha tá roz za meg a dön té se ket. A mo rá -
lis kér dé sek sem mo rá lis össze füg gés -
ben je len nek meg. Ez mély sé ge sen el -
ke se rít. Eb ben az össze füg gés ben ki -
fe je zet ten örül nünk kell an nak, hogy
az Eu ró pai Unió alap ok má nya nem
utal a ke resz tény ség re. Mert az vi lág -
bot rány lett vol na. Ez mél tó az uni ó -
hoz – nem ez a jó, de eb ben leg alább
kö vet ke ze tes –: nem be szél ró la, és
nem is él a sze rint. 
Sok ke let-kö zép-eu ró pai pol gár nak

hul lott le a há lyog a sze mé ről, és éb -
redt  rá,  hogy  prob lé má ink  dön tő
több sé ge  va ló já ban  nem  Ke let ről,
ha nem Nyu gat ról szár ma zik. Ta lán
erőt len né  vált  az  eu ró pai  ke resz -
tyén ség. Ez az esz te len és glo bá lis ka -
pi ta liz mus lé lek ölő és em be ri éle tet
nyo mo rí tó. Nincs erőnk vagy kész -
sé günk,  szán dé kunk,  hogy  iga zán
szem be száll junk ve le. 
Kell-e szól nia az egy ház nak? Olyan

idő szak jött el is mét, ami kor azt kell
ten ni, amit az Úr is ten az őr ál lók fel ada -
tá ul adott: el kell mon da ni az üze ne -
tet! Ha hall gat nak rád, ak kor meg men -
tet ted a lel kü ket. Ha nem hall gat nak
rád, ak kor nem tud tál raj tuk se gí te ni,
de  a  ma gad  lel két  meg men tet ted.
Ilyen ér te lem ben az egy ház fe le lős sé -
ge oszt ha tat lan, ha két irá nyú is. Fe le -
lős az egész kö zös sé gért – nem csak
az egy ház né pé ért –, a le he tő sé ge vi -
szont  csak  ennyi.  Szól jon. Ki ált son.
Mond ja el az Úr is ten üze ne tét. Ta lán
lesz nek –  előbb vagy utóbb –,  akik
meg hall ják, és ko mo lyan ve szik. 

g Kő há ti Do rottya

Őr ál lók ként ki ál ta ni
Győ ri ta lál ko zás Itt zés Já nos nyu gal ma zott püs pök kel

b Ta valy nyá ron vo nult nyug ál lo mány ba IttzésJános, a Nyu ga ti (Du nán -
tú li) Egy ház ke rü let püs pö ke. Az Or dass La jos-díj 2011. évi ki tün te tett -
je ként ja nu ár 8-án, a Bu da pest-De ák té ri temp lom 11 óra kor kez dő dött
is ten tisz te le tén ve het te át – több év ti ze des, ki emel ke dő lel ki pász to -
ri, ige hir de tői, egy ház ve ze tői szol gá la tá nak el is me ré se ként – a Ma gyar -
or szá gi Evan gé li kus Egy ház leg ran go sabb dí ját. Né hány nap pal ké sőbb
győ ri ott ho ná ban be szél get tünk – az Or dass-díj tól el ér kez ve az őr ál -
lók fe le lős sé gé ig…
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– Könnyű dol ga van a fes tő nek, a
szob rász nak – kez di az em lé ke zést –,
öt-hat évig okít ják, és mű vész lesz be -
lő le. De a ka ri ka tu ris tá nak nincs is ko -
lá ja. Ami óta vi lág a vi lág, mi min dig
el ve télt gra fi ku sok vol tunk. Gon dol -
junk itt az egyik leg na gyobb ra, Jan kó
Já nos ra, aki az 1800-as évek vé gén a
Bor sszem Jan kó sztár raj zo ló ja volt. A
fes tő mű vé szet fe lől kö ze lí tet te meg a
dol go kat, a ré gi, Pe tő fi-fé le tíz fo rin to -
son ott van há tul a ké pe… 
Kik űzik ezt a fur csa szak mát? El -

ső sor ban azok, akik nek gye rek ko ri
in dít ta tá suk  van.  Én  ren ge teg  il -
luszt rált köny vet, új sá got, dia fil met
kap tam  a  szü le im től. Min de nütt  a
kép do mi nált. És kü lön sze ren csém
volt, hogy édes apám hu mo ros em ber
volt;  ott hon  is  min dig  na gyon  jó
han gu lat  ural ko dott.  Nem  kel lett
mást csi nál nom, csak fi gyel nem.

– Mi kor lett eb ből tu da tos raj zo lás?
–  Ti zen nyolc  éve sen  el men tem

nyom dász nak. Ak kor már elég ügye -
sen raj zol tam, így négy ké pet kel lett
csi nál nom no vem ber 7-ére a nyom -
dai hír adó ba. Meg mon dom őszin tén,
elő ször csi kor gott a do log, de szil -
vesz ter re már az egész új sá got én raj -
zol tam, mind a ti zen hat ol dalt.

– Ho gyan szü le tik egy-egy rajz?
– Tíz évig vol tam a Nép sza va ka -

ri ka tu ris tá ja. El kel lett ol vas nom a ve -
ze tő hírt, ar ra ké szí tet tem két-há rom
meg ol dást.  Ami kor  a  szer kesz tőm
meg lá tott  váz lat fü zet tel  a  ke zem -
ben, min dig meg kér dez te: „Ma min
ne vet az or szág?” 
A na pok ban utaz tam a bu szon, a

fá radt, ki me rült, ti zen há rom-ti zen -
négy éves di á kok ott fe küd tek az ülé -
se ken, és ar ra gon dol tam: „Úr is ten,
meg öre ged tem, vég re áll ha tok a bu -
szon.”  Így  szü le tik  a  ka ri ka tú ra  –
meg for dí tok bi zo nyos élet hely ze te -
ket. En gem még úgy ta ní tot tak: „Kis -
fi am, amed dig idős bá csik és né nik
áll nak a vil la mo son, ad dig te ne ülj le.
Ha ülsz, add át a he lyed ne kik. Egy -
szer te is öreg és fá radt le szel.” Ez ré -
gen arany sza bály volt, és eh hez tar -
tot tuk ma gun kat.

– Mer re ka nya ro dott az élet út ja?
– A Kos suth Nyom da után jött az

MGM és a Pénz ügyi és Szám vi teli
Fő is ko la. Ép pen ak kor írt ki a Nép sza -
va pá lyá za tot, Ka ján Ti bor négy em -
bert ja va solt. A fő szer kesz tő, Ge de -
on Pa li bá csi csak annyit kér de zett:
ki tud fe jet raj zol ni? Én tud tam egye -
dül, így azon nal föl is vet tek. 
1989-ben meg ke re sett egy vál lal -

ko zó, és a sem mi ből el in dí tot tuk az
új Sza bad Száj cí mű he ti la pot. Olyan
si ke re sen, hogy a nul lá ról föl men tünk
a  het ven öt ez res  pél dány szám ra.
Meg tud tam,  hogy  meg üre se dik  a
Lu das Ma tyi szer kesz tő sé ge. Dob -
ban tott egy egész szer kesz tő ség. Ak -
kor,  a  rend szer vál tás  haj na lán  egy
ügyes hu szár vá gás sal si ke rült el fog -
lal nom a had ál lá so kat. A jós lás el le -
né re két és fél évig ve zet tem a Lu dast,
s most utó lag úgy ér zem, ez volt pá -
lyám csú csa! Áru kap cso lás sal ér té ke -
sí tet ték a la pot: itt van a rá dió új ság,
itt van a Ma tyi – így együtt az utol -

só da ra bot is el ad ták a rik kan csok.
Eb ben  az  idő szak ban  hat száz ezer
pél dány fo gyott.

– Em lék szem, az Új Ma gyar or szág -
ban is re mek raj zo kat pub li kált.
– Olyan gyors volt a nyom da ipar

fej lő dé se, hogy pár év alatt meg szűnt
a szak mám. Tör tem a fe je met, hogy
mit csi nál jak, ha meg szű nik a la pom.
Az új ra in dí tott Lu das nál vol tam, ké -
sőbb egy ven dég lő ben raj zol tam port -
ré kat: a leg szim pa ti ku sabb ven dé ge -
ket kel lett meg örö kí te nem. 
Szép las san, szí vó san meg ra gad -

tam ezen a pá lyán, egy re több hely -
re hív tak, min den ki port ré ka ri ka tú -
rát akart ké szít tet ni. Az Es ti Hír lap -

nál vol tam 1996–97 kö zött, majd a
Kis Új ság mel lék le tét bíz ták  rám a
kis gaz dák… Ba lázs Fe có a te le ví zi ó -
nak ké szí tett mű sort Év sza kok cím -
mel: négy ven dég gel tár sal gott, majd
zon go rá hoz ült, da ná szott, és a vé gén
be mu tat ta a raj za i mat. Két éven ke -
resz tül csi nál hat tam, s en nek az es ti
mű sor nak kö szön het tem, hogy meg -
is mert az or szág.

– A név jegy kár tyá ján az is raj ta
van, hogy szi lu ett mű vész…
– Ez a leg fi a ta labb haj tás: 2000 de -

cem be ré ben volt az el ső fel lé pé sem
Bu da pes ten. We im ar ban, a mú ze um -
ban köz pon ti he lyen van Goe the szi -
lu ett je;  ná lunk  1945-ben  en nek  a
mű faj nak vé ge lett. A Szín há zi Élet cí -
mű  lap ban  az  „Ar c ha lá szat”-ban  a
szi lu et tek ről fel kel lett is mer ni a hí -

res szí né sze ket. A fény ké pe zés tér hó -
dí tá sá val meg csap pant az árny kép je -
len tő sé ge. Et től füg get le nül kül föl dön
lé te zik,  Né met or szág ban  van  egy
ilyen mú ze um, Svájc ban pe dig ha tal -
mas  ha gyo má nya  van,  négy éven -
ként sziluettfesz ti vált ren dez nek. 
So kan nem tud ják a szó je len té sét:

iga zá ból a szi lu ett egy fran cia pénz -
ügy mi nisz ter nek  a  ne ve…  Mi kor
elő ször ké szí tet tem ilyet, bi zony ba -
goly lett be lő le. Ki kel lett dol goz nom,
hogy a fér fi fér fi , a nő pe dig nő le -
gyen… Meg kel lett ta nul nom a fo gá -
so kat, hogy mi lyen anya gok ból ké -
szül jön, mi lyen esz kö zö ket hasz nál -
jak hoz zá. 
Kö ve tő im is let tek. A leg na gyobb

ve tély tár sam  a  lá nyom,  aki vel  mi
vol tunk  a  Dlu ho duó, és  sok szor
ket tőn ket  kér tek  ren dez vé nyek re.
Min dig azt hit tem, a fi am fog ja ezt a
rajz te het sé get örö köl ni, de meg le pe -
té sem re nem így lett.

– Éle tünk te le van fo nák sá gok -
kal…
–  Negy ven  éve  raj zo lok.  Ilyen

hosszú idő alatt az em ber meg is me -
ri és meg ta nul ja a szak má ját. Van nak,
akik órá kon át ke re sik a meg ol dást,
le het, egész nap, én a leg több mun -
ká mat fél óra alatt be fe je zem. Mes -
te rem nek tar tom Zó rád Er nőt; gyűj -
te mé nyes ki ál lí tá sá ra a ró la ké szült
port ré mat  nyom tat ták  ki.  Ahogy
vissza em lék szem, nyolc-tíz perc alatt
raj zol tam  meg .  Pél da ké pem  volt
min dig, és az élet nagy aján dé ká nak
tar tom, hogy több ször is jár hat tam
ná la. Ezek olyan be szél ge té sek vol tak,
hogy ebéd után kez dőd tek, és ké ső
es te úgy kel lett el za var ni. A kép re gé -
nyek mel lett a ka ri ka tú rái is tö ké le -
te sek vol tak.

– Ho gyan fo gad ta a sa ját hat va na -
dik szü le tés nap ját?
– Ami vár ha tó volt, be kö vet ke zett:

én is hat van éves let tem! Egy szer azt
mond ta egy idős mű ve ze tő a nyom -
dá ban,  hogy  a  ka ri ka tu ris ta  har -

minc éves ko rá ban szü le tik. Ad dig ra
gyű lik össze annyi élet böl cse let, ami -
vel már le het kez de ni va la mit. Ha ez
igaz,  ak kor  fe le olyan  idős  va gyok,
mint amennyi nek mon da nak. Ta lán
előt tem az élet. 
Már  min dent  meg raj zol tam,  és

an nak az el len ke ző jét is. Vá rom az új
ki hí vá so kat, té má kat. Ez egy jó szak -
ma. Ha egész sé ges vagy, ak kor so ká -
ig le het csi nál ni. Per sze fel ve vőpi ac
is kel le ne, ami na gyon beszű kült. A
mai fi a tal szer kesz tők nem néz nek
kül föl di la po kat, és nem tud ják, hogy
ott a ka ri ka tu ris ta ugyan olyan meg -
be csült tag ja egy szer kesz tő ség nek,
mint egy ve zér cikk író. Sok szor egy
rajz  töb bet  mond  el,  mint  a  leg -
hosszabb írás. 

g Feny ve si Fé lix La jos

Iró nia és íté let
Be szél ge tés Dlu ho polsz ky Lász ló ka ri ka tu ris tá val

b Ke re sem a há zat az ut ca vé gén: el hagy tam a pa pírt, amely re a cí met
ír tam, s csak a szám ra em lék szem. Vá rat la nul ér de kes ka pu táb lát ve -
szek ész re: a Pus kás Öcsi név ben 6 : 3-as föl irat. Meg van! – ki ál tok
föl, és be nyi tok az ala csony ke rí té sen. Szo lid, szé pen be ren de zett la -
kás az eme le ten; az asz ta lon a kö ze li ka rá csony dí szei, sü te mé nyek
és for ró ká vé. A fa la kon egy-egy kor társ vi dám raj za és ZórádErnő
szí nes port ré ja. Vendéglátóm leg ked ve sebb mes te re, a kép re gény -
raj zo ló, fes tő, gra fi kus, il luszt rá tor, Bu da vár dísz pol gá ra most len -
ne száz éves. Itt ülünk és be szél ge tünk. Kint tél van, föl gyul lad nak
az es ti fé nyek. Az EvÉletnek is készséggel rajzoló DluhopolszkyLász-
lót elő ször szak má já ról kér de zem: ho gyan szü le tik a ka ri ka tu ris ta?

Egy  al ka lom mal  ér de kes  ha son lat
hang zott el a te rem tés sel kap cso la -
to san. Szó esett egy ha tal mas to rony -
ház ról, amely ma gá tól so ha sem szü -
let het meg, és amely nek lét re jöt té hez
al ko tó ra és  a  be vitt in for má ci ó ra
van szük ség. Eb ben az eset ben ma -
gá ra az em ber re és az épí tész mér nö -
kök szak mai tu dá sá ra. Ezen gon do -
lat men tén el kép zel he tünk egy szét -
do bált já té kok kal te li gye rek szo bát is,
ahol be fek te tett mun ka nél kül so ha -
sem lesz rend, a ver seny au tó és a já -
ték ba ba nem ke rül ma gá tól a polc -
ra. Vagy egy cso dá la tos öt vös re me -
ket, mely szép ér zék és kéz ügyes ség
nél kül alig ha ké szül het el, nem vál -
hat tu laj do no sá nak éké vé. És foly tat -
hat nánk a ha son la tok so rát…
Ha pe dig az em ber ké pes az al ko -

tás ra, dő re ség azt fel té te lez ni, hogy
a vi lág egye tem nagy lép té kű szer ke -
ze ti egy sé gei, a ga la xis hal ma zok, az
eze ket al ko tó csil lag vá ro sok, az ezek -
ben ta lál ha tó nap rend sze rek, il let ve
ma ga az élet és az em ber ke let ke zé -
sé nek hát te ré ben egy-egy vé let len fi -
zi kai vagy ké mia fo lya mat, al ko tó nél -
küli ese mé nyek so ra áll na. Per sze egy
ide je sze re tik, ha ezt hin nénk. Mind -
ezt a ter mé szet tör vé nyei sza bá lyoz -
zák – mond ják, de ar ra már nincs ép -
kéz láb vá lasz, hogy tör vé nyek meg -
al ko tá sa le he tet len tör vény ho zó nél -
kül. En nek a gon dol ko dás mód nak az
ere de te jól nyo mon kö vet he tő: az is -
ko lai  tan köny vek ben  és  a  köz be -
széd ben csak elő nyös ar cát fel vil lan -
tó fel vi lá go so dás esz me rend sze ré nek
val lás el le nes ter mé ke.
Az el múlt szá zad ban ma ga a ter -

mé szet tu do mány  szol gált  ér de kes
bi zo nyí té kok kal a te rem tés re. Az ős -
rob ba nás el mé le té nek alap ján bebi -
zo nyí tot ták, hogy a vi lág egye tem,
amely ben élünk, nem lé te zett örök -
től fog va, ha nem meg kö ze lí tő leg ti -
zen négy mil li árd esz ten dő vel ez előtt,
egy rend kí vül sű rű és rend kí vül for -
ró,  pont sze rű  ál la pot ból  fej lő dött
ki,  és  az óta  is  fo lya ma to san  tá gul.
Koz mo ló gi ai ér te lem ben te hát volt
kez det, ame lyet az Al ko tó nak kel -
lett út já ra in dí ta nia, bár en nek ki -

mon dá sá ra az alap ve tő en ma te ri a -
lis ta szem lé le tű tu do mány már nem
vál lal ko zik. 
Nem  le het  két sé günk,  hogy  az

égi tes tek  fej lő dé se,  koz mo gó ni á ja
elő re  el ter ve zett  mó don,  a  vi lág -
egye tem  mű kö dé sé be  táp lált  in -
for má ci ók  alap ján  fo lyik,  hi szen
ne he zen  hi he tő,  hogy  egy  olyan
bo nyo lult egy ség, mint mond juk a
Mars, a vö rös boly gó, csu pán vé let -
le nek so rán lesz olyan ná, aho gyan
mai ál la po tá ban a föl di táv csö vek és
az oda lá to ga tó űr szon dák so ra lát -
ja, min den ap ró rész let re ki ter je dő -
en vizs gál ja.
Az  em ber,  mond hat nánk,  egy

fel fú jó dó lég gömb bel se jé ben moz -
gó ap ró élő lény – amely hez ha son -
ló élő szer ve zet azon ban egyet len egy
sem is mert a koz mosz ban. Lé tez ni
ta lán lé tez het más hol is, de er re ez
idá ig  nincs  sem mi lyen  kéz zel fog -
ha tó  bi zo nyí ték.  A  Föl dön  élő  te -
remt mény ki ala ku lá sa és fej lő dé se,
min den na pi élet funk ci ói, az örök lő -
dés  fo lya ma ta  elő re meg írt  „prog -
ram” sze rint zaj lik, gon dol junk csak
a  DNS-mo le ku lák kal  kap cso la tos
tu do má nyos ku ta tá sok ered mé nye -
i re, a bio ló gi ai in for má ci ók tá ro lá sá -
ra és ge ne rá ci ó ról ge ne rá ci ó ra tör -
té nő át adá sá ra.
Ha csak eze ket a té nye ket te kint -

jük, szá munk ra tel je sen nyil ván va ló
az Al ko tó – mond juk ki nyíl tan: Is -
ten – je len lé te, szer ve ző ere je. Még
ak kor is, ha gyak ran ezen tu do má -
nyos ku ta tá sok fo lya ma tá nak, ered -
mé nye i nek szak sze rű meg fo gal ma zá -
sa, sőt csak a meg ér té se is meg fe le -
lő kép zett sé get igé nyel. Ám ma gá tól
egy vas szög sem ke let kez het. 
Re mél jük,  idő vel  mind ezt  nem

csak mi, val lá sos em be rek gon dol juk
majd így, ha nem azok szá má ra is vi -
lá gos lesz, akik ről Pál apos tol Ró ma -
be li ek hez írt le ve lé ben a kö vet ke ző -
kép pen szól: „Az Is ten ká bult ság lel -
két ad ta né kik; sze me ket, hogy ne lás -
sa nak, fü le ket, hogy ne hall ja nak,
mind e mai na pig.” (11,8; Ká ro li-for -
dí tás)

g Re zsa bek Nán dor

Te rem tés 
és ter mé szet tu do mány
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b „Nem azért kell re vi de ál ni a Ká -
ro li-Bib li át, hogy Ká ro li ne ve
ne me rül jön fe le dés be, ha nem
azért, hogy az a ha tás, ame lyet a
Ká ro li-for dí tás év szá za do kon
ke resz tül a nem zet re gya ko rolt,
to vább él jen” – ol vas ha tó a
www.karolibiblia.hu honlapon.
A re for má tus, evan gé li kus és
bap tis ta egy ház be vo ná sá val
1996-ban ala pí tott Pro tes táns
Mé dia Ala pít vány tá mo ga tá sá val
és meg bí zá sá ból ké szült el a Ká -
ro li-Bib lia leg újabb re ví zi ó ja. 
A több évig tar tó mun ká ban
re for má tus, evan gé li kus és bap -
tis ta teo ló gu sok, lel ké szek, nyel -
vé szek és iro dal mi szak te kin té -
lyek vet tek részt.

Ba ra nyi Jó zsef, a Pro tes táns Mé dia
Ala pít vány el nö ke már több mint egy
év ti zed del  ez előtt  szor gal maz ta  a
Ká ro li-Bib lia  újabb  szö veg re ví zi ó -
ját. 2007-ben meg je len he tett az Új -
tes ta men tum. A  szö veg gon do zói
mun ka túl nyo mó ré szét dr. Koz ma
Zsolt ko lozs vá ri teo ló gi ai pro fesszor
vé gez te el. 2011 ka rá cso nyán pe dig
nap vi lá got lá tott a tel jes Szent írás. Az
Ótes ta men tum szö ve gé nek re ví zi ó -
ját Széll Bul csú kis pes ti evan gé li kus
lel ké sz vál lal ta föl. Mun ká ju kat szu -
per re vi zo rok, il let ve a ma gyar iro da -
lom és az iro dal mi nyelv el kö te le zett
mű ve lői se gí tet ték. 
Az  1590-ben  nap vi lá got  lá tott

fordítás, a vi zso lyi Bib lia ér té ke és ér -
ték ál ló sá ga vi tat ha tat lan. Ugyan ak kor
az is tény, hogy a Bib li át ol vas ni és ér -
te ni aka rók ré szé ről idő ről idő re igény
mu tat ko zik ar ra, hogy az anya nyelv
vál to zá sa nyo mán a ma gyar ra for dí -
tott Szent írás szö ve gét hoz zá iga zít sák
az adott kor nyelv állapotához. Két, két
és fél év ez re des iro dal mi mű ről lé vén
szó,  a  Szent írás  ré gen  élt  em be rek
gon do lat vi lá gát, Is ten- és em ber ké pét
tár ja  elénk.  A  for dí tá sok,  re ví zi ók
hidat jelentenek az ókor és a min den -
ko ri je len kö zött. Így volt ez a 16. szá -
zad ban, és így van ez ma is.
Ami kor  Je ro mos a  ko ráb bi  la tin

for dí tá sok re ví zi ó já val, il let ve sa ját bib -
lia for dí tá sá nak  el ké szí té sé vel  lét re -
hoz ta a Vul ga tát, kor tár sai – új sze rű -
sé ge mi att – el ke se re det ten tá mad ták,
és mű ve csak hosszú idő alatt vált el -
fo ga dot tá. Ugyan ezt a for dí tást Lu ther
ko rá ban már egy ér tel mű en el avult nak
te kin tet ték, oly annyi ra, hogy a re for -
má to r  bib lia for dí tók már  ki in du ló -
pon tul sem tud ták el fo gad ni, ha nem
vissza nyúl tak az ere de ti nyel ven írott
szö ve ge kig. Je ro mos for dí tá sa mind -
azon ál tal a ró mai egy ház ban ma is ká -
no ni te kin té lyű, és min den ka to li kus
bib lia for dí tás eh hez iga zo dik.
Ugyan ez a sors ju tott az 1908-ra el -

ké szült, úgy ne ve zett re vi de ált Ká ro -
li-Bib li á nak. Nyel ve ze tét az ak ko ri ol -
va sók tú lon túl mo dern nek érez ték, és
hi á ba ke res ték ben ne a ré gi Bib li á juk -
ból is me rős ked ves igé i ket. „A re ví -
zió  meg je le né sét  ilyen  csa ló dott
meg jegy zé sek  is  kö vet ték:  »Ed dig
volt leg alább egy Ká ro lyink…!« Száz
év el tel té vel meg ál la pít hat juk, hogy
ve re tes, szé les kör ben hasz nált Ká ro -
lyink most is van, csak ép pen nem
ugyan az…” (Csep re gi Zol tán: Száz -
éves a leg el ter jed tebb ma gyar bib lia -
for dí tás, a re vi de ált Ká ro lyi-Bib lia. In:
Evan gé li kus nap tár, Lu ther  Ki adó,
Bu da pest, 2008, 108. ol dal.)
Az ízelítőként kö zölt igeversek ből

(lásd keretben) ki de rül, hogy a vi zso -
lyi Bib lia és az 1908-as re ví zió kö zöt ti
tá vol ság leg alább ak ko ra – ha nem
na gyobb –, mint a ma úgy ne ve zett
„Ká ro li”  és  az  1990-es új  for dí tá sú
Bib lia kö zött.
Áll jon itt két ószö vet sé gi ige sza kasz

az  1685-ös  „ara nyas” Bib lia  (1.),  az
1908-as re vi de ált Ká ro li-Bib lia (2.), az

újon nan re vi de ált Ká ro li-Bib lia (3.) és
az 1990-ben ki adott új for dí tá sú Bib -
lia (4.) szö ve ge i ből. Ol vas suk, íz lel -
ges sük, ves sük egy be a for dí tá so kat! 
A kér dés te hát, mi ként le het egy -

szer re ér vé nye sí te ni két szem pon tot: a
Ká ro li-Bib lia ve re tes szö ve gé nek meg -
őr zé sét,  ugyanakkor  nyel ve ze té nek
kor sze rű sí té sét az el avult ki fe je zé sek,
a régies mon dat fű zé s meg vál toz ta tá -
sa ré vén? Ba ra nyi Jó zsef így ír er ről az
újon nan re vi de ált Ká ro li-Bib li á hoz írt
utó sza vá ban: „Az ere de ti hez, a ré gi hez
va ló ra gasz ko dás és még is az új for ma -
vi lág ér vé nye sí té se min den bib lia for -
dí tás alap ve tő prob lé má ja. Mi eb ben az
eset ben haj lan dók vol tunk le mon da -
ni ar ról, hogy a mo dern ség irán ti vá -
gyat ma ra dék ta la nul ki elé gít sük – még
an nak árán is, hogy így az ol va só ré szé -
ről a Bib lia nyel ve ze té ben va ló alap ve -
tő  jár tas sá got kel lett  fel té te lez nünk.”
Bi zo nyá ra  so kan  van nak  olyan

ke resz tény test vé rek, akik szá má ra a
Szent írás aKá ro li-Bib lia (pon to sab -
ban  az  1908-as  ki adá sú,  re vi de ált
Ká ro li-Bib lia):  hi szen  ezen  nőt tek
föl,  en nek  nyel ve ze té hez  szok tak
hoz zá. Töb ben úgy te kin te nek a Ma -
gyar Bib lia tár su lat ál tal ki adott új for -
dí tá sú Bib li á ra, mint amely – nyel ve -
ze tét te kint ve – ke vés bé „ih le tett” és
ke vés bé szö veg hű for dí tás. 
A bib lia hasz ná lat te kin te té ben min -

dig is két cso port kü lö nül el egy más -
tól: egy részt a kor sze rű meg kö ze lí tés
hí vei,  akik  a  sa ját  ma guk  ál tal  is
hasz nált nyel ven sze ret nék ol vas ni a
Szent írást; más részt a Bib lia ver bá -
lis ins pi rá ci ó ját, ih le tett sé gét val ló ke -
gyes sé gi irány za tok kép vi se lői, akik
szá má ra min dig nagy ap juk Bib li á ja a
hi te les Szent írás. Há la Is ten nek ez a
meg kü lön böz te tés a va ló ság ban nem
je lent min dig me rev ke re te ket, ha tár -
vo na la kat. Mél tat lan  is  len ne  ez  a
Szent írás szel le mi sé gé hez. 
Min den ki, aki csak ki csit is be le kós -

tol a bib lia for dí tás gyö nyö rű fel ada tá -
ba, ha mar rá jön ar ra, hogy min den tu -
dá sunk, fel ké szült sé günk – le gyen bár
szó a Ká ro li-Bib lia vagy az új for dí tá -
sú Szent írás szö veg gon do zá sá ról – a
meg vi lá go sí tó Lé lek mun ká já ra szo rul,
rá van utal va. Széll Bul csú lel kész tár -
sam mal vers ről vers re vé gig ol vas tuk,
-for dí tot tuk  az  Ószö vet sé get, il let ve
más, ma gyar és ide gen nyel vű for dí tá -
sok kal  is  egy be ve tet tük.  Nagy sze rű
ta pasz ta lat volt lát ni, hogy Ká ro li és a
nyo má ban kö vet ke ző for dí tók, re vi de -
á lók mi lyen ala pos fel ké szült ség gel és
alá zat tal for dul tak a bib li ai szö veg hez. 
A Ká ro li Gás pár ne vé vel fém jel zett

bib lia for dí tás ról  azt  min den kép pen
fon tos el mon da ni, hogy a for dí tó és se -
gí tői az 1590-ben ki adott vi zso lyi Bib -
li á ban a hé ber és gö rög mon dat szer ke -
ze te ket igye kez tek mi nél hű sé ge seb ben
vissza ad ni. Ugyan ak kor Ká ro li ko rá ban
még jó val több volt a tisz tá zat lan kér -
dés, a nyel vi egye net len ség, a ho má lyos
ér tel mű ki fe je zés a Szent írás ak ko ri ban
ren del ke zés re ál ló hé ber és gö rög szö -
ve ge i ben. 
A bib lia ku ta tás te rén a nagy hord -

ere jű fel fe de zé sek (lásd pl. Kum rán) és
az idő köz ben fel dol go zott, egy más sal
egy be ve tett, kü lön bö ző ko rok ból szár -
ma zó  szö veg ha gyo má nyok  nyo mán
nap ja ink ban már sok kér dő jel el tűnt,
ér tel me zé si  fel adat  azon ban ma radt
még bő ven.
Lesz nek ez után is újabb bib lia for dí -

tá sok. A nyel vi ki fe je zés mód ár nya la -
tai, a teo ló gi ai ér tel me zé sek, lá tás mó -
dok nyo mán a for dí tás ban le csa pó dó
el té rő hang sú lyok szé pen és „iz gal ma -
san” meg fér nek egy más mel lett. Hi -
szem, hogy a Gaz da ót és újat hoz elő
szá munk ra igé je gaz dag kincs tá rá ból. 

g Var ga Gyön gyi

A szerző az Evangélikus Hit tu do -
má nyi Egyetem Ószövetségi Tan szé -
ké nek docense

„Ót és újat hoz elő…”
Az újon nan re vi de ált Ká ro li-Bib liáról

Na gyon kü lö nös „cso dát” élünk meg a
csa lá dunk ban: ha a re for má tus test -
vé rek nél já runk, Ábel fi am min dig el -
al szik. Né hány éve kez dő dött, öt éves
volt a fi ó kánk. Egy té li kó rus ta lál ko -
zó hí vo ga tott be ben nün ket a ka ka sos
temp lom ba. Két zsol tár kö zött csak egy
nagy zuttya nást hal lot tunk, egy szu -
szo gó ove rall be csú szott a pa dok alá,
és aludt éde sen to vább a föl dön. 

A má so dik lá to ga tá sunk ta valy
esett meg. Ak kor még nem gya na kod -
tunk. Va sár nap dél előtt nem tud tunk
el men ni az evan gé li kus is ten tisz te -
let re, így át au tóz tunk a szom szé dos vá -
ros ba, mert tud tuk, hogy ott a re for -
má tu sok nál dél után van a szer tar tás.
Is me ret le nül top pan tunk be, de sze re -
tet tel fo ga dott min ket a kö zös ség. Az
ige hir de tés alatt is me rős hor ko lás ra fi -
gyel tünk fel, de most már ré sen vol tunk,
és nem hagy tuk ki dől ni az ál mok
szár nyán uta zó kis fi un kat. A gyü le ke -
zet lel ké sze ked ve sen meg je gyez te, hogy
az álom iga zá ból nagy sze rű és gyó gyí -
tó do log. Hit tünk ne ki, és ne vet tünk. 

Az idei öku me ni kus ima hét nálunk
a re for má tus temp lom ban kez dő -
dött. In du lás előtt a fér jem mel egy -
más ra néz tünk: mo so lyog va, de egy
ki csit szo rong va… Nem va gyunk ba -
bo ná sak! Még ak kor sem lettünk
azok, ami kor a pré di ká ció alatt fel -
hang zott a fi unk drá ga, egyen le tes
szu szo gá sa, amely ész re vét le nül csa -
pott át hor ko lás ba. Még a Him nusz
alatt is aludt, bár a tu dat alat ti ja fel -
ál lí tot ta va la ho gyan.

Négy gye rek kel temp lom ba jár ni
egyéb ként is nagy ka land! Nyüzs gés,
iz gés-moz gás, kér dé sek, fir kál ga tás,
ce ru zák sa tí ro zó hang ja, ce ru zák pa -
don gu ru ló hang ja…, föl dön kop pa -
nó hang ja… És ez be szo roz va a sok
csa lád sok gyer me ké vel! De még is
tu dom, hogy a gyü le ke ze tünk ezt a pi -
ci alap zajt bel ső csend dé tud ja va rá -
zsol ni az el fo ga dó sze re tet „na gyot hal -
ló-ké szü lé ké vel”. 

Ha egy kö zös ség nem fo gad ná el
eze ket az édes zö re je ket, ak kor az ha -
lott kö zös ség len ne, mert élő ta gok a
gye re kek is. Jé zus vár ta és hív ta a kis -
gyer me ke ket; úgy ölel te ma gá hoz
őket, ahogy vol tak: szuty ko san, za jo -
san, ne ve tő sen, kúsz va-mász va, si kon -
gat va, hor tyo gó san… ál dot tan!

g Papp And rea

Gyó gyí tó
álom

Az Írás megmarad...

A Protestáns Média 
Alapítvány megbízásából, 

a Veritas Kiadó gondozásában 
2011 decemberében megjelent 

a teljes Károli-Biblia 
legújabb revíziója.

Keresse a nagyobb keresztény 
könyvesboltokban vagy rendelje 

meg az interneten!

www.karolibiblia.hu

A lep rá sok vi lág nap ja köz pon ti
ün nep sé gét, a nagy gyű lést ja nu -
ár 29-én, va sár nap 4 óra kor a fa -
so ri  evan gé li kus  temp lom ban
(Bu da pest VII., Vá ros li ge ti fa sor
17.) tart ja a Lep ra misszió. Be ve -
ze tő áhí ta tot Eszes Zol tán csö -
mör–cin ko tai  bap tis ta  lel kész
tart. A mű sor ban Fény a sö tét ben
cím mel a lep ra kór há zak ban fo -
lyó  mun kát  mu tat ja  be  ké pes
elő adás sal a Lep ra misszió ve ze -
tő je, és el hang zik a 2011. év ről
szó ló  be szá mo ló  is.  Éne kel  a
Csö mö ri bap tis ta ének kar.
Min den kit sze re tet tel vár nak.

h i r d e t é s

jer 20,7–9
1.Megt sal tál URam en gem, és megt sa lat koz tam, er ö sebb vól tál ná lam nál,
és fe lül ha lad tál en gem: Szün te len tsú fol nak en gem, az egész Iú da tsú fol
en gem. Mert mi ól tá tól fog va szól ni kez det tem, ki ál tok az el le nem va ló
bosszú ság ról, és az én rom lá som ról ki ál tok: Mert az UR nak sza va én né -
kem min den ko ron gya lá za tom ra és tsú fo lá som ra va gyon. Azért mon dék:
So ha ar ról meg nem em le ke zem, sem az ö ne vé ben töb bé nem szó lok. De
az én szí vem ben az UR nak igé je ollyan vólt, mint az én tson ta im ba re kesz -
te tett égö tüz, és azt hor doz ván el fá ra dok, és nem hor doz ha tom.

2. Rá vet tél Uram en gem és rá vé tet tem, meg ra gad tál en gem és le győz -
tél! Ne vet sé ges sé let tem min den idő re, min den ki csú fol en ge met; Mert
a hány szor csak szó lok, ki ál to zom, így ki ál tok: erő szak és rom lás! Mert
az  Úr  sza va  min den ko ri  gya lá za tom ra  és  csúf sá gom ra  lett  né kem.
Azért azt mon dom: Nem em lé ke zem ró la, sem az ő ne vé ben töb bé nem
szó lok; de mint ha égő tűz vol na szí vem ben, az én csont ja im ba re kesz -
tet ve, és eről kö döm, hogy el vi sel jem azt, de nem te he tem.

3. Rá vet tél Uram en gem és rá vé tet tem, meg ra gad tál en gem és le győz -
tél! Ne vet sé ges sé let tem, nap hosszat min den ki en gem csú fol. Mert ahány -
szor csak meg szó la lok és ki ál to zom, így ki ál tok: erő szak és rom lás! Mert
az Úr sza va min dig csak gya lá za tom ra és csúf sá gom ra lett ne kem. Ezért azt
gon dol tam: Nem em lé ke zem ró la, és nem szó lok töb bé az ő ne vé ben. De
mint ha égő tűz vol na szí vem ben, a csont ja im ba re keszt ve; eről kö döm, hogy
el vi sel jem, de nem te he tem.

4.Rá szed tél, Uram, és én hagy tam, hogy rá szedj. Meg ra gad tál, ha tal mad -
ba ej tet tél! Ne vet nek raj tam egész nap, en gem gú nyol min den ki. Ahány -
szor csak meg szó la lok, ki ál ta nom kell és hir det nem, hogy erő szak és el nyo -
más ural ko dik. Az Úr igé je csak gya lá za tot és gúnyt szer zett ne kem egész
nap. Azt gon dol tam: nem tö rő döm ve le, nem szó lok töb bé az ő ne vé ben.
De per zse lő tűz zé vált szí vem ben, csont ja im ba van re keszt ve. Eről köd tem,
hogy ma gam ban tart sam, de nincs raj ta ha tal mam.

Zsolt 119,80–83
1. Az én szi vem tö kél le tes lé szen a’ te pa rant so la tid ban, hogy meg ne
szé gye nül jek. A’ te sza ba dí tá sod nak ki ván sá ga mi att el fo gyat ko zott az
én lel kem: a’ te be szé de det vá rom. A’ te be szé ded nek ki ván sá ga mi att
el fo gyat koz tak az én sze me im, ezt mond ván: Mi kor vi gasz talsz-meg en -
ge met? Ollyan ná löt tem mint a’ füs tön megßá ra dott töm lö: de a’ te pa -
rant so la tid ról el nem fe lejt kez tem.

2. Le gyen az én szí vem fedd he tet len a te ren de lé se id ben, hogy meg ne
szé gye nül jek. El fo gyat ko zik az én lel kem a te sza ba dí tá sod ki vá ná sa mi att;
a te igéd ben van az én re mény sé gem. A te be szé ded ki vá ná sa mi att el fo gyat -
koz nak az én sze me im, mond ván: mi kor ví gasz talsz meg en gem? No ha olyan -
ná let tem, mint a füs tön le vő töm lő; a te ren de lé se id ről el nem fe led ke zem.

3. Le gyen szí vem fedd he tet len ren del ke zé se id ben, hogy meg ne szé -
gye nül jek! El eped lel kem sza ba dí tá sod ra vágy va, igéd ben re mény ke dem.
El eped a sze mem ígé re te id re vágy va, és azt mon dom: mi kor vi gasz talsz
meg en gem? No ha olyan ná let tem, mint a töm lő a füst ben, nem fe led -
ke zem el ren de lé se id ről.

4.Bár len ne szí vem tö ké le tes ren del ke zé se id sze rint, hogy ne vall jak szé -
gyent! Sza ba dí tá sod után só vá rog lel kem, igéd ben re mény ke dem. Só vá rog -
va te kin tek ígé re ted re: Mi kor vi gasz talsz meg en gem? Bár olyan va gyok,
mint a füst re tett töm lő, nem fe led ke zem meg ren del ke zé se id ről.
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A koncerten rövid igehirdetés is elhangzik, majd lehetőség nyílik arra,
hogy a résztvevők áldást kérjenek életükre.
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Az zal kez dem, ami vel Szi las At ti la
be fe jez te: „Ha az is ten tisz te let ab ból
áll, hogy a lel kész vé gig ol vas ki je lölt
szö ve ge ket, és húsz per ces be szé det
tart, le he tő leg szó ra koz ta tó tör té ne -
tek kel és pél dák kal, ak kor ott ne héz
lesz meg lát ni az evan gé li um éle tet
for má ló ere jét.”
Ez zel  tel jes  mér ték ben  egyet ért -

he tünk. Csak hogy ami kor a temp lom -
ba ér ke ző hí vek vagy ma guk a lel ké szek
is mind össze ennyit lát nak be le egy is -
ten tisz te let be, ak kor ott nem a li tur -
gi á val van a baj, ha nem a szem lé le -
tünk kel. 
A ke le ti ke resz té nyek az is ten tisz -

te le tet a „szent és is te ni li tur gia” név -
vel il le tik, no ha ők is tisz tá ban van nak
ve le, hogy az az ókor vé gé nek, a kö zép -
kor ele jé nek pro duk tu ma, nem pe dig
az  ég ből  szállt  alá.  (Meg jegy zen dő
egyéb ként, hogy az óta vaj mi ke ve set
vál toz tat tak raj ta!) Még is szent és is -
te ni, mert nem az em ber cse lek vé sét
kell lát nunk ben ne, ha nem Is te nét. 
Szi las At ti la sze rint azon ban ezt a

„szent és is te ni” li tur gi át fel kel le ne vál -
ta nunk va la mi kor sze rűb bel, a sze mé -
lyes és kö tet len evan gé li um hir de tés -
sel. „Is ten tisz te le te ink ma nem tud ják
tel je sí te ni  azt  a  fel ada tot,  amellyel
Urunk meg bí zott ben nün ket: az evan -
gé li um hir de té sét” – ál lít ja. 
At tól tar tok, ez csak há rí tás. Nem az

is ten tisz te let, nem az egy ház tra dí ci -
ó ja a hi bás ab ban, ha mi nem az evan -
gé li u mot hir det jük. Nem le het, hogy
a gyak ran oly annyi ra sú lyos és min den
eset ben fel tét le nül, szél ső sé ge sen, már-
már bot rán koz ta tó an egy ér tel mű evan -
gé li um hir de té se he lyett va la mi mást
pró bá lunk az egy ház né pé nek fel tá lal -
ni, és ezért érez zük úgy, hogy nem szó -
lal meg ha té ko nyan az Is ten igé je?

De nem is cso dál koz ha tunk ezen, hi -
szen Szi las At ti la nyil ván va ló té ve dé -
se ket fo gal maz meg írá sá ban. El fo gad -
ha tat lan és va ló ban az evan gé li u mot
meg ke rü lő és ki re kesz tő ugyanis az az
ál lás pont ja, amely sze rint: „Az is ten -
tisz te let nem az egy ház is ten tisz te le te,
nem is a lel ké szé, ha nem azo ké az em -
be re ké, akik oda jön nek va sár nap.” 
A baj ép pen az, hogy is ten tisz te le -

te ink kö zös sé gi al kal mak ká szür kül tek.
A va ló di is ten tisz te le tet nem a lel kész
„tart ja”, de nem is a hí vő kö zös ség. A
li tur gia vég ző je, az iga zi cse lek vő min -
dig Is ten. A temp lom ban nem mi lát -
juk ven dé gül őt, ha nem ő ben nün ket.
Em ber köz pon tú is ten tisz te let tel, il let -
ve em ber köz pon tú ige hir de tés sel nem
is me gyünk sem mi re. Az csak szal ma,
amely el por lik Is ten íté le té nek tü zé ben. 
Ez az íté let nap ja ink ban ta lán ép pen

az üres – jól le het gyak ran időt, pénzt
és fá rad sá got nem kí mél ve gyö nyö rű -
en  fel újí tott  –  temp lo ma ink  lát vá -
nyá ban  mu tat ko zik  meg.  Hi szen  a
szí ve ket  csak  a  va ló di  evan gé li um
ké pes  meg hó dí ta ni,  az  él mé nyek re
épí tett és em ber köz pon tú kö zös sé gi
al kal mak csak ha mar ve szí te nek – az
új sze rű sé gük  ál tal  tör vény sze rű en
fel fu tott – kez de ti vonz ere jük ből. 
Ha Is ten cse lek szik a li tur gi á ban, ak -

kor nyil ván va ló, hogy ab ban az em ber
nem le het fő sze rep lő. Bár Szi las At ti -
la ké tel ke dik eb ben, én sze mé lyes ta -
pasz ta la ta im ra épít ve val lom, hogy „a
li tur gia  is  az  evan gé li um hir de té se”.
Nem csak azért, mert li tur gi ánk alap -
ele mei dön tő en bib li ai, il let ve azok ra
ala po zott szö ve gek. A li tur gia mö gött
ott lük tet az egy ház sok év szá za dos,
imád ság ban meg ér lelt bi zony ság té te -
le, amely nek kö zép pont já ban nem az
egyé ni le he tő sé gek ki ak ná zá sa áll, ha -

nem a ke reszt, il let ve az azt hir de tő
evan gé li um. 
Ne fe led jük: ép pen ezért vi se li a lel -

kész az is ten tisz te le ten a sze mé lyi sé gét,
em ber sé gét el ta ka ró li tur gi kus öl tö ze -
tet. Hi szen az is ten tisz te le ten nem ő a
fő sze rep lő. Baj ép pen ak kor van, ha egy
is ten tisz te le ten  a  ke reszt  igé je  és  a
gyü le ke ze tet ven dé gül lá tó Krisz tus he -
lyett „kö zép pont ban van a sze mé lyes
hang vé tel és az egy más ra fi gye lés” (ki -
eme lés Szi las At ti lá tól!).Ma gam ép pen
az ilyen is ten tisz te le tek től vi szoly gok.
A lu the ri is ten tisz te le ti re form nak

pon to san ez a krisz to cent ri kus szem -
lé let  a  lé nye ge.  Kár,  hogy  mi  nem
min dig  lát juk  így,  ami  is me re te ink
fel szí nes sé gét bi zo nyít ja. Er ről árul ko -
dik Szi las At ti lá nak az a meg jegy zé se,
amely sze rint a re for má ció ugyan az
evan gé li um hir de té sé re össz pon to sí -
tott, de az tán a „leg több he lyen, így a
lu the rá nus egy há zak ban is, vissza tér -
tek a me rev for mák hoz, a köz ponti irá -
nyí tás hoz”.  Ért he tet len  szá mom ra,
hon nan sze rez te Szi las At ti la eze ket az
ér te sü lé se it. 
Él mény sze rű, sza bad és em ber köz -

pon tú  is ten tisz te let ről  Lu ther és  a
wit ten ber gi re for má to rok hal la ni sem
akar tak. Ma ga Lu ther 1522 ta va szán –
a rá ki mon dott bi ro dal mi átok da cá -
ra – taj té koz va ro bo gott vissza Wart -
burg ból Wit ten berg be an nak hal la tán,
hogy egye te mi ta nár tár sa, Karl stadt el -
tá vo lí tot ta a temp lom ból a jel ké pe ket,
el tö röl te  a  ha gyo má nyos  mi sét,  és
egy ol da lú an ige hir de tés-köz pon tú is -
ten tisz te le tet ve ze tett be. Lu ther úgy
tett ren det, hogy vissza ál lí tot ta a mi -
se ha gyo má nyos for má ját. En nek az él -
mény nek a ha tá sá ra kez dett el fog lal -
koz ni az is ten tisz te let kér dé sé vel, és a
kö vet ke ző  évek ben  há rom  írást  is

meg je len te tett eb ben a té má ban. E há -
rom lu the ri ira tot Szi las At ti la nyil ván
is me ri, leg alább nagy vo na lak ban. 
Az a baj, hogy egy há zunk né pe vi -

szont  leg in kább  csak  év szá za dos,
vég te le nül  el tor zult  kli sék  alap ján
tá jé ko zó dik, nem pe dig ma gá ra Lu -
ther re fi gyel ve. Ha nem így vol na, ak -
kor a leg töb ben csak le gyin te né nek
Szi las At ti la fen ti gon do lat me ne té re,
mert tisz tá ban len né nek az zal, hogy
Lu ther alap ve tő en nem vál toz ta tott a
mi se  kö tött  szö ve gén  és  for má in,
csu pán az evan gé li um mal el len té tes
ele me ket  ik tat ta  ki,  vagy is  azo kat,
ame lyek az úr va cso rát em be ri ál do -
zat ként ér tel mez ték. 
A kö tött li tur gia el le né ben Lu ther -

re hi vat koz ni te hát vagy tá jé ko zat lan -
ság, vagy szán dé kos fél re ve ze tés.
Egy va la mi re azon ban még is jó Szi -

las  At ti la  írá sa.  Ne ve ze te sen  ar ra,
hogy kény te le nek va gyunk el gon dol -
kod ni ar ról: va jon he lye sen él jük-e meg
va sár nap ról va sár nap ra az is ten tisz te -
le tet? Mert hogy gyak ran hal la ni lel -
kész tár sak szá já ból: ké szü lök az ige hir -
de tés re… De va jon ké szü lünk-e ma -
gá ra az  is ten tisz te let re,  a  li tur gi á ra?
Vagy ab ban csak a „kö rí tést” lát juk?
Unal mas szö ve get, ame lyet le da rá lunk,
hogy az tán fel lép hes sünk a szó szék re,
és el mond has suk a… mit is? Ta lán a
sa ját gon do la ta in kat? Nem ép pen ez
ta szít ja sok eset ben az em be re ket? 
Egy ál ta lán: mi ért kel le ne az ige hir -

de tést az is ten tisz te let től el vá laszt va
ke zel nünk? Ami a li tur gi á ban előt te
tör té nik, az nem azért tör té nik, hogy
az ige hir de tés re fel ké szít se a hí vő kö -
zös sé get? Ami utá na tör té nik, az nem
a to vább gon do lá sa an nak? (Ezért fe -
le lünk az úgy ne ve zett „új” li tur gi á ban
az ige hir de tés re a hit val lás sal!) És ma -

ga az ige hir de tés va jon nem ab ba az
irány ba in dít to vább ben nün ket, hogy
va la mi le ír ha tat lan cso da fog tör tén -
ni ve lünk, mert né hány perc múl va ér -
dem te le nül – és min den hi e de lem mel
el len tét ben fel ké szü let le nül – ma gát
Krisz tust vesszük ma gunk hoz? 
Nem a le ve gő be be szé lek. Nagy já -

ból egy esz ten de je ugyan itt volt sze ren -
csém meg osz ta ni azt az él mé nye met
a lap ol va só i val, hogy Lu ther 1523-as
meg re for mált mi sé jé nek li tur gu sa le -
het tem a zug lói temp lom ban. Az ősi
és kö tött, rá adá sul la tin nyel vű li tur gi -
á ban vé gig fel is mer he tő volt a va ló di
kö zép pont: Jé zus Krisz tus. De ugyan -
ezt él he tem át va sár nap ról va sár nap -
ra, a ma gunk li tur gi á ja sze rint vé gig -
ün ne pel ve  az  is ten tisz te le tet.  Mert
ott sem én, ha nem ő cse lek szik. 
El né zést a ta lán fri vol nak tű nő meg -

jegy zé sért: ha már az ige hir de tés re va -
ló ké szü lés so rán gyak ran erőt len nek
bi zo nyu lok is, leg alább a li tur gia hir des -
se Krisz tust és az ő evan gé li u mát…
Nem hin ném, hogy ezt sze mé lyes

hang vé tel lel és al kal mi egyé ni es ke dés -
sel pó tol ni le het ne. Mert bi zony az is -
ten tisz te let nem egy sze rű en „ab ból áll,
hogy a lel kész vé gig ol vas ki je lölt szö -
ve ge ket, és húsz per ces be szé det tart,
le he tő leg szó ra koz ta tó tör té ne tek kel
és pél dák kal”. Az sok kal több: em beri
gon do la tok kal el kép zel he tet len, em -
be ri sza vak kal le ír ha tat lan misz té ri um,
is te ni cse lek vés, a vég te le nül öröm te li
mennyei li tur gia ha lo vány elő ké pe.
Nem csak Szi las At ti lá nak, de mind -

nyá junk nak kí vá nom, hogy va sár nap -
ról va sár nap ra így is él jük vé gig. 

g Tu bán Jó zsef,
a Csor nai, va la mint 

a Ráb ca ka pi–Tár nok ré ti Evan gé li kus
Egy ház köz ség lel ké sze

Az is ten tisz te let evan gé li u ma
Vá lasz Szi las At ti la Evan gé li um és is ten tisz te let cí mű írá sá ra (EvÉlet, január 22.)

A nem lel ké szi szol gá lat egy há zunk ban
Az Evan gé li kus Bel misszi ói Ba rá ti Egye sü let (EB BE) 2012. ta va szi so ro za ta

Az al kal mak 17 óra kor kez dőd nek. Hely szín: Bu da pest VIII., Ül lői út 24., föld szin ti te rem.

Feb ru ár 9. Ho gyan adok te ret gyü le ke ze tem ben a nem lel ké szi lel ki szol gá lat nak? – Áhí tat: dr. Ga rá di Pé -
ter – Elő adás: Endre ffy Gé za. • Már ci us 8. Mit ta nít a teo ló gia az egy há zon be lü li nem lel ké szi lel ki szol -
gá lat ról? – Áhí tat: Se ben Gló ria – Elő adás: dr. Reuss And rás. • Áp ri lis 12. Ho gyan vég zem a nem lel ké szi
lel ki szol gá la to mat az egy há zam ban/gyü le ke ze tem ben? • Áhí tat: Me lis Or so lya – Elő adás: Bőj tös At ti la. •
Má jus 10. Mi re ter jed het ki és mi re nem a nem lel ké szi lel ki szol gá lat a gyü le ke zet ben? – Áhí tat: Bá lint né
Var sá nyi Vil ma – Elő adás: Győ ri Já nos Sá mu el. • Jú ni us 14. Van-e kény szer hely zet a szór vány hely zet ben
a nem lel ké szi szol gá lat igény be vé te lé re? – Áhí tat: Karl né Csep re gi Er zsé bet – Elő adás: Ba kay Pé ter és dr.
Ga rá di Pé ter.

h i r d e t é s

meghívó – Új idő pont!

Az Evan gé li kus Kül misszi ói Egye sü let 2012. évi köz gyű lé sét és kül misszi -
ói nap ját a ko ráb ban jel zett feb ru ár 18. he lyett feb ru ár 25-én, szom ba -
ton 10–15 óra kö zött tart ja a De ák té ri evan gé li kus gyü le ke zet nagy ter -
mé ben (1052 Bu da pest, De ák tér 4.).
Té ma: Misszi ói fe le lős ség nem ze dék ről nem ze dék re. Elő adást tart: Gáncs

Pé ter el nök-püs pök.
Az ebéd szü net utá ni fó rum be szél ge tést – mely nek részt ve vői Ih rig Dé -

nes mér nök, La borczi Gé za lel kész, Ka lo csa Zsu zsan na lel kész, Ben ce
Zsó fi An na gyógy tor nász – B. Pin tér Már ta lel kész ve ze ti.
Kér jük, hogy mi nél na gyobb lét szám ban, a misszi ós kö rö ket is kép -

vi sel ve jöj je nek el Test vé re ink.

h i r d e t é s
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„Fö löt ted ott ra gyog az Úr, di cső sé ge
meg lát szik raj tad.” (Ézs 60,2)

Víz ke reszt ün ne pe után az utol só hé -
ten az Út mu ta tó reg ge li s he ti igéi a
meg di cső ült  Krisz tus  alak ját,  sze -
mé lyét és szol gá la tát ál lít ják elénk. Jé -
zus vi lá gos sá gul jött el e vi lág ba, s örök éle tet ho zott az em be rek nek: „rád
ra gyo gott az Úr di cső sé ge” (Ézs 60,1). „Föl sé ges min den né pek fö lött az Úr.”
(GyLK 746) „Is ten gyúj tott vi lá gos sá got a mi szí vünk ben, hogy Jé zus Krisz -
tus ar cán fel is mer jük az ő di cső sé gé nek ra gyo gá sát.” (2Kor 4,6; LK) Há rom
föl di és két mennyei szem ta nú je len lé té ben meg di cső ü lé se kor Jé zus „el vál -
to zott: ar ca fény lett, mint a nap, ru há ja pe dig fe hé ren ra gyo gott, mint a fény”.
És Is ten „sek ina” di cső sé ge: „fé nyes fel hő ár nyé kol ta be őket, és hang hal lat -
szott a fel hő ből: »Ez az én sze re tett Fi am, aki ben gyö nyör kö döm, reá hall gas -
sa tok!«” (Mt 17,2.5) Csak Jé zus egye dül a mi Urunk s Is te nünk, no ha mi nem
vol tunk szem ta núi is te ni fen sé gé nek. Is ten di cső sé ge Krisz tus ban vált lát -
ha tó vá szá munk ra, ere jé nek kin cse pe dig cse rép edé nyek ben van, „hogy ezt
a rend kí vü li erőt Is ten nek tu laj do nít suk, és ne ma gunk nak” (2Kor 4,7). Az
Új szö vet ség hí vő né pe köz vet le nül ta lál koz hat Is ten nel, mert az Úr Krisz tus -
ban el tűnt a le pel. A mi di cső sé günk mu lan dó, de „mi köz ben fe det len arc -
cal, mint egy tü kör ben szem lél jük az Úr di cső sé gét mind nyá jan, ugyan ar ra
a kép re for má ló dunk át az Úr Lel ke ál tal di cső ség ről di cső ség re” (2Kor 3,18).
Ámen, „mon dom nék tek: meg lát já tok a meg nyílt eget és az Is ten an gya la it,
amint fel száll nak, és le száll nak az Em ber fi á ra” (Jn 1,51). Min den em ber szá -
má ra egye dül Jé zus lett a „lét ra” a menny be, csak ő a mi utunk, igaz sá gunk,
örök éle tünk! Örök üd vös sé gé ről min den ki nek most kell dön te nie: „Aki hisz
a Fi ú ban, an nak örök éle te van, aki pe dig nem en ge del mes ke dik a Fi ú nak, nem
lát majd éle tet, ha nem az Is ten ha rag ja ma rad raj ta.” (Jn 3,36) Lu ther így ta -
nít: „Az örök élet elő re az enyém. Ha meg nem ka pom itt e föl dön, oda át már
so ha töb bé nem ju tok hoz zá. A kez det Is te né: Urad dá vá lik, és igé jét ad ja.
Az ige pe dig, amit hit tel meg hal lot tál, Krisz tus hoz ve zet té ged. Ben ne kell
hin ned, s ő meg vált tes ti-lel ki ha lál tól, s már ti ed is az örök élet.” Íme, az örök
Va gyok ön ki je len té se: „Én va gyok az Al fa és az Óme ga, így szól az Úr Is ten,
aki van, és aki volt, és aki el jö ven dő: a Min den ha tó.” (Jel 1,8) Ez Is ten ne ve
(lásd 2Móz 3,14): JHVH – Jah ve. S Jé zus ön ki je len té se (lásd Jn 8,24)? Ma ne -
künk mond ja: „Én va gyok a vi lág vi lá gos sá ga: aki en gem kö vet, nem jár sö -
tét ség ben, ha nem övé lesz az élet vi lá gos sá ga.” (Jn 8,12) Az örök élet! És kö -
ve té se (im it atio Ch ris ti) so rán is mer het jük meg őt, ez ál tal Is ten is me re té re
is el ju tunk, ki nek örök ál dá sá ban is ré sze sü lünk. Ez zel az ígé ret tel zá rul az
egy há zi év el ső sza ka sza, ka rá csony ün nep kö re: „én meg ál dom őket”. Az Úr
Is ten meg áld és meg őriz té ged; re ád ra gyog tat ja or cá ját, és kö nyö rül raj tad;
fe léd for dít ja or cá ját, és bé kes sé get ad né ked (lásd 4Móz 6,24–27). Kér jük:
„Áldj meg min ket, Úr is ten // Uram, a te ne ved ben / Áldd meg szol gá i dat…”
(EÉ 323,1.4) 

g Ga rai And rás 

HE TI ÚT RA VA LÓ
Bi zo nyá ra  min den na pos  vagy  leg -
alább is gya ko ri lát vány so kunk szá -
mí tó gé pé nek mo ni to rán a kö vet ke -
ző üze net: „Hi ba je len tés. Küldd el a
hi ba je len tést!” 
Az  üze net  ol va só ja  ál ta lá ban  –

sze rin tem a több ség – nem tesz ele -
get a föl szó lí tás nak. Még a kö zös sé -
gi ér zel me ik ről ismerteb bek sem ve -
szik ko mo lyan, hogy a hi ba je len tés sel
se gí te nek ma gu kon és má so kon, hi -
szen a je len tés cím zett jei a hi ba üze -
net ben fog lalt in for má ci ók ta nul má -
nyo zá sa után ki tud ják ja ví ta ni eze ket
a  le fa gyá so kat.  Még  azok  sem  fá -
raszt ják ma gu kat, akik rá tar ti ak, akik
fon tos nak ér zik nem csak ma gu kat, de
min den ap ró kat tin tá su kat. 
Én már évek óta au to ma ti ku san az

x-re kat tin tok, vagy is be zá rom ezt az
ab la kot. Ha kell, több ször is. Ad dig,
amíg el nem tű nik a fon tos ko dó, to -
la ko dó fel irat. Tűnj már el! Tu dom, ez
az üze net csak trükk ar ra, hogy egy
újabb tá ma dás ér je a tit ka i mat, a gé -
pem ben fel hal mo zott sok-sok drá ga
in for má ci ót. Ez zel a hi ba je len tés nek
ál cá zott ma nő ver rel tel je sen ki szol gál -
ta tom ma gam. Nem és nem! Kit-kat,
„can cel” – az az még se kül döm el!
Most azon ban „meg tér tem”. Va la -

mi Pál-for du lat történt bennem. Fel
fo gom je gyez ni ezt a na pot (öku me -
ni kus ima hét, ja nu ár 19.). Éle tem ben
elő ször en ged tem a föl hí vás nak! De
jó! Át ha tot ta szí ve met az őszin te ség
me leg sé ge. Nem tit ko lom töb bé. Hi -
bás va gyok. Va la mi vét kes össze fér -
he tet len ség van rom ja im és ram ja im
kö zött.  Be  kell  egy szer  val la nom,
hogy éle tem, a szá mí tó gé pem ROM-
ok ban he ver. Csak  fe lü le ti  ke ze lés,
hogy új ra in dí tok. A hi bát nem tár tam
fel, csak rese tel tem. Cont ro lalt de le te!
Csak így: a bal gyű rűs-, mu ta tó- + a
jobb mu ta tó uj jam mal. Ez egy fon tos
bűn val ló „imád ság ra kul csolt ujj tar -
tás”: Cont rol – Alt – De le te! 
Hm! Azt hit tem, min dent meg ol -

dot tam. A csu dá kat! Csak sze met

huny tam mo ni to rom mal  a  bű nös
hi ba  fö lött, és az új ra in du ló Win -
dow szal el káp ráz tat tam  sze me i -
met. Hi szen a nagy köl tő, Ady is azt
mond ta:  „És  meg va kul tak  /  Hiú
sze me im. Meg halt if ju sá gom, / (kék
ha lál) De őt, a fé nyest, nagy sze rűt,
/ (a Win dows XP) / Mind örök re lá -
tom” (a kö vet ke ző le fa gyá sig; meg -
jegy zé sek tő lem – gyjs).
Igen. Meg jegy zé sek  tő lem, mert

most meg tér tem. Küld tem hi ba je len -

tést. Nem hall gat tam el a hi bá mat. És
nem avul tak el csont ja im a nap es tig
va ló boo tol ga tás mi att (Zsolt 32,3).
Meg val lot tam,  be je len tet tem,  el -
küld tem. Slussz-passz! 
Nem sza bad el hagy ni a hi ba je len -

tést, a bűn val lást. Es te meg is fo gom
mon da ni az öku me ni kus ima hé ten,
hogy  ré gen  kü lön  volt  há la adás-,
bűn val lás- és kö nyör gés-ima kö teg.
Ma csak: „Imád koz zunk!” Csak ennyi.
„Imád koz zunk!” – Ja, meg azt mond -
ta a kol lé ga, hogy rö vi den! Meg hogy
„aki  hosszan  akar ja,  az  men jen  a
bel ső szo bá ba”. És csuk ja be még az
ab la kot (win dow) is.
Ezt mond ta. És sem mi há la, kö -

nyör gés,  bűn bá nat.  De  én  most
meg tet tem.  El küld tem,  be val lot -
tam. Meg tör tént az el ső PC-gyó ná -
som. Rö vi den. Nem a bel ső szo bá -
ban, ha nem a vi lág há lón. Je len tem,
be je len tem,  sőt  be val lom:  hi báz -

tam. És rá kat tan tam – nem az x-re,
ha nem az El küld gomb ra.
Min den más lett. Egy pil la nat alatt

el tűnt a go nosz to la ko dó. Áll ja tok el -
len az ör dög nek, és el fut tő le tek. El -
tűnt. Nem kel lett so kat vár ni. Pál-for -
du lóm  dé li  nap fé nyét  meg csú fo ló
fé nyes ség gel fe hé re dett elém a mo -
ni tor. Kis szü net. Csend. Nincs szó -
zat,  csak  egy  rö vid  an gol  üze net.
Le for dí tom: „Ne ha ra gudj, de nem
ér tem a te nyel ve det, vá lassz az an -

gol a spa nyol vagy a… (nem tu dom
el ol vas ni, ta lán kí nai?) kö zül!” 
Csa ló dott ság. Hát ha még elő ug rik

egy ab lak ma gya rul. De nem. Nem
tör té nik sem mi. Hát nem le het ma -
gya rul hi bát be is mer ni, bűnt val la ni?
Mi ért? Ta lán csak nem azért, mert
„meg bün höd te már e nép a múl tat s
jö ven dőt”? 
Be szél jünk  ko mo lyan!  Ez  a  kis

szá mí tó gé pes ka land mu tas son rá ar -
ra, hogy kell a bűn bá nat, a bűn val lás.
Is ten ér ti a bű nöst. Krisz tus ki ja ví tot -
ta, meg bo csá tot ta a vét ket és a bűnt
egy szer s min den kor ra. A Szent lé lek
pe dig ese de zik ér tünk ki mond ha tat -
lan  ese de zé sek kel. Csak  küld jük  el
sze mé lye sen – ne a má sét, ne a kol -
lek tí vá ét, ha nem a sze mé lye set, a sa -
já tun kat, és ő föl old ja a le fa gyást, a te -
he tet len sé get, a bé na sá got. Enél kül
hi á ba a „re set”, hi á ba kez dünk újat.

g – gyjs –

Hi ba je len tés

 fel hí vás ku ta tói ösz tön díj ra
A Tú róczy-ha gya ték Ala pít vány ku ra tó ri u ma úgy dön tött, hogy 2012.
szep tem ber 1-jé től 2013. au gusz tus 31-ig ha vi net tó 50 000 fo rint ösz tön -
díj jal tá mo gat egy olyan – 18–35 év kö zöt ti – sze mélyt, aki az Evan gé -
li kus Hit tu do má nyi Egye tem mel je len leg hall ga tói jog vi szony ban áll, vagy
az in téz mény ben vég zett, s aki az ala pít vány cí mé re pos tai úton és elekt -
ro ni kus vál to zat ban is el jut tat ja pá lyá za tát.
A ku ta tás té má ja le het: 
• Ta nul mány ké szí té se, amely ben a ku ta tó Tú róczy Zol tán evan gé li -

kus püs pök (1893–1971) ige hir de tői, lel ki gon do zói, ta ní tói, egy ház kor -
mány zói szol gá la tá nak teo ló gi ai ér té ke lé sé re vál lal ko zik, le he tő leg az ed -
dig fel nem tárt le vél tá ri do ku men tu mok fé nyé ben (pél dá ul: a Bib lia ér -
tel me zé se Tú róczy Zol tán ige hir de té se i ben és be szé de i ben; a re for má -
to ri teo ló gia és Tú róczy Zol tán; a pi e tiz mus és Tú róczy Zol tán; a misszió
sze re pe Tú róczy Zol tán élet mű vé ben; Tú róczy és a re for má tu sok; Tú -
róczy és a sza bad egy há zak; Tú róczy és a ka to li ku sok; Tú róczy és a zsi -
dó ság; Tú róczy és a fin nek; Tú róczy és Or dass; Tú róczy és a vi lá gi po -
li ti ka; Tú róczy vál to zó meg íté lé se; stb.). Egy olyan, 80–120 ezer le ütés
ter je del mű ta nul mány el ké szí té sét vár ja a ku ra tó ri um 2013. au gusz tus
31-ig, amely ké sőbb rész le te i ben vagy egé szé ben pub li kál ha tó. 
•  A  Tú róczy-ha gya ték  ed dig  ki adat lan  anya gá ból  (ige hir de té sek,

elő adá sok, le ve lek stb.) vá lo ga tás ké szí té se és saj tó alá ren de zé se, amely
egy kb. 3-400 ol da las ki ad vány ban pub li kál ha tó.
• Tú róczy Zol tán élet mű vé hez kap cso ló dó más, a pá lyá zó ál tal ja va -

solt ku ta tá si te rü let.
A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:
– a pá lyá zó ön élet raj zát és a ku ta tás sze mé lyes mo ti vá ci ó it (1-2 ol dal);
– a ku ta tás ter vét (mód szer ta ni le írás sal) ha von kén ti bon tás ban (3-4 ol -

dal);
– tá mo ga tó nyi lat ko za tot az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem egyik

ok ta tó já tól.
A pá lyá zat be adá si ha tár ide je: 2012. már ci us 31. A ku ra tó ri um a pá -

lyá zók szó be li meg hall ga tá sa után, áp ri lis 30-ig bí rál ja el a pá lyá za to kat.
A Tú róczy-ha gya ték Ala pít vány ku ra tó ri u ma

h i r d e t é s

mos tan bo csá tod el, uram, a te szol gá dat
Kan tá ta ze nés is ten tisz te le tet tar ta nak Fe renc vá ros ban, a Gát ut ca 2. alat ti
temp lom ban az új szü lött Jé zus be mu ta tá sá nak ün ne pén, feb ru ár 2-án,
csü tör tö kön es te 8 óra kor. Az is ten tisz te le ten meg szó lal Bach Mit Fried
und Freud BWV 125 kan tá tá ja a Fe renc vá ro si Kán to rá tus elő adá sá ban.
Igét hir det: Ko czor Ta más.

h i r d e t é s

A Nem ze ti Mé dia-  és Hír köz lé si
Ha tó ság leg utób bi vizs gá la ta rá mu ta -
tott ar ra az el fo gad ha tat lan gya kor lat -
ra, hogy a hát rá nyos hely ze tű cso por -
tok  a  te le ví zi ós  adá sok ban  szin te
min dig előny te len „meg vi lá gí tás ban”
je len nek meg – köz szol gá la ti és ke res -
ke del mi csa tor ná kon egy aránt. 
A 2001-es nép szám lá lá si  ada tok

sze rint a fo gya té kos ság gal élők Ma -
gyar or szá gon több mint fél mil li ó an
van nak, ará nyuk a tel jes né pes sé gen
be lül 5,7%, ugyan ak kor ta valy a te le ví -
zi ós adá sok nak mind össze 0,2%-ában
je len tek meg, így a mé dia fo gyasz tók
szá má ra úgy szól ván tel jes ség gel lát ha -
tat la nok. 
Mind emel lett nem csak az a gond,

hogy alig le het ta lál koz ni ve lük a kép -
er nyőn – az sem ke vés bé prob le ma -
ti kus,  hogy  mi ként.  Leg in kább  a
szo ci á lis szfé ra ese mé nye i vel kap cso -
lat ban  sze re pel tek  mint  „szo ci á lis
prob lé ma”,  nem pe dig  úgy, mint  a
tár sa da lom hasz nos és ér té kes tag -

jai. Ezen kí vül leg fel jebb bal ese tek ről,
ter mé sze ti ka taszt ró fák ról szó ló tu -
dó sí tá sok ban, va la mint a kor mány
te vé keny sé gét is mer te tő anya gok ban
lát hat tuk őket… 
A rend kí vül egy ol da lú rep re zen tá -

ció gá tat szab a tár sa dal mi szo li da ri -
tás,  a  tár sa dal mi  ko hé zió  meg te -
rem té sé nek. 
Nem biz ta tóbb a hely zet más hát -

rá nyos hely ze tű cso por tok mé dia pre -
zen tá ci ó ja ese té ben sem. A nem ze ti és
et ni kai ki sebb sé gek né pes sé gen be lü li
ará nya 3,9%, hír- és ma ga zin mű so -
rok ban  va ló meg je le né sük  vi szont
mind össze 2,4%-os volt. Ese tük ben
úgy ne ve zett  „mé dia get tó ról”  le het
be szél ni, mert ők fő ként a köz vet le -
nül ró luk szó ló mű so rok ban, ál ta lá -
nos bel po li ti kai té mák, meg em lé ke -
zé sek kap csán tűn nek fel. 
A  több sé gi  tár sa da lom  ré szé ről

leg el uta sí tot tabb  cso port,  a  ro mák
hely ze te sem jobb a mé di á ban. Meg -
je le ní tett sé gük ugyan na gyobb, mint

ál ta lá ban a nem ze ti és et ni kai ki sebb -
sé ge ké,  ám  24,5%-ban  a  bű nö zés
kon tex tu sá ban  ke rül nek  reflek tor -
fény be. Ér de kes mó don a szó ra koz -
ta tó mű so rok ban – az úgy ne ve zett
„ki be szé lő show-k ban”– va ló sze re -
pel te té sük kel stig ma ti zá ci ó juk csak
nőtt, mert hogy az elő íté le te ket saj nos
vissza iga zol ták. 
A  2006-os  olasz lisz kai  ügy  óta

ter jedt el a köz tu dat ban a „ci gány bű -
nö zés” ka te gó ria. A fo ga lom el fo ga -
dot tá  vá lá sá ban  a mé di á nak  óri á si
sze re pe volt.
A tár sa da lom ban köz ve tí tő sze re -

pet be töl tő írott és elekt ro ni kus saj -
tó fe le lős sé gén túl nem ha nya gol ha -
tó el az egyén, a csa lád, de az egy há -
zak fe le lős sé ge sem. Nem mind egy
ugyan is,  hogy  mi ként  gon dol ko -
dunk, ho gyan vi szo nyu lunk, mi ként
cse lek szünk  fo gya ték kal  élő,  va la -
mely  ki sebb ség hez  tar to zó  vagy
egyéb ok ból hát rá nyos hely ze tű em -
ber tár sa ink kal.  „Ér zé ke nyít jük-e”
ma gun kat irá nyuk ban, a prob lé má -
ik,  sa já tos  élet hely ze tük ből  fa ka dó
ne héz sé ge ik  mel lett  nyi tot tak  va -
gyunk-e ér té ke ik re is. 
Ezek re az össze füg gé sek re is igye -

ke zett rá mu tat ni az Egyen lő Bá nás -
mód Ha tó ság múlt szer dai mun ka -
kon fe ren ci á ja, amely re az Evan gé li kus
Élet szer kesz tő sé ge  is  meg hí vást
ka pott.

g Bal la Má ria

Egyen lő bá nás mód és a mé dia tük re
Kon fe ren cia saj tó mun ká sok nak

b Közösterek–médiamindenkinek cím mel a saj tó kép vi se lői szá má -
ra ren de zett mun ka kon fe ren ci át ja nu ár 18-án az Egyen lő Bá nás mód
Ha tó ság. Az uni ós tá mo ga tás ból meg va ló sult ren dez vény cél ja az volt,
hogy a saj tó mun ka tár sa i val meg is mer tes se a ha tó ság mun ká ját, a
TÁMOP-5.5.5/08/01Adiszkriminációelleniküzdelem–társadalmi
szemléletformálásésahatóságimunkaerősítése pro jekt ke re té ben vég -
zett kép zé sek, ku ta tá sok, kom mu ni ká ció ered mé nye it. Ki emelt fel -
adat a hát rá nyos hely ze tű tár sa dal mi cso por tok és a mé dia sze rep lői
kö zöt ti pár be széd elő se gí té se. 
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Élén ken él nek ben nem azok nak az es ték nek az
em lé kei, han gu la ta, ami kor hú gom mal há rom-
négy éve sek vol tunk, és édes anyám a leg ki sebb
test vé rün ket vár ta. Le fek vés előtt az ágy mel lett
tér del ve el mond tuk az es ti imát, meg fo gal maz -
tuk sa ját ké ré se in ket: „Is te nem, ad jál ne künk kis
Me lin dát!”  Kis gyer mek ként  –  bár  még  nem
áll tak szánk ra iga zán a sza vak – ek kor ta lál koz -
tunk elő ször az imád ság je len tő sé gé vel az élet
sors for du lói, mér föld kö vei előtt áll va.
Ké sőbb kis hú gom, a vár va várt „kis Me lin -

da” át ír ta a jól is mert gyer mek imád sá got: „Én
Is te nem,  jó  Is te nem,  le csu kó dik már a  sze -
mem, de a ti éd nyit va Atyám, amíg al szom, vi -
gyázz re ám! Vi gyázz ked ves szü le im re meg az
én test vé re im re! Mi kor a nap új ra fel kel, csó -
kol has suk  egy más  ke zi ké it.  Ámen!”  Ez  az
imád ság ezt kö ve tő en min den es te így hang -
zott el, így volt a mi szí vünk ké ré se, azok kal
a sza vak kal, ame lyek a szí vünk ből jöt tek.
Gyer mek ként élt ben nünk a hit, hogy az Úr

Jé zus hall ja sza va in kat. Ek kor ta lán ez a biz -
ton ság ér zet  még  azon  a  bi zal mon  ala pult,
amellyel a szü le ink szó lí tot ták meg Is tent. Tud -
tuk, hogy ok kal és cél lal szól nak a Min den ha -
tó hoz,  hi he tünk  sza va ik nak,  hogy  ő  hall ja
ké ré sün ket, és gon dos ko dik ró lunk.
Köz ben fel cse pe red tem, s meg ta pasz tal tam,

hogy az imád ság ban nem csu pán sa ját gon do -
la ta im meg fo gal ma zá sá ról, nem egy egy sze -
rű mo no lóg ról van szó, ha nem az imád ság be -
szél ge tés: én hall ga tom Is tent, és ő hall gat en -
gem. Így ígé ri ne künk Is ten: „Mi előtt ki ál ta -
nak, én már vá la szo lok, még be szél nek, én már
meg hall ga tom.” (Ézs 65,24) Mi lyen cso dá la tos
ígé ret ez a mai vi lág ban, ami kor azt ta pasz tal -
juk, hogy sen ki nem fi gyel ránk, fi a ta lok és idő -
seb bek küz de nek az zal az élet ér zés sel, hogy
nincs sen ki, aki meg hall gas sa őket, a fel tett
kér dé sek re nem jön fe le let. A vi lág min den ség
Ura, éle tünk ter ve ző je azon ban fi gyel ránk úgy,
ahogy sen ki más ezen a vi lá gon, is mer, pon -
to san tud ja, hogy mi re van szük sé günk. Meg -
hall gat és vá la szol.

Éle tünk  so rán  sok szor  va gyunk  dön té si
hely zet ben: mit és hol ta nul junk to vább, mit
vá la szol junk egy ál lás aján lat ra. Olyan ku sza
a vi lág, gaz da sá gi, po li ti kai, tár sa dal mi za va -
rok kö ze pet te élünk… Nem le het tud ni, ki a
ba rát, ki az el len ség. Bi zony ta lan, hogy mi az
ér ték, mi re le het épí te ni. Ne héz kü lönb sé get
ten ni jó és rossz kö zött. Nincs biz tos pont.
Né ha ta lán mi is ar ra vá gyunk, hogy tisz tán
lás suk, mi a he lyes.
Szám ta lan eset ben meg ta pasz tal tam, hogy

ha fi gye lek az ő sza vá ra, ak kor ve ze ti az éle -
tem, utat mu tat eb ben az zűr za va ros vi lág ban.
Aho gyan a zsol tá ros ír ja: „Bölccsé tesz lek, és
meg ta nít lak té ged az út ra, ame lyen járj; sze -
me im mel ta ná csol lak té ged.” (Zsolt 32,8; Ká -
ro li) Nem er re vá gyunk? Hogy va la ki se gí tő -
társ ként böl cses sé gé vel mel let tünk áll jon?
Fon tos, hogy fel fe dez zük, meg ta pasz tal juk

az  imád ság  va ló di  ér tel mét. Aján dék,  hogy
meg szó lít hat juk Is tent, hogy be hív hat juk éle -
tünk  min den nap ja i ba,  fon tos  dön té se i be,
hogy tő le kér het jük a se gít sé get a ránk vá ró
ne héz sé gek, gon dok és prob lé mák el hor do zá -
sá hoz.  Ily  mó don  az  imád ság ra  for dí tott
ener gia a na pi te vé keny ség el vég zé sé hez szük -
sé ges erő for rás sá vá lik.

g Kruc hió Már ta

pAlAckpostA

Egy ben ső sé ges be szél ge tés

Mi re eze ket a so ro kat ol va sod, már meg kap -
tad a fél évi bi zo nyít vá nyo dat. Ha az ál ta lá -
nos is ko la utol só évét vég zed (le gyél akár ne -
gye dik,  ha to dik  vagy  nyol ca dik  osz tá lyos
ta nu ló), és olyan kö zép is ko lá ba sze ret nél je -
lent kez ni, ame lyik le en dő di ák ja i tól az egy -
sé ges írás be li fel vé te li vizs gán va ló meg mé -
ret te tést vár ja el, már ezen a pró ba té te len is
túl vagy. Ha kö zép is ko lai ta nul má nya id vé ge
fe lé jársz, még van né hány he ted el dön te ni,
szep tem ber ben  is  be ülsz-e  az  is ko la pad ba,
vagy in kább a mun ka vi lá gát vá lasz tod. Bár -
me lyik cso port ba tar to zol is, feb ru ár kö ze pé -
ig „nyi lat koz nod” kell…
Kis gyer mek ko rod óta kész vá la szod van a

„Mi le szel, ha nagy le szel?” kér dés re? Pon to -
san tu dod, mit kell ten ned (ta nul nod) ah hoz,
hogy meg va ló sítsd az ál mod? Ak kor ne ked
„csak” az eh hez leg in kább il lő ok ta tá si in téz -
ményt kell ki vá lasz ta nod, il let ve meg ne vez ned
a je lent ke zé si la pon.
Bi zony ta lan vagy, mer re is in dulj? Nem tu -

dod, mi ben len nél iga zán jó? Óri á si a sza ka -
dék a szü le id el vá rá sai és a sa ját el kép ze lé se -
id kö zött? Fo gal mad sincs, va jon annak alap -
ján dönts-e a jö vőd fe lől, hogy mi lyen fog lal -
ko zás ra  tud nál  hi va tás ként te kin te ni,  vagy
eset leg fon to sabb len ne azt mér le gel ned, va -
jon el tudsz-e majd he lyez ked ni…? Ha ilyen
kér dé sek fog lal koz tat nak, ér de mes kö rül néz -
ned a vi lág há lón is.
Ha szak mát akarsz ta nul ni – akár ti zen -

négy, akár ti zen nyolc éves fej jel, akár né hány
év vel idő seb ben –, kat tints a Mé rei Fe renc Fő -
vá ro si Pe da gó gi ai és Pá lya vá lasz tá si Ta nács -
adó In té zet hon lap ján (http://www.fpp ti.hu)
a  Ki ad vá nyok me nü pont ra,  és  töltsd  le  a
2009-es Száz szor szép szak ma, il let ve a 2010-
es 200 × szép szak ma cí mű in gye nes szak kép -
zé si  tá jé koz ta tó  ki ad vá nyo kat.  Ezek ben  a
fü ze tek ben szak ma cso por tok sze rint (pél dá -
ul egész ség ügy, nyom da ipar, gé pé szet, me ző -
gaz da ság és így to vább) ren dez ve ta lál ha tod
meg az egyes szak má kat. Az ál ta lá nos ada -
to kon kí vül – pél dá ul kép zé si for ma és idő,
szük sé ges  vég zett ség  (nem  is  gon dol nád,
mi lyen sok szak ma el sa já tí tá sá hoz alap kö ve -
tel mény az érett sé gi!) – va la mennyi nél fel tün -
te tik a szük sé ges kom pe ten ci á kat és ké pes -
sé ge ket, a fog lal ko zás sa já tos sá ga it, jel lem ző
fel ada ta it, és ál ta lá nos ké pet ad nak az el he -
lyez ke dé si le he tő sé gek ről, a mun ka erő-pi a -
ci ke res let ről is.
Mi vel a fent em lí tett bro sú rák csak a fő vá -

ro si ok ta tá si in téz mé nye ket ne ve zik meg, a
szak is ko lák és szak kö zép is ko lák kö zöt ti bön -
gé szés re  a  kö vet ke ző  két  lin ket  ajánlom:
http://szak mun ka ske pzes.link cen ter.hu, il let -
ve http://mot.hu/szak ko zepis ko la_szak is ko -
la_0. (A kö zép fo kú in téz mé nyek ada tai – így
a gim ná zi u mo ké is – meg ta lál ha tók a Köz ok -
ta tá si  In for má ci ós  Iro da  hon lap ján  is:
http://www.kir.hu.) To váb bi kép ző he lyek ről,
tan fo lya mok ról  –  sok  más  hasz nos  ol dal
mel lett  –  pél dá ul  a  http://okj.lap.hu és  a

http://szak ke pe si tes.hu ol da la kon in for má lód -
hatsz.
A fel ső ok ta tás vi lá gá ról, il let ve ezen be lül a

fel ső ok ta tá si fel vé te li mód já ról a leg át fo góbb
ké pet a http://www.fel vi.hu cí men kap ha tod. Az
ál ta lá nos  tud ni va lók ról  épp úgy  tá jé ko zód -
hatsz, mint az egyes fő is ko lák és egye te mek ál -
tal meg hir de tett konk rét kép zé si for mák ról. Va -
la mennyi  alap-  és  egy sé ges,  osz tat lan  szak
ese té ben rész le tes le írást ta lálsz mind a kép zés
fel épí té sé ről  és  a  meg sze rez he tő  tu dás ról,
mind a kar ri er le he tő sé gek ről és a vég zett ség -
gel meg cé loz ha tó fog lal ko zá sok ról.

Ez úton is fel hív juk a fi gyel me det ar ra, hogy
a nem ze ti fel ső ok ta tás ról szó ló 2011. évi CCIV.
tör vény ha tály ba lé pé sé vel je len tős vál to zá sok
tör tén tek a fel ső ok ta tá si fel vé te li rend jé ben! A
Nem ze ti Erő for rás Mi nisz té ri um Ok ta tá si Hi -
va ta la ja nu ár 20-án tet te köz zé a 2012-es fel -
ső ok ta tá si fel vé te li el já rás ra vo nat ko zó tá jé koz -
ta tást ar ról, hogy mi ként ha tá roz ták meg az
egyes fel ső ok ta tá si in téz mé nyek be és meg hir de -
tett kép zé sek re fel ve he tő ál la mi ösz tön dí jas és
rész ösz tön dí jas hall ga tók lét szá mát, il let ve az
egyes kép zé sek ön költ sé gé nek al só és fel ső ha tá -
rát kép zé si szin ten ként és kép zé si te rü le ten ként. 

A Fel ső ok ta tá si fel vé te li tá jé koz ta tó ki ad vány
hi va ta los ki egé szí té se ja nu ár 31-én je le nik meg
elekt ro ni kus for má ban a http://www.kor -
many.hu, a http://www.oh.gov.hu, va la mint a
http://www.fel vi.hu hon la po kon!
Ad dig is, amíg ki de rül, érin tik vagy épp be -

fo lyá sol ják-e to vább ta nu lá si ter ve i det a vál to -
zá sok, vedd igény be a fel vi.hu in gye nes pá lya -
ori en tá ci ós ta nács adó szol gál ta tá sát – még az
is le het, hogy a kü lön fé le ön is me re ti tesz tek ki -
töl té se után egé szen más képp kép ze led el a jö -
vő det.
Ha már úgy is a számítógép előtt ülsz, ajánl -

juk ta va lyi, Ka pu nyi tá si pá nik cí mű cik kün ket
is  (http://www.evan ge li kus elet.hu/la poz ga -
to/2011-4), mely ben to váb bi ta ná cso kat ta lál -
hatsz ar ra néz ve, mi lyen szem pon to kat ér de mes
még át gon dol ni a fel ső ok ta tá si fel vé te li je lent -
ke zé si lap ki töl té se előtt (pél dá ul mi lyen messze
van az adott fő is ko la/egye tem a la kó he lyed től,
a kép zés mel lett szük ség ese tén tud nál-e mun -
kát vál lal ni, és így to vább).
Ter mé sze te sen nézd meg a ki sze melt in téz -

mé nyek sa ját web ol da la it is – de még jobb, ha
nem csak a kép er nyőn ke resz tül is mer kedsz az
is ko lák kal. Bár a nyílt na pok több sé gét már le -
bo nyo lí tot ták, azért még fel ke res he ted őket. Ha
nincs mó dod „ház tűz né zés re”, pró bálj kap cso -
lat ba lép ni olyan em be rek kel, akik nek sze mé -
lyes ta pasz ta la ta ik is van nak az in téz mény ről
és az ok ta tás szín vo na lá ról. A kö zös sé gi ol da -
lak fény ko rá ban ez egy ál ta lán nem le he tet len
fel adat.
Vé ge ze tül még egy jó ta nács, nem csak ar ra

az eset re, ha már vég képp el ve szett nek ér zed
ma gad az in for má ci ók dzsun ge lé ben: ne ha bozz
se gít sé get kér ni az Úr tól – vég té re is a tő le ka -
pott ta len tu ma id sor sá ról van szó!

g V. J.

Mes ter sé gem cí me re…
b Ül tem nagy ma mám test vé ré nek sok ab la kos, nap fény ben úszó ve ran dá ján, és iz ga tot tan

vár tam, va jon mi lyen fog lal ko zást je le nít majd meg előt tem Nénje és/vagy Vera hú gom.
A fod rászt vagy az or vost – ter mé sze te sen hi bát lan elő adás ese tén – il do mos volt né -
hány (má sod)perc alatt ki ta lál ni, de egy ke vés bé is mert szak ma ko moly fej tö rést okoz -
ha tott. Al sós vol tam, és az Amerikábóljöttem,mesterségemcímere… el ne ve zé sű já ték
– mely ben az Activityhez ha son ló an sza vak és se géd esz kö zök nél kül kel lett el ját sza ni
egy-egy foglalkozást – még nem volt több pusz ta szó ra ko zás nál. Az tán el telt né hány év,
és az én éle tem ben is el ér ke zett a pá lya vá lasz tás pil la na ta…

2012 is mét Szél ró zsa-év. Idén
nyá ron – jú li us 18. és 22. kö -
zött Fo nyód li ge ten – 9. al ka -
lom mal  ren dez zük  meg  az
or szá gos evan gé li kus if jú sá gi
ta lál ko zót.
Né hány éve szü le tett meg

az  igény ar ra, hogy ne csak
két éven te ta lál koz za nak ilyen
for má ban egy há zunk fi a tal jai,
ha nem le gye nek köz tes ösz-
sze jö ve te lek is. Az el ső ilyen
al ka lom a kő sze gi nagy ta lál -
ko zó hoz kap cso ló dó utó ta lál -
ko zó  volt  2009-ben  Bu da -
pes ten.  Az óta  túl  va gyunk
már egy elő ta lál ko zón és még
egy utó ta lál ko zón  is. Ki ala -
kult  egy  ha gyo mány  és  egy
kon cep ció is hoz zá: még pe dig
az, hogy min dig feb ru ár ban
szer vez zük  meg  a  ren dez -
vényt. A fesz ti vált kö ve tő en
Bu da pes ten, a fesz ti vált meg -
elő ző en pe dig a nyá ri ta lál ko -
zó  ré gi ó já ban  jö vünk össze,
hogy már elő re meg moz gas -
suk a kör nyék be li e ket, és ki -
csit  íze lí tőt  ad junk  a  he lyi
sa já tos sá gok ból a tá vo labb ról
ér ke zők nek.
Egy hó nap múl va, feb ru ár

25-én  Ba la ton bog lá ron,  az
Urá nyi Sport cent rum ban tar -
tunk elő ta lál ko zót, egy olyan
al kal mat,  ahol  is mer ked he -
tünk a kör nyék kel. Egy olyan

na pot, ame lyen ki csit meg me -
le ged he tünk a tűz nél a fa gyos
Ba la ton  mel lett.  Egy  olyan
szí nes  na pot,  ame lyen meg -
mu tat hat juk  a  he lyi ek nek,
hogy  mi  vár  rá juk  nyá ron.
Egy olyan ta lál ko zót, amely va -
ló ban a fel töl tő dés ről szól hat.
Er re  hív  ben nün ket  Ja kab
apos tol igé je. Er re hív ben nün -

ket a he lyi gyü le ke zet. Hogy
ta lál koz has sunk! Hogy em lé -
kez zünk,  hogy  ké szül jünk,
hogy ter vez zünk! Hogy együtt
ta lál junk  kö zös ség re!  Hogy
együtt kö ze led jünk Is ten hez!
Hogy  együtt  hagy juk,  hogy
az  Úr is ten  is  kö ze led hes sen
hoz zánk!
A nap mot tó já ból – „Kö ze -

led je tek az Is ten hez, és ő kö ze -

led ni fog hoz zá tok!” (Jak 4,8)
– ki in dul va Sze me rei Já nos if -
jú sá gért  fe le lős  püs pök  tart
majd elő adást az ön ma gunk -
hoz,  il let ve  egy más hoz,  pá -
runk hoz,  csa lá dunk hoz,  Is -
ten hez va ló kö zel sé günk ről,
kö ze lí té si  le he tő sé ge ink ről,
ezek nek  kö zös ség ben  va ló
meg élé sé ről. Eh hez kap cso ló -
dó an kis cso por tos be szél ge -
té sek lesz nek fi a tal teo ló gu sok
ve ze té sé vel. 
A nap fo lya mán több evan -

gé li kus  ze ne kar  kon cert jét
hall gat hat juk meg. Együtt éne -
kel he tünk a teo ló gu sok ból ál -
ló Aga pé val,meg hall gat hat juk
a  bony há di  fi a ta lok ból  ál ló
Gáb ri el ze ne kart,  be mu tat -
ko zik a he lyi kó rus, és is me rős
dal la mo kat is mer he tünk fel a
Ko rál-szi get re per to ár já ban.
A  szol gá lat te vők  kö zül  ter -
mé sze te sen nem hi á nyoz hat
az  el ma rad ha tat lan  klasszi -
kus, a Szél ró zsa Band sem.
A je lent ke zés mi ként jé ről és

min den más ról bő vebb in for -
má ci ót  ta lálsz a www.szel ro -
zsa tal al ko zo.hu hon la pon, il -
let ve a Fa ce boo kon.

g Mes ter há zy Ba lázs
Szél ró zsa-atya,

Czön dör Ist ván há zi -
gazda, Csiz ma dia Nó ra 

Szél ró zsa-koordiná tor

merÍts!

Kö ze líts!

Az oldalt szerkesztette: Vitális Judit

név jegy: kruchió
márta
A szol no ki evan gé li kus
gyü le ke zet  ha tod éves
teo ló gu sa  va gyok.  Ke -
resz tyén csa lád ban nőt -
tem  fel,  szü le im  nagy

sze re tet tel ne vel tek en gem és két hú go mat.
Ti zen hét éves vol tam, ami kor Is ten igé jén
ke resz tül sze mé lye sen meg szó lí tott. Ta -
nul má nya im be fe jez té vel gyer me kek kö -
zött sze ret nék szol gál ni, hir det ni ne kik az
Is ten sze re te tét.

A kö vet ke ző tan év től evan gé li kus lesz a szar va si gim ná zi um
Au gusz tus 1-jé től a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház ve szi át a szar va si Vaj da Pé ter In -
téz mény gim ná zi um in téz mény egy sé gé nek fenn tar tá sát. 
Az er ről szó ló dön tést – az egy ház ve ze tők kel le foly ta tott tár gya lá sok után – ja nu ár 19-

én hoz ta meg a szar va si kép vi se lő-tes tü let. A szer ző dést ha ma ro san alá ír ják.
A fenn tar tói jog át adá sá ról a múlt hét ele jén fó ru mot tar tot tak a vá ros há zán, amely -

re meg hív ták a Vaj da Pé ter In téz mény ve ze tő it, pe da gó gu sa it és a szü lői mun ka kö zös -
sé gek kép vi se lő it. A fó ru mon Ba bák Mi hály pol gár mes ter hang sú lyoz ta: a gim ná zi um
meg ma ra dá sa a tét, ezért szor gal maz ták, hogy egy há zi kéz be ke rül jön, még mi előtt az
ál lam ven né át.

Föl de si Zol tán, az ön kor mány zat ok ta tá si és mű ve lő dé si bi zott sá gá nak el nö ke ar ra kér -
te az ok ta tás ügy ben dol go zó kat, hogy pró bál ják a le he tő leg kor rek teb ben ke zel ni az át adás
kér dé sét.

d For rás: be ol.hu / L. J.
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b Az evan gé li kus gyűj te mé nyek
– le vél tá rak, könyv tá rak, mú ze -
u mok – az in for má ci ós tár sa da -
lom fej lő dé sé vel az utób bi évek -
ben új fel ada tok kal ke rül tek
szem be. Egy re több do ku men -
tum és mű tárgy ér he tő el vi lág -
szer te di gi tá lis má so la tok for má -
já ban, s ez zel a fo lya mat tal az
egy há zi gyűj te mé nyek is igye -
kez nek lé pést tar ta ni. A hely zet
át te kin té se ér de ké ben a Gyűj te -
mé nyi Ta nács no vem be ri ülé sén
hang zot tak el ja vas la tok, s ezek
kö zül fog lal juk össze az in for ma -
ti kus sze mé vel meg fo gal ma zott
ta ná cso kat.

A 2017., ju bi le u mi év re tör té nő fel ké -
szü lést cél zó re for má ció.500 prog ram
ke re té ben  a  re for má ci ói  em lék bi -
zott ság az utób bi évek ben szá mos ré -
gi könyv és fo lyó irat di gi ta li zá lá sát in -
dí tot ta el. Az Evan gé li kus Or szá gos
Könyv tár szak ma i lag és anya ga i val
tá mo gat ja e mun kát. Az em lék bi zott -
ság egy ház tör té ne ti mun ka cso port -
ja össze ál lí tot ta azon mű vek lis tá ját,
ame lye ket  2017-ig  az  evan gé li kus
egy ház di gi ta li zál tat és in ter ne ten in -
gye ne sen köz zé tesz. Az ed dig el ké -
szült anya gok a Ma gyar Evan gé li kus
Di gi tá lis Könyv tár ban (MEDK) ér he -
tők el, a http://medk.lu the ran.hu cí -
men.
Az MEDK vég ső for má já ban tar -

tal maz za  majd  a  ma gyar or szá gi
evan gé li ku sok kal  kap cso lat ban
1800–2010  kö zött  írt  teo ló gi ai  és
tör té ne ti  mű ve ket.  Az  Or szá gos
Szé ché nyi Könyv tár, a Lu ther Ki adó
vagy má sok ál tal di gi ta li zált, 1517–
1800,  il let ve  1800–2010 kö zött  írt
mű ve ket  lin kek kel  kap csol juk  be
az MEDK-ba.  A  di gi ta li zá lás  el ső
hul lá má ban  töb bek  kö zött  Payr
Sán dor és Zsi linsz ky Mi hály mű ve -
it, il let ve a Cre do fo lyó irat szá ma it,
va la mint a Ma gyar pro tes táns egy -
ház tör té ne ti adat tár kö te te it  dol -
goz ták  fel,  a  má so dik  hul lám ban
egy ház jo gi  és  gyü le ke zet tör té neti
mo nog rá fi ák, név tá rak, va la mint az
Evan gé li kus Egy ház és Is ko la, il let ve
az Evan gé li kus Theo lo gia cí mű fo lyó -
ira tok szá mai ke rül tek sor ra.
A  di gi ta li zá lás  mun ká ját  az  Ar -

canum Kft. vé gez te, ki vá ló mi nő ség -
ben. A ké sőb bi di gi ta li zá lá si fel ada -
to kat is pro fesszi o ná lis mó don cél sze -
rű  meg ol da ni  fel ké szült,  sza ko so -
dott vál lal ko zás meg bí zá sá val vagy a
meg fe le lő inf ra struk tú ra há zon be lü li
ki ala kí tá sá val. Mind ez azon ban sok -
ba ke rül, ezért cél sze rű megalkotni
a tel jes gyűj te mé nyi kör re vo nat ko -
zó, hosszú tá vú di gi ta li zá lá si stra té -
gi át – ki, mit, ho gyan di gi ta li zál tat és
gyűjt –, és en nek alap ján üte mez ni,
össze han gol ni a fel ada to kat, il let ve a
ren del ke zés re ál ló anya gi for rá so kat.
A  di gi ta li zá lás  ma gas  költ sé gei

mi att fon tos, hogy a gyűj te mé nyek ne
csak  a  nyom ta tott  vagy  kéz ira tos

do ku men tu mo kat gyűjt sék, ha nem a
di gi tá li san el ér he tő és/vagy di gi tá li -
san ke let ke ző do ku men tu mo kat is,
hogy ne kell jen a di gi tá li san ké szü lő
do ku men tu mo kat új ra di gi ta li zál ni,
mert  ez  fe les le ges  és  drá ga!  Meg
kell azon ban szer vez ni, ho gyan jut -
nak el az ere de ti di gi tá lis do ku men -
tu mok a gyűj te mé nyek hez. 
El ső  lé pés ként  az  evan gé li kus

gyűj te mé nyek nek kell meg ha tá roz -
ni uk azt, hogy mi lyen di gi tá lis anya -
go kat kí ván nak gyűj te ni: a le vél tár
gyűjt het né a köz egy há zi ülé sek jegy -
ző köny ve it a tel jes gyü le ke ze ti és in -
téz mé nyi, tes tü le ti kör re vo nat ko zó -
an.  (A  di gi tá lis  ik ta tott  anya gok
nagy ré sze is idő vel le vél tá ri anyag -
gá vál hat.) A könyv tár gyűjt het né az
egy ház köz sé gi és in téz mé nyi ki ad vá -
nyo kat.  A  mú ze um  gyűj tő kö ré be
tar toz hat na pél dá ul a ké pek (fo tók)
gyűj té se. 
Egy há zi  ese mé nye ink ről  ren ge -

teg fény kép ké szül, sok kö zü lük meg -
ta lál ha tó az Evan gé li kus Élet ar chí vu -
má ban  vagy  hon la pun kon,  de  az
egy ház ke rü le tek nél is, hi szen az egy -
ház köz sé gi ese mé nyek ről sok eset ben
a püs pö ki hi va ta lok ké szí te nek fel vé -
te le ket. Fon tos fel adat a meg fe le lő en
vá lo ga tott di gi tá lis fény ké pek ből egy
olyan ar chí vum lét re ho zá sa, amely
mé dia mun ká sa ink  ren del ke zé sé re
áll, de akár a vi lá gi mé dia dol go zó it is
ké pes ki szol gál ni. Meg kell ha tá roz -
ni a me ta ada tok kö rét is, ame lyek ah -
hoz szük sé ge sek, hogy a hasz ná lók jól
tud ja nak majd ke res ni a di gi ta li zált
do ku men tu mok kö zött.
Cél sze rű len ne be ve zet ni va la mi -

lyen kö te le spél dány-rend szert a di -
gi tá lis do ku men tu mok ra vo nat ko zó -
an, meg fe le lő en mo ti vál va a gyü le ke -
ze te ket és in téz mé nye ket, hogy ne fe -
led kez ze nek meg az ál lo má nyok be -
kül dé sé ről. Az összegy há zi el fo ga dás
ér de ké ben szük sé ges len ne mind ezt
mi nél  több  fó ru mon  meg vi tat ni,
hogy a po ten ci á lis gyűj te mény gya ra -
pí tók ne te her nek te kint sék az ál lo -
má nyok be kül dé sé re vo nat ko zó kö -
te le zett sé get, ha nem érez zék, hogy
ér té ke ink hosszú tá vú meg őr zé sé hez
já rul nak hoz zá.
A di gi ta li zá lás és az ál lo má nyok

gyűj té sé nek meg szer ve zé se köz ben
azt is át kell gon dol ni, mit kez de nek
majd  a  gyűj te mé nyek  a  di gi tá lis
anya gok kal. Mit és mi lyen kör ben
fog nak majd hasz nál ni: mit cél sze -
rű – is me ret ter jesz tő szán dék kal –
bár ki szá má ra hoz zá fér he tő vé ten -
ni, mi re lesz szük sé gük a ku ta tók -
nak, és me lyek a csak bel ső egy há -
zi  hasz ná lat ra meg őr zen dő  do ku -
men tu mok.

g Bog dá nyi Gá bor

e vAng é likus g y ű j te mé n yi sZ e mle

Az in for má ci ós tár sa da lom új le he tő sé gek kel, de új igé nyek kel s eh hez kap -
cso ló dó an új fel ada tok kal is szem be sí ti gyűj te mény ügyün ket. 2011. no vem ber
23-án Gyűj te mé nyi anya gok di gi ta li zá lá sa – hosszú tá vú meg őr zés cím mel
egy há zunk Gyűj te mé nyi Ta ná csa nyil vá nos ülést tar tott, ahol e kér dés kört
jár ták kör be a részt ve vők. A di gi ta li zá lás prob lé ma kö re ma gá ban fog lal ja a
meg őr zés szak sze rű mód ját az ál lo mány vé del mi szem pon tok fi gye lem be vé -
te lé vel – mind a ha gyo má nyos (pa pír ala pú) do ku men tu mok, mind a már ele -
ve di gi tá li san ke let ke zett tar tal mak ese té ben –, va la mint a hoz zá fér he tő vé
té tel, a ku tat ha tó ság mód já nak kér dé sét is mind két eset ben.

A di gi ta li zá lás fel ada tai
az evan gé li kus

gyűj te mé nyek ben
the sAurus

Rovatgazda: Kovács Eleonóra

A mo dern pop ze ne stí lu sá ban kom -
po nált ora tó ri um muzsikáját, il let ve
a ti zen ki lenc ének nek a szö ve gét Die -
ter Falk,  a  for ga tó köny vet Mic ha el
Kun ze ír ta. A gi gan ti kus, klasszi kus té -
má jú ora tó ri um bib li ai tör té ne te ket
fűz össze, de igyek szik meg fe lel ni a
mű fa ji kö ve tel mé nyek nek is. 
A la tin ora to ri um szó ere de ti leg az

imád ság há zát je löl te. A ze nei for ma -
tan sze rint drá mai, több ré szes kom -
po zí ci ó ról van szó, leg több ször – ez
eset ben  is  –  lel ki  cse lek ménnyel,
tar ta lom mal, több sze rep élő vel, kó -
rus sal és ze ne kar ral. 
Ez a 21. szá za di pop fel dol go zás azt

a ha tal mas te ret vál toz tat ja át a han gok
temp lo má vá, az imád ság há zá vá, ahol
a dal la mok ép pen fel csen dül nek. Vá -
ro si sport csar no ko kat, mű vé szeti elő -
adó ter me ket, oly kor ma gát a sza bad te -
ret, amely nek ku po lá ja a kék ég bolt.

száz kó rus együt te se 
A dort mun di ős be mu ta tó 2010-ben
volt. A Né met or szá gi Pro tes táns Egy -
ház (EKD) és a Cre a tive Kirche moz -
ga lom 2012-ben – Ber lin, Drez da és
más hely szí nek után – to váb bi nagy -

vá ro sok ba is el vi szi a Tíz pa ran cso lat
mu si cal vál to za tát:  Han no ver,  Düs -
sel dorf kö vet ke zik a sor ban. 
A  da rab  Észak-Raj na–Veszt fá li á -

ból  in dult hó dí tó út já ra. Két éve  itt
csak nem száz gos pel-, pop-, egy há zi és
if jú sá gi kó rus „lel ke se dett be” a da ra -
bért, amely a Szent írás és a vi lág iro da -
lom egyik leg iz gal ma sabb tör té ne tét
dol goz za fel. Mó zes Is ten meg bí zá sá -
ra Iz ra el né pét ki ve ze ti a szol ga ság ból
az ígé ret föld je fe lé. Csa pá sok so ro -
za ta után en ged te meg az egyip to mi
fá raó, hogy a rab szol ga nép el in dul jon
Is ten től ki je lölt út já ra, ha zá ja fe lé. A
sás-ten ge ri át ke lés után jön rá Mó zes
ar ra, hogy ko moly élet sza bá lyok nél -
kül  a  sza bad ság ba  ve ze tő  út  ered -
mény te len lesz, ha za he lyett a sem mi -
be fog vesz ni az út és a nép is. Ezért
ad ja Is ten a Tíz pa ran cso la tot, s for mál
a se gít sé gé vel né pet a lá za dók ból. 

A szto ri és a kö zös ség
A fő sze re pet Mó zes és fe le sé ge, Cip -
pó ra ala kít ja, de ott van ve lük Áron
fő pap is, Is ten an gya la, és ter mé sze -

te sen az Úr hang ja is. A nagy sza bá -
sú mű fi ná lé já ban a Tíz pa ran cso lat
egye te mes pa ran cso lat ban sum má -
zó dik. Ez pe dig a sze re tet, amely az
em ber ség szü lő je. 
Az egyes éne kek a nagy tör té nel -

mi  exo dust,  a  szol ga ság  há zá ból,
Egyip tom ból tör tént ki vo nu lást idé -
zik fel, il let ve an nak fon to sabb ál lo -
má sa it:  a meg ál ló víz fa lak kö zött a
ten ger fe né ken szá raz láb bal való át -
ke lést, az égő csip ke bo kor ti tok za tos
cso dá ját, a nép meg gon do lat lan lá za -
dá sát Mó zes el len, Áron fel lé pé sét, a
fá raó csa ló dott alak ját, a csa pá so kat.
De fel idé ző dik a Cip p ó rá nak, Mó zes
ké sőb bi fe le sé gé nek adott ígé ret is, az -
tán a vé res éj sza ka, ami kor a ha lál an -
gya la csak a vér rel meg kent ka pu fél -
fák né pét kí mél te meg, és a ki vo nu lás,
az tán a pusz tai pró ba té te lek kö zött a
tik kasz tó  me leg  át ka,  a  szom ja zás
meg az éhe zés s a fi zi ka i lag ki me rí tő
eről te tett  me ne te lés  a  si va tag ban.
Majd az arany bor jút imá dó nép tra -
gi kus té ve dé se, vé gül a Tíz pa ran cso -
lat át adá sa Mó zes nek. 
Rop pant ér de kes a da rab elő adá -

sá nak  be ta ní tá sa.  Mi vel  ha tal mas

kó rus sze re pel min den al ka lom mal,
eze ket négy-öt száz fős vá ro si pró bá -
kon  ké szí tik  fel,  majd  az  elő adás
előtt pár nap pal össze éne kel te tik a ré -
gi ón ként há rom-négy nagy lét szá mú
csapatot – az elő adá son az tán szin -
te min den al ka lom mal két-há rom -
ezer fős kó ru sok szó lal nak meg. Hal -
lat la nul  nagy mun ka,  ön fe gyel met
igény lő oda adás az össze éne kel te tés
is, amely egy szer s mind jó al ka lom a
kö zös sé gi ér zés ki ala kí tá sára. 

A kom po nis ta val lo má sa
Az 1959-es szü le té sű kom po nis ta,
Di e ter  Falk  a  sie ge ni  Pro tes táns
Gim ná zi um ban ta nult, majd a köl -
ni ze ne mű vé sze ti  fő is ko lán dip lo -
má zott. Mű ve meg al ko tá sá ról  így
vall:  „2008  már ci u sá ban  töb ben
fel ke res tek a Veszt fá li ai Pro tes táns
Egy ház ból, s ar ra kér tek, hogy va -
la mi lyen nagy mű vel ruk kol jak elő,
te kin tet tel  ar ra,  hogy  2010-ben  a
Ruhr-vi dék adja Eu ró pa kul tu rá lis
fő vá ro sa i nak egyi két. De olyan da -
rab le gyen, amely ben ez rek éne kel -

nek, s amely tíz ez re ket ra gad ma gá -
val. A po pora tó ri um ról kez det ben
még nem volt szó. 
Az tán egy re in kább kör vo na la zó -

dott a Tíz pa ran cso lat té má ja. Ne kem
gyer mek ko ri él mé nyem volt a le gen -
dás hol ly woo di film, amely ben Mó zest
Charl ton Hest on ala kí tot ta, a fá ra ót
meg  Yul Brun ner. Az  is  mo ti vált,
hogy ke resz tyén csa lád ban nőt tem fel,
ak tí van részt vet tem az egy há zi if jú -
sá gi  mun ká ban.  A  Tíz pa ran cso lat
oly kor »fe ke te ke nyér nek« tűnt szá -
mom ra, még is meg ha tá roz ta éle tem
ke re tét, irá nyát, súly pont ja it. 
De ho gyan  le het  ezt  el éne kel ni?

Na gyon iz ga tott a fel adat. Azon nal
ne ki áll tam kom po nál ni. Ám lib ret -
tis ta még nem volt se hol. Vé gül is rá -
akad tam a ham bur gi Mic ha el Kun -
zé ra, akit Mó zes és a Tíz pa ran cso lat
té má ja min dig is fog lal koz tatott. Tö -
ké le tes  szink ron ban  vol tunk,  így
szü le tett  meg  a  da rab  ti zen ki lenc
da la ze ne kar ra és né hány sze rep lő re.
Két gyer mek is sze re pel ben ne, ők a
me sé lők. Két ezer-öt száz kó rus tag gal
kezd tem el a be ta ní tást, a szim fo ni -
kus ze ne kar hat van fős volt.”

A  nyolc van per ces  da rab  az óta
va ló ban so ka kat ma gá val ra ga dott
– ze ne ked ve lő ket, a mo dern mu si -
cal ra jon gó it, fi a ta lok tö me ge it, de
nem csak őket. CD-n, DVD-n száz -
ez rek  let tek,  le het nek  ré sze sei  a
nagy kö zös sé gi imád ság nak, az el -
éne kelt  sza ba dí tás tör té net nek,  a
száj ról  száj ra,  fül ből  fül be  adott
Tíz pa ran cso lat nak a  po pora tó ri -
um jó vol tá ból.
Az idei nagy vá ro si be mu ta tó kat

hir de tő pla ká to kon ilyen fel ira tok
vonz zák a sze met: „Klasszi kus té -
ma pop ra”, „Sze rel mi tör té net egy
nép tör té nel mé be sző ve”, „Tö meg -
kó rus és mu si cal szó lis ták tö ké le tes
egy sé ge”. 
Van nak, akik ak ko ra jö vőt és si kert

jó sol nak  a mo dern  ora tó ri um nak,
mint a Macs kák cí mű mu si ca lé volt.
Jó len ne, ha a Tíz pa ran cso lat va ló -
ban ennyi re meg tud ná hó dí ta ni a
szí ve ket, egy ici pi cit jobb len ne tő -
le a vi lág is…

g Dr. Bé ke fy La jos
Forrás: evangelisch.de

mé g ho g y ne m lehet m oZg ÓsÍtAni A g y Ülek eZ etek et?!

Hó dít a Tíz pa ran cso lat 
Ez rek ad ják elő – tíz ez rek hall gat ják lel ke sen

b A tíz ige vagy Tízparancsolat el ső ként Mózesmásodikkönyvének (Exo -
dus) 20. fe je ze té ben, az 1–14. vers ben ol vas ha tó. En nek alap ján ké szült
az a po pora tó ri um, amely nek ős be mu ta tó ja 2010. ja nu ár 17-én volt a
dort mun di West falen hal lé ban, kö zel ti zen hét ezer né ző előtt. Az elő -
adásban mintegy há rom ezer sze rep lő működött közre. A ki rob ba nó
si ke rű mo dern mu si cal si ker so ro za ta az óta is foly ta tó dik. En nek egyik
tit ka az, hogy színpadra állítása so kakat megmozgat: ré gi ón ként négy-
öt száz fős vá ro si ének ka rok ké szül nek fel kü lön is az együt tes ének -
lés re. A fel ké szü lés és az elő adás ha tal mas kö zös sé gi él mény sze rep -
lő nek, né ző nek egy aránt. 

„Kicsit nagyon megtelt a mannheimi sportcsarnok temploma”
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11. (úrv.) Balicza Iván; du. 6. dr. László Virgil; II., Hűvösvölgyi út 193., Fébé de. 10.
Madocsai Miklós; II., Modori u. 6. de. 3/4 11. Sztojanovics András; Pesthidegkút, II.,
Ördögárok u. 9. de. fél 10. (úrv.) Fodor Viktor; Csillaghegy–Békásmegyer, III., Mező
u. 12. de. 10. Gálos Ildikó; Óbuda, III., Dévai Bíró M. tér de. 10. Bálintné Varsányi Vilma;
Újpest, IV., Lebstück M. u. 36–38. de. 10. Solymár Péter Tamás; V., Deák tér 4. de. 9.
(úrv.) Cselovszky Ferenc; de. 11. (úrv., kantátás istentisztelet) Smidéliusz Gábor; du. 6.
(orgonazenés áhítat) Gerőfiné dr. Brebovszky Éva; VII., Városligeti fasor 17. de. fél 10.
(angol nyelvű, úrv.) Scott Ryll; 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;  IX., Gát u. 2. (katolikus templom) du.  6.
(vespera) Bolba Márta; liturgus: Muntag Lőrinc; Kőbánya, X., Kápolna u. 14. de. 10.
Benkóczy Péter; Kelenföld, XI., Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) Kovács Viktor; de. fél 11.
(úrv.) Kovács Viktor; du. 6. (vespera) Missura Tibor; XI., Németvölgyi út 138. de. 9. (úrv.)
Missura Tibor; Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor 24. de.  9.  (úrv.) Balicza  Iván;
Budahegyvidék, XII., Kék Golyó u. 17. de. 10. (úrv.) Keczkó Pál; Angyalföld, XIII.,
Kassák Lajos u. 22. de. 10. Grendorf Péter; Zugló, XIV., Lőcsei út 32. de. 11. (úrv.) Tamásy
Tamásné; XIV. Gyarmat u. 14. de. fél 10. Tamásy Tamásné; Pestújhely, XV., Templom
tér de. 10. (úrv.) Szabó B. András; Rákospalota, XV., Juhos u. 28. (kistemplom) de. 10.
Ponicsán Erzsébet; Rákosszentmihály, XVI., Hősök tere 10–11. de. 10. Börönte Márta;
Cinkota, XVI., Batthyány I. u. de. fél 11. Vető István; Mátyásföld, XVI., Prodám u.
24. de. 9. Vető István; Rákoshegy, XVII., Tessedik tér de. 9. Kovács Áron; Rákoskeresztúr,
XVII., Pesti út 111. de. fél 11. Kovács Áron; Rákoscsaba, XVII., Péceli út 146. de. 9.
Nagyné  Szeker  Éva; Rákosliget, XVII., Gózon Gy. u. de.  11.  Nagyné  Szeker  Éva;
Pestszentlőrinc, XVIII., Kossuth tér 3. de. 10. Győri Gábor; Pestszentimre, XVIII.,
Rákóczi út 83. (református templom) de. 8. Győri Gábor; Kispest, XIX., Templom
tér 1. de. 10. Széll Bulcsú; XIX., Hungária út 37. de. 8. Széll Bulcsú; Pesterzsébet, XX.,
Ady E. u. 89. de. 10. Győri János Sámuel; Csepel, XXI., Deák tér de. fél 11. Zólyomi
Mátyás; Budafok, XXII., Játék u. 16. de. 10. Solymár Gábor; Budakeszi, Fő út 155.
(gyülekezeti terem) de. fél 10. dr. Lacknerné Puskás Sára; Budaörs, Szabadság út 75.
de. 10. Endreffy Géza.
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Összeállította: Boda Zsuzsa

mik ro lu di u mok ii. – Ko nok Ta más ki ál lí tá sa
Az Evan gé li kus Or szá gos Mú ze um új ki ál lí tá sa ja nu ár 20-tól meg te kint -
he tő. A hi va ta los meg nyi tót és könyv be mu ta tót ké sőb bi idő pont ban tart -
juk. Az idő pont ról ér te sít jük ol va só in kat.

h i r d e t é s

A 16. szá zad el ső fe lé ben Deb re cen -
ben és kör nyé kén a re for má ció lu the -
ri ágá hoz csat la koz tak az em be rek,
ám a szá zad má so dik fe lé ben a re for -
má ció hel vét ága vet te át a gyü le ke -
ze tek szel le mi ve ze té sét. 
1796-ban in dult el az evan gé li kus

gyü le ke zet meg szer ve zé se; a kö zös -
ség nek 1810-től a Mik lós ut ca sar kán
bé relt ima ház adott ott hont. Azon -
ban 1849-ben a vá ros ba özön lő cá ri
és csá szá ri se re gek fel dúl ták az ima -
há zat, és min dent, amit ott ta lál tak,
meg sem mi sí tet tek.  Töb bek  kö zött
ez okoz ta azt, hogy 1861-ig szü ne telt
a lel ké szi szol gá lat, me lyet ko ráb ban
a nyír egy há zi, to ka ji és nagy vá ra di lel -
ké szek lát tak el. 
1882.  no vem ber  12-én  ön ál ló -

sult a deb re ce ni gyü le ke zet. Ele in -
te a vá ros több pont ján is bé rel tek
is ten tisz te let  tar tá sá ra  al kal mas
he lyet, míg 1886-ban meg vá sá rol -
ták a Mik lós ut ca 3. szám alat ti tel -
ket – az óta is itt van kö zös sé günk
köz pont ja – a raj ta lé vő épü let tel.
A temp lom épí tés 1889 má ju sá ban
kez dő dött, és au gusz tus ra már el is
ké szült az épü let.
Gyü le ke ze tünk ben  va sár na pon -

ként dél előtt és dél után is tar tunk is -
ten tisz te le tet, mely min den hó nap el -
ső  va sár nap ján  úr va cso ra osz tás sal
van egy be köt ve. Mi vel egész Haj dú-
Bi har me gye a deb re ce ni gyü le ke zet
gon do zá sá ra  van  bíz va  –  más hol
sem  lel kész,  sem  pe dig  temp lom
nincs –, így majd min den hét vé gé re
esik szór vány-is ten tisz te let is. 
Min den hó nap har ma dik va sár -

nap ján csa lá di is ten tisz te le tet tar -

tunk a 10 órai is ten tisz te let tel pár -
hu za mo san, mely után kö zös sze re -
tet ven dég sé gen ve het nek részt ki -
csik és na gyok. 
Hit tan ok ta tás  és  kon fir má ci ó ra

va ló fel ké szí tés egy aránt fo lyik gyü -
le ke ze tünk ben,  kis is ko lás  kor tól
egé szen gim ná zi u mig. He ti rend sze -
res ség gel tar tunk bib lia órá kat, me -
lye ken  kü lön bö ző  kor cso por tok
vesz nek részt. Szer dán az idő seb bek,
míg hét főn az egye te mis ták és a fi -
a tal fel nőt tek jön nek össze. Ked den -

ként film klub ba vár juk a fil met sze -
re tő ket,  csü tör tökre  pe dig  tár sas -
tánc tan fo lya mot szer vez tünk a gyü -
le ke ze ti ház ban.
2011 má ju sa óta két lel kész vég zi

a szol gá la tot: Réz-Nagy Zol tánmel -
lé ek kor vá lasz tot ta meg a gyü le ke -
zet Ba lázs Vik tó ri át, aki be osz tott lel -
ké szi éve it is ná lunk töl töt te. 
Gyü le ke ze ti éle tünk cél ja, hogy a

sze mé lyes,  em be ri  kap cso la to kon
ke resz tül  tud juk  Is ten  sze re te tét
köz ve tí te ni a hoz zánk be té rők nek.   

i s ten ti sZ te let-köZ ve tÍ té s A r á di Ó BAn 

Be mu tat ko zik a 
Deb re ce ni Evan gé li kus

Egy ház köz ség

evan gé li kus
is ten tisz te let
a ma gyar
rádi ó ban
Február 5-én, het -
ve ned  va sár na -

pon  10.04-től  is ten tisz te le tet
hall ha tunk a Kos suth rá dió hul -
lám hosszán  Debrecenből.  Igét
hir det Balázs Viktória lel kész.

A ren dez vé nyen Hor váth Zol tán or -
go na mű vész egy Liszt-pre lú di u mot
adott  elő, majd a gyü le ke ze ti  ének
után Ador já ni De zső Zol tán evan gé -
li kus  püs pök  kö szön -
töt te a részt ve vő ket.
– A kul tú ra a vál to -

zó és az ál lan dó öt vö -
ző dé se.  A  ke resz tény
hit el vá laszt ha tat lan a
kul tú rá tól. A mai nap
irá nyít sa  te hát  fi gyel -
mün ket au ten ti kus tár -
gyi és lel ki ér té ke ink re.
A  nem zet  a  kul tú rá -
ban  kons ti tu ál ja  ma -
gát,  az az  a  kul tú ra  a
nem zet al kot má nya. A
nem ze tek al kot má nyát,
az az  a  jo gi  alap do ku -
men tu mot  ki kez di  az
idő,  ám a  kul tú rát  ál -
lan dó  nö ve ke dés  és
gaz da go dás  jel lem zi.
Bár mit is hoz a tör té ne -
lem, a kul tú ra, az az az
iga zi  al kot mány meg -
őriz  min ket.  Ezért
imád ko zunk a mai na -
pon  –  összeg zett  az
evan gé li kus püs pök.

Bal lai Zol tán re for -
má tus lel kész elő fo há -
szá nak köz pont já ban a Pél da be szé -
dek köny ve 2.  ré szé nek  1–11.  ver se
sze re pelt. 
– Ad junk há lát azért, mert Is ten

ma gyar nak te rem tett min ket – fo gal -
ma zott a lel ki pász tor, majd Is ten ál -
dá sát kér te a gyü le ke zet re.

Ko vács Sán dor ró mai  ka to li kus
fő es pe res ige hir de té sé ben ki fej tet te:
glo ba li zált vi lág ban, az in for má ció -
rob ba nás kor sza ká ban élünk, ame lyet
ér ték za var jel le mez. 
– Eb ben a hely zet ben ka pasz ko dó -

ra van szük sé günk, ez pe dig a nem -
ze ti iden ti tás tu dat ból ve zet he tő le –
han goz tat ta a fő es pe res, majd a ma -
gyar  nem ze ti  iden ti tás tu dat  ezer -
éves foly to nos sá gát bi zo nyí tó szim -
bó lum ként em le get te a ma gyar Szent
Ko ro nát és a Him nuszt.

Bá lint-Ben czé di Fe renc uni tá ri us
püs pök  sze rint  a  ma gyar  kul tú ra
nap ján ugyan csak ke res sük az Is ten -
nel va ló ta lál ko zást, és egy út tal hi tet
te szünk ar ról, hogy Is te néi va gyunk. 
–  Ma  sem  könnyű  ma gyar nak

len ni, ma gya rul al kot ni és meg szó lal -
ni.  Re mény ked jünk  te hát  ab ban,
hogy az össze tar to zás meg szü le tik, és
elő de ink  pél dá ját  kö vet ve  min den
ma gyar egy más ra ta lál. A hit, a kul -
tú ra és a nem zet tu dat el vá laszt ha tat -
lan egy más tól, és ezek meg tar ta nak
min ket ma gyar ként – hang sú lyoz ta
az uni tá ri us püs pök.
– Ma es te a ma gyar né pet eggyé

ko vá csol ja a ma gyar kul tú ra. A ma
élő mű vé szek nek kö szön he tő en kul -
tú ránk  élő vé  vá lik – mond ta Ka lit
Esz ter evan gé li kus lel készjelölt, majd
Hor váth Zol tán egy Su lyok Im re-mű -
vet adott elő or go nán.

Böhm ká roly, a ma gyar 
fi lo zó fiai is ko la meg te rem tő je
Egyed Pé ter egye te mi ok ta tó elő adá -
sá ból meg tud tuk: ta valy volt száz éve,

hogy Böhm Ká roly el hunyt Ko lozs -
vá ron. A 2011 au gusz tu sá ban Ko lozs -
várt meg ren de zett VII. nem zet kö zi
hun ga ro ló gi ai kong resszu son pe dig
kü lön szek ci ó ban ér te kez tek Böhm
mun kás sá gá ról.
Böhm  Ká roly  1846-ban  szü le tett

Besz ter ce bá nyán evan gé li kus csa lád -
ban, ha to dik gyer mek ként. Ta nul má -
nya it  a besz ter ce bá nyai  evan gé li kus
nép is ko lá ban,  majd  az  evan gé li kus
gim ná zi um ban foly tat ta. Po zsony ban
elő ször a teo ló gi a, majd a fi lo zó fia ta -
nul má nyo zá sá nak  szen tel te  ide jét.
Fel ső fo kú  fi lo zó fi ai  ta nul má nyait
Göt tin gen ben és Tü bin gen ben vé gez -
te. Már ak kor fel tett szán dé ka volt,
hogy  meg te remt se  „Ma gyar or szág
nagy  fi lo zó fi ai  rend sze rét”,  il let ve
hogy „Ma gyar or szá gon új irány ba te -
rel je a fi lo zó fi át”. 
A ma gyar rend szer fi lo zó fia meg -

al ko tó ja ként, a ko lozs vá ri fi lo zó fi ai is -
ko la meg ala pí tó ja ként Böhm Ká roly
azt han goz tat ta: min den ér vé nyes fi -
lo zó fi á nak  kri ti ka i nak  kell  len nie,
ugyan ak kor túl kell lép nie Kant du -
a liz mu sán, amely a ré gi vá gá sú me -
ta fi zi kai örök sé get kép vi sel te a kan ti
élet mű ben.
Böhm 1870-től a po zso nyi evan gé -

li kus lí ce um, majd 1873-tól a bu da -
pes ti evan gé li kus gim ná zi um ta ná ra
volt.  1872-ben  meg pá lyáz ta  a  ko -
lozs vá ri  Fe renc  Jó zsef  Tu do mány -
egye tem tan szé két, ám si ker te le nül.
Pub li cisz ti kai te vé keny sé gé nek kez -
de te 1873-ra te he tő. 1881-től el in dí -
tot ta a Ma gyar Phi lo so phi ai Szem lét,
amely ben  több  ta nul mányt kö zölt.
1896-tól a ko lozs vá ri egye te men ta -
ní tott fi lo zó fi át.

Egyed Pé ter Böhm Ká roly leg fon -
to sabb al ko tá sai kö zött meg em lí tet -
te a több kö te tes, Az em ber és vi lá ga
cí mű mun kát.  1908-ban  a Ma gyar
Tu do má nyos Aka dé mia (MTA) tag -
jai  kö zé  vá lasz tot ta  a  fi lo zó fust.
Böhm Ká roly 1911 má ju sá ban hunyt
el. Szü lő vá ro sá ban, Besz ter ce bá nyán
helyez ték örök nyugalomra. 
Vé ge ze tül Egyed Pé ter kö szö ne tet

mon dott  Ador já ni  De zső  Zol tán
evan gé li kus püs pök nek, hogy tá mo -
gat ta az em lék táb la-ál lí tást.

ré gi adós sá got tör lesz tett 
a ma gyar ság
Az elő adás után Gár do nyi Zsolt, Gár -
do nyi Zol tán és Mo hai Mik lós egy-egy
mű vét pro fi ze né szek ből ál ló ka ma ra -
kó rus tol má csol ta. A kar na gyi te en -

dő ket De me ter And rás
lát ta el. Hel tai Gás pár
Egy ne mes em ber ről és
az ör dög ről cí mű szín -
da rab ját há rom ko lozs -
vá ri szí nész hall ga tó ad -
ta elő. A da ra bot Va das
Lász ló ren dez te, a ko re -
og rá fus  Ja kab Me lin -
da volt. A da rab be mu -
ta tó já ra feb ru ár ele jén
ke rül majd sor a Re mé -
nyik Ga lé ri á ban – tud -
tuk meg Ka lit Esz ter től.
A je len le vők el éne kel -
ték a Him nuszt, és Hor -
váth  Zol tán  or go na -
mű vész egy Gár do nyi
Zol tán-mű vet adott elő.
Az evan gé li kus egy -

ház tu laj do nát ké pe ző
in gat lan (Kos suth La -
jos/1989.  de cem ber
21-e ut ca 1.) ud va rán
Ador já ni De zső Zol tán
püs pök és Tonk Már -
ton, a Sa pi en tia EM TE
ko lozs vá ri ka rá nak dé -
kán ja lep lez te le Böhm

Ká roly  em lék táb lá ját, Ko lo zsi Ti bor
szob rász mű vész al ko tá sát. Ezt kö ve -
tő en  Tonk  Már ton tól  meg tud tuk:
Böhm Ká roly ko por só já nál Tonk apai
déd ap ja,  Ta vaszy Sán dor mon dott
gyász be szé det. 
–  Fi lo zó fia tör té nész ként  el gon -

dol ko dom a kér dé sen: ott hon van-e
a fi lo zó fia a ma gyar kul tú rá ban? So -
kan úgy lát juk, hogy nincs, az az a fi -
lo zó fia nem kap ja meg az őt meg il -
le tő mél tó he lyet. Ma azon ban, a ma -
gyar kul tú ra nap já nak szen telt ün -
nep ség ke re té ben, az elő adás és az
em lék táb la-ál lí tás ál tal mél tó he lyé -
re ke rült a fio zó fia – hang sú lyoz ta a
dé kán, vé ge ze tül meg je gyez te: „Ré -
gi  adós sá got  tör lesz tet tünk  az zal,
hogy Böhm Ká roly nak em lék táb lát
ál lí tot tunk.”
– Böhm Ká roly az el ső ma gyar fi -

lo zó fus, aki fi lo zó fi ai is ko lát ala pí tott,
és kül föl dön is is mert té vált. Er dély
ad ta ne künk ezt a gon dol ko dót, ez
pe dig büsz ke ség re ad hat okot. Mind -
ez azt is je len ti, hogy az er dé lyi ma -
gyar kö zös ség hit tel és re mény ség gel
él, és hoz zá já rul a ma gyarság és a vi -
lág kul tú rá já nak fej lesz té sé hez. Böhm
Ká roly meg ér dem li, hogy em lék táb -
lát ál lít sa nak ne ki. Ez a táb la hoz zá -
já rul ah hoz, hogy a ro mán la ko sok is
hi te les  vá ros is me re tet  ala kít sa nak
ki  –  ma gya ráz ta  Szi lá gyi Má tyás,
Ma gyar or szág ko lozs vá ri fő kon zul -
ja az em lék táb la le lep le zé se után.

g Nagy-Hin tós Di á na

Meg je lent a Sza bad ság cí mű, er dé -
lyi köz éle ti na pi lap 2012. ja nu ár 23-
ai szá má ban.

Böhm-em lék táb lá val 
gaz da go dott Ko lozs vár

b A ma gyar kul tú ra nap ja al kal má ból sok szí nű ün ne pi ese ményt szer -
ve zett múlt szom ba ton Ko lozs vá ron a Ro má ni ai Evan gé li kus-Lu the -
rá nus Egy ház. Az evan gé li kus temp lom ban elő ször öku me ni kus is ten -
tisz te let re ke rült sor, majd EgyedPéter egye te mi ok ta tó be mu tat ta a
ma gyar fi lo zó fi ai is ko la meg te rem tő jének, BöhmKároly (1846–1911)
fi lo zó fusnak az éle tét és mun kás sá gát. Rö vid ze nei mű sor után há rom
ko lozs vá ri szí nész hall ga tó Hel tai-szín da ra bot adott elő, majd Ador-
jániDezsőZoltán evan gé li kus püs pök és Tonk Márton, a Sa pi en tia Er -
dé lyi Ma gyar Tu do mány egye tem (EM TE) ko lozs vá ri dé kán ja le lep lez -
te az egy há zi in gat lan ud va rán a KolozsiTibor szob rász mű vész ál tal
ké szí tett Böhm Ká roly-em lék táb lát. Kalit Eszter evan gé li kus lel -
készjelölt ki hir det te: a feb ru ár 12-i is ten tisz te le tet a Du na Te le ví zió is
köz ve tí ti, ezért mi nél na gyobb szám ban vár ják a hí ve ket.



Meg ala kult a Neu mann Já nos 
in for ma ti kai ku pa ver seny bi zott sá ga
A több mint tíz éves múlt ra vissza te kin tő in for ma ti kai ver seny az idén tel je sen
meg újul. A fel ügye le tét el lá tó bi zott ság Bu da pes ten ja nu ár 18-án tar tot ta
ala ku ló  ülé sét.  A  testület  el nö ké nek  Csor dás Já nost, a  Bu da pest-Fa so ri
Evan gé li kus Gim ná zi um, tit ká rá nak pe dig Sö lét-Or mos Ju di tot, a Ber zse nyi

Dá ni el Evan gé li kus (Lí ce um) Gim ná -
zi um, Kol lé gi um és Szak kép ző Is ko -
la ta ná rát vá lasz tot ták meg. A ver seny
név adó já nak al ma ma te ré ben, a fa so -
ri gim ná zi um ban ja nu ár 27-én meg -
ren de zen dő  ve tél ke dőn  egy  tu cat
evan gé li kus is ko la di ák jai küz de nek
a ván dor ser le gért.

d EvÉlet-infó

Evangélikus Élet 2012. január 29. f mozaik

Az em lí tett ta nul mány ban – az el -
ső sor ban nem szél té ben, ha nem fő -
ként ma gas ság ban ter jesz ke dő vá -
ros mo dellt szem előtt  tart va – az
ur ba ni zá ció  fő  szó szó ló i nak  ér ve
töb bek kö zött az, hogy a ki sebb tá -
vol sá gok mi att ol csób ban szál lít ha -
tó az em ber, az áru, a szel le mi tő ke,
to váb bá a kon cent rál tabb te le pü lés -
szer ke zet kö vet kez té ben rö vi deb bek
a  köz mű há ló za tok,  ez ál tal  ki sebb
ener gia be fek te tés sel le het őket üze -
mel tet ni. Összes sé gé ben te hát – a
ki vé te lek től, a ki fe je zet ten ipa ri vá -
ro sok tól  el te kint ve  –  az  itt  la kók
öko ló gi ai láb nyo ma ki sebb, mint az
egész  or szág ra  vo nat ko zó  át lag.
Em lí tik azt is, hogy a vá ro si lét for -
má nak kö szön he tő en az em be ri ség
fe le el fér a meg mű vel he tő föld te rü -
le tek négy szá za lé kán.
A kör nye zet vé dők és az ur ba ni zá -

ció elő re tö ré sét el len ző szak em be -
rek azon ban fel hív ják a fi gyel met ar -
ra,  hogy  a  fej lő dő  or szá gok ban  a
mun ka re mé nye mi att vi dék ről a vá -
ro sok ba  özön lő  la kos ság  el ső sor -
ban a nyo mor ne gye dek nö ve ke dé sét
ered mé nye zi. Egyes ENSZ-szak ér tők
sze rint 2050-re a Föld össz la kos sá -
gá nak het ven szá za lé ka él majd vá -
ro sok ban, és eb ből két mil li árd em -
ber nyo mor ne gye dek be kény sze rül.
Ez utób bi ak ban a la kos ság fo gyasz -
tá sa va ló ban ki sebb, de olyan gon dok
me rül nek föl pél dá ul, mint a tisz ta
víz hez va ló hoz zá ju tás vagy a sze -
mét szál lí tás meg ol dá sa. 

Az ur ba ni zá ció a né pes ség nö ve -
ke dé sé re  je lent het  egy faj ta meg ol -
dást, ám vé le mé nyem sze rint épp egy
fon tos szem pon tot hagy fi gyel men
kí vül: egy más ra utalt sá gun kat, a te -
rem tett vi lág gal (em ber tár sa ink kal és
a ter mé szet tel) va ló har mo ni kus vi -
szony ki ala kí tá sá nak fon tos sá gát és
le he tő sé gé nek meg te rem té sét. (Per -
sze nem te kint he tünk el a né pes ség
nö ve ke dé sé nek prob lé má já tól, en nek
meg ol dá sá ban azon ban több szer ve -
zet – pél dá ul az e ro vat ban is több -
ször a hangját hallató Bocs Ala pít -
vány – a fej lő dő or szá gok ban sok kal
in kább a fel vi lá go sí tás ra, a nők ok ta -
tá sá ra, hely ze té nek ja ví tá sá ra ten né
a hang súlyt.)
Eszem be jut az e lap ha sáb ja in két

he te meg je lent, Mi, „fa lu si ak” cí mű
írás, amely a vá ro si élet for ma mel lett
jól di ag nosz ti zál ta a vi lág egyet len
glo bá lis fa lu vá vá lá sá nak ne ga tív ve -
le já ró it: az el sze mély te le ne dést, „az
el ide ge ne dést a kör nye ző vi lág tól és
sa ját  lel ki mély sé ge ink től”. És mint
egy glo bá lis fa lu la kói el mond hat juk,
hogy  ezek  a  je len sé gek  kü lön bö ző
for má ban – la kó he lyünk től füg get -
le nül – mind nyá jun kat érint het nek.
Fel me rül a kér dés: mit te he tünk

eb ben a hely zet ben? Mi le het a mi
fel ada tunk?  Hi szen  jo go san  érez -
het jük, hogy át lag em ber ként alig ha
van be fo lyá sunk a vi lág mé re tű fo lya -
ma tok ra.
Az előbb em lí tett cikk szer zői is (a

kap cso lat  és  a  sze mé lyes ség  mel -

lett) a kö zös sé get em lí tik mint meg -
tar tó erőt, mint le het sé ges meg ol dást
a  prob lé mák ra.  Ke resz tény ként  –
fe le lős élet vi te lünk mel lett – a gyü -
le ke zet mint kö zös ség va ló ban le he -
tő sé get nyújt hat szá munk ra, hogy el -
ső sor ban  sa ját  kör nye ze tünk ben
meg te gyük az (el ső) szük sé ges lé pé -
se ket egy él he tő vi lág meg te rem té sé -
re, és hogy vég ső so ron igaz és fenn -
tart ha tó kö zös ség gé vál junk. 
Áll jon itt eh hez né hány szem pont,

me lyek az Eu ró pai Ke resz tény Kör -
nye ze ti Há ló zat 2005 má ju sá ban Bá -
zel ben  tar tott  ülé sén  fo gal ma zód -
tak meg (rész le te sen lásd Evan gé li kus
Élet, 2005/36. szám): az em be ri kö -
zös sé gek iga zak és fenn tart ha tók, ha
hosszú tá von te kin tet be ve szik a jö -
vő és a je len nem ze dé kek szük ség le -
te it; te kin tet tel van nak a te rem tett ség
egy sé gé re, be le ért ve eb be a nö vény-
és  ál lat vi lá got;  mind  be fe lé,  mind
ki fe lé  a  szo li da ri tás  jel lem zi  őket;
egyen súly ban tart ják a mű ve lést és az
őr zést (1Móz 2,15); meg tart ják az új
ki hí vá sok ra va ló meg fe le lő vá lasz adás
ké pes sé gét.
S mind ezek ki in du ló pont ja nem

más, mint sa ját te rem tett mi vol tunk
s az a vi szony, mely ben Te rem tőnk -
kel ál lunk, s mely ben meg ta pasz tal -
hat juk, hogy Is ten mun ka tár sai va -
gyunk – fa lun és vá ros ban egy aránt.
Végezetül egy kis segítség az első

lépések  megtételéhez:  kifejezetten
családok számára kiírt ener gia csök -
ken tő versenyről tájékozódhatunk a
kislabnyom.hu oldalon.

g JCsCs

Fenn tart ha tó kö zös sé gek 
– a vá ro so kon kí vül vagy be lül?

ÜZ enet AZ Ar Ar átrÓl

Rovatgazda: Sánta Anikó

Hoz zá va lók a tész tá hoz: 10 dkg da rált
ba ba pis kó ta vagy ház tar tá si keksz, 20
dkg da rált dió, 30 dkg por cu kor, 4 dkg
ka kaó, 8 dkg Ra ma mar ga rin, 0,5 dl
tej, kris tály cu kor a for ga tás hoz.
Hoz zá va lók a töl te lék hez: 25 dkg

gesz te nye massza, 5 dkg por cu kor, 15
dkg da rált ba ba pis kó ta vagy ház tar -
tá si keksz, 10 dkg Ra ma mar ga rin, ke -
vés rum, ma go zott meggy be főtt.
El ké szí té se:  A  tész ta  hoz zá va ló it

össze gyúr juk, ned ves kéz zel go lyó kat
for má lunk be lő le, és kris tály cu kor ban
meg hen ger get jük őket. Egy-egy go -
lyó ból – egy fel for dí tott cit rom fa csa -
ró üre gé be, a  fal hoz nyom kod va –

töl csért ké szí tünk. A kö ze pé be egy
meggy sze met te szünk, majd az el ké -
szí tett gesz te nyés töl te lék kel meg tölt -
jük az üre get.

sZ e retet ve ndé g sé g re

Mor gós csúcs

Egy ked ves férfi ol va sónk le vél ben
hív ta fel a fi gyel me met ar ra, hogy a
la punk ja nu ár 8-ai szá má ban meg -
je lent re cept ben az al más-di ós ke -
nyér nek a ne vé ben ugyan sze re pel a
dió, de a hozzávalók között nem.

A Sze re tet ven dég ség re ro vat ba csak
ki pró bált, majdnem min den eset ben ál -
ta lam elkészített sü te mé nyek re cept jei
ke rül het nek be. Így adott eset ben le he -
tő sé gem van az ere de ti re cep tet mó do -
sí ta ni, sa ját ta pasz ta la tom alap ján
prak ti kus ta ná csok kal ki egé szí te ni. Ez
tör tént az al más-di ós ke nyér ese té ben
is: az ere de ti hoz zá va ló kat ki egé szí tet -
tem 10 de ka gramm da rált di ó val,
amely a túl lágy, fo lyós tész tát ki csit
meg kö töt te, az ízét pe dig gaz da gí tot ta.

Ami kor be gé pel tem a re cep tet az
új ság szá má ra, na gyon fi gyel tem,
hogy az ere de ti le írás ból ne hagy jak
ki sem mit, ám vé gül ép pen a sa ját ki -
egé szí té se met nem ír tam be le… El né -
zést ké rek, ha ez zel za vart okoz tam!

Az aláb bi ak ban a ja ví tott vál to za -
tot kö zöl jük, ki vé te le sen fo tó nél kül.

g Bo da Zsu zsa ro vat gaz da

Al más-di ós ke nyér
Hoz zá va lók: 20 dkg re szelt al ma, 2 to -
jás, 10 dkg por cu kor, 10 dkg ét ke zési
búzada ra, 10 dkg darált dió, 1/2 cso mag
sü tő por, 5 dkg Ra ma mar ga rin, 1 cso -
mag va ní li ás cu kor, ma zso la, fa héj.
El ké szí té se:  A  meg há mo zott  és

re szelt al mát össze ke ver jük a fa héj -
jal és a ma zso lá val. Áll ni hagy juk ad -
dig, amíg el ké szít jük a tész ta töb bi ré -
szét. A to jás sár gá kat jól ki ke ver jük a
cuk rok kal és a mar ga rin nal. Hoz zá -
ad juk az al mát, a búzadarát, a sü tő -
port és a diót, vé gül be le ke ver jük a
ke mény hab bá fel vert to jás fe hér jé ket.
Sü tő pa pír ral  ki bé lelt,  31  cm-es

őz ge rinc for má ba önt jük a masszát, és
elő me le gí tett  sü tő ben  kb.  160  fo -
kon fél órá ig süt jük. Ha ki hűlt, tet szés
sze rint be von hat juk cso ki máz zal is.
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b A NationalGeographic cí mű fo lyó irat de cem be ri szá má nak egyik ta nul -
má nyá ban fo gal ma zó dott meg az aláb bi gon do lat: míg a 19. szá zad ban
egy re na gyobb gon dot okoz tak a nö ve ke dő (egy re sű rűb ben la kott) vá -
ro sok, ad dig ma ép pen ezek je lent he tik a meg ol dást a túl né pe se dés re
és „or vo sol hat ják a leg ha té ko nyab ban a Föld so ka so dó nya va lyá it”. Az
ur ba ni zá ció és a gaz da sá gi fej lő dés el vá laszt ha tat lan egy más tól –
hang sú lyoz za a cikk ben egy dél-ko re ai köz gaz dász. Míg 1970-ben há -
rom olyan (me ga)vá ros lé te zett, amelyben tíz mil li ó nál többen éltek, ad -
dig ma – be le ért ve az agg lo me rá ci ós kör ze teket is – hu szon hét ilyen van.

A leg if jabb Ma gassy Sán dor apai és
anyai ol dal ról is lel kész elő dök több
nem ze dé ké nek le szár ma zott ja ként,
Ma gassy Sán dor tár nok ré ti lel kész és
Ur bán Mar git diakónus lel kész má -
so dik gyer me ke ként szü le tett 1959.
jú ni us 5-én Sop ron ban. 
Az ál ta lá nos is ko lát édes ap ja szol -

gá la ti he lye sze rint Tár nok ré ti ben, Ta -
ká csin, Ne messza ló kon, a gim ná zi u -
mot Pá pán és Cell dö möl kön vé gez te.
Teo ló giai  tanulmányait  1977-ben
kezd te, és 1982-ben Ottlyk Er nő püs -
pök avat ta lel késszé Nagy si mo nyi ban.
Az Észa ki Egy ház ke rü let Püs pö ki

Hi va ta lá ban és a Bu dai Egy ház me gye
es pe re se  mel lett  szol gált  se géd lel -
kész ként 1982–83-ban, majd Csor ná -
ra ke rült, a lel kész vizs ga után a csor -
na–ka pu vá ri és a tár nok ré ti–ráb ca -
ka pi gyü le ke ze tek lel ké sze lett. Az itt
el töl tött  több  mint  egy  év ti ze des
szór vány szol gá la ta  alatt  má sok kal
együtt szer vez te és irá nyí tot ta a Mus -
tár mag  if jú sá gi  egye sü le tet,  éven te
csen des na po kat és nya ran ta tá bo ro -
zá so kat tart va – ami kor az ilyen egy -
há zi mun ka még meg tűr ve is alig volt. 
Részt vál lalt a Rá ba köz tár sa dal mi

éle té ből, Csor nán ön kor mány za ti kép -
vi se lő nek vá lasz tot ták. A rend szer vál -
tás után, 1992-ben a Köl csey Új ság író
Aka dé mi án szer zett ok le ve let. Ha tá -

ro zott  egyé ni ség nek  is mer tük,  aki
vé le ményt nyil vá ní tott és ál lást fog lalt,
min dig ba rát sá go san, oly kor har sá -
nyan, és az el sők kö zött volt, ha ten -
ni vagy szer vez ni kel lett va la mit.
A Pro tes táns Tá bo ri Lel ké szi Szol -

gá lat új bó li meg ala ku lá sát kö ve tő en –
anyai nagy ap ja, dr. Ur bán Er nőnyom -
do ká ba lép ve – ka to na lel ké szi szol gá -
lat ra je lent ke zett. Szent end rén 1995-től
fő is ko lai  lel kész ként  meg ta lál ta  az
elöl já rók kal és a be osz tot tak kal is azt
a han got, amellyel az új lel ki szol gá la -
tot  a  hon véd ség ben  vé gez ni  le het.
Ke resz tel te és es ket te a ka to ná kat és
csa lád tag ja i kat is. Szol gá la tát hi te le sí -

tet te, hogy ej tő er nyős ug rá sok ra és hat
hó na pos ko szo vói bé ke fenn tar tó ki -
kül de tés re is vál lal ko zott. 2005-ben a
tá bo ri püs pök ség re ke rült tit ká ri be -
osz tás ban. 2006 vé gén, az át szer ve zés -
kor  al ez re de si  rang ban  szol gá lati
nyug ál lo mány ba he lyez ték.
Si ká tor–veszp rém var sá nyi lel kész -

ként  2007-től  szol gált,  édes any ja
utó da ként. Itt is be kap cso ló dott a te -
le pü lés tár sa dal mi éle té be: al pol gár -
mes ter és nem ze ti ün ne pek szó no ka.
El ső há zas sá gá ból há rom, má so dik
há zas sá gá ból egy gyer me ke szü le tett.
Be teg sé gé ről  csa lád ja  csak  né hány
hó nap ja szer zett tu do mást. A zir ci kór -
ház ban hunyt el 2012. ja nu ár 11-én.
Ko por só ját a hely be li ek, volt gyü -

le ke ze te i nek  tag jai,  szá mos  ro kon
és  sok  lel kész,  egy ko ri  baj társ  és
más fe le ke ze tű lel kész, va la mint ka -
to nai dísz egy ség áll ta kö rül és kí sér -
te. Já kob Já nos tá bo ri püs pök és dr.
Fa bi ny Ta más püs pök  –  Ma gassy
Sán dor év fo lyam tár sa –, va la mint Pá -
koz di Im re gyü le ke ze ti fel ügye lő és
Vígh Bog lár ka, a pol gár mes ter le á nya
mon dott  bú csú sza va kat.  Igét  dr.
Lack ner Pál ko ráb bi tá bo ri püs pök
hir detett: „Elég ne ked az én ke gyel -
mem, mert az én erőm erőt len ség ál -
tal ér cél hoz.” (2Kor 12,9a)

g Dr. Reuss And rás

In me mo riam vi téz Ma gassy Sán dor 
(1959–2012)

e vé l&le vé l&le vé l

kon zek vens ma ga tar tást kérek!
Nagy öröm mel ol vas tam az Evan gé li kus Élet ja nu ár 15-i szá má ban azt a Faggyas
Sándor jegyezte cik ket, amely nek köz lé sé ért egy má sik ol va só juk meg ró ja az
új sá got (Lukáts Miklós: Szük ség van er re?, ja nu ár 22., 15. o.). Egy egy há zi ki adá -
sú or gá num nem áll hat párt szol gá lat ba, de hogy igaz ság és ha zug ság-ha mis -
ság kér dé sé ben ne fog lal jon ál lást egy ér tel mű en, azt nem te he ti meg. Nem a
kü lön fé le meg győ ző dé sű ol va sói mi att, ha nem azért, mert evan gé li u mi el kö -
te le zett sé gű, s szá mon ké rő Urá tól úgy ta nul ta: le gyen a ti be szé de tek igen, igen
és nem, nem. 
Aki szim pá tia meg szer zé sé ért vagy meg tar tá sá ért nem vall színt igaz ság-ha -

zug ság dol gá ban, ha nem su nyít, nem csak ge rinc te len, ha nem sú lyo san vét. A
pi lá tu si mo som ke ze i met, nem fog la lok ál lást vagy ar ról vall, hogy sö tét ség ben
va gyok jó és rossz kér dé sé ben (s ak kor a vak ve zet vi lág ta lant is mert hely ze te
áll fenn), vagy ha tu dom, de (vélt) ér dek ből el hall ga tom az iga zat, ak kor cin ko -
sá vá le szek a ha zug ság nak. Ba bits klasszi kus sá lett meg fo gal ma zá sá ban: „Vét -
ke sek közt cin kos, aki né ma!” S ak kor meg ér dem li (egy új ság ese té ben), hogy
pa pír ko sár ba te gyék. (Hi vat koz hat nék is mét ar ra is, aki ezt üzen te egy ma gát
ne vé ről ne ve ző kö zös ség nek: sem hi deg nem vagy, sem hév, ki köp lek!) 
Ma gyar or szág köz aka rat tal vá lasz tott ve ze té sé nek, kor má nyá nak és mi -

nisz ter el nö ké nek nincs el len zé ke, csak el len sé ge van, mely nek meg nyi lat ko -
zá sai gyű lö let ből és ha ta lom vágy ból fa kad nak, s mert szá má ra a cél min den
esz közt szen te sít, ezért – én is a Lu ther-him nuszt idé zem – „csa lárd ság fegy -
ve re”. A ha za min den előtt! – így ta nul tuk, és így ér zek ma is. Eb ben a kon -
zek vens ma ga tar tást és meg nyi lat ko zást min den ki től ké rem!

Kom ló si Pé ter (Rác ke ve)
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VASÁRNAP

6.00 / Bar tók rá dió
Mu zsi ká ló reg gel
Ben ne: va sár na pi or go na -
mu zsi ka
8.05 / Bar tók rá dió
Zsi na to ló
(va sár na pi öku me ni kus
mű sor)
9.00 / Du na Tv
Is ten ke zé ben
10.00 / Du na Tv
Vi lág-né zet
Püs pök ke nyér
10.25 / m1
Evan gé li kus if jú sá gi 
mű sor
10.30 / m1
Bap tis ta ma ga zin
11.00 / m1
Bap tis ta is ten tisz te let
Élő köz ve tí tés Kecs ke mét ről
14.55 / m2
Az Ár pád-kor temp lo mai

HÉTFŐ

11.00 / Du na Tv
Is ten ke zé ben
Sé ta Prá gá ban
13.30 / Kos suth rá dió
Erős vár a mi Is te nünk!
Az evan gé li kus egy ház 
fél órá ja
14.25 / m1
A szö vet ség
Bib lia-ve tél ke dő
15.05 / m2
Hogy volt!?…
Vá lo ga tás az MTV ar chí -
vu má ból
21.15 / Bar tók rá dió
Palest ri na: Can ti cum 
can ti co rum
Rész le tek a mo tet tás -
könyv ből
21.30 / Du na Tv
Pa lo ma
(al gé ri ai–fran cia já ték -
film, 2008) (128’)

KEDD

9.00 / m2
Vá lo ga tás az or szá gos 
ter mé szet film-fesz ti vál
film je i ből
13.27 / Bar tók rá dió
Hang ver seny dél idő ben
Do bozy Bor bá la 
csem ba ló zik
14.15 / Du na Tv
Na pok, évek, év szá za dok
Tő kécz ki Lász ló mű so ra
19.40 / Kos suth rá dió
Apám ka ka sa
Meg ze né sí tett ver sek a Ka lá -
ka együt tes fel dol go zá sá ban
20.15 / m1
Ve szé lyes vi ze ken
(ame ri kai film, 1994) (107’)
21.30 / Du na Tv
A raj zo ló szer ző dé se
(an gol já ték film, 1982) (103’)
23.40 / m1
Ba ran go lá sok öt kon ti nen sen

SZERDA

13.04 / Kos suth rá dió
Rá dió szín ház
Ker tész Im re: Gá lya nap ló
13.30 / Kos suth rá dió
„Te ben ned bíz tunk ele i től
fog va…”
A re for má tus egy ház 
fél órá ja
14.15 / Du na World
Re for má tus ma ga zin
16.00 / Pax Tv
Be szél ge tés so ro zat
Dr. Var ga Gyön gyi
16.10 / Du na Tv
A min den ség gel mérd ma gad
(ma gyar is me ret ter jesz tő
so ro zat)
Ké mi ai mé ré sek
17.00 / Mez zo
Bach: Má té-pas sió
21.30 / Du na World
A tri bá dok éj sza ká ja
(ma gyar té vé film, 1993) (82’)

CSÜTÖRTÖK

10.00 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó
Ben ne: 
Bach: c-moll ver seny mű
két zon go rá ra és ze ne kar ra
13.40 / m2
Mér föld kö vek a ma gyar
tech ni ka tör té ne té ben
Ybl Mik lós
19.00 / Pax Tv
Hän del: Mes si ás
(kon cert film)
21.25 / Du na World
Shakes peare: Cym be line
Köz ve tí tés a Sze ge di Nem -
ze ti Szín ház ból fel vé tel ről
22.20 / Ma gyar Ka to li -
kus Rá dió
Mi ért sze re tem?
Val lo má sok iro da lom ról,
mű vek ről, szer zők ről 
0.25 / m2
Meg állt a vo nat
(szov jet film, 1982)

PÉNTEK

10.00 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó
Ben ne: Duf lé: Mis sa cum
ju bi lo – egy szó la mú fér fi -
kar ra
13.25 / Bar tók rá dió
Hang ver seny dél idő ben
Mal colm Rud land ját szik 
a Szent Ist ván-ba zi li ka 
or go ná ján
14.05 / Kos suth rá dió
Arc vo ná sok
Sti eber Jó zsef bar lang ku ta tó
14.15 / Du na Tv
Lyu kas óra
(iro dal mi mű sor)
16.15 / Du na Tv
Vi rág vi rá gos sá ga – 
Ka zet tás mennye ze tű
temp lo mok a Ti sza há ton
0.35 / m1
Ma gyar Rá dió Szim fo nik
Live
(ma gyar kon cert film, 2011)

SZOMBAT

6.45 / Du na Tv
Az Ótes ta men tum
(olasz me se so ro zat)
Áb ra hám és ván dor lá sa
8.59 / m2
A Bib lia gyer me kek nek
Új szö vet ség
19.00 / Du na Tv
G. B. Shaw: Pyg ma li on
(té vé já ték, 1982) (102’)
20.15 / m1
A dal
Eu ro ví zió 2012 – ha zai
elő dön tő
22.00 / m1
Szé kely Já nos: Ca li gu la
hely tar tó ja
Szín há zi elő adás fel vé tel ről
23.00 / Rá dió 17 
(Bu da pest)
Lé lek han go ló
Az Evan gé li kus Rá dió -
misszió össze ál lí tá sa
(on-line adás: ra dio17.hu)

VASÁRNAP

6.00 / Ten kes Rá dió
(Sik lós)
Lé lek han go ló
Az Evan gé li kus Rá dió -
misszió össze ál lí tá sa
(on-line adás:
www.tenkes ra dio.hu)
9.30 / Du na Tv
Élő egy ház
(val lá si hír adó)
10.04 / Kos suth rá dió
Evan gé li kus is ten tisz te let
köz ve tí té se Deb re cen ből
Igét hir det: Ba lázs Vik tó -
ria lel kész
10.15 / m1
Kér dé sek a Bib li á ban
10.55 / m1
Evan gé li kus if jú sá gi mű sor
15.05 / Bar tók rá dió
Mu si ca Sac ra
(egy ház ze nei ma ga zin)
15.50 / m2
Ma gyar or szág tör té ne te

VASáRNApTÓL VASáRNApIg
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból január 29-étől február 5-éig

va sár nap (ja nu ár 29.)
Az Úr a te őri ződ, az Úr a te ol tal mad jobb ke zed fe lől. Nem árt ne ked nap -
pal a nap, sem éj jel a hold. Zsolt 121,5–6 (Júd 24–25; Mt 17,1–9; 2Kor 4,6–
10; Zsolt 135) Még ha el ső ol va sat ra úgy tű nik is, a zsol tár író ja ki csit sem
lát ja ró zsa szín köd ta ka rá sá ban a hí vő éle tét. Vi lá gos előt te, hogy az Is tent
fé lő em be rek sem ke rül he tik el a meg pró bál ta tá so kat: a tes ti-lel ki szen ve -
dést, be teg sé get, a ha lált. Ám afe lől is bi zo nyos sá ga van, hogy mind ezek fe -
lett győ zel met arat az, aki az Úr ra ha gyat ko zik, hi szen „nem es he tünk mé -
lyebb re, mint Is ten te nye ré be” (Jo han nes Rau egy ko ri né met köz tár sa sá gi
el nök).

hét fő (ja nu ár 30.)
Uram, meg erő sí tesz és meg gyó gyí tasz. Ézs 38,16 (Mk 5,27–28.34; 2Kor 3,/9–
11/12–18; 1Kor 8,1–6) Nem for dí tott a sor rend? Nem úgy van, hogy a be -
teg nek előbb meg kell gyó gyul nia a tes ti ba jok ból, s csak ez után kezd het
fo ko za to san erő söd ni a fi zi ku ma? Ez így igaz. Is ten or szá gá ban azon ban
más ként van. A lé lek gyó gyu lá sát meg elő zi a hit be li meg erő sí tés. Így tör -
tént az zal az asszonnyal is, aki ről a nap má sik ige ver se em lé ke zik meg. Erős,
ki tar tó hi te ve zet te oda Jé zus hoz, hogy meg érint ve az Úr ru há ját meg gyó -
gyul has son.

kedd (ja nu ár 31.)
A fiú tisz te li aty ját. Ha én atya va gyok, mi ért nem tisz tel nek? – mond ja a Se -
re gek Ura. Mal 1,6 (1Tim 1,17; Jn 1,43–51;1Kor 8,7–13) Meg szé gye ní tő mó -
don itt a pa po kat von ja kér dő re az Úr is ten. Te hát azok hoz in té zi sza vát, akik
Is ten ügyé ben te vé keny ked nek, akik tisz tá ban kell, hogy le gye nek az Úr dol -
ga i val. Már hogy ne tud nák a hí vő em be rek, hogy Is ten a te rem tő aty juk?! Mi
a ki fo gás még is el le nük? Az, hogy éle tük nem tük rö zi az Is ten nel va ló atya-
gyer mek kap cso la tot. Sőt Ma la ki ás pró fé ta ko rá ban a pa pok nem átal lot tak
kul ti ku san al kal mat lan, hi bás ál la to kat ál doz ni az ol tá ron, így él ve vissza az
Úr is ten sze re te té vel. Rí mel nek er re a ma ga tar tás ra egy ké sőb bi kor fi lo zó -
fu sá nak, Vol taire-nek ci ni kus sza vai: „Az az Is ten dol ga, hogy meg bo csás -
son.”  A  ma  elénk  ke rü lő  ige vers  óv jon  meg  attól,  hogy  Is ten ről  mint
mennyei Atyánk ról tisz te let le nül szól junk, szent sé ge el len vét sünk! 

szer da (feb ru ár 1.)
Krisz tus mond ja: „Én örök éle tet adok az én ju ha im nak, és nem vesz nek el so -
ha, mert sen ki sem ra gad hat ja ki őket az én ke zem ből.” Jn 10,28 (Zsolt 109,21;
Jn 3,31–36; 1Kor 9,1–18) Ko runk ban ép pen az zal szem be sü lünk, hogy min -
den bi zony ta lan. Tar tós nak hitt dol ga ink hir te len ér té kü ket vesz tik, biz tos -
nak vélt ál lá sok ból egyik nap ról a má sik ra ut cá ra ke rül het az em ber; át él jük,
hogy bi zony ki csú szik ke zünk ből éle tünk ese mé nyeinek irá nyí tá sa. Vá gyó -
dik az em ber a biz ton ság ra, szi lárd célt sze ret ne lát ni ma ga előtt. Jé zus sza -
vá ra ér de mes oda fi gyel nie. Ő azt kí nál ja, ami va ló ban örök, so ha el nem ve -
sző, mert az ő ke zé ben van, ahon nan sen ki ki nem ra gad hat ja.

csü tör tök (feb ru ár 2.)
Meg sza ba dít lak ben ne te ket min den tisz tá ta lan sá go tok tól. Ez  36,29a  (1Pt
1,18–19; Jel 1,/1–2/3–8; 1Kor 9,19–23) Érez zük, hogy Is ten töb bet hajt vég re hol -
mi fel szí ni tisz to ga tás nál. A pró fé tán ke resz tül ígé ri, hogy fog ság ból sza ba du -
ló né pe bő vel ked ni fog ál dá sá ban. „Pa ran cso lok a ga bo ná nak, meg so ka sí tom”
– ol vas hat juk a ki írt ige vers má so dik fe lé ben az Úr sza vát. A nép nem csu pán
kül ső sé ge i ben újul hat meg, ha nem át jár ja ben ső éle tét is Is ten ke gyel me. Nagy
ára van azon ban Is ten ir gal mas sze re te té nek. A mai nap új szö vet sé gi ver se szól
er ről:  „…nem ve szen dő dol go kon, ezüs tön vagy ara nyon vál tat ta tok meg
atyá i tok tól örö költ hi á ba va ló élet mó do tok ból, ha nem drá ga vé ren, a hi bát lan
és szep lő te len Bá rány nak, Krisz tus nak a vé rén.”

pén tek (feb ru ár 3.)
Já rul junk bi za lom mal a ke gye lem tró nu sá hoz, hogy ir gal mat nyer jünk, és ke -
gyel met ta lál junk, ami kor se gít ség re van szük sé günk. Zsid 4,16 (Zsolt 94,18;
Jn 8,12–20; 1Kor 9,24–29) „Ha nem mint győz tes já rul ha tok hoz zád….” – ta -
lán még nem is fi gyel tünk fel elég gé Túr me zei Er zsé bet ének ver sé nek er re a
so rá ra (EÉ 387). Mi lyen böl cses ség áll pe dig mö göt te! Ho gyan is lát hat nánk
ke resz tény éle tün ket hi bát lan di a dal me net nek?! Mennyi el bu kás, meg tor pa -
nás jel lem zi hi tün ket! Még is olyan Krisz tus elé bo rul ha tunk na pon kén ti szám -
adás ra, aki tud ja, mi van az em ber ben. Sőt egy kor a pusz tá ban ő ma ga is át -
él te a kí sér tés órá it. Ő győ zött, hogy mi vesz te sé ge ink el le né re is bi za lom mal
for dul has sunk hoz zá, ke gyel me tró nu sá hoz. 

szom bat (feb ru ár 4.)
Nóé ke gyel met ta lált az Úr előtt. 1Móz 6,8 (Mk 13,27; 4Móz 6,22–27; 1Kor
10,1–13) Egy re rit káb ban hasz nál juk ma már a kegy szót. Pe dig a ma elénk
ke rü lő ige ver set leg ta lá lób ban így for dít hat nánk: Is ten ke gyet gya ko rolt Nó -
é val. Hi szen az ere de ti hé ber ki fe je zés szó gyö ke ezt je len ti: „le ha jol, le eresz -
ke dik”. Vagy is az a sze mély, aki rang ban jó val fe let te áll, ke gyet gya ko rol a
má sik kal. Ese tünk ben a ha tal mas Is ten Nó ét nem pusz tít ja el az özön víz zel.
A Szent írás ban itt, 1Móz 6,8-ban ta lál ko zunk elő ször a ke gye lem sza vá val.
Igaz, az elő ző fe je ze tek is bi zony sá got tet tek már Is ten ke gyes in du la tá ról,
de itt fo gal ma zó dik meg el ső ként, hogy az is te ni ke gye lem nem ki ér de melt
ju ta lom, ha nem ir gal mas le haj lás.

g B. Pin tér Már ta

Új nap – új kegyelem
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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.

Referencia:www.harangontes.hu.
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HÍREK, HIRDETÉSEK APRÓHIRDETÉS

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

Re for má tus  egye te mi  lány kol lé gi -
um szál lás le he tő sé get kí nál Bu da pes -
ten: 30/319-0559.

A Ke resz tény Öku me ni kus Ba rá ti
Tár sa ság (KÖT) kö vet ke ző össze -
jö ve te lén feb ru ár 6-án, hét főn 18
óra kor a bu dai re for má tus gyü le -
ke zet Bu da pest I., Szi lá gyi Dezső
tér 3. alat ti he lyi sé gé ben Ko lo nits
Ve ro ni ka is mer te ti a li mai egyez -
mény sze rin ti öku me ni kus is ten -
tisz te le ti li tur gi át. Min den kit sze -
re tet tel vár a tár sa ság ve ze tő sé ge.

h i r d e t é s

meg hí vó
A ke len föl di evan gé li kus gyü le ke -
zet ta nács ter mé ben (1114 Bu da -
pest, Bocs kai út 10.) feb ru ár 4-én,
szom ba ton 16.30 óra kor kez dő dő
sze re tet ven dég sé gen Ve res Eme -
se-Gyöngy vér ve tí tett ké pes elő -
adást tart A nagy er dé lyi me ne kü -
lés cím mel. Min den ked ves ér dek -
lő dőt sze re tet tel hí vunk és vá runk.

h i r d e t é s

kö szö net
Há lá san kö szön jük min den szol gá ló nak, se gí tő nek és min den ki nek, hogy
vi téz Ma gassy Sán dor evan gé li kus lel kész te me té sén meg je len tek; osz -
toz tak gyá szunk ban, erőt ad tak erőt len sé günk ben, sok fé le mó don tá mo -
gat tak ben nün ket. Kö szön jük az együtt ér zést, a le bo nyo lí tás ban va ló fá -
rad ha tat lan rész vé telt fa lunk egész kö zös sé gé nek.
A fel tá ma dás re mény sé gé vel: fe le sé ge, gyer me kei és ro ko nai.


