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I-Konok f 3.oldal
TízévesaHétHárs f 3.oldal
Imárahangoló f 4.oldal
Hősök,királyok,szentek… f 6.oldal
Akikélertrekeltikarégizenét f 6.oldal
EgycsapatbanJézussal f 15.oldal

„Az ör dög olyan, mint az
orosz lán, de lán con van.
Ha nem kö ze lí tünk hoz zá,
nincs ve szély.”
Győzelemamindennapiélet

bűneifelett f 11.oldal

SzéchenyiIstván az egyik leg na gyobb
ál mo dó, akit is me rek. Par ko kat, sé -
ta uta kat, kor cso lya pá lyát, ka szi nót,
ló ver seny pá lyát ál mo dott ott, ahol
nem volt sem mi, csak por, sár és tö -
ké le tes kö zöny. Hi dat ál mo dott a
Du ná ra, hol ad dig nem volt más, csak
la di kok meg a zaj ló jég. 1832-ben
meg szer vez te a Bu da pes ti Híd egye -
sü le tet, amely éve ken át gyűj töt te a
tő két és ke res te a szak em be re ket,
hogy az ál lan dó híd va ló ság le gyen.
1839-ben vég re meg in dult a mun ka,
s tíz év múl va el is ké szült a Lánc híd,
amely nek a je len tő sé ge jó val túl -
ment azon, hogy egész év ben le he -
tő vé tet te a köz le ke dést Pest és Bu -
da kö zött. 

A híd ter ve zé sét Szé che nyi egy
skót mér nök re, AdamClarkre bíz ta,
ő pe dig skót mun ká so kat ho zott a ki -
vi te le zés hez. Így egy ki sebb skót ko -
ló nia ala kult Pes ten. De ak kor tájt más
cél lal is jár tak Ma gyar or szá gon skó -
tok. S itt egy ki csit messzebb re kell
vissza men nünk az idő ben…

A skót re for má tus egy ház az
1830-as évek ben éb re dé si idő ket élt
át, an nak kö szön he tő en, hogy egy
olyan misszi ós célt tu dott ma ga elé
tűz ni, amely az egész egy há zat meg -
moz gat ta: a zsi dók kö zöt ti evan gé -
li zá ció ügyét. 

1839-ben négy misszi o ná ri us in -
dult út nak Pa lesz ti ná ba. Athén ból a
Kö zel-Ke le ten dú ló pes tis jár vány
mi att nem tud tak ha jó val to vább -
utaz ni Ale xand ria fe lé, ezért te ve há -
ton vol tak kény te le nek foly tat ni az
út ju kat. Pa lesz ti na pusz tá já ban azon -
ban dr.AlexanderBlack le esett a te -
vé ről, el tör te a lá bát, és ha za kel lett
utaz nia. A leg rö vi debb utat vá laszt -
va a Bal kán ról a Du nán ha jó val foly -
tat ta az utat egyik tár sá val, aki vál -
lal ta, hogy el kí sé ri.

A ka lan dos uta zás újabb for du la tot
vett, de most dr. Alexander Keith
be te ge dett meg, ép pen ami kor Pes ten
éj sza káz tak. Így kény te le nek vol tak út -
ju kat meg sza kí ta ni, „hogy meg ren del -
jék a ko por sót” dr. Ke ithnek. 

A két skót misszi o ná ri us nak Pes ten
ma gas ran gú párt fo gó ja akadt az
evan gé li kus, mé lyen hívő MáriaDo-
rottya fő her ceg nő sze mé lyé ben, aki
tör té ne te sen an nak a József ná dor nak
volt a fe le sé ge, aki nek az em lé két
1848 áp ri li sá ban még tör vény be is ik -
tat ták a ma gyar re for me rek. (Ő ala -
pí tot ta pél dá ul a Pes ti Szé pí té si Bi -
zott sá got, és so kat tett nem csak a
vá ros, ha nem az egész or szág fej lő -
dé sé ért.) 

Má ria Do rottya 1819 óta élt Ma -
gyar or szá gon, s fáj dal ma san nél kü löz -
te a würt tem ber gi ke resz tyén gyü le -
ke ze te ket a ka to li kus bi ro da lom ban,
ezért a skót misszi o ná ri u so kat kér te,
ma rad ja nak ott, s a ma gyar or szá gi
zsi dók kö ré ben kezd je nek szol gá la -
tot. Ez zel ő ma ga is lel ki kö zös ség -
re ta lál ha tott kö rük ben. 

1841-ben – im már a skót re for má -
tus egy ház meg bí zá sá val – meg ér ke -
zett há rom misszi o ná ri us Ma gyar or -
szág ra, s JohnDuncan ve ze té sé vel
an gol nyel vű pro tes táns gyü le ke ze -
tet szer vez tek a ka to li kus Habs burg
Bi ro da lom kel lős kö ze pén. Agyüle-
kezet magvát a Széchenyi István
megbízásábólhidatépítőskótmun-
kásokéscsaládjaikalkották.

A Skót Misszió mun ka tár sai Ma -
gyar or szá gon si ral mas ál la po to kat
ta lál tak. „Mi kor meg ér kez tünk,
csak nem az egye te mes ká bult ság
ha lot ti lep lé vel le ta kar va ta lál tuk
őket. (…) A pro tes táns lel ké szek
nagy tö me ge, ha nem neo lóg, ak kor
gond ta lan, né ma eb, amely nem
tud ugat ni.” Ál do zat kész mun ká -
juk kal azon ban a val lá si meg úju lás
el in dí tói let tek. Is ko lát szer vez tek
zsi dó gye re kek szá má ra, trak tá tu so -
kat osz to gat tak, s szá mos egye sü le tet
ala kí tot tak, ame lyek el kö te le zet tek
vol tak a misszió ügye iránt. 

A skót is ko la egyik el ső igaz ga tó -
ja a hol land AdrianvanAndel lett, aki
misszi ós in dít ta tá sát a me to dis ta
egy ház ban kap ta, s an nak la i kus pré -
di ká to ra is volt. ASkótMissziónke-
resztülkerültekkapcsolatbaama-
gyar protestánsok az Evangéliumi
Alianszmozgalommalis,amelymá-
igimaalkalmakatszervezazévelső
teljeshetében.

Szé che nyi Ist ván nem csak az an -
gol szász tech ni ka, ci vi li zá ció ter je -
dé sé hez, a mo dern Ma gyar or szág
szü le té sé hez já rult hoz zá, de – tud -
tán kí vül – a lel ki új já szü le té sé hez is.
Skót mun ka tár sai, mi köz ben hi dat
épí tet tek két vá ros  kö zött, egy hit tel
meg élt ke resz tyén élet hez is hi dat
épí tet tek a ma gya rok szá má ra, s híd -
dá vál tak a Krisz tus ügyét ko mo lyan
ve vő fe le ke ze tek kö zött is. 

Aszerzőújságíró,aProtestánsÚjság-
írókSzövetségénekelnökségitagja

Hídemberek
Saj tó hír:ASkótEgyház2011–2012.évremegválasztottmoderátora,DavidAr-
nottjanuár21–30.közötttíznapottöltöttMagyarországon.Elsődlegescél-
jaaSkótésaMagyarországiReformátusEgyházközöttitestvérikapcsola-
tokmegerősítése,illetveazutóbbiévekbenelindultközöskezdeményezések
ösztönzésevolt.DavidArnottellátogatottKárpátaljára,résztvettaMagyar
ZsidóKulturálisEgyesületésaBudapestiReformátusSkótMisszióáltalkö-
zösenszervezettJaneHaining-megemlékezésen,ésamagyarországipolitikai
helyzetrőlistájékozódott.
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„Min den hon nan írt ne kem. Nem csak
Ba las sa gyar mat ról, de aho va csak szol -
gál ni hív ták, min dig kül dött né hány
sort. Ha kül föld re ment, ak kor be szá -
mo ló ér ke zett.”
LevelekTúrmezeiErzsébettől f 5.oldal

„Tíz év táv la tá ból most már vi lá gos szá mom ra, hogy vi -
hart oko zó le ve lünk nek volt egy ak tu ál po li ti kai, egy
mély po li ti kai és egy ház po li ti kai kon tex tu sa is, és ennek
mi ak kor egy ál ta lá ban nem vol tunk tu da tá ban.”

Őrállás,hitvallás,tanítás–TízévesazEvangélikus
BelmisszióiBarátiEgyesület f 8–9.oldal

„Alig hogy Is ten ke gyel mé ből né met
nyel ven köz zé tet tük az evan gé li u mot,
mind járt min den ki a leg jobb mes ter -
nek tud ja ma gát, és a Szent lel ket
egye dül a ma gá é nak mond ja, mint -
ha az evan gé li u mot azért pré di kál ták

vol na, hogy eszes sé gün ket és ér tel -
mün ket ezen fi tog tas suk, és a ma -
gunk di cső sé gét ke res sük ál ta la, így
ezek a ko rinthu si ak mél tán áll hat nak
pél da kép pen a mi időnk em be rei
előtt, akik nek szin tén nem vál na ká -
rá ra egy ef fé le le vél. 

De mind ezek nek így kell len ni ük, ez
az evan gé li um sor sa, hogy – amint
Szent Pál mond ja – a meg szál lott
szen tek és a zöld fü lű Okos tó nik vi -
szályt és há bor gást szít sa nak, a meg -
pe csé tel tek pe dig nyil ván va lók ká
le gye nek ál ta la. 

Ezért fed di és kár hoz tat ja Szent Pál
nagy szi go rú ság gal az ef fé le szé -
gyen le tes böl csel ke dést, és bo lond -
dá te szi az or ru kig is alig lá tó szen -
te ket, mert egy sze rű en azt mond ja
ró luk, hogy sem mit sem tud nak
Krisz tus ról, a Lé lek ről és Is ten aján -
dé ka i ról, ame lyek Krisz tus ban adat -
nak ne künk, és még bő ség gel vol na
mit ta nul ni uk.”

d LutherMárton:
Elő szó Szent Pál nak 

a ko rinthu si ak hoz írt el ső le ve lé hez
(SzitaSzilvia fordítása)

Se mPer refor m AndA

b ÖtödszöradottotthontLuther-
konferenciánakjanuár27–28-án
arévfülöpiOrdassLajosEvan-
gélikusOktatásiKözpont.Pén-
teken este hatvanan gyűltek
összearendezvényre:lelkészek,
gyülekezeti csoportok, egyéni
érdeklődők.

A kö zös va cso ra után el ső ként Ittzés
János nyu gal ma zott püs pök tar tott
elő adást Mit jelent lutheri módon
gondolkodnia21.századimagyarva-
lóságban? cím mel. Nem vá la szo kat kí -
vánt meg fo gal maz ni, ha nem kér dé se -
ket tett fel, és együtt gon dol ko dás ra hí -
vott. Ki fe jez te azt a meg győ ző dé sét,
hogy lu the ri mó don ak kor gon dol ko -
dunk a ma gyar va ló ság ról, ha min den
kér dé sünk ben a tu laj don kép pe ni kér -
dést, az Is ten-kér dést lát juk. 
Dr.FabinyTibor egye te mi ta nár az

51. zsol tár lu the ri ma gya rá za tá ról
szólt re fe rá tu má ban. A hall ga tó ság
szem lél te tés ként táb lá za ton kí sér -
het te fi gye lem mel a zsol tár kü lön bö -
ző for dí tá sai kö zöt ti kü lönb sé ge ket.
Az el ső osz lop ban a Vulgata la tin szö -
ve ge volt lát ha tó, ame lyet Luther is ala -
pul vett, a töb bi hat kü lön bö ző ma gyar
for dí tásokat tar tal ma zott.
WeltlerSándor nyu gal ma zott lel -

kész elő adás ban szá molt be vál lal ko -
zá sá ról: 2015-ig – ma gán ki adás ban –
meg je len te ti Lu ther Zsolozsmás-
könyvének ti zen két kö te tét; kö zü -

lük há rom már kéz be is ve he tő. Az
imád ság je len tő sé gé ről szól va az elő -
adó ki fej tet te, hogy az iga zi imád ság
min dig „vi har utá ni csend ben” szü -
le tik. Ez az a csend, amely ben a
Szent lé lek szó lal meg az imád ko zó
szí vé ben. Az el ső nap prog ram ja a
Lu ther Zsolozsmáskönyve sze rint
tar tott ve spe rá val zá rult.

A szom bat reg ge li laudes után Isó
Dorottya veszp ré mi lel kész állt a
hall ga tó ság elé ApedagógusLuther cí -
mű elő adá sá val. Bár Lu ther nem volt
pe da gó gus, egész éle té ben ta ní tott –
mu ta tott rá az elő adó –, és pe da gó -
gi ai mun ká ja mér föld kő vé lett a ne -
ve lés tör té ne té ben. A lel kész elő ször
a ta ní tás teo ló gi ai alap ja it mu tat ta be
Lu ther mun kás sá gá ban. A te rem té -
si ren dek ről és ar ról szólt, hogy a kö -
zép ko ri fel fo gás sal szem ben Lu ther
sze rint nem csak a pa pi rend nek van
hi va tá sa, ha nem min den ki nek. Ezért
szük sé ges a gyer me kek hí vő, is ten fé -
lő, igaz ke resz ténnyé va ló ne ve lé se,
ezért kell min den fiú- és le ány gyer -
mek nek is ko lá ba jár nia. 
VéghelyiAntal lel kész Aprédikáló

Luther cí mű elő adá sá ban elő ször át -
te kin tet te Lu ther 1519-ben el mon -
dott ser mó it (té ma pré di ká ci ó it). A
ho mí li ák ra (tex tus alap ján mon dott
pré di ká ci ók) tér ve rész le te sen is mer -
tet te a Mt 15,21–28 alap ján el hang zott,
az úgy ne ve zett Házi posztillákban
ránk ma radt ige hir de tést, va la mint Lu -
ther 1546-ban, a víz ke reszt ünnepe
utáni utol só va sár na pon, né hány nap -

pal ha  lá  la előtt el mon dott, utol só
temp lo mi pré di ká ci ó ját. 

A 2012. évi Lu ther-kon fe ren cia sor -
rend ben utol só elő adá sát ifj.dr.Hafen-
scherKároly lel kész tar tot ta Azisten-
tiszteletteológiájaLutheréletművében
–Egyelfeledettkönyvcím mel. (Rövi-
dítettszövegelapuunk10.oldalánol-
vasható.Atöbbielőadásszerkesztett
változatátjövőhetiszámunkbanter-
vezzükközölni.–Aszerk.)

Ebéd után úr va cso rai is ten tisz te let -
tel ért vé get a kon fe ren cia. A li tur gi -
át és az ige hir de tés szol gá la tát Itt zés Já -
nos vé gez te. A fel ol va sott igék Pál
apos tol meg té ré sé nek ja nu ár 25-i ün -
ne pé re utal tak. Mt 19,27–30 alap ján
tar tott ige hir de té sé ben a nyu gal ma zott
püs pök rá mu ta tott: Pál em lék nap ján
nem Pált ün ne pel jük, ha nem az evan -
gé li u mot, Is ten ha tal mát, amely Sault
Pál lá tet te, és meg ta ní tot ta „kár nak és
sze mét nek” ítél ni mind azt, ami ko ráb -
ban Krisz tus tól el vá lasz tot ta. 

Itt zés Já nos a 19–20. szá za di teo ló -
gia leg na gyobb bű né nek mond ta,
hogy igye ke zett el hi tet ni az egy ház né -
pé vel: ál do zat ho za tal nél kül is le het ke -
resz tény nek len ni. Rá mu ta tott: ha
Krisz tus kö ve té se itt a föl dön el ke rül -
he tet len vesz te sé gek kel jár is, a nye re -
ség még is min de nért kár pó tol. Ez a
Krisz tust kö ve tők kö zös re mény sé ge.
Ez azon ban nem te het el bi za ko dot tá.
Hi szen Jé zus is er re int: „sok el ső ből
lesz utol só”. Ezért „aki úgy ér zi, hogy
áll: vi gyáz zon, hogy el ne es sék!”.

g V. A.

Luther-konferencia–2012 „A két skót misszi o ná ri us -
nak Pes ten ma gas ran gú
párt fo gó ja akadt az evan -
gé li kus, mé lyen hívő Má -
ria Do rottya fő her ceg nő
sze mé lyé ben.
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Meg un ha tat la nul cso dá lom az Újtes-
tamentumot, kü lö nö sen is az evan -
gé li u mok szin te már asz ke ti kus szűk -
sza vú sá gát. Ez a vissza fo gott ság csak
ak kor eny hül, ami kor Jé zus szen ve -
dés tör té ne té hez érünk. De az evan -
gé lis ták ek kor is jó for mán csak té nye -
ket so rol nak egy más után. Nem igen
ve sződ nek han gu la tot kel tő jel zők kel,
kom men tá lás sal. 

A szűk sza vú ság azon ban nem a
mon da ni va ló sze gé nyes sé gét lep le zi,
ha nem a szó val alig mond ha tót rej -
ti. Eh hez né ha két sza vas mon dat is
elég (Jn 13,14). Fur csa ez a mi szó ára -
dat ban ful dok ló vi lá gunk szá má ra. 

El játsz hat nánk az zal a gon do lat tal,
hogy mi len ne az evan gé li u mok ból,
ha egy mai ér te lem ben vett re gény -
író ven né őket ke ze lés be. Ho gyan
dob ná fan tá zi á ja vág ta tó lo vai kö zé a
gyep lőt, hogy ki tölt se és ez zel él vez -
he tő vé te gye a szi kár le írást. Csak hogy
az evan gé li u mo kat nem szó ra koz ta -
tás ra szán ták. Ahogy az evan gé li um
ma ga sem időt el ütő, unat ko zó vagy
az élet ko moly sá gát ol da ni aka ró él -
ve zők ké akar deg ra dál ni, ha nem
Krisz tus-hit re biz tat. Krisz tus kö ve -
té sé re bá to rí tó em be rek ké kí ván for -
mál ni ben nün ket. 

Het ve ned va sár nap já nak ket tős
pél dá za ta is ilyen ter mé sze tű. Nem
hagy időt, nem en ged te ret a fan tá -
zi á nak. Nem kezd me sé be, ho gyan
for dít ja ki a ko ra be li pa raszt em ber
fa eké je a kin cset a föld ből. Nem ta -

lál gat ja, hogy a bér lő fur fang ja-e,
hogy a gaz da tu laj do nát meg vá sá rol -
va le ga li zál ja a kincs tu laj don jo gát.
A ke res ke dő ese té ben nem pa za rol
szót ar ra, hogy a gyön gyök kö zötti
vá lo ga tás gon dos sá gát, szak sze rű sé -
gét ecse tel je. 

A rá ta lá lás örö mé ről szól mind két
pél dá zat. Ez zel együtt ar ról is, hogy
mind két em ber ér té ke lé se sze rint
meg éri, hogy min de nük től meg vál -
va jus sa nak a kincs hez. Hi szen az
nem csu pán meg éri az árát, ha nem
töb bet is ér an nál vagy a ke re sés fá -
rad sá gá nál és költ sé gé nél.

Nem csak a pén zük nél ma rad tak,
ha nem nyer tek – ez a pél dá zat csat -
ta nó ja. 

Jé zus pél dá za ta it ol vas va, hall va
csak a csat ta nó nál sza bad meg áll -
nunk. Így a vé let len rá buk ka nás és a
tu da tos ke re sés kö zöt ti kü lönb ség
fir ta tá sá nak a fél út ján sem ta ná csos
ros to kol nunk. Hi szen min den a csat -
ta nó ért hang zik el. Az utol só sor
nem te szi fö lös le ges sé az elő ző ket, ha -
nem be te tő zi őket.

De ne fe lejt sük: a pél dá zat a
mennyek or szá gá ról, az az Is ten ir gal -
mas ha tal má ról, vagy is Jé zus Krisz -
tus ról szól. Ahogy a töb bi ek ben sem
a fi gyel mes mag ve tés ről, a gon dos
sző lé szet ről vagy a szo ci á lis, tár sa dal -
mi ér zé keny ség ről van szó, ha nem Jé -
zus Krisz tus pél dát lan sze mé lyé ről és
mun ká já ról – csak en nek kö vet kez -
mé nye ként a Jé zus Krisz tus ir gal mas
ha tal ma alatt élők ma ga tar tá sá ról, a
ke resz té nyek éle té ről. 

Het ve ned va sár nap já nak evan gé -
li u ma már a pas sió, a ke reszt és a fel -
tá ma dás fe lé nyit: Is ten Jé zus Krisz -
tus ban min de nét, ami vel csak bír,
oda ad ja az em be rért, füg get le nül at -

tól, hogy va la ki mi kor, hol és ho gyan
cso dál ko zik rá er re a pél dát lan ura -
lom ra. Öröm mel te szi. 

Jé zus nem kény sze rű ség ből lett
em ber ré, ha nem öröm mel. Nem a kö -
rül mé nyek kény sze rí tő szo rí tá sa in -
dít ja Je ru zsá lem be. Nem Pi lá tus
rossz ked vű, po zí ci ó ját fél tő meg al ku -
vá sa, nem a ki vég ző osz tag fegy ve res
ere je, nem a hisz té ri ás „Fe szítsd
meg!” ki ál tá sok vi ha ra vi szi a ke -
reszt re. Van ha tal ma le ten ni az éle tét
azo kért, akik – ha majd el jön az ide -
je – ki rá lyi trón ként ének lik meg a
gya lá zat fá ját, és nem köl tői túl zás sal
vall ják: „Ke resz ted ről jött az öröm a
vi lág ba!” Örö mét el rejt he ti, de nem
olt hat ja ki se a ge cse má néi gyöt rő dés,
se a ke reszt ret te ne tes ma gá nya. Jé -
zus meg szen ved te, ami kor az Atya
aka ra tá ba si mul va aján lot ta min de nét
Aty ja ke zé be. Nem kér dez te, hogy
meg éri-e. Tud ta, hogy meg éri. 

Az sem szeg te ked vét, ami kor az
em mau si úton két em ber nek ki lo mé -
te re ken át kel lett bi zony gat nia, hogy
meg ér te, ami nagy pén te ken tör tént.
Va la hány szor csak meg tö ri kö zöt tünk
a ke nye ret, és szét oszt ja kö zöt tünk
ön ma gát, a kin cset, és köz ben né pe
szá já ból és szí vé ből hall ja: „Ha lá lo -
dat hir det jük, Urunk, amíg el nem
jössz!” – fü lünk szá má ra most még
nem hall ha tó an meg szó lal a krisz tu -
si respon zó ri um: „Meg ér te!” 

Jé zus Krisz tus azon ban min de nes -
tül be akar ja von ni az oda adás és rá ta -
lá lás örö mé be min den em be rét, egész
né pét, az anya szent egy há zat. Így a
ket tős pél dá zat Is ten min den kép ze le -
tet meg ha la dó ir gal mas ha tal má val
együtt a Krisz tus ra ta lá lás örö mé ben
ál do za tot vál la ló né pé ről is be szél. Jó -
zsef nem nyűg lő dött, hogy a Bet le he -

mig tar tó út fá rad sá ga, a szál lás ke re -
sés ke ser ves ta pasz ta la tai után a me -
ne kí tés gond ja, majd a ha za te le pü lés ri -
zi kó ja is a nya ká ba sza kadt. Ist ván vér -
ta nú a kö vek alól nem a „Meg ér te-e?”
si ral mát ki ált ja az ég fe lé, ha nem lát ja
a meg nyílt eget, a meg di cső ült Urat az
Atya jobb ján. Eb ben a lá tás ban ott rej -
tő zik a „meg ér te” örö me is. Ez az ál do -
za tos öröm el ér te an nak a fér fi nak a fü -
lét, ta lán egy ki csit a szí vét is, aki ott
még csak né ző je volt a min dent oda -
adó öröm nek. De ami kor Is ten órá ja
ütött, ma ga is rá ta lált er re a kincs re, és
min de nét oda ad ta ezért a kin csért. 

Szűk sza vú az Újtestamentum,
szűk sza vú ez a ket tős pél dá zat is.
Még sem szo rul ki szí ne zés re, re gé -
nye sí tés re. Jé zus azért mond ta el,
hogy ma gá ról vall jon, hogy né pe
meg ért se ezt a val lo mást, és öröm mel
ad ja Jé zus Krisz tus ke zé re tes tét-
lel két, min den adott sá gát és re mény -
sé gét. „El hoz tam min den kin cse -
met, mit in gyen ad tál né kem.” 

Vár juk együtt azt a na pot, ami kor
szín ről szín re lát juk a kincs nagy sá -
gát a meg di cső ült ben, és az an gya lok -
kal a föl dön küz dő anya szent egy ház
gyöt rel me i től és kélt sé ge i től meg sza -
ba dult üd vö zül tek mennyei se re gé -
ben vall juk: „Meg ér te!”

g FE hér Ká roly

Imádkozzunk!„Kegyelmedbőlküld-
tedel/HozzánkszentFiadat,/Hogy
hirdesseminékünk/Örökországodat.
//Atyám,atekegyelmed/Meggaz-
dagítengem./Amivagyok,samim
van, / Mindent tőled nyertem. //
Egyetkérekfőképpen,/Hogyszentor-
szágodat/Haddkeressemelőször,/
Mintlegfőbbjavamat.”(EÉ 67,3.5–6)

Het ve ned vA Sár nAP (SeP tu A geSi mA) – mt 13,44–46 

Megéri?
A vA SárnAP ig éje

A lel kész ik ta tás ról szó ló cik künk el -
ső fe lét a Szent lé le kért va ló kö nyör -
gés nél hagy tuk ab ba. Mi u tán éne kel -
ve el imád koz ta a gyü le ke zet: „Jö vel,
Szent lé lek Úr is ten!”, az es pe res kéz -
rá té tel lel, pró zá ban foly tat ja az imád -
sá got. Elő ször a gyü le ke zet tel együtt
imád koz za a Miatyánkot,majd foly -
ta tó la go san mond ja az ik ta tó imád -
sá got. 

Ez az imád ság is egy ér tel mű en
jel zi, hogy a be ik ta tás nem egy sze rű -
en em be ri dön té sen ala pu ló egy -
ház jo gi ese mény, ha nem Krisz tus
kö zöt tünk vég zett mun ká já nak foly -
ta tá sa. Őt, az egy ház Urát – aki pró -
fé tá kat, pász to ro kat és ta ní tó kat ren -
del egy há za épí té sé re – kér jük ar ra,
hogy szán ja meg né pét, és ma ga
küld je el szol gá lat ra a be ik ta tan dó
test vé rün ket. Az imád ság szí ve kö ze -
pe így hang zik: „…áraszd ki rá Szent -
lel ke det, hogy lel ké szi szol gá la tá -
ban té ged kö ves sen, min den kor iga -
zat szól jon sze re tet ben, és va la -
mennyi szol gád dal együtt ar ra tö re -
ked jék, hogy a te né ped el jus son a hit
egy sé gé re te ben ned…”

Az es pe res Krisz tus ra te kint ve, a
gyü le ke zet tel együtt őben ne re mény -
ked ve ik tat ja ez után hi va ta lá ba a
gyü le ke zet meg hí vó le ve le, a lel kész
el ha tá ro zá sa és kéz adá sa alap ján.

Az ezt kö ve tő biz ta tás szól a be ik -
ta tott lel kész nek, majd a gyü le ke zet -
nek. Az elő írt szö veg min den sza va
fon tos. „Gond ja id ra bí zom ezt a
gyü le ke ze tet, hogy pász to rold az Úr
Jé zus Krisz tus né pét, ne kény sze re -
det ten, ha nem örö mest, ne ha szon -
le sés ből, ha nem oda adó an, ne ural -
kod jál a re ád bí zot ta kon, ha nem
légy a gyü le ke zet pél da ké pe, és ami -
kor meg je le nik a Fő pász tor, el nye red
az örök élet ko ro ná ját. – A gyü le ke -

zet nek pe dig gond ja i ba és sze re te té -
be aján lom N. N. lel készt, a mi test -
vé rün ket az Úr ban: tisz tel jé tek és be -
csül jé tek őt az egy ház Urá tól ren delt
elöl já ró tok ként, hall gas sa tok sza vá -
ra az Úrért, és a bé kes ség Is te ne meg -
őriz ti te ket fedd he tet le nül az Úr Jé -
zus Krisz tus el jö ve te lé re.”

A lel kész tár sak össze tar to zá sá -
nak szép je le az a szo kás, hogy a be -
ik ta tás után egyen ként meg áld ják a
szol gá lat ba in du ló, új hi va ta lá ba lé -
pett tár su kat. Ro va tunk egyik ko ráb -
bi írá sá ban már je lez tük, mi lyen
fon tos tisz táz ni, hogy ez va ló ban ál -
dás, nem pe dig prog ram adás, sze mé -
lyes üd vöz let és vég képp nem az Is -
ten nek szánt fel adat meg ha tá ro zás,
mit is te gyen szol gá já val. Lel ké szek,
gyü le ke zet és egy há zi ve ze tők az ál -
dás kö zös sé gé ben van nak eb ben az
órá ban is. 

Az is ten tisz te let igei ré sze ez után
a be ik ta tott lel kész pré di ká ci ó já val
foly ta tó dik. Ez nem be mu tat ko zó
szó, nem is va la mi fé le prog ram be -
széd. An nak he lye a vá lasz tó köz gyű -
lés előtt volt. Ez ige hir de tés. Az élő
evan gé li um meg szó la lá sa. An nak
meg je le né se, hogy Is ten Szent lel ké -

vel az ige és a szent sé gek ál tal te rem ti
és tart ja fenn egy há zát. Nem könnyű,
még is kö te les sé ge a lel kész nek er re
az al ka lom ra úgy alap igét vá lasz ta ni,
hogy az ne a sa ját gon do la ta i nak
ug ró desz ká ja le gyen. El len ke ző leg:
sa ját gon do la ta it, ter ve it, in du ló szol -
gá la tát tel jes ség gel ves se alá az ige
sza vá nak.

Az ál dás kö zös sé gét él he tik át az
ün ne pi is ten tisz te let foly ta tá sa ként az
úr va cso rá ban is. Biz ta tom, bá to rí tom
a lel ké sze ket és a gyü le ke ze te ket,
él je nek ez zel a le he tő ség gel. Saj nos
még min dig sok olyan eset ről hal -
lunk, ami kor a be ik ta tás ün ne pét úr -
va cso ra osz tás nél kül tart ják. S ami a
leg szo mo rúbb: az in dok az, hogy
ak kor túl hosszú len ne… 

Hát mi a fon tos? Az em be ri üd vöz -
lé sek pro to koll sze rin ti vé ge lát ha tat -
lan so ra – vagy az, hogy test kö zel ben
le gyünk e meg ha tá ro zó órán is a fel -
tá ma dott Úr ral? Fon tos a test vé ri szó,
de még fon to sabb a lát ha tó és – ahogy
Luther fo gal maz – „rág ha tó” ige. Er -
re ne saj nál juk az időt. Kö szön te ni az
ün nep utá ni sze re tet ven dég sé gen is le -
het. De Krisz tust ma gunk hoz ven ni el -
ső sor ban itt van le he tő sé günk. A ránk

vá ró nagy út ra kell is az iga zi, ma gas
táp ér té kű ele del…

S ha már itt tar tunk: ér de mes né -
hány szót vál ta nunk a foly ta tás ról, az
an nak ke re té ben so ron kö vet ke ző
kö szön té sek ről. Né met ba rá ta im szok -
ták vic ce sen mon da ni, hogy az evan -
gé li kus egy ház ban a har ma dik szent -
ség a „Gruß wort”, az üd vöz lő szó az
egy há zi ün ne pe ken. S ha ez ter mé sze -
te sen köl tői túl zás is, va ló ban érez zük
az arány té vesz té se ket. Ne gyed óra
ige hir de tés: ne gyed órát en ged jük szó -
hoz jut ni Is tent. De ve gyük ma gát a
tel jes is ten tisz te le tet, mint amely
min den ré szé ben Is ten sza va hoz zánk.
Ez egész sé ges eset ben egy óra. Az után
jön nek a köz gyű lé si kö szön tők más -
fél-két órán ke resz tül? Meg kell ta nul -
nunk a he lyes ará nyo kat. Minden nek
meg van a he lye és az ide je.

Szük sé ges, hogy érez zük azt a kö -
ze get, amely ben az új lel kész és nyá -
ja él ni fog: egy ház, te le pü lés, ba rá tok.
De ne bo rul jon fel az egyen súly: le -
gyen arány ban az is te ni ige és az em -
be ri gra tu lá ció. Nem kell rész le te sen
tag lal ni, me lyik a fon to sabb, me lyik
a hang sú lyo sabb.

Kí vá nom min den lel kész nek és
gyü le ke zet nek, hogy a lel kész ik ta tás
ne csu pán lát vá nyos „fel haj tás”, evan -
gé li kus de monst rá ció le gyen, ha -
nem jó ki su gár zá sú gyü le ke zet, pász -
tor és kör nye zet szá má ra egy aránt ál -
dott és ál dást adó ün nep pé vál jék.
g Dr. Ha fEn schEr Ká roly (ifj.)

Lelkésziktatás ré g i-ú j liturg ikuS
SArok

[Lel kész:] Is te nünk, a te vég te len
sze re te tednek a je le az, hogy na pon -
ta meg ke re sed az el ve szet tet. Kö -
szön jük, hogy fo lya ma to san úton
vagy fe lénk, ku ta tod a ta lál ko zás le -
he tő sé gét ve lünk. A mai na pon a hal -
lott igé ben, az úr va cso ra és a gyü le -
ke zet kö zös sé gé ben is fel fe dez het jük
azt, ami el ve szett az éle tünk ben. 

[Lek tor:] Imád ko zunk azért, hogy
kö zös sé günk nek min den nap ad jon
erőt az, hogy azok ban, akik be tér nek
hoz zánk, fel fe dez zük a Jé zus-ar cot,
és így be fo ga dó, őszin te gyü le ke -
zet té vál junk. Jé zus Krisz tu sért ké -
rünk…
[Gyülekezet:] Urunk, találj meg

bennünket!
[Lek tor:] Imád ko zunk azért, hogy

sze mé lyes éle tünk ben is meg ta pasz -
tal ha tó le gyen nap mint nap a meg -
ta lá lás és a rá ta lá lás örö me, fel sza ba -
dult sá ga, és ez ve zes sen ben nün ket
ar ra a bi zo nyos ság ra, hogy éle tünk -
nek van cél ja és irá nyí tó ja. Jé zus
Krisz tu sért ké rünk…
[Gyülekezet:] Urunk, találj meg

bennünket!
[Lek tor:] Imád ko zunk mind azo -

kért, akik ma gá nyo sak, és re mény te -
len nek lát ják az éle tü ket. Mind azo -
kért, aki ket a ki lá tás ta lan ság és a társ -
ta lan ság fel emészt. Ál líts ben nün ket
mel lé jük, hogy tá ma szuk ká és a jó hír
hor do zó i vá vál junk. Jé zus Krisz tu sért
ké rünk…
[Gyülekezet:] Urunk, találj meg

bennünket!
[Lek tor:] Imád ko zunk mind azo -

kért, aki ket ül döz nek val lá suk, po li -
ti kai né ze te ik vagy nem ze ti ho va tar -
to zá suk mi att. Imád ko zunk ül dö -
ző i kért. Ké rünk, ér tesd meg mind -
annyi unk kal, hogy el ve szet tek va -
gyunk nél kü led. Jé zus Krisz tu sért ké -
rünk…
[Gyülekezet:] Urunk, találj meg

bennünket!
[Lek tor:] Imád ko zunk az anyá -

kért és apá kért, a csa lá do kért, aho -
vá el rej ted, Urunk, a sze re tet, a
gyen géd ség, a bi za lom mag va it, de
imád ko zunk az el ha gyott gyer me ke -
kért is, akik már ko rán át élik az el ve -
szett ség ér zé sét. Jé zus Krisz tu sért ké -
rünk…
[Gyülekezet:] Urunk, találj meg

bennünket!
[Lel kész:] Urunk, kö szön jük, hogy

meg ta lál tál ben nün ket Jé zus Krisz -
tus ál tal. Hall gasd meg, Urunk, imád -
sá gun kat, és ké rünk, add meg, hogy
re mény ség gel és vi gasz ta lás sal tölt -
sön el ben nün ket az, hogy ta nít vá -
nya id le he tünk.
[Gyülekezet:]Ámen.

Oratio
œcumenica

2.rész

b ARégi-újliturgikussarok –többekközt–éppenazthivatottbe-
mutatni,mennyireegytőrőlfakadazügyetlenmódon„réginek”és
„újnak”beskatulyázottliturgia.Alelkésziktatásmegújultrendjéről
szólóíráselsőfelétkéthetevehettékkézbeolvasóink.Márabbólis
világosankirajzolódott,hogyalényegnemváltozott.Csiszolódnak
szövegek,finomuladramaturgia,gazdagabbáválikavariációklehe-
tősége,deatartalomugyanaz.

fel vé te li hir de tés
A De ák Té ri Evan gé li kus Gim ná -
zi um fel vé telt hir det nyolc osz tá -
lyos és négy osz tá lyos ta go za tá ra
a 2012/2013-as tan év re olyan,
je len leg 4., il let ve 8. osz tá lyos ke -
resz tyén – el ső sor ban evan gé li -
kus – ta nu lók szá má ra, akik nek
mind a ma ga tar tá suk, mind a ta -
nul má nyi ered mé nyük jó. Kol lé -
gi u mi el he lye zést tu dunk biz to -
sí ta ni. 

A je lent ke zé si la po kat és mel -
lék le te it 2012. feb ru ár 15-ig kér -
jük el jut tat ni az is ko lá ba, le he tő -
leg sze mé lye sen (1052 Bu da pest,
Sü tő ut ca 1.). A je lent ke zés sel
kap cso la tos in for má ci ó kért ke -
res sék fel az is ko la hon lap ját
(www.deg.sulinet.hu).
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„Mi lyen kü lö nös és lá to más-szép,
hogy az eb ben a szak rá lis tér ben
füg gő Ko nok Ta más-ké pek Giot tót,
a fes tőt jut tat ják eszem be: az 1290-
es évek ben As sis si ben, a San Fran -
ces co fel ső temp lo má ban ké szült,
Szent Ferenc élete jel zé sű ha tal -
mas fres kó ját vagy az 1310 kö rül
Ró má ban ké szí tett Navicella, az
egyház hajója mo za ik ját vagy a
pa do vai Scro veg ni-ká pol na gi gá szi
fres kó együt te sét Jé zus éle té ről! Pe -
dig Ko nok Ta más fest mé nyei nem

fi gu rá li sak, nem Is ten-em ber ala -
kú ak, de csön dek a csönd ben, mez -
te len füg ge nek a vég te len ben, sí -
kok, me zők, te rek, üres vagy töl tött
hal ma zok, vo na lak, füg gé sek, ön-
je len té sű táb lák, tér ki met szé sek,
idő hall ga tá sok, egye ne sek, la po -
sak, csönd szir mai ab ban a ter mé -
szet-dü bör gés ben, ami em ber fü -
lünk nek nem hall ha tó. Le gyen ál -
dás e nagy fes tő mű kö dé sén. Ün ne -
pi ál do zat és vi lág tu dat-re mény” –
hang zot tak JuhászFerenc meg nyi -

tó sza va i(képünkön). Hoz zá ten ni
pe dig bár mit is fe les le ges.

Ko nok Ta más fest mé nyei a bé kás -
me gye ri gyü le ke zet or go nis tá ját, Pé-
teriDórát is meg ih let ték, aki öt gra -
fi kus or go na da ra bot adott elő. Mint
el mond ta, a fest mé nyek amo lyan
gra fi kus kot ták, ze nei idő ben ki ve tít -
ve, hogy az tán a je len lé vők nek a
hang zás és a lát vány tö ké le tes össz -
han got nyújt son.

Az est má so dik ré szé ben az alig egy
éve ala kult Fe renc vá ro si Kán to rá tus
és Col le gi um Mu si cum – Festa,Bach,
Schütz és Buxtehude ze né jén ke resz -
tül – a Biblia je ru zsá le mi Si me on ját,
va la mint a gyer mek Jé zus temp lom -
be li be mu ta tá sát idéz te. 
Lukácsmeg ír ta, Cons tan zo Fes ta

meg ze né sí tet te, a kán to rá tus pe dig
éne kel te: „Mostanbocsátodel,Uram,
ateszolgádat,atebeszédedszerint,
békességben…” (Lk 2,29–36)

A „szol gák” is mét jó szolgálatot
tettek.

g VE rEs EmE sE-Gyöngy vér

I-Konok
ZenéskiállításmegnyitóBékásmegyeren

b Azoltárfölöttháromóriásméretűfestmény.Egytriptichon.Akö-
zépsőcíme:Áldás. Fekete-fehéralkotás.Akétszín,aletisztultfor-
mákönkéntelenülisellentétpárokatidéznek:akezdetetésavéget,
ajótésarosszat.Nézhetemúgyis,hogysemmisemcsakfehérvagy
csakfekete,deúgyis,hogyelőbb-utóbbmindenletisztul,győza
tisztaság.Nézhettemésmerenghettem,demagambanmegfogal-
mazottkérdéseimre(még)nemérkezettválasz.Aművészt,Konok
Tamást azelmúltszombatonbetegségegátoltaaválaszadásban.
Szóltazonbanhelyette,róla,deönmagárólisaköltőkortárs,Ju-
hászFerenc.

b ACsillaghegyiEvangélikusEgy-
házközségszámáraabékásme-
gyeritemplomésgyülekezetiház
felépülése után lehetővé vált a
gyülekezetiéletúj,akorkihívá-
saihozigazodó,tágasabbformá-
inakmegteremtése.Nyilvánvaló
lett,hogyszükségesegyperiodi-
kalétrehozása,amelyaközössé-
giidentitásegyikfontosjeleés
alakítójalehet,ésamelyagyüle-
kezetszellemiségétéscéljaitso-
kak számára megismerhetővé
tesziannakhatárainkívülis.

Nem csu pán he lyi in for má ci ó kat köz -
lő, re gi o ná lis gyü le ke ze ti lap meg je len -
te té se volt a cé lunk, s az sem állt
szán dé kunk ban, hogy a hit éle ti al kal -
ma kat vagy a kö zös sé gi és kul tu rá lis te -
vé keny sé get rek lá moz zuk. A lap leg -
fon to sabb kül de té se, hogy a bé kás me -
gye ri kö zös ség mű kö dé sé nek ér tel met
adó, azt sa já to san jel lem ző gon do la to -
kat, vé le mé nye ket ma ra dan dó vá te gye,
az ott élők sze mé lyes hi tét vagy ép pen
két sé ge it meg mu tas sa, és ez zel biz tos
szel le mi hát te ret te remt sen az ele ven
kö zös sé gi lét szá má ra. Sem mi lyen
egy há zi-teo ló gi ai, tár sa dal mi-tör té -
nel mi, kul tu rá lis vagy böl cse le ti té mát

nem zá runk ki te hát a lap ból, ha köz -
ér dek lő dés re tart hat szá mot.

Az új sá got 2002 hús vét ján in dí tot -
tuk el. Éven te négy szer, a nagy ün ne -
pek hez kap cso lód va (hús vét, pün -
kösd, re for má ció és ka rá csony) je le nik
meg. A lap el ső két szá mát még csak
öt ven pél dány ban ad tuk ki, ma már
több száz pél dány ban nyom tat juk. A
lap ki adás szá munk ra nem üz le ti vál -
lal ko zás, ha nem szel le mi-kul tu rá lis
misszi ónk ré sze, ezért igyek szünk pá -
lyá za tok kal meg te rem te ni a ki adás
anya gi fe de ze tét.

A lap a má so dik esz ten dő től te ma -
ti kus szá mok kal je lent ke zik: min den
lap szám fő vá zát egy-egy té má ra
(egy ház-temp lom, eu cha risz tia, öreg -
ség, Jú dás, po kol, utó pia, ősz-szü ret,
nő, idő, ci gány ság, szen ve dés stb.) fel -
fű zött írá sok je len tik, ame lyek kö zött
teo ló gi ai-bib li kus, tu do má nyos vagy
tár sa dal mi meg kö ze lí té sű ek egy -
aránt ta lál ha tók. Ezt az anya got egé -
szí tik ki egyéb cik kek: in ter júk a
gyü le ke zet tag ja i val és ba rá ta i val,
rend sze res be szá mo lók a bé kás me -
gye ri temp lom tár la tok ról, em lé ke zé -
sek év for du lók ra és ha lot ta ink ra.
Több év fo lyam ban val lá si vagy evan -

gé li kus vo nat ko zá sú nép raj zi, mű vé -
sze ti vagy kul túr tör té ne ti so ro za tot
je len tet tünk meg. Min den szá mot a
fő te ma ti ká hoz kap cso ló dó gaz dag
vers- és kép anyag il luszt rál.

A HétHárs leg utób bi, re for má ci ói–
ka rá cso nyi dup la szá ma a tör vénnyel
fog lal ko zik, öt le tét a 2011 nya rán el -
fo ga dott egy há zi tör vény ad ta. Nem
vé let len hát, hogy KoczorTamás bib -
li kus, Jánostól Jézusig cí mű írá sa és

GellértKisGábor kul túr tör té ne ti fel -
dol go zást adó ta nul má nya mel lett az
írá sok több sé ge va la mi lyen mó don
eh hez kap cso ló dik: HorváthAttila ta -
nul má nya és CsepregiZoltán cik ke a
val lás sza bad ság és az egy ház jog, il -
let ve a val lás ügyi tör vé nyek tör té ne -
tét mu tat ja be. 
Donáth László ve zér cik ke (Tör-

vény–ésevangélium) po li ti kai kon -
tex tus ban vizs gál ja a tör vény alá re -
kesz tett ség és a ke resz tény em ber
sza bad sá gá nak fe szült sé gét, a kü lön -
bö ző fe le ke ze tek ma ga tar tá sát.
MártonffyMarcellSzegényökume-

né cí mű sú lyos írá sa ta lán az egyet len
a 2011. évi C. tör vény meg szü le té se és
(lap zár ta utá ni) meg sem mi sí té se kö -
zött el telt fél esz ten dő ben, amely
egy részt e tör vény, más részt a ben ne
cin kos sá lett tör té nel mi egy há zak
teo ló gi ai kri ti ká ját ad ja. Már ton ffy
írá sa, akár csak az egész szám, a hat -
van éves IványiGábort is kö szön ti, az
e tör vény ben egy há zi stá tu sá tól meg -
fosz tott Ma gyar or szá gi Evan gé li u mi
Test vér kö zös ség el nö két. A Do náth
Lász ló ál tal ké szí tett in ter jú ban egy -
há za sor sa mel lett több ezer nyo mor -
ban élő, haj lék ta lan és ci gány em ber

gond ját is ma gá ra ve vő fe le lős ve ze tő -
ként ar ról az ör dö gi di lem má ról is gon -
dol ko dik, amely be a ti zen né gyek kö -
zül ki re kesz tet tek ke rül tek az új egy -
há zi tör vény kö vet kez té ben.
AgárdiPéter,MajtényiLászlóés

LudassyMária írá sa az egész tár sa -
dal mat érin tő, ugyan csak az el múlt
év ben szü le tett köz- és fel ső ok ta tá -
si, il let ve nép szám lá lá si tör vénnyel
fog lal ko zik. 

A vers anya got JózsefAttilamű ve -
i ből vá lo gat tuk, ezek hez kap cso ló dik
ValachiAnna iro da lom tör té nész írá -
sa „a koz mi kus tör vé nyek irány tű jé hez
iga zod va esz mél ke dő” köl tő ről.

A HétHárs e szá má ban em lé ke zünk
a bé kás me gye ri gyü le ke zet hez sok
szál lal kap cso ló dó, 2011 nya rán meg -
halt két je les ba rá tunk ra is. Papp
Oszkár fes tő mű vész rend sze re sen
meg aján dé koz ta a la pot írá sa i val és
gra fi ká i val, s PamerNóra ré gész-mű -
vé szet tör té nész kul túr tör té ne ti és
mű vé sze ti so ro za ta i val is év ről év re ta -
lál koz hat tak az ol va sók. Mél tó volt
hát, hogy ne csak ró luk, ha nem tő lük
is kö zöl jünk írást: el kezd tük meg je len -
tet ni Pa mer Nó ra éle té ben már meg
nem je lent köny vecs ké jé nek fe je ze te it
is, egy faj ta szub jek tív úti ka la uzt bu -
da pes ti he lyek ről és mű em lé kek ről.

g AHétHársszerkesztői

TízévesaHétHárs

Amint az EvangélikusÉlet múlt heti
szá ma is hírt adott ró la, az idei tan év -
ben a Bu da pest-Fa so ri Evan gé li kus
Gim ná zi um ban ren dez ték ja nu ár 27-
én aNeumannJánosinformatikaiver-
senyt. Ti zen egy csa pat ér ke zett az
or szág kü lön bö ző pont ja i ról, az
evangélikus oktatási intézmények
diákjait a ver seny meg bí zott el nö -
ke, CsordásJános, az in téz mény
in for ma ti ka–tör té ne lem sza kos
ta ná ra és dr.DobosKrisztina igaz -
ga tó he lyet tes kö szön töt te.

A ver seny zők nek elő ször „be -
csa pós ál lí tá sok” kö zött kel lett
meg ta lál ni uk a he lye se ket, ami
nem volt könnyű, a má so dik rész -
ben ka kukk to já sok meg ke re sé se
volt a fel adat. Az in dok lás sem
volt túl egy sze rű – ezek még a
zsű ri ta go kat is el gon dol kod tat ták –
, ám de a ver seny zők nek le he tő sé gük
volt pon tot ra bol ni…

Egy kö vet ke ző fel ad vány ban Tá ni
né ni le ve let ka pott déd uno ká já tól,
ami nem ép pen az in for ma ti ka nyel -
vén író dott. A ver seny zők fel ada ta
volt „ki szó tá raz ni” a le ve let, s ez zel
újabb pon to kat gyűjt het tek. 

A ver seny fe lé nél még sem mi nem
dőlt el a kö zel azo nos pont szá mok
mi att. Az in for ma ti ku sok élet raj zá val
ne he zen bol do gul tak a csa pa tok, de
aki mert, az nyert. Négy ki emel ke dő
in for ma ti kus éle té ről szólt a fel ol va -
sott szö veg – akik a leg ke ve sebb in -
for má ci ó ból meg fej tet ték, hogy ki ről
is van szó, sok pont hoz jut hat tak. 

A kö vet ke ző per cek hoz ták a leg -
több iz gal mat. A csa pa tok nak kö zö -
sen kel lett ki töl te ni ük egy több ol da -
las tesz tet, amely nek a meg ol dá sá hoz
nem csak in for ma ti kai is me re te ik re
volt szük ség. Ma te ma ti kai, il let ve a
há zi gaz da is ko lá val kap cso la tos kér -
dé sek kel is ta lál koz hat tak, és az idő
hi á nya is ne he zí tet te a hely ze tü ket.
„Most mu tasd meg!” – a részt ve vők
ezt meg is tet ték. 

Utol só fel adat ként a ver seny zők nek
kö zö sen kel lett activityt ját sza ni uk,
ami vi dám per ce ket szer zett min -
den ki nek. A csa pa tok kép vi se lő i nek
egy per cük volt el mu to gat ni a fo gal -
ma kat, ami el ső re ta lán nem tű nik ne -

héz fel adat nak, de gon dol junk csak
be le: ho gyan mu to gat nánk el azt,
hogy „elekt ro ni kus alá írás”, „le ve le ző -
lis ta” vagy „mul ti mé di ás le ját szó”?! A
meg fon tolt in for ma ti kus je löl tek kö -
rül te kin tő en bán tak ne he zen meg -
szer zett pont ja ik kal, és ke ve sen él tek
a pont rab lás le he tő sé gé vel.

A zsű ri össze sí tet te a pon to kat,
közben a ver seny zők fe szül ten vár ták
az ered ményt. Vé gül meg szü le tett. A
dí ja kat az is ko la igaz ga tó ja, dr.Roncz
Béla ad ta át. 

A Neu mann-ku pát az Aszó di Evan -
gé li kus Gim ná zi um csa pa ta (Bereczki
Norman,NagyDávid,BenkeBence,Fo-
dorÁdám) vi het te ha za (képünkön).A
má so dik he lyet a Bony há di Pe tő fi Sán -
dor Evan gé li kus Gim ná zi um és Kol lé -
gi um ver seny zői (TóthBence,HollóNo-
émi,JuhászGellért,BolbachMáté) sze -
rez ték meg. Meg osz tott har ma dik dí -
jat ve he tett át a kő sze gi Evan gé li kus
Me ző gaz da sá gi, Ke res ke del mi és In for -
ma ti kai Szak kép ző Is ko la és Kol lé gi um
(KovácsAndor,HorváthÁdám,Beke
András,TóthOlivér), il let ve az oros há -
zi Szé kács Jó zsef Evan gé li kus Óvo da,
Ál ta lá nos Is ko la és Gim ná zi um csa pa -
ta (BéresBence,GyapjaKrisztián,Ré-
kácsAlexandra,SzabóZoltán).

A győz te sek a ván dor ku pát a kö -
vet ke ző ver se nyig bir to kol hat ják,
majd to vább kell ad ni uk a jö vő év
nyer te se i nek. 

Az evan gé li kus is ko lák ta nu lói tu -
dá su kat gya ra pít va és él mé nyek kel
gaz da gon tér het tek ha za a volt fa sori
diákról elnevezett meg mé ret te tés ről.

g Var ga Zi ta,
Koz ma Ni ko lEtt tanulók

(Budapest-FasoriEvangélikus
Gimnázium)
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h i R d E t é s

meg em lé ke zés túr me zei er zsé bet ről

A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház tisz te let tel
meg hív ja TúrmezeiErzsébet (Ta má si, 1912. feb ru -
ár 14. – Bu da pest, 2000. má jus 22.) köl tő, mű for -
dí tó, a Fé bé Evan gé li kus Di a ko nissza egye sü let fő -
nök asszo nya szü le té sé nek szá za dik év for du ló ja
al kal má ból Ta má si ban feb ru ár 12-én tar tan dó ün -
nep sé gé re.

Az ün nep prog ram ja
9.30: Is ten tisz te let az evan gé li kus temp lom ban.

Igét hir det Gáncs Péter, a Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus Egy ház el nök-püs pö ke. 

11.00: Ün ne pi meg em lé ke zés Túr me zei Er zsé bet ről
a Könnyü Lász ló Vá ro si Könyv tár és Hely tör -
té ne ti Gyűj te mény ol va só ter mé ben. Kö szön tőt
mond Miskolczi Zoltánné könyv tár igaz ga tó.
TúrmezeiErzsébetköltészete cím mel elő adást
tart id.ZászkaliczkyPál nyu gal ma zott lel kész.
Köz re mű köd nek a Würtz Ádám Tag is ko la
drá ma szak kö rös ta nu lói (fel ké szí tő jük Páliné
Rauch Judit ta nár nő). Zár szót Gáncs Péter
püs pök mond.

12.30: Túr me zei Er zsé bet em lék táb lá já nak meg ko szo -
rú zá sa.

h i R d E t é s

A há zi gaz dák ne vé ben AradiAndrás
fa so ri evan gé li kus lel kész, a Dé li
Egy ház ke rü let misszi ói lel ké sze fo -
gad ta az ün nep ség re ér ke zett, kü lön -
bö ző fe le ke ze tek hez tar to zó ven dé -
ge ket. Kö szön tő jé ben em lé kez te tett
arra, hogy az ese mény „két öku me -
ni kus össze fo gás kö zé” éke lő dik be:
nem rég fe je ző dött be az egye -
te mes ima hét, és ké szü lünk a
nők már ci u si vi lág ima nap -
já ra. Ez az es té be haj ló dél -
után azon ban fi gyel mez tet,
hogy a kö nyör gé sen túl más
fel ada ta is van Is ten né pé nek,
még pe dig az, hogy a „cse lek -
vő sze re tet” va ló ban meg -
nyil vá nul jon a hí vő em be rek
tet te i ben. 

A gon do lat sort a nyi tó -
áhí tat ban foly tat ta EszesTa-
más cin ko ta–csö mö ri bap tis -
ta lel ki pász tor. Ige hir de té sé -
nek alap já ul azt az Eli ze us
pró fé ta ko rá ban tör tént cso -
dás ese ményt vá lasz tot ta,
ami kor négy „pok los” (lep rás)
em ber el szánt sá gá nak kö szön he tő en
sza ba dult meg a nép az éh ín ség től
(2Kir 7,3–9). Ki lá tás ta lan hely ze tek -
re min dig van meg ol dá si ter ve az Úr -
is ten nek – val lot ta hit tel a lel ki pász -
tor –, csak hogy ezek vég re haj tá sá hoz
az Úr mun ka tár sa kat ke res. Sza va i -
ra rí melt az együtt lé ten több ször
fel lé pő Csömöribaptistakórus el ső
éne ké nek kez dő so ra: „Jé zus szol gá -
ló kat hív még ma.”

A lep ra misszi ós vi lág nap ün ne pi
köz gyű lés sel foly ta tó dott, ame lyet
KapiZoltán pusz ta vám–mó ri evan -
gé li kus lel kész, a ma gyar or szá gi Lep -
ra misszió el nö ke ve ze tett. Itt hang zott
el RiskónéFazekasMárta igaz ga tó je -
len té se a 2011-es esz ten dő te vé keny -
sé ge i ről. Ak kor, ami kor min den más
szer ve zet anya gi ne héz sé gek kel küzd,
a ma gyar Lep ra misszió nö ve ke dés ről
szá mol hat be. A ter ve zett be vé te lek -

hez ké pest ti zen há rom szá za lék kal
több pénz ado mány ér ke zett a be te -
gek gyó gyí tá sára. Az el múlt esz ten -
dő ben 661 új ada ko zót si ke rült meg -
nyer ni a jó ügy nek, köz tük né hány ki -
sebb vál la la tot, kft.-t is. Így 2011-ben
a Lep ra misszió mint egy nyolc mil lió
fo rint nak meg fe le lő össze get utal ha -

tott át az ál ta la tá mo ga tott lep ra kór -
há zak nak. 

Az ada ko zók kö zött idén már
olya nok is meg je len tek, akik nem
rend sze re sen temp lom ba já ró em be -
rek. Őket a vi lá gi la pok ha sáb ja in
köz zé tett fi ze tett hir de tés sel szó lí tot -
ták meg a Lep ra misszió mun ka tár -
sai. A rek lá mok ra for dí tott összeg bő -
sé ge sen meg té rült, hi szen a fel hí vás
le he tő sé get adott ar ra, hogy „az a sok
em ber, aki ben lel ki ne mes ség la kik”,
e mó don ki mu tat has sa azt. 

A Lep ra misszió ku ra tó ri u mi tag -
ja i nak írott ko ráb bi le ve lé ben az
igaz ga tó nő er ről így em lé ke zett meg
há lá san: „Szá mom ra kü lö nö sen nagy
je len tő sé gű, hogy rá adá sul mind ezt
nem ha zai rá szo ru lók nak, ha nem
in di ai, kí nai, ben gá li és ne pá li em be -
rek nek kér tük, és ad ták a ki cen ti zett
meg él he té sű ma gyar em be rek.”

A köz gyű lést kö ve tő en meg ren dí -
tő ké pek tá rul tak a részt ve vők elé. Az
igaz ga tó nő no vem ber ben a kí nai
Jün nan tar to mány ban járt, en nek
dé li ré szén fek szik az a lep ra kór ház is,
ame lyet a ma gyar szer ve zet tá mo gat.
A be szá mo ló ját kí sé rő ké pek zö me
azon ban nem a fő vá ros ban, Kun -
ming ban ké szült, ha nem a dé li tar to -
mány fö lé ma ga so dó he gyek ben, ahol
a miao nép cso port tag jai él nek, pon -
to sab ban: aho vá szám űz ve let tek.
Kö zü lük a leg nyo mo rú sá go sabb kö -
rül mé nyek közt él nek ugyan is azok,
aki ket lep ra be teg sé gük mi att a tör -
zsük ki kö zö sí tett. 

A tab let ták nak kö szön he tő en leg -
több jük már meg gyó gyult – gyer me -
ke ik, uno ká ik is szü let tek –, de raj -

tuk és utó da i kon is ott  ma -
rad örök re a bé lyeg: lep rá sok!
Ki re kesz tett sé gük mi att nem
tud nak el he lyez ked ni, a ke -
vés mun ka le he tő ség ből egy
sem az övék. A ko pár hegy -
ol dal kö ves ta la já nak ke ser -
ves meg mű ve lé se is alig-alig
kí nál meg él he tést. A jö vő
re mény te len, ki lá tás ta lan a
szá muk ra, hi szen gyer me ke -
ik nem jár hat nak is ko lá ba.
Sza bá lyos „lep ra fal vak” ala -
kul tak így ki.

A Lep ra misszió hat esz -
ten de je szol gál Kí ná nak eb -
ben a tar to má nyá ban. Ezalatt
már jó né hány csa lá don tu -
dott se gí te ni, élet mi nő sé gü -

kön ja ví ta ni. Egy olyan asszony ké pe
is fel tűnt a ve tí tő vász non, aki nek
arc vo ná sa it már örök re el tor zí tot ta a
be teg ség, de ke ze it – kor rek ci ós mű -
tét se gít sé gé vel – rend be tud ták hoz -
ni, dol goz hat. Az idő sebb gyer me kek
ösz tön dí jat kap hat nak, így bent la ká -
sos is ko lák ban ta nul hat nak – ér te sül -
het tek az egy be gyűl tek a re mény kel -
tő fej le mé nyek ről. 

Az igaz ga tó nő ve tí tett ké pes elő -
adá sát s egy ben a vi lág na pi al kal mat
a han, ji, bai, hani, csuang, dai,
miao, il let ve hui nép cso port ra kért ál -
dás sal zár ta. 

Ne fe led jük, Urunk az ál dá sok
köz ve tí té sét ránk, „ki cen ti zett meg -
él he té sű” ma gya rok ra is bíz ta! Így
még ért he tőb bé vá lik a lep rá sok
2012. évi vi lág nap já ra ké szí tett pla -
kát fel szó lí tá sa: Tégedvár!Segíts!

g B. P. M.

Várnakrád…
Aleprásokvilágnapjánakmagyarországiünnepsége

afasorievangélikustemplomban

b Aleprásokvilágnapjárólaföldkerekségtöbbmintszázországában
emlékeznekmegévrőlévre.Azalkalomnakkötöttidőpontjavan:min-
digjanuárutolsóvasárnapja.Idénjanuár29-énafasorievangélikus
gyülekezettemplomaadottotthontamagyarországirendezvénynek.
Hazánkban1974ótatartjukszámoneztanapot.Elegelsőalkalommal
alakultmegamagyarországiLepramisszió,amely2000óta–avolt
szocialistaországokközülegyedüliként!–anemzetköziszervezettel-
jesjogútagja.Gon do la ta ik, írá sa ik ter mé sze te sen

már hó na pok óta el ér he tők vol tak né -
met, an gol vagy fran cia nyel ven, ja -
nu ár 28. óta azon ban már ma gya rul
is hoz zá fér he tők. Az elő ké szí tő kon -

fe ren cia nap já ra meg is ér ke zett a
nyom dá ból a le for dí tott is ten tisz te -
le ti li tur gia. 

Át vitt ér te lem ben is szük ség volt
azon ban a „ma gya ro sí tás ra”. Bár van
igaz ság ab ban, hogy az asszo nyok
örö mei és gond jai ugyan azok szer te a
vi lá gon, még sem sza bad fi gyel men kí -
vül hagy nunk, hogy az el té rő föld raj -
zi adott sá gok és tár sa dal mi vi szo -
nyok mi att a nők más-más mó don
kell, hogy meg él jék küz del me i ket,
más ként fo gal maz zák meg ér zé se i ket. 

Az idei vi lág ima na pi elő ké szí tő is ar -
ra szol gált, hogy mi, ma gya rok is „rá -
han go lód has sunk” ma láj test vé re ink
gon dol ko dá sá ra, ar ra a ké pes ség re,
aho gyan hi tü ket ki fe je zik, nem ke vés -
bé pe dig ar ra, hogy meg is mer jük
min den nap ja i kat. Így ke rült sor te hát
a nap fo lya mán az úgy ne ve zett or szág -
be mu ta tás ra dia ké pek se gít sé gé vel.

Szí ne sí tet te az al kal mat az az étel -
kós to ló, amellyel a szom bat he lyi re -
for má tus nő szö vet ség tag jai kí nál ták
az egy be gyűl te ket. Az ebéd szü net ben
min den ki nek mód ja nyílt ar ra, hogy

meg íz lel je a ma láj kony ha né hány jel -
leg ze tes sé gét, kezd ve a sár ga rizs től
a zöld sé ges fa sír ton át a desszert ként
szol gá ló kó ku szos-ri zses wajikig.

A fel ké szü lés ből ter mé sze te sen
nem hi á nyoz ha tott a ma láj
asszo nyok ál tal vá lasz tott
két ige sza kasz ta nul má nyo -
zá sa sem. A ha mis bí ró pél -
dá za tát (Lk 18,1–8) P.Tóth-
néSzakácsZita, a ME ÖT
női bi zott sá gá nak el nö ke
ma gya ráz ta, az ószö vet sé -
gi tex tust, Haba kuk pró fé -
ta sza va it pe dig e so rok
író ja se gí tett ér tel mez ni. 

Az el hang zott be szá mo -
lók, elő adá sok szom bat óta
le tölt he tő k az Öku me ni -
kus Ta nács hon lap já ról
(www.meot.hu). Ezt az ol dalt
kell a gyü le ke ze tek nek hasz -
nál ni uk, mert idén már nem
je lent meg CD-n az is ten -
tisz te let kép- és hang anya ga.

A pla ká tok, ima na pi fü ze tek pos tá zá -
sát sem tud ja vál lal ni töb bé az öku me -
ni kus nő bi zott ság, így azo kat  az es pe -
re se ken és női misszi ós kö rö kön ke -
resz tül igyek szünk el jut tat ni azokhoz
a gyü le ke ze tek hez, amelyek az evan -
gé li kus női misszi ó nál igé nyelték. 

A di gi tá lis tech ni ká ra va ló át ál lás
azon ban ne szeg je ked vét a test vé rek -
nek! Az ima nap ki vá ló al ka lom ar ra,
hogy a kü lön bö ző fe le ke ze tek tag jai
is mét együtt le hes se nek, kö zös cé lo -
kért imád koz has sa nak. Dr. Bóna
Zoltán, a ME ÖT le kö szönt fő tit ká ra
sem vé let le nül emel te ki kö szön tő jé -
ben az al ka lom ele jén, hogy szá má -
ra a női vi lág ima nap je len tő sé ge
min dig is ve te ke dett a ja nu á ri egye -
te mes ima hét ével. Hó se ás pró fé ta
mon da ta pe dig – amely re zár szó ként
KovácsGézáné, az öku me ni kus női
bi zott ság bap tis ta kép vi se lő je hi vat -
ko zott – fi gyel mez te tő in tés fe lénk a
mai ne héz gaz da sá gi hely zet ben:
„Ahelyett,hogyszívbőlkiáltanának
hozzám,csakjajgatnak…” (Hós 7,14)

g B. Pin tér Már ta

Imárahangoló
b Azelmúlthétigazántéliesrefordultszombatjánaforrótrópusokat
idézőlátványfogadtaanőkvilágimanapjánakelőkészítőüléséreér-
kezettasszonyokataMagyarországiEgyházakÖkumenikusTanácsá-
nak(MEÖT)székházában.Akápolnapadlójárakirakottgyümölcsök,
növények,szárítottfűszerek,aszíneskendőkmindadélkelet-ázsiai
országot,Malajziátidézték.Idénmárcius2-án,ahónapelsőpéntek-
jénugyaniséppenők,azEgyenlítőmenténélőmalájasszonyokszó-
lítjákmegbátorítóüzenetükkelakeresztényvilágot.
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b EgyházunkaFébéEvangélikus
Diakonisszaegyesülettelkarölt-
veazideiesztendőtaszázévvel
ezelőttszületettdiakonissza,köl-
tő,műfordító,TúrmezeiErzsébet
irántitiszteletbőlTúrmezei-em-
lékévneknyilvánította.A2000-
benelhunytdiakonisszafőnök-
asszonyt – végrendeletében is
rögzített kívánsága szerint – a
csömöri temetőben helyezték
végsőnyugalomra.Hogyafővá-
rostőszomszédságábantalálha-
tógyülekezettelennyireszoros
kapcsolata alakult ki Erzsébet
testvérnek,abbannagyszerepe
voltazegyházközségfelügyelő-
jének,GubekMáriának. Asok
évtizedalattErzsébetnéniegy
doboznyi–közelötszáz–levelet,
képeslapotésigéslapotküldött
csömöri címzéssel. Ezeket ol-
vasgatvabeszélgettemafelügye-
lőnővel.

– „Szeretettel értesítjük arról,
hogy felvettük a Fébé evangélikus
lány-népfőiskolanövendékeiközé.A
tanfolyamotünnepélyesennovember
16-ándélután4órakornyitjukmeg.
Jó lenne, ha november 15-én estig
megérkeznék.IdénaHűvösvölggyel
határos Pesthidegkúton, anyahá-
zunkegyerreacélraátadotteme-
leténtartjukatanfolyamot.Minden
jelentkezőhozzonmagávalnéhány
váltásruhát,fehérneműt,ágyneműt
két-két huzattal. Lepedőt három
darabot–egyetágyterítőhelyett.Ci-
pőt,tisztítófelszerelést,elhozzaBib-
liáját,énekeskönyvét,haírószerei,
üresfüzetei,hangszere,kézimunká-
hozanyaga–házivászon,fonal–,
varrnivalójavanotthon,aztisma-
gávalhozza.Alakáskijelentőjétis,
hogyazittenibejelentkezésbenfenn-
akadásnelegyen.Amennyibenva-
laki egyedül érkeznék, és kísérőt
kér,jelezzeegylapon,hogyvárhas-
sukavonatnál.Istenhozzonminden
népfőiskolást.Szeretettelköszöntia
Fébé vezetősége. Budapest, 1947.
november8.”Miaháttereennekale-
vélnek?

– Én elő ször 1946-ban, ti zen öt
éve sen vet tem részt Fé bé-lány kon fe -
ren ci án. Töb ben men tünk a csö mö -
ri gyü le ke zet ből. Ott ta lál koz tam
elő ször Er zsé bet test vér rel is. Bár
nem az ő bib lia kö ré be ke rül tem, az el -

ső perc től kezd ve na gyon meg sze re -
tett, és szin te a lá nya ként ke zelt.

A kö vet ke ző év ben én is je lent kez -
tem a té li nép fő is ko la több hó na pos
tan fo lya má ra – ez volt az ér te sí tő le -
vél. Hi á ba vet tek fel azon ban, a szü -
le im nem en ged tek el.
–Miért?
– Fél tek, hogy ott  ma ra dok köz tük.

Nem vé let le nül; a di a ko nisszák na -
gyon nagy ha tás sal vol tak rám: olyan
sze re tet vett kö rül kö zöt tük, hogy én
is di a ko nissza akar tam len ni. Itt hon
er ről hal la ni sem akar tak. Mi re vég -
re a szü le im be le egyez tek, az egye sü -
le tet 1951-ben föl osz lat ták.
–ÍgyisaszolgálatjellemziazÖn

egészéletét,hiszenévtizedekigacsö-
möripostavezetőjekéntdolgozott–a
településértvégzetthűségesmunkájá-

ért2001-benCsömördíszpolgárael-
ismeréstiskapott–,amostaniciklus-
salpedigtöbbmintharminckéteszten-
deigtartógyülekezetifelügyelőségezá-
rulle.KözbenpedigTúrmezeiErzsé-
betnekéletevégéighűségessegítőjeés
támaszavolt.

– Ami kor 1951-ben fel osz lat ták a
Fé bé-di a ko nissza egye sü le tet, Er zsé -
bet test vért SzabóJózsef püs pök úr
Ba las sa gyar mat ra hív ta. Itt el ső sor -
ban az evan gé li kus sze re tet ott hon ban
vég zett szol gá la tot 1975-ig, de majd -
nem min den nap ad mi niszt rá ci ós
mun kát is vég zett a lel ké szi hi va tal -
ban. Több ször vol tam ná la, il let ve he -
ten te két szer fel kel lett őt hív nom te -
le fo non. Ha va la mi re szük sé ge volt,
min dig hoz zám for dult. Sok szor
nem is hí vott más ként, csak „édes lá -
nyom nak”.
–Ezaz1972-eslevéliseztbizonyít-

ja:„Mostegysürgőskérdésbenfordu-
lok hozzád. Az ipolyszögi f íliánk-
banakonfirmandusszülőkfehérol-
tárterítőtszeretnénekkészíttetniáp-
rilisközepére,akonfirmációünnepé-
re.Azidőnagyonfogy,ésmindenen
akadadolog.Itt,Balassagyarmaton
nincselégszépfehérszövet,hímzőfo-
nalról,rojtrólnemisbeszélve.Kivi-
telezősincs.Tudnátok-evalakitaján-
lani,akibetűketésegyszerűmintá-
kathímezszépen?Légyszívesfelhív-
niazEklézsiaüzletet,ésazokatmeg-
kérdezni,tudnak-eilyenhímzőtaján-
lani.Haigen,miacíme?Különkér-
désmég,hogyazilletővállalja-ea
megvarrástis?Nálunkvanegyfehér
szövetterítő»Légyhívmindhalálig«
felírással,feletteegyszerűminta:kör-
benkereszt,aszószékterítőnisplusz
a kehelytakarón kehely kontúrja.
Ilyenregondolnakazipolyszögiekis.
AmienkénFarkasAndrásfestőmű-
vészrajzoltaráazanyagraabetűket
és a mintákat. Bizonyára most is
megtenné, de akkor a Budapesten
megvettanyagothazakelleneelőbb
hozni,ésmegrajzolásutánelkülde-
niahímzőnek,akit,remélem,sikerül
megtalálnunk!”

– Én 1952-ben kezd tem a csö mö -
ri pos tán dol goz ni, az tán ’62-től
’86-ig, a nyug díj ba me ne te le mig

vol tam ve ze tő je a
hi va tal nak. Az Úr -
is ten itt is na gyon
sok szor esz kö zül
használt engem. A
tör vé nyes ke re tek
kö zött min den ki -
nek igye kez tem a
leg jobb tu dá som
sze rint se gí te ni.

Er zsé bet né ni vel
kap cso lat ban pél -
dá ul ki hasz nál tam
in gye nes cso mag -
kül dé si le he tő sé ge -
met; így pos táz tam
a ver ses kö te te it.

Meg kért ugyan is, hogy ne csak a
pénz ügye it ke zel jem – nem sze re tett
pénz zel fog lal koz ni –, ha nem se gít -
sek köny ve i ki adá sá ban és ter jesz té -
sé ben is. Elő ször is ke res tem egy jó
áron dol go zó nyom dát. Győr ben
ked ve ző aján la tot ad tak, én pe dig mi -
ni mum há rom ezer pél dány ban ren -
del tem meg a ver ses kö te te ket. Ki vet -
tem Er zsé bet né ni ta ka rék köny vé ről
a pénzt, majd az el adott köny vek árát
vissza tet tem.

A több rak lap nyi köny vet itt, az
elő szo bám ban tá rol tam. Most is lát -
sza nak a re pe dé sek, mert a fa lak
egy ki csit meg süllyed tek a nagy te her
alatt, hi szen fel töl tött ta laj ra épült ez
a ház rész.

Ná lam le he tett meg ren del ni a
köny ve ket, én pe dig sok szor haj na li

ket tő ig cso ma gol tam. Né ha a ko ma -
asszo nyom is se gí tett. Mi vel pos tás -
ként ha vi két má zsá nyi cso ma got ad -
hat tam fel in gyen, ki hasz nál tam ezt
a le he tő sé get.
– Már önmagában ez is nagy

szolgálatvolt!Ahogyezeketalevele-
ketolvasgatom,igaziegyháztörténe-
ticsemegékreisbukkanok.Például
aztírjaebbenaz1969-eslevélbenEr-
zsébetnéni:„Apüspökúrnagyonsze-
retneegydarabotazamerikaiHold-
ra szállókat ábrázoló, 10 forintos
bélyegből. Be akarja ragasztani a
Tragédiábaazűrjelenethez.”

– Min dig na gyon sze ret tem a bé -
lye ge ket. Ami kor az új bé lye gek ka -
ta ló gu sa meg je lent a hi va ta los la -
punk ban, ak kor mind járt ren del tem
be lő lük, és küld tem Er zsé bet né ni -
nek. Volt úgy, hogy a jegy zé ket küld -
tem el ne ki, ami ben nem csak ő, de
Sza bó püs pök úr is be je löl te, me lyik

bélyegből sze ret ne. Püs pök úr amúgy
nagy Ma dách-ku ta tó is volt. Az idé -
zett le vél is er ről tanúskodik.
–Ezamásikpediganőidolgokba

enged bepillantani: „Édes Manci-
kám!Nagyonköszönöménisateg-
nap érkezett váratlanmeglepetést!
MivelLenkenénineksajnosszűkvolt
az a vászonkosztüm, nekem pedig
pontosanjólett,énlettematulajdo-
nosa.Aztiselárulom,hogyéppenegy
ilyen, a nyári blúzokhoz alkalmas
szoknyavételéntörtemafejem.Már
kerestemazüzletbenis,denemtalál-
tam alkalmasat.Most ez a kérdés

ilyenváratlanulmegoldódott!»Van
jóAtyánk,nincsengondunk,Este-reg-
gelhálátmondunk.«Köszönömsze-
retetedet!”

– A pos tán kap tunk egyen ru hát.
Mi vel a ko ráb bi ak még jó ál la pot ban
vol tak, az új ru hát – mi u tán le cse rél -
tem raj ta a gom bo kat – el küld tem
Ba las sa gyar mat ra.
– Amikor feloszlatták a diako-

nisszaegyesületet, Túrmezei Erzsé-
betmegírtahíres,Te de um-for dí tás cí-
műversét,amelynekelsőmondataígy
hangzik:„FordítomaTedeumot,/és
fejtemaszürkeruhámat.”Őhogyél-
temegafeloszlatást?

– Le tud ta ten ni az Is ten ke zé be
ezt is. Mint min dent. Na gyon jó ter -
mé sze te volt, nem le he tett őt ki -
hoz ni a sod rá ból.
–Adiakonisszaegyesületfeloszla-

tásautánisrendszeresenvoltaknép-
főiskolaitalálkozók?

– Er zsé bet né ni szá má ra na gyon
fon tos volt a kap cso lat tar tás. Nem -
csak a hű vös völ gyi anya ház ban, de
Ady li ge ten, PethőLenkééknél is össze -
jöt tünk, az tán ké sőbb Nagy tar csán is.
1978-tól pe dig hu szon egy éven át,
amíg Er zsé bet né ni élt, ná lam gyűlt
össze az or szág min den ré szé ről
negy ven öt-öt ven em ber. Ál ta lá ban
ok tó ber har ma dik szom bat ján ta lál -
koz tunk. Ilyen kor haj na li há rom kor
kel tem, és pör köl töt főz tem. Ti zen -
négy ki ló hús ból… Az anya gi ak ba és
a pa ko lás ba is be se gí tett há rom csö -
mö ri asszony test vé rem.

–Ésmivoltaprogram?
– A napot áhí tattal kezdtük, aztán

egy-egy té mát be szél tünk meg – min -
dig hív tunk ven dég elő adót is. Ebéd
után min den ki be szá molt, mi tör -
tént ve le a leg utób bi ta lál ko zónk óta.
Aki nem tu dott sze mé lye sen el jön ni,
le ve let kül dött.
–1975-benErzsébettestvérnekel

kellett jönnie Balassagyarmatról…
– Úgy volt, hogy egy csö mö ri csa -

lád fo gad ja be őt és a ve le ér ke ző Zsó-
fia test vért. Ám az utol só pil la nat ban
ez meg vál to zott. Ak kor már ná lunk
volt Er zsé bet né ni ti zen hat da rab
húsz ki lós cso mag ja. Annyi ra bán tott
ez a vá rat lan hely zet, hogy alud ni is
alig tud tam. Ak kor édes apám azt
mond ta, hogy fo gad juk be mi őket a
kis szo bá ba.
–Abbanazidőbeneznemvoltve-

szélytelenfelajánlás…
– Az egy ház ban is töb ben mond -

ták ne kem, hogy az ál lá som mal ját -
szom. Én nem tö rőd tem ve le, mint
aho gyan az zal sem, hogy ve ze tő be -
osz tá som el le né re min den va sár nap
ott vol tam a temp lom ban. A Jó is ten
mind vé gig meg se gí tett, és so ha sem -
mi ba jom nem esett.
–MennyiideiglakottittErzsébet

néni?
– 1975. feb ru ár 3-ától 1977. jú li us

28-áig. Utá na Ady li ge ten lak tak Zsó -
fi á val hat hó na pig, majd Bu da pes ten
a Ka rá csony Sán dor ut cai sze re tet ott -
hon ba köl töz tek. Mind ket ten ott
lak tak éle tük vé gé ig. Er zsé bet né ni
ké sőbb halt meg.
–Mikordöntötteel,hogyCsömö-

rönszeretneöröknyugalombanpi-
henni?

– A ki lenc ve nes évek ben egy szer
nyá ron egy hó na pig itt la kott ná lam.
Az egyik nap, mi köz ben a kony há ban
főz tem, és ő is ott volt ve lem, egy szer
csak azt mond ta: „Tu dod, mi re gon -
dol tam? Ar ra, ha en gem az Úr ha za -
szó lít, én a csö mö ri te me tő ben sze ret -
nék pi hen ni.” „Jó – fe lel tem ne ki. –
Ne kem a szü le im sír ja mel lett fenn
van tart va egy hely, azt fel aján lom Er -
zsé bet né ni nek, én pe dig a szü le im sír -
já ba me gyek.” Eb ben ma rad tunk.

1996. áp ri lis 17-én kelt vég ren de -
le té ben a te me té sé re vo nat ko zó kí -
ván sá gát írás ban is rög zí tet te. A vég -
aka ra ta sze rint a Fé bé Evan gé li kus
Di a ko nissza egye sü let lett az ál ta lá nos
örö kö se, a te me té sét együtt in téz tük
2000-ben.
– Említette, hogy a tizenkilenc

évvelidősebbTúrmezeiErzsébetúgy
tekintettÖnre,minthaalányalett
volna. Ez a bizalom 1956-ban is
megmutatkozott.

– A for ra da lom ide jén írt né hány
ver set, de eze ket nem mer te ott hon
tar ta ni, mert nem egy szer nyo mo zók
jár tak ná la. Nem tet szett ne kik, hogy
van nak finn or szá gi – egy há zi – kap -
cso la tai. En gem kért meg, hogy őriz -
zem a ver se ket. A nyolc va nas évek -
ben ad tam vissza ne ki, ami kor már
eny hült a po li ti kai lég kör.
–Közelötszázlevélésképeslapvan

előttünkazasztalon.Nemcsakbel-
földről,dekülföldrőlis.

– Min den hon nan írt ne kem. Nem -
csak Ba las sa gyar mat ról, de aho va
csak szol gál ni hív ták, min dig kül dött
né hány sort. Ha kül föld re ment, ak -
kor be szá mo ló ér ke zett. Egy szer még
a Bod ri ku tyám nak is kül dött ké pes -
la pot. Itt van az is: „Ked ves Bod ri
ku tyánk! Té ged is sze re tet tel kö szön -
te lek az NDK-ból en nek a ked ves ro -
ko nod nak a ké pé vel. Sze re tet tel:
Er zsé bet né ni.” 1975. au gusz tus 15-én
ad ta fel, a cím zett he lyé re pe dig
ezt ír ta: „Bod ri nak sze re tet tel.”

Vé ge ze tül el mond ha tom: na gyon
há lás va gyok az Is ten nek, hogy Er zsé -
bet né ni vel meg is mer ked het tem – ő
na gyon kü lön le ges em ber volt, a
ver sei pe dig evan gé li kus egy há zunk
kin csei kö zé tar toz nak.

g Bo da Zsu zsa

„ÉdesMancikám!”
LevelekTúrmezeiErzsébettől

meg hí vó 
A Túr me zei-em lék év ün nep ség so ro za ta ke re té ben feb ru ár 5-én, het ve ned
va sár nap ján Ba las sa gyar ma ton, az evan gé li kus temp lom ban 10 óra kor kez -
dő dő is ten tisz te le ten ke rül sor a Ba las sa gyar ma ti Evan gé li kus Sze re tet ház
új ne vé nek (TúrmezeiErzsébetEvangélikusSzeretetszolgálat) fel vé te lé re,
va la mint az or szá gos pres bi té ri um ál tal vá lasz tott új in téz mény ve ze tő, Ács
Andreabe ik ta tá sá ra. Az ige hir de tés és ik ta tás szol gá la tát dr.FabinyTamás,
az Észa ki Evan gé li kus Egy ház ke rü let püs pö ke vég zi. 

Sze re tet tel vá runk min den ér dek lő dőt a kö zös ün nep lés re.

h i R d E t é s

túr me zei er zsé bet éle té nek ta nú it ke res sük!

2012. feb ru ár 14-én ün ne pel jük TúrmezeiErzsébet di a ko nissza test vér,
a Fé bé Evan gé li kus Di a ko nissza egye sü let 1990. évi új ra in du lá sa utá ni el -
ső fő nök asszo nya szü le té sé nek szá za dik év for du ló ját. 

A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Dia kó ni ai Bi zott sá gá nak dön -
té se nyo mán az idei esz ten dő ben sze ret né az egy ház ezt az ün ne pet dia -
kó ni ai szol gá la tá nak kö zép pont já ba he lyez ni. Az egy ház mé dia mun ka -
ága (te le ví zió, rá dió, írott saj tó) is ki emel ten fog lal ko zik majd Túr me zei
Er zsé bet élet út já val, mű ve i vel. A Fé bé-egye sü let és a Lu ther Ki adó pe -
dig kö zösen ter ve zi egy ki ad vány meg je len te té sét. 

Eh hez a ké szü lő em lék kö tet hez ke re sünk most hi te les ta nú kat, akik
kö zel ről is mer ték Er zsé bet test vért, és éle té ről, szol gá la tá ról hasz nos
ada lé ko kat osz ta ná nak meg, eset leg le ve le zé sü ket, más do ku men tu -
ma i kat a szer kesz tők ren del ke zé sé re bo csá ta nák. Se gít sé gü ket elő re
is kö szön jük!
KőhátiDorottya: do ra.ko ha ti@gmail.com; 20/824-3015.
HerzogCsaba: her zog.csa ba@lu the ran.hu; 20/824-5536.
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A mű ve ket és a do ku men tu -
mo kat jó né hány köz gyűj te -
mény ből vá lo gat ták össze, a ki -
ál lí tás a Ma gyar Nem zeti Mú -
ze um, a Ma gyar Or szá gos Le -
vél tár, a Ma gyar Tu do má nyos
Aka dé mia, az Or szá gos Szé -
ché nyi Könyv tár, il let ve az Or -
szág gyű lés Hi va ta la együtt -
mű kö dé sé ben jött lét re.

A ma gyar pik tú ra tör té nel -
mi té mák ban (is) al ko tó je le se -
i nek mű vei ke rül tek a fa lak ra:
BarabásMiklós,LotzKároly,
MednyánszkyLászló,Munká-
csyMihály – hogy csak né há -
nyat em lít sünk az il luszt ris
név sor ból. Kü lön ér de kes ség
Mun ká csy mo nu men tá lis, ti -
zen öt mé te res, Honfoglalás cí -
mű táb la ké pe, amely nek ott ho -
na a Parlament épü le te, így a

nagy kö zön ség most ta lál koz hat
ve le elő ször. S ugyan eb ben a te -
rem ben lát ha tó BenczúrGyu-
la díj nyer tes mun ká ja, a Vajk
megkeresztelése is.

A te ma ti kus cso por to sí tás -
ban be mu ta tott mű vek kö zül
ki emel ked nek a nem ze ti hit val -
lá sunk hoz kap cso ló dó mű vek;
nem csak a Szózat és a Himnusz
szer ző i nek, de a köl te mé nyek
meg ze né sí tő i nek arc ké pei is a
fa lak ra ke rül tek, sőt egy má sik
te rem ben az al ko tá sok kéz ira -
tai is meg te kint he tők. De lát -
ha tó pél dá ul az 1568-as tor dai
or szág gyű lés ha tá ro za ta a val -
lá si fe le ke ze tek egyen jo gú sá gá -
ról épp úgy, mint az el ső ma -
gyar Új szö vet ség-for dí tás, Syl-
vesterJános 1541-ben meg je lent
mun ká ja. 

Sze ren csés vá lasz tás volt a
bu da vá ri hely szín, hi szen az
egy ko ri ki rá lyi pa lo ta ma mú -
ze um ként funk ci o ná ló ter -
mei, fo lyo sói mél tó hát te ret kí -
nál nak az al ko tá sok nak, ame -
lyek tör té nel münk nek nagy já -
ból ezer évét íve lik át a hon -
fog la lás tól a leg újabb ko ri ese -
mé nye kig hí res em be rek, hí -
res hely szí nek és hí res ese mé -
nyek fel idé zé sé vel. 

Kü lön te rem ben he lyez ték el
az új Alaptörvény– az óta meg -
je lent – dísz ki adá sá hoz ál la mi
meg ren de lés re ké szült il luszt -
rá ci ó kat. A meg fes tett negy -
ven ből hú szat be mu ta tó tár lat
iga zol ja, hogy az al ko tá sok ön -
ál ló an is meg áll ják he lyü ket. S
hogy láthatóbb le gyen a képek
Alaptörvényhez kap csol ódása,
a lá to ga tók ke zük be is ve he tik
a vas kos dísz ki adás egyik be -
mu ta tó pél dá nyát.

A ki ál lí tás iga zi cse me ge a
kép ző mű vé szet ra jon gó i nak,
egy szer s mind ki tű nő össze fog -
la ló ja is a ma gyar nem ze ti fes -
té szet nek. S míg sze münk a
szép sé get ku tat ja, szin te si mo -
gat ja ma gyar ság tu da tun kat a
fa la kon sor já zó ké pek lát vá -
nya. Ta lán nem vé let len, hogy

a ki ál lí tás gyer mek lá to ga tói
fe lől gyak ran fel hang zik: „Ez is
ben ne van a köny vünk ben!”

A ki ál lí tás min den kor osz -
tály nak kel le mes ki kap cso ló -
dást, szín vo na las szó ra ko zást,
egy szer s mind mű ve lő dést ígér,
akár csa lá di vagy gyü le ke ze ti
kö zös ség gel, akár ba rá ti tár sa -
ság gal ke re sik fel. Meg jegy zen -
dő azon ban, hogy a be lé pő –
igaz, az in téz mény va la mennyi
tár la tá ra ér vé nyes – 2400 fo rin -
tos ára nem iga zán lá to ga tó ba -
rát, ám a ga lé ria idő sek nek,
gyer me kek nek és csa lá dok nak
is ked vez ményt nyújt, csak úgy,
mint a cso port tal ér ke zők nek.

Ez utób bi ak pe dig jön nek is
szép szám mal, kül föl di ek és
ma gya rok egy aránt, el ső sor -
ban per sze a hét vé gé ken. Így
akik szom ba ton ke re sik föl a ga -
lé ri át, azok nak a vá ra ko zás el -
ke rü lé se ér de ké ben ér de mes a
tízórai nyi tás kör nyé kén meg -
ér kez ni ük vagy elő ze te sen be -
je lent kez ve idő pon tot kér ni ük
a 20/439-7325-ös köz pon ti in -
for má ci ós te le fon szá mon, ne tán
a Ma gyar Nem ze ti Ga lé ria hon -
lap ján. Az idő sza ki ki ál lí tás
2012. au gusz tus 26-ig lát ha tó.

g Gyar ma ti Gá bor

ki ál lí táS Aján ló

Hősök,királyok,szentekagalériában

b Arégizene elnevezéshallatánta-
lánsokanelbizonytalanodnak,
vajonmitistakar,mennyireré-
gizenéreutalezakifejezés.A
kételyekeloszlatásavégettelő-
szöristegyükhelyéreeztamű-
fajifogalmat.Arégizeneakö-
zépkor,areneszánszésabarokk
korzenéje.Akategorizálásalap-
ja a jellegzetes hangszerhasz-
nálatból és a sajátos előadói
módszerekbőlered.AzózdiLa-
urumBlockflöte együttesezenei
műfajegyikjelentősképviselő-
je. Nemcsak az észak-borsodi
kistérség településein arattak
szépsikereketfellépéseikkel,de
országosjelentőségűhelyszíne-
ken is bizonyítottak már. Az
együttes művészeti vezetője,
NagyKárolymegelégedésselte-
kintvisszaazelmúltévekered-
ményeire,aközösélményekre,a
gazdagzeneimúltra.

– A fu ru lya együt tes meg ala pí tá sá -
nak gon do la ta hu szon négy év vel ez -
előtt me rült fel ben nem. Az in dít ta -
tást az ad ta, hogy sze ret tem vol na új
al ter na tí vát nyúj ta ni azok nak a gye -
re kek nek, akik nem nyer tek fel vé telt
az óz di Er kel Fe renc Ze ne is ko la kü -
lön bö ző tan sza ka i ra. Ke zük be ad tam
a block flö tét, ők pe dig örül tek a le -
he tő ség nek. Így ala kult meg he lyi és
kör nyék be li fi a ta lok ból a La u rum
Block flö te ré gi ze ne-együt tes, amely
hi va ta lo san hu szon há rom éve lé te zik. 
–Akezdetinehézségekutánmilyen

iránytvettazegyüttessorsa?
– Az in du lás ak kor sok kal köny-

nyebb volt, mint nap ja ink ban. Pár év
múl va már me gyei, majd or szá gos
fu ru lya ver se nyek részt ve vői vol -
tunk. 1991-től sze re pel tünk a ze ne -
is ko lai ze ne ka rok há rom éven ként
meg ren de zett or szá gos fesz ti vál ja -
in is. Veszp rém ben még csak ki -
emel ték a já té kun kat, Sal gó tar ján ban
már har ma dik he lye zést ér tünk el,
majd Abony ból block f lö te ka te gó ri -
á ban az el ső dí jat, ve gyes ze ne ka ri
ka te gó ri á ban pe dig a har ma dik dí -
jat hoz tuk ha za. 

Sor ra jöt tek a di csé re tek, en nek
kö szön he tő en fi gyelt fel ránk Czid-
raLászló block flö te-mű vész ta nár is,
aki meg hí vott min ket
Keszt hely re, az ál ta la,
va la mint a Ma gyar
Kó ru sok és Ze ne ka -
rok Or szá gos Szö vet -
sé ge (KÓ TA) ál tal
szer ve zett re ne szánsz
és ba rokk na pok nyá -
ri ren dez vény so ro za -
tá nak ze nei kur zu sá ra.
1996-ban öt ven há rom
együt tes rész vé te lé vel
eu ró pai if jú sá gi ze ne -
ka ri ta lál ko zót ren -
dez tek, me lyen ott
vol tunk mi is. Nagy
meg tisz tel te tés volt
ez, má ig szí ve sen em -
lék szem vissza rá.

– Aközösenmegéltsikerekhogyan
hatottakazegyüttestagjaira?

– A ze né lés örö me iga zi kö zös ség -
gé ko vá csolt min ket, eh hez
csak plusz ként jött az, hogy
szép ered mé nye ket ér tünk el.
Az egyik ta lál ko zó fő dí ja az
volt, hogy a győz tes csa pat tal
élő rá dió fel vé telt ké szít a Bar -
tók rá dió. Leg na gyobb örö -
münk re ezt mi ér de mel tük ki,
és 2000 áp ri li sá ban egy nyír -
egy há zi stú di ó ban el is ké -
szült a fel vé tel. Sor ra jöt tek a
ní vó dí jak, az el is me ré sek. 

Az tán el jött az idő, ami kor
már nem jár tunk ver se nyek re.
Más jel le gű fel lé pé sek ke rül tek
elő tér be: kas té lyok ban, temp -
lo mok ban sze re pel tünk, és
hadd em lít sem meg itt, hogy a
bu dai Vár ban, a Bu da pest
Kong resszu si Köz pont ban, a
Bu da pest Sport csar nok ban, a
Ma gyar Tu do má nyos Aka dé -
mi án, a Mű csar nok ban, a lil la fü re di
Pa lo ta szál ló ban és a kas sai Thá lia
Szín ház ban is föllép tünk már. Mér -

föld kő nek szá mí tott az is, ami kor
vég re meg je len tet het tük ze nei anya -
gun kat CD-n. Az el ső al bum 2002-

ben lá tott nap vi lá got,
a má so dik pe dig há -
rom év vel ké sőbb. Egy
együt tes szá má ra ez
óri á si do log, a mi ese -
tünk ben még in kább,
ha vissza gon do lunk
ar ra, hogy hon nan in -
dul tunk…

– ALaurumnélkül
talán már meg sem
rendeznékakorábban
említett keszthelyi
kurzust, hiszen az
együttes a kezdetek
ótamindenévbenje-
lenvan,ezpedigön-
magábanisnagydo-

lognakszámítamaivilágban…
– Igen, bár na gyon ne héz elő te rem -

te ni en nek az anya gi fel té te le it, mi hu -
szon egy éve min dig ott va gyunk. Az

együt tes tag ja i nak mű vé szi já té ka fo -
lya ma to san csi szo ló dik a ne ves ta ná -
rok jó vol tá ból. A szak mai fo gá sok el -

sa já tí tá sa mel lett in ten zív ze nei el mé -
lyü lést is je lent ez a né hány nap a kur -
zus részt ve vői szá má ra. A hang sze res
ok ta tás mel lett né pi ének és his to ri kus
tánc is sze re pel az óra rend ben. Mind -
emel lett az es ti kon cer tek han gu la ta és
ma ga a hely szín, vagy is a Fes te tics-kas -
tély lég kö re is hoz zá já rul ah hoz, hogy
fi a tal ja ink min den nyá ron szí ve sen tér -
nek vissza ide ta nul ni.

– Hol lépett fel az együttes az
utóbbiidőben,ésmimindenszerepel
atovábbitervekközött?

– A ta va lyi évet két fel lé pés sel zár -
tuk. De cem ber 18-án a bor sod ná das -
di evan gé li kus temp lom ban ad tunk
kon cer tet „telt ház” előtt. A tő lünk
meg szo kott re ne szánsz és ba rokk
mu zsi ka mel lett ré gi ma gyar ver bun -
kos dal la mo kat és klasszi kus me ló -
di á kat is meg szó lal tat tunk. A ka rá -
cso nyi blokk ban al ka lom hoz il lő és
egy há zi ze nék sze re pel tek. 

Eb ben a rész ben a block flö te -
együt tes az ar lói ve gyes kar ral sze re -

pelt együtt, amely nek szin tén én va -
gyok a mű vé sze ti ve ze tő je és kar ve -
ze tő je im már két és fél éve. A két csa -

pat el ső al ka lom mal dol go zott így
együtt, és a si ker nem ma radt el. A
kö zös elő adás fény pont ja az volt,
ami kor Louis Armstrong What a
WonderfulWorld cí mű da lá nak ma -
gyar vál to za tát szó lal tat tuk meg. 

Más nap egy mis kol ci fel ké rés nek
tet tünk ele get: SzemánErzsébet ver -
ses kö te té nek be mu ta tó ján mű köd -
tünk köz re a me gye szék hely vá ro si
könyv tá rá ban, klasszi kus és örök zöld
könnyű ze nei da ra bok kal szó ra koz tat -
va a kö zön sé get. 

Hogy mit hoz a jö vő? Jó len ne tud -
ni eb ben a nagy bi zony ta lan ság ban.
A La u rum Block flö te egy ide je köz -
hasz nú ala pít vány ként mű kö dő ze ne -
kar, ami azt je len ti, hogy az egy szá -
za lé kos adó fel aján lá sok ból, a fel lé pé -
se kért ka pott be vé tel ből, va la mint az
óz di ön kor mány zat évi 50 ezer fo rin -
tos tá mo ga tá sá ból tu dunk lé tez ni. 

Meg ne he zí ti a mun kát az is, hogy
a ta gok szét van nak szó ród va a szél -
ró zsa min den irá nyá ban – ki itt, ki ott
ta nul vagy dol go zik –, és már a pró -
bák össze egyez te té se sem könnyű,
nem hogy a fel lé pé sek meg szer ve -
zé se. Vá ro si ren dez vé nye ken sze -
repe lünk, és je len va gyunk a kis tér -
ség szá mos te le pü lé sén is, ha hív nak,

de mind ez csak al ka lom sze rű.
Lé nye gé ben a fenn ma ra dá sért
küz dünk. Tesszük ezt úgy,
hogy a mi ze nénk ré teg ze ne,
ezért saj nos sok szor szem be -
sü lünk az zal a prob lé má val,
hogy más szem pon tok ke -
rül nek az igé nyes ség elé. 

Az után pót lás is hi ány zik,
pe dig szí ve sen for dí tom az
idő met ze nész pa lán ták ne vel -
ge té sé re, de csak el vét ve akad
olyan je lent ke ző, akit ké sőbb
tény leg be le het von ni az ér de -
mi mun ká ba. Aki vi szont rá -
érez a ré gi ze ne szép sé gé re, az
az el kö te le zett jé vé vá lik. Így
va gyok ez zel én is. Ba jok, ki -
hí vá sok, aka dá lyok mindig
adódnak. Mi en nek a mű faj -
nak elkötelezettjei vagyunk,
az ed dig el ért ered mé nyé nek

köteleznek bennünket, és már csak
ezért is to vább kell csi nál ni…

g Ko vács Krisz ti na

LaurumBlockflöte
Akikéletrekeltikarégizenét

BenczúrGyula:Vajkmegkeresztelése(részlet)

b AHimnusz ésaSzózat sorainkeresztülvonultatjaföl
amagyarművészet legkiválóbb alkotásait aMagyar
NemzetiGalériajanuárelejénnyíltidőszakikiállítása.
AHősök,királyok,szentek –Amagyartörténelemképei
ésemlékei címűtárlaton,mintegyrímelveújAlaptörvé-
nyünkre, a történelmi festmények és portrék mellett
nyomtatványok,dokumentumokéstárgyakisláthatók,
bemutatvaamagyartörténelemsorsfordítóeseményeit
éslegismertebbhőseit.

Három„régi”flötésazegyüttestagjaiközül

NagyKároly
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Idővallató. Már sem mi nem kell,
sem mi nem hi ány zik. Csak egy kis
idő kel le ne. Las san új ra ol vas ni a
Bib li át, Adyt és AranyJánost. Ki csit
több idő kel le ne, vég te len na pok.
Él ni, nyu god tan és bé kes ség ben,
meg les ni az élet kis cso dá it. Idő kel -
le ne, tíz év, Ró má nak és Ve len cé nek.
Ma ra dék idő: meg lá to gat ni anyám
sír ját Vá sár he lyen, le ül ni a ki dőlt
fűz fa tör zsé re és hall gat ni a csön det,
néz ni, hogy nő a fű a té li ta vasz ban.

* * *

SzabóLőrinc:Napló. Ér de kes és ta -
nul sá gos kö tet az 1974-es vá lo ga tás.
Mi lyen nagy köl tő, és mi cso da el lent -
mon dá sok! A Tücsökzene,Ahuszon-
hatodikév író ja re gényt is ter ve zett,
ala pos mű faj vál tást, de a vá rat lan és
gyors ha lál csak a ter vek em lé két
hagy ta örö kül.

Fáj dal mas élet út az övé. És nem -
csak té ve dé sei, de iz gal ma kat hab zso -
ló ter mé sze te, ma gán éle te okán is. A
zsar no ki kor ról nem is be szél ve.
1946 szep tem be ré ben ír ta: „Teg nap
es te a ház tömb meg bí zott: ha tó sá gi
idé zést ho zott. A köz mun ka-val lo -
má som ban, úgy lát szik, nem hi szik,
hogy igaz az 1000 pen gő, amit ha vi
ke re se tem nek le ír tam. Az igaz ság
az, hogy ha vi jö ve del mem: nul la.
Még ez a do log is iz gat, ér tel met le -
nül. Le va gyok sújt va. Szív ro ha mok
megint. Éj jel nem bír tam alud ni, ré -
mes ez a gyen ge ség, a tes ti-lel ki.”

* * *

WinstonChurchill.A há bo rú után
annyi év vel még min dig so kat em le -
ge tik a nagy sze rű po li ti kust, re mek

stra té gát. De ke vés szó esik a sza vak
mű vé szé ről: az em lék ira tok jó tol lú
író já ról! Pon to san, éle sen, könnye dén
fo gal ma zott. Szin te min den ki től ta -
nult az an gol iro da lom ból, leg töb bet
ta lán Dickenstől.

Aki el ol vas sa két kö te tét, az sok
„tit kot” meg tud hat a kö vér kés ál -
lam fér fi ról. Azt, hogy mi kor
rá sza kadt Ang lia min den
gond ja a vi lág égés ször nyű
nap ja i ban, úgy bír ta a meg -
pró bál ta tá so kat, hogy ebéd
után más fél órá ra le fe küdt az
ágy ba. Nem gyor san, ru hás tul,
ha nem le vet kő zött szép las san, mint -
ha éj sza ka len ne és nyu ga lom. Szem -
ta núk meg erő sí tik, hogy ami kor a
flot ta a sors dön tő üt kö ze tét vív ta, ép -
pen ak kor köl töt ték fel, és Chur chill
gyors, okos dön té sé vel az an go lok
meg nyer ték az üt kö ze tet. (Öt éven át
min den nap, a leg ne he zebb pil la na -
tok ban is le pi hent, és – mond hat ni
– ágy ban, pár nák közt meg nyer te a
há bo rút!) 

Én azért hoz zá ten ném, a ro po gós -
ra sü tött hús, a jó vö rös bor is so kat
se gí tett a dön té sek meg ho za ta lá -
ban. A leg fi no mabb szi var sű rű füst -
jé ben ő lát ta leg pon to sab ban a vé res
csa ták ki me ne te lét, a jö vő re mé nyét
a re mény te len ség ben.

* * *

Aképkeretező. A jó mes ter em ber
ma rit ka, mint a fe hér hol ló. A Püs -

ki-köny ves bolt mel let ti ap ró üz let ben
egy re mek fér fi dol go zik. Ked ves, fi -
gyel mes, tü rel mes. Az ilyen mes te -
rek zsú folt mű he lyé be meg il le tőd ve
lé pek be, s tü rel me sen vá rom, amíg
sor ra ke rü lök. 

A kép -
ke re te ző, a res ta u rá tor, a könyv kö tő
ha lott és ér ték te len dol go kat kelt
élet re. Az egy sze rű ből va rá zsol re -
mek mű ve ket. Ré gi csa lá di fo tó im
föl tá mad tak a hoz zá juk il lő ka sí ro zás -
ban, két száz éves Bib li ám meg erő sö -
dött és meg szé pült az ügyes uj jak
gyó gyí tá sá tól.

Né hány ked ves szó, és azt is meg -
tu dom, hogy a fa lon a sok fest mény,
rajz, tér kép az év ti ze des gyűj tő szen -
ve dély ered mé nye. A ba la to ni táj
nem mú ló szép sé ge: a ho mok part, a
szél ben haj la do zó ná das, a szí nes vi -
tor lá sok, al kony fény ben ra gyo gó vár -
ro mok, bo ros pin cék…

Le telt a fél óra, és el ké szül tek a ke -
re tek, most er re volt szük sé gem a
szü le tés na pi aján dé kok hoz. Akasz tó,
hát só bo rí tó lap is jár mind egyik -

hez, fi gyel mes a cso ma go lás, hogy ne
sé rül je nek meg. In dul nom kell. Két
fi a tal ér ke zik, és nincs hely, a mű hely -
ben csak egy em ber fér el.

* * *

Apillanattitka. Irigy ked ve né zem
ba rá ta i mat. A leg több könnyű szív vel

él. Ta lán ez a tit ka egész sé gük nek,
jó ked vük nek. Nem fi gyel ni
min den re, nem bosszan kod -
ni, nem töp ren ge ni, mi lesz
hol nap a vi lág gal. Csak egy

hét re ter vez ni, egy nap ra tö rőd -
ni az or szág gond ja i val. El fo gad ni

a pil la na tot, min den rosszal együtt. Ez
az iga zi fel adat, és győ ze lem, ha si ker -
rel vesszük az aka dá lyo kat.

* * *

Rekordokkönyve.Hal lom, a né me -
tek ha tal mas ün nep ség gel bú csúz tak
az óév től. A Bran den bur gi kapuhoz
vezertő utat há rom ki lo mé te ren le -
zár ták, és te le rak ták szín pa dok kal.
Ze ne ka rok, tánc együt te sek, bá bo sok
szó ra koz tat ták az em be re ket. Fi a ta -
lok és öre gek több mil li ó an jöt tek el
a kü lön le ges kí sér let re: a vi lág re -
kord ra! Mert ez volt az iga zi szán dék:
meg dön te ni min den ed di gi ered -
ményt. Ezért volt a sok pénz. 

És nin cse nek egye dül, egy re gya -
ko ribb ez a min den áron va ló ver sen -
gés. Hal ha tat lan ság. Pe dig fe les le ges
ki adás, az idő ke gyet le nül ren det
tesz. Év szá za dok ros tá ján alig ma rad
fönn va la mi ér ték. A töb bit be te me ti
a fe le dés, be fúj ja sű rű por ral a szél.

* * *

NémethLászló-idézet. „A tör té ne -
lem né pek ben él és né pek ben gon -
dol ko zik. Né pé vel az egyén föl di
hal ha tat lan sá gá nak is vé ge; sem mi -
fé le nem zet kö zi meg vál tás sem
ment he ti meg a raj tunk át szál ló éle -
tet a jö vő nek, ha a nép nek, mely ben
ato mok vol tunk, mag va sza kadt.”

Kö zel az idő, amikor sza vai be iga -
zo lód nak. Öreg a nem zet, alig szü le -
tik gye rek! Né pünk a vég ső pusz tu -
lás fe lé sod ró dik! És sze gény Fekete
Gyula is meg halt, aki utol só év ti ze -
de i ben ez zel fog lal ko zott. Nem írt re -
gényt, fi nom szö vé sű no vel lát, csak
ki ál to zó cik ke ket. Po li ti kus, köz gaz -
dász, tár sa da lom ku ta tó, de mog rá fus
volt egy sze mély ben. 

A te re bé lye se dő kö zöny, a gúny
las san min dent be bo rít. Sen ki nek
nincs bá tor sá ga er ről be szél ni, tár sa -
kat hív ni a te le ví zió kép er nyő je elé.

* * *

PállLajoskiállítása.A szé kely föl di
al ko tó, je les fes tő mű vész most het ven -
há rom éves, s ő kap ta a ran gos Szer -
vá ti usz Je nő-dí jat. (Az ala pít ványt
Szervátiusz Tibor szob rász mű vész
hoz ta lét re édes ap ja szü le té sé nek szá -
za dik év for du ló ján, hogy fel hív ja a fi -
gyel met a Kár pát-me den cé ben te -
rem tő ma gya rok mun ká i ra.) 

Ne héz sors ada tott Páll La jos nak.
A ko ron di fa ze kas csa lád ba szü le tett
fér fi sza kí tott ősei mes ter sé gé vel, és
fes tő nek ta nult. 1956-os sze rep vál -
la lá sa mi att ki zár ták a fő is ko lá ról,
majd be bör tö nöz ték. Vissza tért
szü lő fa lu já ba, és a Só vi dék lett ké -
pe i nek és ver se i nek ih le tő for rá sa.
Mert nagy sze rű köl tő is, a Ko lon da-
fenn sík gyö nyö rű iz zó szí nei és
szent csend je ott buj kál mű ve i ben,
hogy hű en szol gál ja út ba in dí tó
kö zös sé gét.

* * *

HamvasBélaművei.Levelek.Az
1916–1968 kö zöt ti időt öle li fel a so -
ro zat új kö te te. Gaz dag és ki tá rul ko -

zó. Ta lán a leg töb bet ezek ben az
üze ne tek ben tu dunk meg az el múlt
szá zad nagy – evan gé li kus – gon dol -
ko dó já ról. Az író nő fe le ség ről, a
ba rá tok ról, Ti sza pal ko nya, Ino ta
ro bo tos mun ká já ról, a foj to ga tó po -
li ti ká ról… 

Egy 1960-as le ve lé ben pon to san
meg ha tá roz za ön ma gát: „Nem va -
gyok mes te re sem mi nek, le he tet len
is lett vol na hely ze tem nél fog va. De
pe da gó gus sem va gyok, bár ta nár sá -
got ta nul tam, de so ha nem ta ní tot -
tam, nem volt hoz zá te het sé gem.
In kább hir de tő va gyok. Nem a meg -
győ zés, ha nem a meg vál tás hí ve.”
Egy fi a tal nak üze ni: „Kü lö nös sza bad -
sá got je lent szá mom ra az imád ság, és
nap köz ben is né ha jól esik, ha csak
egy-két perc re fo hász ko dom.” Friss is -
me rő sé nek ta ná csol ja: „Az em ber le -
gyen ál dá sa min den ki nek, aki hoz zá
for dul. Ál dás nak len ni, ez a leg fon -
to sabb élet cé lunk.” 

* * *

Japánest.A Bar tók rá dió adá sá ban
a re mek so ro zat: lá to ga tás egy-egy tá -
vol-ke le ti or szág ban. Előbb kis át te -
kin tés Ja pán je le né ről, amely meg -
hök ken tő. A száz har minc mil li ós or -
szág ban ma gas a vár ha tó át lag élet kor:
a fér fi ak át la go san het ven hat, a nők
nyolc van két évig él nek. A la kos ság ti -
zen nyolc szá za lé ka idős, ezért gyor -
san öreg szik a nem zet, és a gon dok
las san meg old ha tat lan fel ada tok elé
ál lít ják az ál lam ve ze tést. 

Né hány he te egy szo cio ló gus azt
jó sol ta, hogy 2050-re száz mil lió,
2100-ra hat van öt mil lió em ber él a
szi ge ten.

Drá mai ada tok, de en gem az is ag -
gaszt, mi lesz a vi lág gal. Ma rad-e még
ke nyér az éhe zők nek, tisz ta víz a
szom ja zók nak? És ma gya rul be szél -
nek-e? Ta lán Is ten oly kor meg se gít
ben nün ket, ide ges fi a ink és lá nya ink
min dig és min den kor az éle tet vá -
laszt ják!

* * *

Nobel-díj. Ke vés szó esett itt hon
2011 iro dal mi No bel-dí ja sá ról, Tomas
Tranströmerről. Pe dig so kat és so kan
ír tak szál kás köl té sze té ről ha zá já -
ban, Svéd or szág ban és szer te a nagy -
vi lág ban. Tö mör ver sei egy-egy pil -
la nat ba az örök lé tet va rá zsol ják, rá -
éb reszt ve ol va só it a min den na pi élet
ap ró rej té lye i re. A nagy mo der nek –
T.S.Eliot,EzraPound–mel lett a ze -
ne klasszi ku sai ha tot tak rá leg job ban:
Bach,Wagner,Liszt.

Val lá sos sá ga bib li ai át ira tok fü zé -
ré ben je le nik meg, is ten ke re sé se em -
be ri szomj és szün te len küz de lem,
aho gyan a seb zett test küzd ver gőd -
ve. Transt röm ert 1990-ben agy vér zés
ér te, jobb ol da la meg bé nult. A je les
köl tő nek új ra kel lett ta nul nia az ábé -
cét, a leg fon to sabb sza va kat! De si ker -
rel tet te, a Gyászgondola cí mű kö tet
új írá sai er ről a meg pró bál ta tás ról ad -
nak hírt: „Ár nyé kom ba zár va bil le gek
elő re, / akár egy he ge dű / fe ke te
tok já ban.”

Vé ge ze tül azt is meg em lí tem, hogy
a svéd köl tő a ma gyar iro da lom lel -
kes ba rát ja. Illyés Gyulától, Nagy
Lászlótól,PilinszkyJánostól,Szabó
Lőrinctől,WeöresSándortól for dí tott,
a fordítások sze re pel nek is 1983-as sa -
ját gyűj te mé nyé ben, ápol va ez zel ré -
gi szán dé kát: a vers épít sen hi da kat
a vi lág sza ka dé kai fe lett!

* * *

Csillagnéző. Fi gye lem az ab la kon át
az éj sza kát. Egye dül. Hall ga tom mély
csönd jét. A fák a hold ezüst jé be
márt ják ága i kat. Va la hol fény vil -
lan. Le fut egy csil lag. A tá vo li he gyek
fö lött sö tét fel hők; a min den ség a ma -
ga tel jes sé gé vel, iszo nya tá val és fen -
sé gé vel vi lá gít rám.

g FEny vE si Fé lix La jos

Jegyzetlapok
(Napló,2012)
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 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 havinettó50000forintösztöndíjjaltámogat 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 za to kat 2012.március31-ig a kö vet ke ző cí mek re kell el jut tat ni: Tú róczy-ha gya ték Ala pít vány, 1015 Bu -

da pest, Bat thyá ny u. 59. mfszt. 6. E-mail: ga bor.te rei@pla ne ter.hu. 
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

ma gyar or szá gi evan gé li kus egy ház dia kó ni ai Szol gá la ta

Prog ram nap tár 2012

Hónap Nap Találkozómegnevezése/helyszín
Feb ru ár 01–02. Mi nő ség fej lesz tés – Érin tett in téz mé nyek (Bu da pest)

08–09. Mi nő ség fej lesz tés – Érin tett in téz mé nyek (Bu da pest)
Már ci us 21–22. Szak mai na pok fog lal koz ta tó és men tál hi gi é nés mun ka tár sak ré szé re (Rév fü löp)
Áp ri lis 24–25. Csen des nap dia kó ni á ban dol go zó lel ké szek szá má ra: „Lel kész ként a dia kó ni á ban”

(Rév fü löp)
25–26. Szak mai na pok gaz da sá gi mun ka tár sak ré szé re (Rév fü löp)

Jú ni us 04–06. Finn–ma gyar sze mi ná ri um (Finn or szág)
24–27. V. ba jor–ma gyar sze mi ná ri um (Né met or szág)

Jú li us 09–11. Csen des nap dia kó ni á ban dol go zó mun ka tár sak és ön kén te sek ré szé re (Bod rog ke reszt úr)
12–14. Csen des nap dia kó ni á ban dol go zó mun ka tár sak és ön kén te sek ré szé re (Bod rog ke reszt úr)

Szep tem ber 25. A dia kó nia nap ja (Bu da pest, De ák tér)
Ok tó ber 02–04. Dia kó ni ai kon fe ren cia (Rév fü löp)

12–14. A ba jor–ma gyar part ner kap cso lat hu sza dik év for du ló ja (Né met or szág)

h i R d E t é s
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TízÉVEsAzEBBE–ŐráLL  
b Amiösszetartbennünket,aza–seztígymostfogalmazommegelőször
–trinitáriushit,hogyazAtyaistenelküldteazőegyszülöttFiátatőleha-
lálosanelidegenedettvilágba,shogyaFiúistenanázáretiJézusban,a
Krisztusbanemberrélett,akiazőföldiszolgálata,kereszthalálaésfel-
támadásaáltalnekünkváltságotszerzett,hogymiáltalaújteremtések
lehessünk. Hisszük továbbá, hogy a Fiú mennybemenetele után a
SzentlélekIsteneföldönközösséget,azazegyházatteremtett.Osztozunk
egyúttal16.századireformátorainkfelismerésében,miszerintezazegy-
házföldivándorútjasorán–részintönmagagyengesége,részintakívül-
rőlállandóantámadóellenségaknamunkájakövetkeztében–eltánto-
rodhatanekirendeltúttól,azaz„fogságbaeshet”.Ugyanakkorabbanis
hiszünk,hogyazegyházatlétrehozóésteremtőIstenazőSzentlelkeál-
talmegreformálhatjaazőnépét,kiszabadíthatjaafogságból,shogyeb-
benatisztulásifolyamatbanmi,gyarlóésbűnösemberekisazőeszkö-
zeilehetünk.EztnevezemazEBBE„hitvallásiminimumának”.

A fog ság le vél mint az eB Be
meg ala ku lá sá nak hát te re
A so kat vi ta tott fog ság le vél előz mé -
nyei kö zött egy részt az Evangélikus
Életben 2001 fo lya mán meg je lent
po le mi kus cik ke ket kell em lí te nünk:
Szeverényi János – ak kor a Bu dai
Egy ház me gye es pe re se – a Nemhall-
gathatok! cí mű írá sá ban til ta ko zott dr.
FrenklRóbertnek, egy há zunk ak ko ri
or szá gos fel ügye lő jé nek egyik cik ke
el len, amely ben a fel ügye lő azt ál lí tot -
ta, hogy a vá lás nem bűn, csak ku darc.
Dr.GarádiPéternek egy há zunk if jú -
sá gi mun ká ját bí rá ló cik két hit tu do -
má nyi egye te münk egyik ok ta tó ja
és há rom fi a tal cikk író he ve sen vissza -
uta sí tot ta, ami re én dr. Ga rá di Pé tert
(akit sze mé lye sen még nem is is -
mer tem) vé del mem be vet tem. 

Sze ve ré nyi Já nos 2001. no vem -
ber 28-ra Ke len föld re össze hí vott
hu szon nyolc lel készt és vi lá gi em bert,
és be szél ge tést kez de mé nye zett ve -
lük egy há zunk nyo mo rú sá ga i ról. A
je len le vők el ha tá roz ták, hogy ír nak
egy ál lás fog la lást. 

Szü le tett egy rö vid szö veg, ame lyet
id. Magassy Sándor fo gal ma zott.
Köz ben ke zem be ke rült Sze ve ré nyi
Já nos es pe re si je len té se is, s a fog ság -
le ve let e do ku men tu mok fi gye lem be -
vé te lé vel 2001 de cem be ré nek ele -
jén – egy kül föl di kon fe ren ci á ról
ha za u ta zó ban a vo na ton – fo gal -
maz tam meg. Pár nap pal ké sőbb az
egyik bu dai lel ké szi mun ka kö zös sé -
gi ülé sen le ve le met át ad tam Sze ve ré -
nyi Já nos nak, aki azon nal szét küld -
te a gyü le ke ze tek nek. Gyors és he ves
vissza jel zé se ket kap tunk, s a le vél
ezért fo ko za to san to vább fi no mo dott,
amíg vé gül a 2002. ja nu ár 8-i al ka -
lom mal vég le ge sí tet tük, s im már hi -
va ta lo san is ki bo csá tot tuk. 

Az Egyházunkmaifogsága cí mű
le vél elő ször a Lelkipásztor cí mű
evan gé li kus lel ké szi szak fo lyó irat -
ban je lent meg (2002/3. szám, 103–
105. ol dal); egy év vel ké sőbb az Öku-
mené cí mű lap ban; TheCaptivityof
our Church Today cí men an go lul,
ma gya rá zat tal az ame ri kai Luthe-
ran Quarterlyban (2004/3. szám,
325–332. ol dal); le for dí tot ták még né -
met, szlo vák és orosz nyelv re is. 

A fog ság le vél ak tu ál po li ti kai,
mély po li ti kai és egy ház po li ti kai
kon tex tu sa 
Tíz év táv la tá ból most már vi lá gos
szá mom ra, hogy vi hart oko zó le ve -
lünk nek volt egy ak tu ál po li ti kai, egy
mély po li ti kai és egy ház po li ti kai kon -
tex tu sa is, és ennek mi ak kor egy ál -
ta lá ban nem vol tunk tu da tá ban. Ez -
zel is ma gya ráz ha tó ta lán, hogy le ve -
lün ket mi ért el le nez ték so kan oly he -
ve sen, mi ért ér tet ték, il let ve ma gya -
ráz ták fél re. 

Az ak tu ál po li ti kai kon tex tus: az
el ső Fi desz-kor mány zat (1998–2002)
cik lu sá nak vé gén jár tunk: köz vet le -
nül par la men ti vá lasz tá sok előtt állt
az or szág. So kan az ak ko ri egy -
ház ve ze tés vi lá gi tag ját – nem alap -
ta la nul – az ak kor még el len zé ki po -
li ti kai pár tok kal (fő leg a le tűnt
kom mu nis ta rend szer utód párt já -
val) kapcsol ták össze, így le ve lünk -
nek a vi lá gi egy ház ve ze tő re vo nat -
ko zó teo ló gi ai bí rá la ta kap csán töb -
ben po li ti kai szán dé kot (is) sejt het -
tek. Alap ta la nul. 

A mély po li ti kai kon tex tus is ma -
gya rá zat le het le ve lünk hisz té ri kus el -
uta sí tá sá ra. Le ve lünk 2002-ben író -

dott. Ek ko ri ban még nem esett sok
szó az egy há zi ügy nök kér dés ről, a
„há ló ról”, hi szen az iga zán csak 2005-
ben te ma ti zá ló dott. Ma gam is meg -
döb ben tem, ami kor er re az elő adás -
ra ké szül ve az egy ko r írt le ve le im be
be le ol vas va azt lát tam, hogy már
2002-ben így fo gal maz tam: „Nem
sze mé lyek kel har co lunk, ha nem egy
meg ne ve zett szel le mi ség gel, ami hí -
nár ként be von ja és foj to gat ja egy há -
zun kat. Van, aki nek csak a kis uj ja,
van, aki nek a fe je, van, aki nek az
egész tes te ga ba lyo dott be le eb be a
há ló ba…”

A har ma dik az egy ház po li ti kai
kon tex tus. 2001 vé gén, 2002 ele jén
na pi rend re ke rült dr.HarmatiBélá-
nak, a Dé li Egy ház ke rü let püs pö ké -
nek más fél év ti ze des egy ház ve ze tői
szol gá lat utá ni nyug díj ba vo nu lá sa,
te hát köz vet le nül püs pök vá lasz tás
előtt áll tunk – vol tak olya nok, akik
moz gal munk el in dí tó já ban egy eset -
le ges püs pök je löl tet lát tak, s le ve lün -
ket ezért egy ház po li ti kai pamflet nek
te kin tet ték.

A fog ság le vél tar tal ma 
– tíz év után
A fog ság le vél tar tal mi kér dé se i nek ki -
bon tá sá ra a le vél fel ol va sá sá nak el ső
év for du ló ján vál lal koz tam Afogság-
levél teológiai hozadéka (Tájoló,
2003. ősz, 4–17. ol dal) cí mű elő adá -
som ban. Az idő mú lá sá val a kon tú -
rok egy re vi lá go sab bá vál nak: mi kor
fog ták „fe lül ről a ce ru zán kat”, és mi -
kor csem pész tünk be – aka ra tunk el -
le né re – em be ri gyar ló sá got is a le -
ve lünk be. Mi kor volt az, hogy „nem
énparancsolom,hanemazÚr” (1Kor
7,10), il let ve mi kor volt az, hogy „én
mondom,nemazÚr” (1Kor 7,12)?

mi az, amit ma is vál la lok 
a le vél ből?
1. A tiszta szándék. Tíz év után
őszin tén mon dom, hogy sem mi lyen
hát só (egy ház po li ti kai vagy sze mé -
lyes ke dő) szán dék nem állt a le vél
hátterében. A le vél ab ból a ki ál tás -
igény ből fa kadt, hogy „szorongatott
engembelülrőlalélek” (Jób 32,18); fáj -
tak a ta pasz talt je len sé gek: „Atehá-
zadirántérzettféltőszeretetemészt
engem.” (Jn 2,17)
2.Aközösségteológiája. Le ve lünk

vé le mé nyem sze rint egy igen ér té kes
(fő leg VajtaVilmostól ta nult) commu-
nioteológia csí rá ját hord ta ma gá ban,
ame lyet már sok kal rész le te seb ben
bon tot tam ki Afogság-levélteológiai
hozadéka cí mű elő adá som ban, majd
2005-ben a Bonhoefferről írt ta nul má -
nyom ban (Lelkipásztor, 2006/8–9.
szám, 285–292. ol dal).
3.Ahitvallásikényszer. Bár ak kor

még nem tud tuk, fel lé pé sünk hit val -
lá si kény szer ből fa kadt. A le vél el ső
so rai így hang zot tak: „Az Is ten né pé -
re bí zott szent öröm üze net az em be -
ri tör té ne lem fo lya mán szám ta lan
eset ben tor zu lást szen ve dett. A tor -
zu lás a bűn kö vet kez mé nye, amely a
Bib lia nyel ve ze té ben töb bek kö zött a
»fog ság« ké pé ben je le nik meg.” 

Meg le pőd tem, sőt meg döb ben -
tem, ami kor né hány év vel ké sőbb
Ame ri ká ban ta lál koz tam ha son ló
han gon írt hit val ló nyi lat ko za tok kal,
ame lyek több sé ge ma gya rul is meg -
je lent a Hídma ga zin ban. Pél dá ul az
episz kopá lis egy ház szá mos lel ké sze
ál tal 1991-ben alá írt „Balt imo re-i
dek la rá ció” így kez dő dik: „A ke resz -
tény egy ház tör té ne té ben elő for dul -

tak olyan idő sza kok, ami kor az evan -
gé li um tisz ta sá ga és lé nye ge erő tel -
jes kul tu rá lis, fi lo zó fi ai vagy val lá si tá -
ma dás nak volt ki té ve. Ilyen kor szük -
sé ges sé vált, hogy a ke resz tény hí vők
– kü lö nö sen a lel ké szek és az ige hir -
de tők – nyil vá no san és egy ér tel mű -
en vall ják meg a hi tet, »amelyegyszer
aszenteknekadatott« (Júd 3).”
4.Areformációsigény.A fog ság le -

vél el ső nyil vá nos meg vi ta tá sa előtt
az Őrállásésreformáció cí mű sze mé -
lyes refle xi ó im ban (Tájoló, 2002.
ősz, 5–11. ol dal) mond tam el, hogy
kül de té sünk for má ja az „őr ál lás” (Ez
3,17), a tar tal ma pe dig a re for má ció.
„Szol gá la tun kat – ír tam – az a szent
ma kacs ság moz gat ja, hogy min den
rom lás el le né re Is ten nem ve tet te el
a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy há -
zat mint az ő né pét, ha nem azt akar -
ja, hogy meg tér jünk. Hisszük, hogy
Is ten igé jé nek fé nyé ben egy há zunk
még re for mál ha tó… A re for má ci ót
már nem mi vé gez zük el. Ez már Is -
ten mun ká ja. Ha őr ál lói szol gá la tun -
kat hű sé ge sen, pon to san lát juk el, ak -
kor Is ten re mény sé günk sze rint lát -
ha tó an is »mű kö dés be lép«. Ha bi -
zony ta la nok va gyunk, frak ci ó zunk,
nincs össz hang kö zöt tünk, ak kor ál -
ta lunk nem cse lek szik az Úr.” 

Úgy vé lem tíz év táv la tá ban: ezek
vol tak azok a vo ná sok, ame lye ken az
érez he tő, hogy „fe lül ről fog ták ce ru -
zán kat”, az az ezek re ér vé nyes, hogy
„nem én parancsolom, hanem az
Úr” (1Kor 7,10).

mi az, amit ma más kép pen
fogal maz nék?
1.A „fogság” okátnemkizárólaga
„szekularizmusban”vélnémfelfedez-
ni. Igye kez tem a sze ku la riz mus, az -
az a vi lá gi as ság fo gal mát a le vél meg -
je le né sé nek el ső év for du ló ján tar tott
elő adá som be ve ze tő jé ben tisz táz ni és
ki bon ta ni, s az ott le ír ta kat ma is jó
szív vel vál la lom, de a sze ku la riz mus
prob lé má ját nem ér zem olyan sú lyos -
nak, ami ma meg fe lel ne az egy ház -
fog ság fo gal má nak. Ugyan ilyen sú -
lyos le het a ra jon gás, a pro vin ci a liz -
mus, a szűk keb lű dog ma tiz mus, a
szol gá la ti fe lü le tes ség, az ol csó de ma -
góg po pu liz mus, a po li ti ka és a teo -
ló gia új po gány össze ke ve ré se, az an -
ti sze mi tiz mus stb.
2.Tartózkodnékabűnfogalmának

aprópénzreváltásától.A fog ság le vél
utalt ar ra, hogy „a bűn mély sé ges va -
ló ság”, hogy van nak „lát ha tó” és
„lát ha tat lan” bű nök, de az előb bi ek
sor já zá sá val (vá lás, ho mo sze xu a li tás,
pa ráz na ság, meg bot rán koz ta tó élet -
ve ze tés stb.) aka rat la nul is ap ró -
pénz re vál tot tuk a bűn fo gal mát, ami
könnyen kép mu ta tó ítél ke zés hez
és mo ra li zá lás hoz ve zet: „Ő ilyen, de
én nem!” 

Is ten meg szé gye ní tett ben nün -
ket, s alá za to san be kel lett lát nunk,
hogy a mi sze mé lyes, csa lá di éle tünk
is ha jó tö rést szen ved het vagy szen -
ve dett. Nem ajánl gat hat juk már „test -
vé re ink bű né nek” hor do zá sát, hi -
szen sa ját bű ne ink nyo mo rú sá ga is
olyan te her, amely agyon nyom ben -
nün ket. Ám ma is val lom: min den
bűn, ami Is ten aka ra tá val el len ke zik,
s hogy a bűn nek egy le gi tim ren de -
zé si mód ja van, és a te her le té tel he -
lye a ke reszt. 
3.Kerülnémalevéllegalizmusra

hajlamos,alkalmilagfenyegetőnekis
tűnőhangját.Ma már olyat nem ír -
nék le, hogy „püs pö ke ink él je nek a fe -

I.AzEBBEmegalak  

Aszerzőazalakulóülésházigazdái–GyőriJózsefnéhaiegyházközségifel-
ügyelőés(azambónál)SzeverényiJánosakkorikelenföldiesperes-lelkész–között

Őszin tén sze ret nék töp ren ge ni ar ról:
mi is tör tént ve lünk s ál ta lunk a
Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház -
ban 2002-ben és az óta. Egy részt
mér le get sze ret nék ké szí te ni: el vég -
re egyé ni éle tünk ből – csa lá dunk,
szak mai pá lyánk, hi va ta los szol gá la -
tunk ter hé re – már is ke rek egy év ti -
ze det szán tunk er re a kü lö nös szol -
gá lat ra, mi köz ben kez det től fog va el -
len szél lel, el len szenv vel, sőt meg -
bé lye g zett ség gel kel lett szem be sül -
nünk – s ezért bi zony gyak ran ott
ágas ko dott/ágas ko dik ben nünk a
kér dés: „Meg éri, meg ér te?”

Más részt olyan tük röt is sze ret nék
tar ta ni ma gam nak és ma gunk nak,
amely im már tíz év táv la tá ból für ké -
szi, hogy egy ko ri ki ál lá sunk mennyi -
ben le he tett Is ten aka ra ta, il let ve
hogy tíz éves szol gá la tunk alatt mit
tet tünk he lye sen, és mit mu lasz tot -
tunk el. A tük röt egy út tal te hát gyó -
nó tü kör nek is szá nom. 

Az itt kö vet ke ző gon do la tok az én
sze mé lyes töp ren gé se im lesz nek,
nem a ve ze tő ség ne vé ben kí vá nok
nyi lat koz ni. Jó len ne, ha ők is reflek -
tál ná nak az ál ta lam el mon dot tak ra,
hi szen – mint ezt nyíl tan vál lal juk –
kü lön bö ző ek va gyunk, több fé le, sok

szem pont ból egy más tól el té rő teo ló -
gi át és ke gyes sé get kép vi se lünk.

Az EB BE há rom sa já tos sá gát a
tíz év vel ez előt ti bro sú rán kon így fo -
gal maz tuk meg:

„1. Az egyé ni ke resz tény éle tünk
meg úju lá sán túl az egész anya szent -
egy ház éb re dé sé ért küzd rend sze res
imád ko zó kö zös ség ben és cél irá nyos
szol gá lat ban. A bel misszió min de nek -
előtt az egy ház »ön misszi ó ja«, ezért
kü lö nös fi gye lem mel for dul a sze ku -
la ri zált egy ház ta gok, a pusz tu ló gyü -
le ke ze tek, a szór vá nyok fe lé. 

2. Az egy ház meg úju lá sá hoz el en -
ged he tet len nek tart ja a teo ló gi ai
refle xi ót, el ső sor ban a re for má ció
örök sé gé nek, a mai em bert is meg -
szó lí tó lu the ri teo ló gi á nak az ér vé -
nye sí té sét. 

3. Tág öle lé sű, nyi tott egye sü let,
mely nek tag jai kö zött kü lön bö ző
irány za tok kép vi se lői is meg fér nek. Az
egyes irány za tok Is ten igé jé nek fé nyé -
ben egy más sal pár be szé det foly tat nak.
A ke resz tyén test vé ri sze re tet je gyé ben
lan ka dat la nul ke re sik a kap cso la tot a
tő lük el té rő gon dol ko dá sú hit test vé -
rek kel is. Ez a lá tás el en ged he tet len a
Krisz tus ban el nyer he tő va ló di meg bé -
ké lés hez és ki en gesz te lő dés hez.”

GondolatokazEBBE
indulásáról,szolgálatáról

ésbelmissziói
küldetésünkjövőjéről

b Tízéveannak,hogy2002.január8-ánfelolvastukazösszehívottakés
anagyobbnyilvánosságelőttazEgyházunkmaifogsága címűlevelet
(atovábbiakban:fogságlevél;megjelentkéthéttelezelőtt,azEvangé-
likusÉlet január22-iszámában„kordokumentumként”),majdkéthó-
nappalkésőbb,2002.március16-ánelevélhátterekéntmegalakultaz
EvangélikusBelmisszióiBarátiEgyesület(EBBE).Azalábbiakbanaz
évfordulóalkalmábólajanuár12-iünnepiEBBE-estenfelolvasottelő-
adásomrövidített–részintmódosított–,szerkesztettváltozatátosz-
tommeghetilapunkolvasóival.
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    Lás,HITVALLás,TAníTás
ki ad vá nya ink
Pub li cisz ti kai szol gá la tunk is ér té -
kes, de nem elég erős: rend sze res -
nek szánt hír le ve lünk nek, a Tájoló-
nak négy szá ma je lent meg: 2002
őszén, 2003 őszén, 2005 őszén és
2009 őszén. Mind egyik szá mot
Sza kács Ta más szer kesz tet te. Az ő
szol gá la tá nak kö szön he tő en az ál -
ta la gon do zott hon la pun kon
(http://ebbe.lutheran.hu) 2007-től
szin te min den elő adás meg hall gat -
ha tó, a Tájoló szá mai ol vas ha tók, az
ülé sek ről ké szí tett fel vé te lek meg -
te kint he tők! 

Tíz év alatt öt köny vet ad tunk ki.
2003-ban meg je len tet tünk egy vá lo -
ga tást az egy ko ri Du nán tú li Egy ház -
ke rü let 1924–1948 kö zöt ti Belmisszi-
ói munkaprogramjából. 2005-ben
a Hitünk titkai – Teológia Luther
nyomán–mindenkinek cí mű ki ad -
vá nyunk je lent meg. 2006-ban Az
igazságéskiengesztelődés cí mű, elő -

ző évi so ro za tunk anya gát ad tuk ki,
amely az „ügy nök kér dés”, az egy há zi
kö zel múlt fel dol go zá sá val fog lal ko -
zott. Ez a ki ad vá nyunk a tény fel tá ró
bi zott ság el ső je len té se előtt je lent
meg. 2007-ben lá tott nap vi lá got az Is-
tenmegpróbáltemberei cí mű köny -
vünk, amely a ve ze tő ség tag jai ál tal
tar tott elő adá so kat tar tal maz ta az
ótes ta men tu mi ta nú ság te vők ről. Az
ed di gi utol só, 2010-ben meg je lent ki -
ad vá nyunk nagy nép sze rű ség nek
ör ven dő – a 2008/2009-es mun ka -
év ben tar tott – elő adás -so ro za tunk
anya gát fű zi egy be „Serkenjfel,aki
aluszol!”–Amagyarevangélikuséb-
redés kiemelkedő egyéniségei a 20.
században cí men. 

elő adá sa ink: tíz év, száz al ka lom!
2002 áp ri li sá tól kezd tük meg rend -
sze res ha vi al kal ma ink szer ve zé sét.
Egye sü le tünk leg mar kán sabb te vé -
keny sé gé nek a fél éven ként ren de zett

so ro za tok, a ha von kén ti elő adá sok
szer ve zé sét te kint het jük. A kö zel -
múlt ban szá mol tam össze al kal ma -
in kat: tíz év alatt száz al ka lom! (Az
al kal mak ról az Evangélikus Élet is
rend sze re sen be szá molt; fel so ro lá suk
2009 őszé ig meg ta lál ha tó a Tájoló 4.
szá má ban, a 66–71. ol da lon.)

Sok szor el bi zony ta la nod tunk, a
kül de té sünk ben meg inog tunk, de a
mi hűt len sé günk el le né re is meg ta -
pasz tal tuk Is ten hű sé gét. Ha más
„ho za dé ka” nem lett vol na a tíz év -
vel ez előt ti fog ság le vél nek, mint ez a
száz al ka lom, már ak kor is há lá sak le -
het nénk. Ar ról nem szá mol ha tunk
be, hogy az áhí ta tok, az egyé ni és a
kö zös imád ság mi lyen sok erőt ad tak.
Mind eze kért Urunk nak le gyen há la
és di cső ség, s a mi kis hi tű sé gün ket,
mu lasz tá sa in kat, em be ri gyar ló sá ga -
in kat is az ő meg bo csá tó ke gyel mé -
be ajánl juk!

II.AzEBBEtízévesszolgálata
gyel me zés le he tő sé gé vel”, „a szol gá -
lat ra lel ki leg és er köl csi leg al kal mat -
lan sze mély től meg vál ni nem sze re -
tet len ség…” Ma már lá tom, hogy ez
a meg fo gal ma zás ijesz tő és fe nye ge -
tő élű volt, és ezért is kelt he tett so -
kak ban ri a dal mat. Nem vet tem/vet -
tük fi gye lem be, hogy mily za vart
okoz ha tott le ve lünk a vi lá gi hát tér -
ből, sok szor ta lán sé rült csa lá dok ból
az egy ház hoz kö ze le dők kö ré ben.
Azt is be lá tom, hogy min den pu ri fi -
ká lá si szán dék mö gött ott kí sért a do -
na tiz mus eret nek sé ge. 

„vi har” – a fog ság le vél után
Ál munk ban sem gon dol tuk vol na,
hogy le ve lünk ak ko ra „sze let” vet és
ak ko ra vi hart ka var, amek ko rát 2002
el ső két hó nap já ban ta pasz tal tunk.
Egy szer re kap tunk tá ma dá so kat és
na gyon po zi tív vissza jel zé se ket imád -
ko zó lel kü le tű idő sebb és fi a ta labb
test vé re ink től. Egy fe lől so kan biz to -
sí tot tak min ket az ér tünk és az
ügyün kért szó ló imád sá ga ik ról, és
kap tuk az igei biz ta tást: „Neféljetek
azemberekgyalázkodásától…Igéi-
metadomaszádba…” (Ézs 51,7; 16a)

Va ló ban a bő rün kön érez tük, hogy
moz gal mun kat ér tet len ke dés, ha rag
és va ló sá gos „szit ko zó dás” is kí sér te.
Szél vi har, or kán, föld ren gés – mond -
ták egye sek, at tól tart va, hogy ki csiny
egy há zunk épü le te síny li majd meg
ezt. Ha tal mas le ve le zés kez dő dött a
Fraternet el ne ve zé sű in ter ne tes le ve -
le ző lis tán – a nyil vá nos vi ták mel lett
gi gan ti kus mé re tű vé duz zadt a sze -
mé lyes le ve le zé sem is. 

A vi har vá lasz út elé ál lí tott ben -
nün ket is, s mi azt vá lasz tot tuk,
hogy a szél nek med ret ke re sünk,
ezért egy há zi egye sü le tet ala kí tunk,
s szol gá la tun kat egye sü le ti ke re tek
kö zött foly tat juk to vább.

Az eB Be meg ala ku lá sa: 
2002. már ci us 16.
Tu da to sí ta ni akar tuk, hogy nem sze -
mé lyek el len küz dünk, nem „pa lo ta -
for ra dal mat” aka runk, ha nem egy há -
zun kat kí ván juk se gí te ni. Fel is mer tük,
hogy egy há zunk szol gá la ti pa let tá já -
ról hi ány zik a bel misszió. „Evan gé li -
kus Bel misszi ói Ba rá ti Egye sü let”
meg ala kí tá sá ra in vi tál tuk egy há zunk
né pét. Olyan egye sü le tet akar tunk
ala kí ta ni, amely szer ve ze ti leg füg get -
len, de egy há zunk mun ká ját segíti.

Le ír tuk, hogy ter ve zett egye sü le -
tünk nek két előz mé nye is volt. Az
egyik a hét év ti zed del ko ráb ban ala -
kult „Ba rá ti Moz ga lom” volt, ame lyet
TúróczyZoltán,GáncsAladár és má -
sok in dí tot tak az anya szent egy ház lel -
ki éb re dé se cél já ból. Mi sem egy
szűk ke gyes sé gi cso port kez de mé -
nye zé se kí vántunk len ni, s mi ként a
Ba rá ti Moz ga lom nak is kü lön bö ző
be ál lí tott sá gú ve ze tői vol tak (Szteh-
loGábor,SchulekTibor,SzabóJózsef
és Wolf[Ordass]Lajos),mi is a sok -
szí nű sé get hang sú lyoz tuk. 

Egye sü le tünk má sik tör té ne ti gyö -
ke re az a „bel misszi ói mun ka prog ram”,
amely 1923-tól két és fél év ti ze den ke -
resz tül a Du nán tú li Egy ház ke rü let
szer ve zé sé ben KapiBéla püs pök ve -
ze té sé vel folyt. 

Az EB BE ala ku ló ülé se 2002. már -
ci us 16-án volt a ke len föl di gyü le ke zet
ta nács ter mé ben. Elő ször én tar tot tam
elő adást Aszélésameder cí men. A
má so dik elő adó Sze ve ré nyi Já nos
volt, aki a bel mis szói mun ka prog -
ram ról – ahogy ő ne vez te –, „a jé zu -

si prog ram ról” szólt. A ki tű zött cé -
lok kö zött el ső ként a rend sze res
ima al kal ma kat ne vez te meg, majd a
misszi ói szol gá lat egyes te rü le teit
em lí tet te.

A ve ze tő ség lel ké szi el nö ke Sze ve -
ré nyi Já nos, nem lel ké szi el nö ke dr.
Fabiny Tibor, a ve ze tő ség to váb bi
tag jai JánosZsuzsanna, dr. Ga rá di Pé -
ter, dr.GyőriJózsef, SzakácsTamás,
KovácsLászló és id. Ma gassy Sán dor
let tek. A ve ze tő ség tag jai kö zül id.
Ma gassy Sán dor 2003-ban, dr. Győ -
ri Jó zsef 2011-ben hunyt el. 2003-tól
Sze ve ré nyi Já nos or szá gos misszi ói
lel kész is lett, de emel lett to vább ra is
be töl töt te a lel ké szi el nö ki tisz tet
egé szen 2011-ig, ami kor dr. Ga rá di Pé -
ter lett az EB BE el nö ke. 

A már ci u si meg ala ku lást kö ve tő -
en áp ri lis tól ha vi rend sze res ség gel
tar tot tunk al kal ma kat, de a 2002-es
esz ten dő még bő vel ke dett iz gal mas
ese mé nyek ben. Áp ri lis 12-én a fa sori
gim ná zi um ban a fog ság le vél, il let ve az
EB BE meg ala ku lá sa ál tal ki vál tott
hely zet kap csán a Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus Egy ház el nök sé ge teo ló -
gi ai fó ru mot hí vott össze. Sem en -
gem, sem Sze ve ré nyi Já nost nem
kér ték fel elő adás ra, a szü net után
nagy komp ro misszu mok árán mond -
hat tam el Azajtóelőttállészörget cí -
mű teo ló gi ai refle xi ó mat (meg je lent
a MagyarLutherKönyvek 9. kö te té -
nek utó sza vá ban).

A Lelkipásztor 2002. jú ni u si szá -
ma le hoz ta dr.HafenscherKárolyRe-
formációvagyinkvizíció? cí mű írá sát,
amely ben a le ve lünk kel és egye sü le -
tünk kel kap cso la tos fé lel me it ve tet -
te pa pír ra. A lap de cem be ri szá má -
ban Segítségnyújtásvagykarikatúra?
cí men vá la szol tam a szer ző nek, rá -
mu tat va, hogy sok szor az ön ma ga ál -
tal kre ált fan to mok kal ha da ko zott.

Tíz év után vissza te kint ve Sze ve -
ré nyi Já nos nak az ala ku ló ülé sünk kor
meg fo gal ma zott prog ram já ra öröm -
mel meg ál la pít ha tom, hogy 2002 és
2012 kö zött a prog ram pon tok kö zül
több min den meg va ló sult egy há -
zunk ban. Ha nem is min den a mi
szer ve zé sünk ben, de ta lán köz ve -
tett ha tá sunk ra is, hi szen prog ra -
munk kal egy há zun kat mi „be ol ta ni”
akar tuk, ka ta li zá to rok kí ván tunk
len ni. 

Ala kul nak új gyü le ke ze te ink (per -
sze olya nok is van nak, ame lyek le -
épül nek); van nak rend sze res hit éb -
resz tő tá bo ra ink (bu dai egy ház me -
gyei tá bor); el in dult a mun ka társ- és
pres bi ter kép zés (Pi lis csa ba, Rév -
fü löp); az egy ház ke rü le tek kö zö sen
ké szí tik az évi gyü le ke ze ti mun ka -
prog ra mo kat; el in dult a ci gá nyok
kö zöt ti szol gá lat (Sár szent lő rinc,
Nyír te lek); meg in dult a lel kész to -
vább kép zés, meg élén kült a fér fi -
misszió; na gyobb hang súlyt kap a
lu the ri teo ló gia (re for má ci ói em lék -
bi zott ság, rév fü lö pi kon fe ren ci ák);
ja vult a saj tó (szí ne sebb és gaz da -
gabb az EvangélikusÉlet, a Credo,
a Hídma ga zin stb.); or szá gos „stra -
té gia” ki mun ká lá sán is dol goz nak;
in dult kö zös pro tes táns ro ma szak -
kol lé gi um; stb.

Mind eb ben a kö zel múlt be li és
mai il le té kes ve ze tő ink nek is nagy
sze re pük van, de a di cső ség ter mé sze -
te sen egye dül Is te né! De ta lán az sem
mel lé kes, hogy az el múlt tíz év ben
min den hó nap ban – min den EB BE-
al ka lom mal – imád koz tunk egy há -
zunk meg úju lá sá ért.

Em lí tet tem: a fog ság le vél meg fo gal ma -
zá sa kor még nem volt konk ré tan szó
a bel misszi ó ról, s a gon do lat, hogy a
bel misszi ói szol gá lat je gyé ben kel le ne
egye sü le tet ala kí ta nunk, csak a le vél
okoz ta „vi har” kap csán me rült fel.

„Bel misszi ói” te vé keny sé gün ket
nem ki zá ró lag a je len ben ér vé nyes
tör vé nye ink ál tal meg fo gal ma zott
for má ban ér tel mez zük. Ott ugyan is
ar ról van szó: „Az egy ház evan gé li -
zá ci ó val for dul a hi tük ben erő sí tés -
re szo ru lók és az egy ház tól el tá vo lo -
dot tak, bel misszi ós szol gá lat tal a
ha zai nem ke resz tyé nek, kül misszi ós
fe le lős ség gel pe dig a kül föl di nem ke -
resz tyé nek fe lé.” [Egy há zunk 2005. évi
V. tör vé nye, 1. § (2)] 

Tíz év vel ez előtt is el mond tam,
hogy szűk nek ér zem a tör vény de fi -
ní ci ó ját a bel misszi ó ról. Ha a bel-
misszió szón az egy ház nak a „nem -
ke resz tyé nek” fe lé for du lá sát ért jük,
ak kor ez hit té rí tést, pro ze li tiz must je -
lent a po gá nyok és a zsi dók kö zött,
ami re azon ban tu do má som sze rint
egy há zunk nak iga zán nincs stra té gi -
á ja, sőt az egy ko ri úgy ne ve zett „zsi -
dó misszi ót” ma so kan ká ros te vé -
keny ség nek tart ják. 

Én to vább ra is ma rad nék az ál ta -
lam tíz éve adott de fi ní ci ó nál, mi sze -
rint a „bel misszió” nem csak a nem
ke resz tyé nek, ha nem a kül de té sé ről
könnyen el fe lejt ke ző egy ház éb resz -
té sét is je lent he ti. Esze rint a bel -
misszió el ső sor ban az egy ház „ön -
misszi ó ja”. 

Ma is (akár csak tíz év vel ez előtt)
meg szív le len dő nek tar tom Tú róczy
Zol tán 1939-es el ső, nyír egy há zi püs -
pö ki szék fog la ló be szé dé nek kö vet -
ke ző so ra it: „Az egy ház lel ki ar cán az
ural ko dó vo nás a misszió. Az egy ház
Is ten kül döt te az Ő né pé nek össze -
gyűj té sé re e vi lág ban… Is ten té koz -
ló gyer me kei azon ban (…) a sö tét ség
(…) rab sá gá ban síny lőd nek, s így
föl sza ba dí tá suk ra har cot kell in dí ta -
ni. (…) Ez a harc min de nek előtt be -
fe lé fo lyik. Az íté let nek Is ten há zán
kell el kez dőd nie.”

Pon to san er ről szólt a fog ság le vél
is: „Is ten té koz ló gyer me kei (…) a sö -
tét ség is ten el le nes ha tal má nak rab -
sá gá ban síny lőd nek.” Az ál ta lam
hasz nált „bel misszió” te hát egy szer -
re je len ti ezt a „leg bel ső misszi ót”
(ahogy én ne ve zem: „ön misszió”), hi -
szen az e föl dön élő egy ház va ló ban
„har co ló egy ház”, ecclesiamilitans.

So kak szá má ra, akik az egy ház ban
csak a nyu gal mat, csak a bé kes sé get
ke re sik, ez vissza tet sző. De az egy ház
nem csu pán „sza na tó ri um” a vi gasz -
ta lás ra vá gyó em be rek nek (ter mé sze -
te sen az is!), ha nem sok szor bi zony
harc me ző. Jé zus azt mond ta: „Nem
azértjöttem,hogybékességethozzak,
hanemhogykardot.” (Mt 10,34) Ta -
lán ezért nem is olyan nagy baj,
hogy bel misszi ói egye sü le tünk harc
és vi har kö ze pet te szü le tett, hi szen ha
az el len ség dol go zik, ak kor az iga zi
egy ház csak har co ló egy ház le het.
Ak kor lany hult a szol gá la tunk, ami -

kor könnye dén bé két kö töt tünk sze -
mé lyes nyu gal munk ér de ké ben. 

Per sze azt sem sza bad el fe lej te ni,
hogy a „ki ál tás” nem le het „ki a bá lás”.
Iga zi hit val ló hely zet nincs a se bez -
he tő ség vál la lá sa nél kül. Ilyen kor
ugyan is eg zisz ten ci án kat koc káz tat -
juk, a bő rün ket visszük a vá sár ra. Ha
azon ban azért ki ál tunk, mert ne -
künk ab ból ta lán elő nyünk szár ma -
zik, ak kor ha mis pró fé ták va gyunk. 

Ho gyan to vább, EB BE? Ho gyan
to vább, bel misszi ói szol gá lat? Er ről
az eg zisz ten ci án kat koc káz ta tó harc -
ról, a szük sé ges ki ál tás ról so ha sem
sza bad le mon da ni. De a gyors meg -
ol dást vagy az ol csó nép sze rű sé get
ke res ve – eset leg a tö meg han gu la tot
is ma ni pu lál va – „ki a bál ni” nem
sza bad!

Van-e jö vő je az EB BE-nek? En nek
egye dül Is ten a meg mond ha tó ja, mint
aho gyan an nak is, hogy van-e az egy -
ház nak vagy en nek a vi lág nak e föl dön
még jö vő je, s ha igen, az med dig tart.
Mert az biz tos, hogy egy szer Is ten lát -
vá nyo san pon tot tesz az em be ri nem
e vi lá gi tör té ne tének végé re. 

De ad dig is – a „már igen” és a
„még nem” köz tes, ke gyel mi ide jé ben
– az egy ház nak, egye sü le tünk nek is
kül de té se és szol gá la ta van. Ahogy a
hit val ló egy ház le het és le gyen a
„nem zet lel ki is me re te” (Or dass), úgy
az EB BE is le het és le gyen az egyház
lelkiismerete! Vé le mé nyem sze rint
ez a mi iga zi kül de té sünk! 

g Dr. Fa bi ny Ti bor

III.Belmisszióiküldetésünkjövője

     kulása

Azarchívfelvételbalszélénnéhaiid.MagassySándorlelkész

A háttérben dr. Garádi Péter, az
EBBEjelenlegivezetője
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g Dr. Ha fEn schEr Ká roly (ifj.)

Hu szon há rom év vel ez előtt, rö vid,
né hány hó na pos her for di ösz tön dí -
jas időm alatt, egy ko ra dél után kis
könyv cso mag gal csön ge tett a pos tás.
Ami kor ki nyi tot tam, a könyv bel ső
cím lap ján két aján lás is fo ga dott.
Az egyik nyom tat va: „Mei nen un ga -
ris c hen Amtsb rü der”, a má sik kéz zel
ír va: „Ein ne ues Li ed wir he ben an…
(Luther, 1523). Ifj.HafenscherKároly-
nak sze re tet tel: VajtaVilmos.”Ak kor
– és ké sőbb még so ká ig – nem is tud -
tam, mi lyen kin cset tar tok a ke zem -
ben. Vaj ta Vil mos – ta lán édes apám -
tól – tud ta, hogy ze ne aka dé mi ai
kar ve ze tői ta nul má nya i mat egy ház -
ze nei is me re tek kel pró bá lom ki egé -
szí te ni, hisz ak kor egy ház ze nei tan -
szék Ma gyar or szá gon még nem volt.

Vil mos bá csi nem is tud ta, mi lyen
„la vi nát” in dí tott el. Két iden ti tás el -
in dult egy más fe lé, és ha mar egy más -
ra ta lált. A vég zett (még fi a tal) csen -
gő di lel kész és a Fó ton meg fer tő zött
egy ház ze nész – a teo ló gia és a mu -
zsi ka – szo ros kap cso lat ba ke rült, és
egy be fo nó dott. Mert bár tel jes egé -
szé ben csak évek kel ké sőbb gyúr tam
át ma gam a köny vön, a ze ne és a teo -
ló gia ta lál ko zá sá ból itt szü le tett élet -
re szó ló prog ram: a li tur gia sze re te -
te, mű ve lé se, meg élé se és meg mu ta -
tá sa. Vaj ta Vil mos köny vét kéz hez vé -
ve el dőlt az irány. 

Mond hat ná bár ki, hogy ez ma gán -
ügy. De nem csak ne kem je lent so kat
ez a könyv. Bár mi lyen, az is ten tisz te -
leti éle tet érin tő, alap ve tő szak iro dal -
mat la po zok fel, az uta lá sok közt ott
lá tom Vaj ta Vil mos mű vét. Bár mi lyen
ko moly li tur gia teo ló gi ai ta nul mányt
ve szek kéz be, a bib li og rá fi á ban az
alap mű vek kö zött ott sze re pel Vaj ta
Vil mo sé. Bár hol já rok – részt ve vő ként
vagy elő adó ként – li tur gi kus kon fe -
ren ci án, uta lás tör té nik e kö tet re. 

Mi ért ér de kes annyi ra ez a könyv,
amely ere de ti leg Vaj ta Vil mos svéd -
or szá gi ta nul mány út já nak gyü möl -
cse? Azért, mert az is ten tisz te let lé -
nye gét pró bál ja meg ra gad ni. El ső sor -
ban nem Lu ther ről akar ír ni, ha nem
ar ról, hogy Lu ther egy ház tisz tí tó és
egy ház újí tó mun ká ja nyo mán ho gyan
de rült új ra fény a ko ráb ban sok fé le té -
vely gés mi att rejt ve ma radt, ho mály -
ba ve szett, igaz is ten tisz te let re. 

Lu ther szer ze tes ként, teo ló gi ai ta -
nár ként, gya kor ló ige hir de tő ként
nap mint nap ta lál ko zott az zal az él -
ménnyel, hogy a teo ló gia és a li tur -
gia egy más ra mu tat nak, egy más ra
utal nak és egy más ra épül nek. Lu ther
mű vei – ál lít ja Vaj ta Vil mos – meg -
mu tat ják, hogy Lu ther teo ló gi á ja és
az is ten tisz te let-re form szo ro san
össze füg ge nek. Egész teo ló gi á ja ha -
tott az is ten tisz te let ről al ko tott vé le -
mé nyé re, és az is ten tisz te let-teo ló gi -
á ja ha tott az egész teo ló gi ai gon dol -
ko dás mód já ra és rend sze ré re.

A szer ző úgy dol goz za fel a té mát,
hogy át te kin ti a ha tal mas Lu ther-iro -
dal mat, és a tel je set lát va irá nyít ja rá
a vizs gá ló dás fé nyét az is ten tisz te let-
teo ló gi ai kér dé sek re. Ige hir de té sek,
teo ló gi ai elő adá sok, re for má to ri ira -
tok, asz ta li be szél ge té sek gon do la tai
ke rül nek a nagy gyűj tő be, hogy az -
után az is ten tisz te let mág ne sé vel ki -
emel je a nagy egész ből mind azt,
ami a té má hoz kap cso ló dik. 

Lu ther – bár is mer jük né hány,
konk ré tan is ten tisz te let tel fog lal ko -
zó mun ká ját – nem dol go zott ki
sem mi fé le teo ló gi ai rend szert, így is -
ten tisz te let-teo ló gi át sem. De el mé -

lyed ve ira ta i nak összes sé gé ben – s itt
vég zett Vaj ta ha tal mas mun kát –
össze áll a kép, meg raj zol ha tó a lu the -
ri li tur gi ka.

A mű két fe lé oszt ha tó. El ső rész: Az
is ten tisz te let teo ló gi á já nak alap vo -
nat ko zá sai. Má so dik rész: Az is ten tisz -
te let teo ló gi á já nak ki bon ta ko zá sa. 

A kez dő fe je zet hal lat la nul iz gal mas
té mát vet fel: is ten tisz te let és bál -
vány imá dás. A tíz pa ran cso lat ról –
amely is ten tisz te let-ér tel me zé sé ben
kü lö nö sen is nagy hang súllyal sze re -
pel – so kat be szélt a re for má tor. „Én
va gyok az Úr, a te Is te ned, ne le gyen
más is te ned!” Az iga zi is ten tisz te let az
el ső pa ran cso lat be töl té se. Aki hit ben
be töl ti, az is ten tisz te le tet vé gez, aki hi -
tet len ség ben az el ső pa ran cso lat nál el -
esik, az bál vány imá dó vá vá lik. Har ma -
dik út Lu ther szá má ra nincs. Vagy Is -
ten a mi Is te nünk, az az az em ber bi -
zal mas kö zös ség ben él az egy igaz Is -
ten nel – és ak kor min den to váb bi nél -
kül adott az igaz is ten tisz te let; vagy az
igaz Is tent hi tet len ség ben el uta sít ja, s
ak kor már bár mit tesz is, bál vány imá -
dó vá vá lik. 

„Is tent min den nél job ban fél nünk
és sze ret nünk kell…” Az élet lé nye gé -
hez tar to zik: vagy Is ten ural ma alatt él
az em ber – hit ben, vagy más is te nek
ural kod nak raj ta. Az Is ten-hit min dig
a Krisz tus-hit hez kap cso ló dik. Csak
Krisz tus ban és Krisz tus ál tal mond hat -
ja az em ber Is tent az „én Is te nem nek”.
A hit pe dig csak „én Is te nem ről” tud.
Hi szen Krisz tus ban lesz nyil ván va ló -
vá, hogy Is ten nem egy ön ma ga szá -
má ra lé te ző Is ten, ha nem ér tünk Is ten,
aki az em ber hez for dul, hogy kö zös -
ség be lép jen és él jen ve lünk. 

Min den, amit Lu ther a hit ről és Is -
ten ről (is te ni kö zös ség ről és val lás ról)
mond, össze függ az is ten tisz te let tel. Az
iga zi hit te vé keny hit, amelyet Krisz -
tus ural, és amely egy ben harc az ör -
dög mun ká i val. Ez pe dig már az igaz
is ten tisz te let gya kor lá sa. 

Az in kar ná ció ezért az is ten tisz te -
let egyik kulcs fo gal ma Lu ther nél.
Ami kor Lu ther Is ten ről be szél, az is -
ten tisz te let ről be szél, ez pe dig el vá -
laszt ha tat lan a Krisz tus ban meg is -
mert Is ten től. Ezért az is ten tisz te let
nem em be ri vá lasz. Ez ugyan is au to -
nóm em bert fel té te lez ne, aki a sa ját
ma ga ura, aki el dönt he ti, hogy is ten -
tisz te le tet vé gez-e, vagy sem. Ahol Is -
ten ve lünk va la mit ten ni akar, ott van
is ten tisz te let. Is ten tisz te let és ki nyi -
lat koz ta tás ugyan az a re a li tás: Is ten
és em ber kö zös sé ge föl di vi szo nyok
kö zött. Is ten cse le ke de tei min dig
igé jé vel függ nek össze. Is ten tisz te let
el kép zel he tet len az ige ki nyi lat koz -
ta tá sa nél kül. 

A kö vet ke ző fe je zet ben Vaj ta Vil -
mos az is ten tisz te let iga zi tit kát vi lá -
gít ja meg. A Krisz tus ál tal ala pí tott
mi se – Lu ther így ne ve zi a tel jes is -
ten tisz te le tet – aján dék (benefici-
um), ez pe dig szem ben áll a ró mai
mi se ál do zat-gon do lat tal, amely jó
cse le ke det, ér dem (sacrificium). Itt a
dön tő kü lönb ség. Lu ther nem meg -
újí ta ni akar ta az is ten tisz te le tet, ha -
nem megmutatniésmegélniazigaz
istentiszteletet,amely min dig az Is -
ten aján dé ka. (Mennyi re fon tos hát,
hogy jól ért sük az istentisztelet ki fe -
je zést: nem mi tisz tel jük az Is tent, ha -
nem Is ten tisz tel meg min ket igé jé -
vel, raj tunk vég zett cse le ke de te i vel,
je len lé té vel. Is ten aján dé koz meg
min ket a ve le va ló kö zös ség gel!) 

Lu ther mi se ál do zat el le ni küz del -
me saj nos oly annyi ra be ár nyé kol ta a
mi se li tur gi á val kap cso la tos más gon -

do la ta it, hogy so kan meg fe led kez nek
ar ról, mi lyen po zi tí van be szélt a
szép sé gé ről, gaz dag sá gá ról, ér té ke i -
ről. A mi se tör té ne té nek sok fé le hor -
da lé ka, amely rá ra kó dott a mi se lé -
nye gé re – krisz tu si ere de té re és ren -
de lé sé re –, el hal vá nyít ja azo kat az ér -
té ke ket, ame lye ket a re for má tor más -
hol kü lö nö sen so kat em le ge tett. A
mi se meg ron tá sa és a krisz tu si út ról
va ló le té rí té se az egy ház leg na gyobb
szé gyen folt ja i nak egyi ke. 

A két fé le mi se az is ten ké pé ben tér
el egy más tól. Az iga zi mi se is ten ké pe
a ke gyel mes és nem a ha rag vó Isten.
A Krisz tus ál tal ala pí tott mi sé ben a ke -
gyel mes Is ten cse lek szik raj tunk, és a
meg bé ké lés aján dé kát ad ja, míg a
„pá pa mi sé je” a ha rag vó Is ten nel szá -
mol, aki meg bé ké lést kö ve tel. Lu -
ther – mint mi sé ző pap – mind ezt a
sa ját bő rén érez te. Az asz ta li be szél -
ge té sek ben ar ról be szél, hogy szer ze -

tes ko rá ban a mi se ká non já nak ol va -
sá sa kor úgy meg ret tent, hogy el hagy -
ta az ol tárt, és fél be sza kí tot ta a mi sét.
Csak az elöl já ró ja ha tá ro zott ké ré sé -
re fe jez te be. Ez a fé le lem a mi se ká -
non já ban meg je le nő ál do za ti gon -
do lat tal füg gött össze. 

Az is ten tisz te let ben azon ban nem
a mi ál do zat be mu ta tá sunk zaj lik, ha -
nem Is ten leg na gyobb aján dé kát kap -
juk. Ez az iga zi tes ta men tum. A li tur -
gia eb ben az ér te lem ben a hit tel és nem
a cse le ke de tek kel függ össze. Nem
mi cse lek szünk, nem mi mu tat juk be
a ha rag vó Is ten nek a ki en gesz te lő ál -
do za tot, ha nem Is ten aján dé koz za
ne künk ön ma gát – és ben ne min dent
–, ezt pe dig hit tel ra gad hat juk meg.
Az az: rá bíz zuk ma gun kat a cse lek vő,
aján dé ko zó Is ten re. Ezért ami kor Lu -
ther a hit ről és a cse le ke de tek ről be szél,
ak kor a mi se kü lön bö ző hasz ná lati
mód ja it tár ja elénk… A hit, amellyel
meg ra gad juk Is ten aján dé kát, és ez zel
szem ben a cse le ke de tek, ame lyek ki
akar ják ér de mel ni Is ten ado má nya it.
Lu ther ha tá ro zot tan ál lít ja, hogy egyik
a má si kat ki zár ja. 

Vaj ta az zal foly tat ja, hogy a mi se
rend jé re for dít ja a fi gyel mün ket. A mi -
sét Krisz tus ala pí tot ta, s az a te rem -
tő Is ten hit ben meg ra gad ha tó ke -
gyel mi aján dé ka, ak kor te hát azt el kell
fo gad ni – az em ber el fo ga dó ja az ő
mű vé nek. Ezért van szük ség gyü le ke -
zet re, amely ezt az ado mányt be fo gad -
ja. Ahogy a pré di ká ció hall ga tó sá got
fel té te lez, úgy el kép zel he tet len a ke -
resz te lés vagy az úr va cso ra az ado má -
nyok ban ré sze se dő gyü le ke zet nél kül. 

Az úr va cso rá ban Krisz tus ál do za -
ta vá lik je len va ló vá. Ál do zat ról be szél
a re for má tor, de ez Krisz tus meg bé -
ké lé si mű ve. Lu ther te rem tés hi te el -
len tét ben áll az zal a gon do lat me net -
tel, hogy a föld kin csei esz kö zök le het -
nek Is ten ke gyel mé nek el nye ré sé ben.
Nem mi visszük Is ten elé és ál doz zuk
fel föl di ja va ink va la me lyi két (például
ke nyér és bor), ha nem Is ten aján dé -
koz za ma gát ne künk, s ölt tes tet a föl -

di lét ele me i ben. A mi se és az in kar -
ná ció szo ro san össze tar toz nak. 

A könyv má so dik nagy ré szé ben
Vaj ta az is ten tisz te le tet mint Is ten
cse le ke de tét mu tat ja be. El ső ként
az igé ről be szél, ame lyet Is ten a leg -
kü lön bö zőbb csa tor ná it fel hasz nál -
va hir det tet az ő né pé nek. Az ige len -
dü let ben van, ere je, ha té kony sá ga
meg ta pasz tal ha tó. Krisz tus ma ga az
ige. Őben ne, őál ta la szól és mu tat ko -
zik be az Is ten. Az igé ben le het meg -
is mer ni a Min den ha tót. Az ige nyi -
lat koz tat ja ki Is ten cse le ke de te it:
amit Is ten né pé vel a múlt ban cse le -
ke dett, amit Is ten most kö zöt tünk vé -
gez, és amit Is ten – ha meg szó lal az
ige – lét re hoz és meg te remt. Ami kor
pe dig az ige meg szó lal, ak kor az
egy szer re az üd vös ség tör té ne tet
össze fog la ló szó, de egy ben te rem tő
ige ként az üd vös ség tör té net foly ta -
tó ja. Amit tesz, ér tünk te szi – ezt hir -
det te ti evan gé li u má ban. 

Kulcs kér dés az úr va cso rá ban
Krisz tus je len lé te. Is ten és Krisz tus
lel ki je len lé te az igé ben és a hit ben je -
len ti az után az is ten tisz te let ben va ló
je len va ló sá gát. Az is ten tisz te let ben,
ahol a gyü le ke zet meg ér zi, hogy Krisz -
tus ér tünk van je len. Ér tünk je len va -
ló. „Veletekvagyok” – ígé ri a ta nít vá -
nyok nak. „Aholkettenvagyhárman
összegyűlnek a nevemben…” (Mt
18,20)… Ahol te hát Krisz tus tes té nek
tag jai az imád ság ban és az áhí tat ban
együtt van nak, ott van kö zöt tük Krisz -
tus. Ér tünk van je len – ez nem sta ti -
kus je len lét, ha nem ese ménnyé vá lik
az igé ben és a szent ség ben. 

Je len lé te a ke nyér ben és a bor ban
azon ban nem úgy lesz va ló ság gá,
hogy át vál toz tat ják. Lu ther szá má ra
ugyan is a dön tő kér dés nem az volt,
ho gyan, ha nem az, hogy mi ért van je -
len Krisz tus. Ezt a kér dést pe dig ez -
zel a for mu lá val vá la szol ta meg: ér -
tünk. A mi üd vös sé gün kért. 

A kon szek rá ció Lu ther nél ígé ret.
Ami kor el hang za nak az ele mek fö lött
a szer zé si igék, Lu ther szá má ra Krisz -
tus je len lé té nek ígé re te hang zik az ige
ál tal. Ezért az után nem a pap (lel kész)
kon szek rál, ha nem Krisz tus ma ga,
aki meg szó lal: „Ezazéntestem,ésez
azénvérem.”

Ezek az ele mek nem je lek csu pán,
ha nem Krisz tus je len lé té nek hor do -
zói. Nem csu pán ke nyér és bor, nem
is jel kép. Krisz tus tes te és vé re. Ezek -
re mond ja ígé re tét: je len va gyok a ke -
nyér ben és a bor ban. Az egy ház és
azon be lül a szol gá lók tisz te az, hogy
Is ten aján dé kát nyújt sák. Az igét hir -
des sék, a szent sé geket ki osszák. Szol -
gá lat – má so kért, má sok szá má ra. 
Ahitmintistentisztelet,Ahitré-

szesedésIstenművében,Ahitmintaz
igehallgatásaés Aszentségekhasz-
nálata– ilyen al cí me ket ol vas ha tunk
a kö vet ke ző sza kasz ban. A köz pont -
ban te hát a hit áll. A hit, amely el fo -
gad ja és be fo gad ja Is ten üd vös sé ges
cse le ke de te it, és meg ra gad ja az igé -
ben és a szent ség ben Krisz tus va ló -
sá gos je len lé tét. A hit az, amely
egye dül mél tó vá tesz – a hi tet len ség
tesz mél tat lan ná – a ta lál ko zás ra. A
szent sé gek gya kor la ta nem a sze mé -
lyes mél tóság ra épít, ha nem Is ten
cse le ke de te i re. 

A ta nul mány kö tet vé ge fe lé egy
fon tos, so kak szá má ra egé szen iz gal -
mas kér dés ke rül elő. A fe je zet ezt a
cí met vi se li: Hit(szabadság)éssze-
retet(rend)azistentiszteleten.

Ez a rész az is ten tisz te let rend jé -
vel fog lal ko zik. A kér dés eb ben a vo -
nat ko zás ban is az, hogy az egy há zi

szer tar tá sok nak van-e kö zük a hit
cse le ke de te i nek is ten tisz te le té hez.
Lu ther a ke resz tény hi tet mint sza -
bad sá got mu tat ja be, és a ke resz tény
em bert mint a sza bad ság em be rét. A
hit sza bad sá got je lent min den em beri
mű től, cse le ke det től, tör vé nyi elő -
írás tól és ez ál tal min den egy há zi ce -
re mó ni á tól. A hit bel ső em be re sem -
mit nem visz az Is ten elé, ha nem
min dent Is ten től fo gad el az evan gé -
li um ban rej lő aján dék ként. 

A sza bad ság te hát ab ban van, hogy
Is ten jön hoz zá, és nem ne ki kell ki épí -
te nie az utat Is ten hez. Ke gyes cse le ke -
de tek vagy is ten tisz te le ti szer tar tá -
sok nem ké szí te nek utat a menny be.
Csak Krisz tus az út. A bel ső, az új em -
ber te hát nincs köt ve sem mi lyen idő -
höz, hely hez, em be ri in téz ke dés hez.
Az ő is ten tisz te le te az evan gé li um és
a hit. A hit pe dig nem kül ső dol gok -
ból áll, ha nem a szív bi zo dal má ból,
ame lyet Krisz tus mű vé re épít. 

Ezt azon ban jól kell ér te nünk. Az
em be ri dol gok tól sza ba dok va gyunk,
de köt ve va gyunk mind ah hoz, ami Is -
ten től va ló, ami Is ten ki nyi lat koz ta tá -
sa. Nem va gyunk sza ba dok a kül ső igé -
től és a szent sé gek kül ső dol ga i tól. Is -
ten kül ső dol ga i hoz va ló em be ri kö tött -
sé günk ugyan is a hit szük sé ges ré sze,
és ki fe je ző je an nak, hogy a sza bad -
ság min dig csak a Krisz tus hoz va ló
kö tött ség ben ér tel mez he tő. 

Amíg em be rek va gyunk, az is ten -
tisz te let is olyan ese mény, amely bi zo -
nyos idő höz, na pok hoz, konk rét hely -
hez tar to zik. A szent sé gek ki osz tá sa is
a lel kész sze mé lyé hez kö tött – még -
hoz zá a gyü le ke zet kö zös sé gé ben,
ahol az imád ság és az is ten di csé ret egy
bi zo nyos vi szony lat ba, kap cso lat rend -
szer be he lyez min ket. Jól is mer jük Lu -
ther té zi sét: a ke resz tény em ber min -
den től sza bad, és min den ki nek a szol -
gá ja. A vi szony la to kat kell tisz táz ni. A
re for má tor még hoz zá te szi, hogy az
em ber az Is ten előtt egyedüliszemély,
de kint, a za jos vi lág ban viszonylatok-
banlétezőszemély. Össze van köt ve,
egy be van zár va em ber tár sá val. 

A kül ső em ber nek szük sé ge van
rend re. A sze re tet és a rend össze tar -
to zik. A bel ső em be rünk, amely Is ten
előtt él, sza bad min den rend től, de a
kül ső em be rünk – az em ber társ sze -
re te te ér de ké ben – meg kí ván ja a ren -
det. A hit ben Is ten előtt (sza bad ság)
és sze re tet ben az em be rek előtt (jó
rend). Lu ther így dol go zott az örö költ,
év szá za dos ha gyo má nyon, s ezért
nem al ko tott új li tur gi át. A meg le vő
for mák ban meg ta lál ta a jó esz közt,
amely – meg tisz tít va a tor zu lá sok tól
– hor doz hat ja az evan gé li u mot. 

Így ír: „Is ten nek le gyen há la, a mi
egy há za ink ban egy ke resz tény em ber
szá má ra meg tud juk mu tat ni a he lyes
ke resz tény mi sét Krisz tus ala pí tá sa és
ren de lé se sze rint, a rend sze rint, és
aho gyan Krisz tus és az egy ház he lye -
sen gon dol ja.”

„Ma gyar szol ga tár sa im nak” – így
hang zik a könyv hi va ta los aján lá sa. Ért -
he tő ez szű keb ben is: a lel ké szi szol -
gá lat ban ál lók nak. De ér tel mez he tő ez
– az egye te mes pap ság nak meg fe le lő -
en – min den ma gyar evan gé li kus ra,
gyü le ke ze ti tag ra. 

Egy ne ves ma gyar pro fesszor –
aki re jog gal büsz kék le he tünk – olyan
mun ká val aján dé ko zott meg ben nün -
ket, amely nem egy kis ré teg szak mai
cse me gé je, ha nem hi tünk alap ja it érin -
tő fel tá ró, be mu ta tó, he lye sen ér tel me -
ző ta nul mány. Jó len ne, ha a 2017-es
re for má ci ó ju bi le um ra ma gya rul is
kéz be ad hat nánk. 

AzistentiszteletteológiájaLutheréletművében
Egyelfeledettkönyv
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„Nemamagunkigaztetteiben,hanem
atenagyirgalmadbanbízvavisszük
elédkönyörgéseinket.” (Dán 9,18b)

Het ve ned he té ben az Útmutató reg -
ge li és he ti igéi er re fi gyel mez tet nek:
böjt elő ide jén igaz meg té rés sel jus -
sunk el az el bi za ko dott ság ból oda adó is ten tisz te let re! Má tól el kez dő dött a
nagy vissza szám lá lás: het ven nap múl va fe hér va sár nap. Ám mennyei hó fe -
hér ru hánk tól nem kell ak kor meg vál nunk, sőt azt csak itt nyer het jük el, Urunk
szol gá la tá ban, mert aki ne ki szol gál, azt meg be csü li az Atya. „Is ten lé lek, és
akik őt imád ják, azok nak lé lek ben és igaz ság ban kell imád ni uk.” (Jn 4,24; LK)
„Him nuszt zeng je tek né künk Sion nak éne ke i ből!” (GyLK 769) Ám egész éle -
tünk nek Is tent di cső í tő ének ké kell vál nia! Az Úr szol gá la tá ba sze gő dött em -
be rek nek azo nos a ju tal ma: „megörökliazörökéletet” (Mt 19,29). A gaz da
hív el és vá laszt ki s fo gad fel mun ká so kat a sző lő jé be, és jo gos bért ígér. A
vin cel lér fi zet az egyez ség sze rint: „Barátom,nembánokveledigazságtala-
nul…Énpedigazutolsónakisannyitakarokadni,mintneked…Ígylesznek
azutolsókbólelsők,ésazelsőkbőlutolsók.” (Mt 20,13.14.16) Pál pe dig így ver -
se nyez a her vad ha tat lan ko szo rú ért: „Éntehátúgyfutok,mintakielőttnem
bizonytalanacél…” (1Kor 9,26) Mi se vál junk al kal mat la nok ká a küz de lem -
re s mél tat lan ná a ju ta lom ra! Zá ke ust is Jé zus hív ta (le a fá ról) s vá lasz tot -
ta ki: „Malettüdvösségeennekaháznak:mivelhogyőisÁbrahámfia.Mert
azEmberfiaazértjött,hogymegkeresseésmegtartsaazelveszettet.” (Lk 19,9–
10) S ez az ér dem te len, meg bot rán koz ta tó s meg elő ző is te ni sze re tet bűn -
bá na tot s meg té rést idéz elő min den kor. Ezért ne uta sít suk el Is ten sza vát,
le mond va ez zel az ál dás ról, mi ként az is ten te len Ézsau, aki ké sőbb már nem
ta lál ta meg a meg té rés út ját. „Ügyeljetekarra,hogysenkisehajoljonelIsten
kegyelmétől…” (Zsid 12,15) Is ten sző lő jé ben a leg ki sebb mun ka sem ér ték te -
len, mert Jé zus azo no sít ja ma gát leg ki sebb kö ve tő i vel: „Akititeketbefogad,
azengemfogadbe”, ez ál tal az Is tent. „Akipedigcsakegyetlenpohárfrissvi-
zetadinniegynekekicsinyekközül,mertaztanítvány:bizony,mondomnék-
tek,semmiképpensemfogjaelvesztenijutalmát.” (Mt 10,40.42) Is ten mun -
ka tár sai kö zös alap ra épí te nek: ő Jé zus. Is ten ad ja a nö ve ke dést: „Akiültet,
ésakiöntöz:egyek,ésmindegyikmajdamagajutalmátkapjafáradozásá-
hozméltóan” (1Kor 3,8). Hús vét előtt Jé zus meg tisz tít ja a temp lo mot, mert:
„Ateházadirántérzettféltőszeretetemésztengem.” (Jn 2,17) Pál el hí va tá -
sunk ról ír: „…azokatválasztottakiazIsten,akikavilágszemébenbolondok…,
erőtlenek…;ésasemmiket.Azőmunkájaaz,hogytiaKrisztusJézusbanvagy-
tok.” (1Kor 1,27.28.30) Luther hir de ti: „Is ten az üd vös sé ge met ki vet te az én
sza bad aka ra tom ból, és tu laj don sza bad aka ra tá ba he lyez te, és úgy lát ta jó -
nak, hogy ne az én cse le ke de te im alap ján, ha nem ke gyel mé vel és ir gal má -
val tart son meg.” Vall juk: „El fo gad tál és el hív tál, élő Jé zus, Mes te rünk. / Ke -
gye lem, hogy ve led já ró ta nít vá nyok le he tünk.” (EÉ 475,1) 

g Ga rai And rás

HETIÚTrAVALÓ

Corrie tenBoomMenetrend cí mű
írá sá ban hasz nos el iga zí tást kap -
tam lel ki éle tem meg erő sí té sé hez.
Fi gyel mez te tett: Is ten igé je ar ra
mutat rá, hogy „bűneitekfedeztékel
orcájáttielőttetek…” (Ézs 59,2; Ká -
ro li-for dí tás)

A győz tes lel ki élet fon tos fel té te -
le, hogy tisz tán lás sam Is ten ar cát, de
bű ne im ép pen eb ben aka dá lyoz nak
meg, elhomályosítják tisz ta lá tá so -
mat. Ezért szük sé ges, hogy en ge del -
mes ked jem az Úr pa ran csá nak:
„…akibenmegvanezareménységő
iránta,azmindmegtisztítjaőmagát,
amiképpenőistiszta.” (1Jn 3,3) Ad -
dig nem is tu dok meg nyu god ni,
amíg a lá tá som ki nem tisz tul.

Nem ar ról van szó, hogy igyek -
szem ön ma ga mat meg ja ví ta ni. Jé zus -
ra fi gye lek, aki ben bí zom. Ő az, aki
meg tisz tít, a Szent lé lek az, aki meg -
ad ja ne kem mind azt, ami re szük sé -
gem van. Így tud ja lel ki éle tem meg -
te rem ni a Lé lek gyü möl cse it: sze re -
te tet, örö möt, bé kes sé get, bé ke tű rést,
szí ves sé get, jó sá got, hű sé get, sze -
líd sé get, mér ték le tes sé get (Gal 5,22).
Is ten Szent lel ke ar ra fi gyel mez te -
tett, vizs gál jam meg, va ló ban meg -
van nak-e lel ki éle tem ben ezek a gyü -
möl csök. Őszin te vizs gá la tom alap -
ján sok hi ányt fe dez tem fel. 

Tu dom, hogy az ör dög éj jel-nap -
pal vá dol en ge met. Bá tor ta lan ság ra
akar jut tat ni, mert ak kor nem va gyok
erős. Az Ige azon ban azt mond ja:
„…legyetekerősekazÚrbanésaző
hatalmaserejében!” (Ef 6,10) Ez a fel -
szó lí tás szá mom ra is szük sé ges, mert
erőt csak tő le kap ha tok. Mi helyt
szí vem ben ész le lem a bűnt, azt azon -
nal igyek szem hoz zá vin ni, mert a
bűn bi zony ta lan ná és gyön gé vé tesz.
„Ha megvalljuk bűneinket, hű és
igaz,hogymegbocsássabűneinket.”
(1Jn 1,9) Meg ta pasz ta lom: va ló ban
igaz, hogy „JézusKrisztusnak,azőFi-
ánakvéremegtisztítminketminden
bűntől”. (1Jn 1,7) 

Ha bű ne im mel az Úr hoz me gyek,
és bűn bo csá na tot ké rek, ak kor ő
bű ne i met a ten ger mély sé gé be dob -
ja. „Hozzánktérvén,könyörülrajtunk;

eltapodjaálnokságainkat.Bizonya
tengermélységébevetedmindenbű-
nünket!(Mik 7,19) Tu dom, hogy Jé -
zus min dent el vég zett a ke resz ten.
„Mertnemvéréstestellenvanné-
künk tusakodásunk,hanem fejede-
lemségekellen,ahatalmasságokel-
len, ez élet sötétségének világbírói
ellen,agonoszságlelkeiellen,melyek
amagasságbanvannak.” (Ef 6,12) 

Más he lyütt ezt ol va som: „…ati
ellenségetek,azördög,mintordító
oroszlán szertejár…”(1Pt 5,8) Nem
ne héz el kép zel nem az or dí tó orosz -
lá no kat, a go nosz szel le me ket, ha a
vég ső nagy harc ide jé re gon do lok.
Na pon ként ta pasz ta lom, hogy ez a
harc már el kez dő dött, az edzés hez
hoz zá tar to zik, hogy eze ket már
most fel is mer jem, és áll ha ta tos le -
gyek. Az ör dög olyan, mint az orosz -
lán, de lán con van. Ha nem kö ze lí -
tünk hoz zá, nincs ve szély. Mi lyen jó
ezt tud ni!

Ho gyan jut ha tok győ ze lem re a
bűn fe lett? Gon dos kod nom kell ar -
ról, hogy ne ke rül jek az orosz lán kö -
ze lé be! Gon dol nom kell ar ra, hogy
meg van lán col va! Jé zus lán col ta
meg őt. Ő azért jött, hogy le győz -
ze az ör dö göt, és az ör dög mun káit
le ront sa.

E vég ső idők ben Is ten gyer me kei
nagy tá ma dá sok nak van nak ki té ve.
Jó, ha is mer jük az el len sé get. Szük -
sé ges a na pon kén ti győ ze lem és az
Úr nak va ló tel jes át adá sunk. Jé zus
min dig győz! Csak ar ról kell gon dos -
kod nunk, hogy ál lan dó an jó kap cso -
la tunk le gyen ve le, mert ak kor az ő
győ zel mes éle te áram lik a mi éle -
tünk be is, és meg érin ti a kö rü löt -
tünk élő ket. 

A mi har cunk a min den na pi élet -
ben ját szó dik le. Is ten stra té gi á já nak
ré sze an nak a hely nek a meg ál la pí tá -
sa, ahol har col nunk kell. Nem me ne -
kül he tünk el a há bo rú ból az ál tal,
hogy más front sza kasz ra he lyez tet -
jük át ma gun kat. „Ittahelyünk,aző
zászlaja alatt!” Jó nás en ge det len
volt, és meg akart fut ni fe le lős sé ge
alól (Jón 1,3). Az em ber azon ban so -
ha sem rejt he ti el ma gát Is ten elől. 

Meg vizs gál tam ma ga mat, hogy
azon a he lyen va gyok-e, aho vá Is ten
ren delt. Jé zus mu tat ta meg he lye met.
Őreá kel lett fi gyel nem, mert ő azt
mond ta: „Maradjatokénbennem,és
énistibennetek.Miképpenaszőlő-
vesszőnemteremhetgyümölcsötma-
gától,hanemhaaszőlőtőkénmarad;
akképpentisem,hanemhaénben-
nem maradtok.” (Jn 15,4) Jé zus sal
együtt el rejt ve Is ten ben! Biz ton ság -
ban le he tek-e más hol? Az ör dög itt
nem ér het el! 

A ka to nák kiképzé se cso por to san
tör té nik a ka szár nyá ban. Is ten di a -
dal mas had se re gé ben az utol só nagy
harc ra va ló ki kép zés nem kü lö nös
hely ze tek ben, ha nem a min den na pi
élet ben tör té nik. Ez a gya kor ló tér –
és min den, amit át élünk – az edzés -
hez tar to zik. Az em ber tár sa ink kal
va ló kap cso lat is. Péterelsőlevelében
ol vas suk, hogy a ne héz sé gek és kí sér -
té sek is azért van nak, hogy ké szek le -
gyünk.

„Amelybenörvendeztek,nohamost
kissé,hamegkelllenni,szomorkod-
tokkülönfélekísértésekközött,hogy
a ti kipróbált hitetek, ami sokkal
becsesebbaveszendő,detűzáltalki-
próbáltaranynál,dicséretre,tisztes-
ségreésdicsőségreméltónaktaláltas-
sékaJézusKrisztusmegjelenésekor.”
(1Pt 1,6–7)

Meg erő söd tem, ha a na pon kén ti
meg pró bál ta tá sa i mat eb ben a meg -
vi lá gí tás ban lát tam. Meg ta pasz tal -
tam: ha az Is tent lá tom, ak kor a na -
pi élet ben ren del ke zé sem re áll sze re -
te té nek nagy le he tő sé ge és a Szent -
lé lek gyü möl cse: az öröm. 

Mi cso da ti tok! Tü rel mes va gyok,
mert tu dom: „Olyanvagyok,mintaz
arany,amitkikellpróbálni.”Ön kén -
te le nül is fel fe lé te kin tek, lel ki leg
meg erő sö döm, és bol do gan éne ke -
lem az 54. Hal le lu jah-ének 2. vers sza -
kát: „Sá tán se re ge meg fut Jé zu sunk
elől, / Föl, Krisz tus vi té zi, / Győ ze -
lem re föl! / Zú gó him nu szunk ra / A
po kol meg re meg…” 

Ezt a bol dog győ zel met kí vá nom
min den ked ves test vé rem nek!

g SzEn czi Lász ló

Győzelemamindennapiélet
bűneifelett

Sok szor el vont fo gal mak kal élünk,
ami kor pe dig gya kor la ti ki fe je zé sek -
re len ne szük ség. Nincs jó ság jó em -
ber nél kül, nincs szép ség szép tárgy
nél kül. Nincs sze re tet a sze re tet for -
rá sa nél kül vagy a nél kül, aki re irá -
nyul na. Itt már el ső sor ban Jé zus
Krisz tus ra kell gon dol nunk. Ő Is ten
sze re te té nek a meg nyil vá nu lá sa, az
em ber ja va pe dig Is ten sze re te té nek
a tár gya. Nincs sze re tet a sze re tet Is -
te ne, a mi mennyei Atyánk nél kül.

Sza bad ság sincs ön ma gá ban. Van -
nak ra bok, van sza ba dí tó, és van nak
meg sza ba dult em be rek. Igénk az
em ber sza bad sá gá ról be szél. A sa ját
sza bad sá go mat is el kell he lyez ni
ab ba a kör nye zet be, azok ba a vi -
szony la tok ba, ame lyek ben élek. Sa -
ját éle tem mel azt te szek, amit aka rok,
sa ját el kép ze lé se im sze rint élem az
éle te met. De ha egy tár sas ház ban
laksz, nem böm böl tet he ted akár -
med dig a té vét. Mert a má si kat za var -
ja, il let ve gon dold el, mi len ne, ha az
összes töb bi szom széd is mind ezt
csi nál ná, rá adá sul más-más adó kat
néz ve…

Sza bad in nod is, trá gár mód ra vi -
sel ked ned is – de hidd el, ez nincs ja -
vad ra ne ked sem és má sok nak sem.
Min den sza bad cse le ke de tünk előtt
meg kér dez het jük ma gunk tól: ez a
do log hasz ná ra van-e va la ki nek is,
épít-e va la kit is; és egy ál ta lán, ne kem
ma gam nak is ja vam ra van-e? Ezt a
kér dést Jé zus nak is föl te het jük. Az ő

vá la sza nem az lesz el ső sor ban, hogy
le xi ká li san föl so rol ja, hogy mit sza -
bad és mit nem, ha nem az őszin te ke -
re sőt meg sza ba dít ja ön ma gá tól, bű -
ne i től, ön zé sé től. 

Ha iga zán ke re sed őt, ak kor va ló -
ban sza bad le szel. Sza bad a jó ra.
Már nem „kell” csal nod. Már nem
„kell” in nod. Már nem „kell” ha zud -
nod. – És már nem kell fél ned: bé kes -
sé ged lesz Is ten nel és a má sik em ber -
rel. A sor sod dal és a jö vőd del. Sza bad
le szel ön ma gad tól, és lesz időd és al -
kal mad a má sik ja vát ke res ni és azért
él ni. Mert ne ked már min de ned
meg van, ami re va ló ban szük sé ged
van. Sza bad vagy Is ten kö ve té sé re és
a má sik em ber se gí té sé re. Ti éd a
menny, s a ki sebb, föl di cé lok ban
majd osz toz ni tudsz em ber tár sa id dal.

Sza ba dít son meg az Úr az ön zé -
sed ből, bű ne id ből, irigy sé ged ből,
pénz imá da tod ból, er köl csi ha mis -
sá god ból – mind ab ból, amit ed dig
mint „sza bad” em ber nek sza bad volt
ten ned sa ját gon do la ta id sze rint és
má so kat és ön ma ga dat le gá zol va.
„HatehátaFiúmegszabadíttiteket,
valóbanszabadoklesztek.” (Jn 8,36)
Légy sza bad Is ten aka ra tá nak szív ből
va ló el fo ga dá sá ra és a má sik em ber
szük sé gé nek a fi gye lem be vé te lé re.
Le gyen sze re te ted for rá sa a sze re tet
Is te ne, és le gyen sze re te ted tár gya az
az em ber, aki ért Jé zus még az éle tét
is oda ad ta.

g Széll Bul csú

Ahónapigéje
„Mindenszabad,denemmindenhasznál.
Mindenszabad,denemmindenépít.Ne
keressesenkiamagajavát,hanemamásét”

(1Kor10,23–24)

Bo tos FE rEnc

Tihanyiimádság
Fe ke te kö kör csin
fe ke te drá ga kő
Óvár vár tán ál ló
el tört dal la mok tu dó ja.
Egy pa csir ta da lol a csend
rej tő ző iz zá sú kö ze pé ben
gej zír kú pok arany szö gei közt
Is ten csu kó dó te nye ré ben.

Köszöntelek,uram
Kö szön te lek, Uram
vers sel és imá val
kö nyör göm ne sújts még
fáj dal mas igád dal
ke resz te met add rám
az utol só órán
ne törd tes tem, lel kem
hit vány va gyok, hit vány.
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Mi u tán An na a kis Sá mu elt Éli pap
gond ja i ra bíz ta, a fiú Si ló ban ne vel -
ke dett.

Hi á ba volt Éli az Úr hű sé ges szol -
gá ja, a két fia sok rosszat tett. Ők is
pap ként dol goz tak a temp lom ban, de
vi sel ke dé sük nem tet szett Is ten nek.

Ahogy telt az idő, Sá mu el egy re
na gyobb lett. Éli pe dig meg öre ge dett,
a lá tá sa meg rom lott.

Az egyik éj sza ka az Úr szó lí tot ta
Sá mu elt. Ő fel éb redt, és azt hit te,
hogy Éli hív ja. Oda ment hát hoz zá:

– Hív tál en gem, itt va gyok.
– Nem hív ta lak – fe lel te az. –

Menj vissza, fe küdj le!
A fiú vissza ment hát az ágyá ba, és

új ra el aludt. Nem so ká ra azon ban
is mét ar ra éb redt, hogy a ne vét hall -
ja. Megint oda ment Éli hez, aki most
is azt mond ta:

– Nem hív ta lak. Eredj vissza a he -
lyed re!

Ami kor har mad szor is meg is mét -
lő dött az eset, ak kor ér tet te meg az

öreg pap, hogy az Urat hall ja a fiú.
Azt mond ta ne ki:

– Menj, fe küdj le! Ha új ból szó lít,
ak kor ezt mondd: „Szólj, Uram, mert
hall ja a te szol gád!”

Sá mu el így is tett. Nem sok idő
múl va megint hal lot ta a han got:

– Sá mu el! Sá mu el!
– Szólj, Uram, mert hall ja a te szol -

gád!
– Éli vel és csa lád já val meg fo gom

ten ni azt, amit ko ráb ban ígér tem
ne ki – mond ta az Úr. – Meg fog nak
hal ni, mert sok rosszat kö vet tek el. Éli
pe dig nem fe nyí tet te meg a fi a it a bű -
ne ik mi att.

Reg gel Sá mu el nem mer te el mon -
da ni ta ní tó mes te ré nek az üze ne tet.
Éli azon ban így szólt hoz zá:

– Sá mu el! Ne tit kolj el elő lem
sem mit ab ból, amit az Úr mon dott
ne ked!

Ami kor Éli meg hall gat ta Sá mu el
be szá mo ló ját, két mon dat tal vá la -
szolt.

Fejtsétekmegatitkosírást,ésmegtud-
játokÉliválaszát!

KedvesGyerekek!

Szerkesztette: Boda Zsuzsa

Kis szám ban köl te nek ha zánk ban, de
iga zán nagy csa pa tok is lát ha tók ké -
ső ősszel és té len. Meg je len nek vá ro -
sok ban is, min de nütt, ahol táp lá lé kot
ta lál nak. Bu da pes ten el ső sor ban az
os tor fa ap ró bo gyó it ke re sik. Éven -
te lá tom őket pél dá ul a Nép li get ben,
ahol sok os tor fa áll.

Elő ször min dig a fel ső ágak ról
sze dik a bo gyó kat, az tán fo ko za to san
szo rul nak egy re lej jebb. Mu lat sá gos
lát vány, ahogy szár nya ik kal ver des -
ve ka pasz kod nak a le ló gó vé kony
gallya kon, hogy az ott lé vő bo gyó kat
is el ér jék. Köz ben fo lya ma to san hal -
lat ják jel lem ző „sak-sak” hang ju kat.

Meg je len nek a szűk ut cák ban is,
ha ott os tor fák áll nak; ilyen kor még
azok is fel fi gyel nek rá juk, akik kü lön -
ben nem ér dek lőd nek a ma da rak
iránt. Sok te le font ka pok ezek ben a
he tek ben, az em be rek tud ni sze ret -

nék, mi lyen ma da rak ezek, és hon nan
ér kez tek a fő vá ros ba.

Ha ma dár ba rá tok fél be vá gott al -
mát tűz nek a gyü mölcs fák ága i ra, azt
is bol do gan csi pe ge tik. Ha pe dig
már min den el fo gyott, a me ző kön ál -
ló ezüst fá kon táp lál koz nak.

A fe nyő ri gók észak fe lől ter jesz -
ked ve kö rül be lül har minc éve kezd -
tek mind gyak rab ban köl te ni ha -
zánk ban, el ső sor ban a Kis al föl dön és
az Al föld észa ki tá ja in. Ahol gya ko -
ri ak, ott a ri gó fé lék nél szo kat lan
mó don kis te le pe ken is fész kel nek.

A pá rok vé dik a fé szek kör nyé két,
és ha dol má nyos var jú, szar ka, de
akár kar valy kö ze le dik, fö lé jük ke rül -
ve ürü lé kük kel spric ce lik, bom báz -
zák. Elő for dult, hogy az ürü lék kel be -

fröcs költ ma dár tol lai annyi ra össze -
ra gad tak, hogy nem tu dott re pül ni,
és el pusz tult.

A fe nyő ri gók bát ran tá mad ják így
az ar ra som poly gó macs kát, de van -
nak ada tok ar ra is, hogy a fé szek kö -

ze lé ben fel buk ka nó em bert sem kí -
mél ték. 

A nagy fe nyő ri gócsa pa tok ko ra
ta va szig ma rad nak ná lunk. A hó ol -
va dás után gyak ran se re gé lyek kel, bí -
bi cek kel ke res gél nek a ré te ken és
le ge lő kön.

g Sch midt Egon

kér dé sek:
1. Mit gon dolsz, hány fi ó kát ne vel nek
a pá rok?
2. Hány nap alatt kel nek ki a ki csi -
nyek?
3. Mi vel ete tik őket?

fenyőrigó

me Sélnek Az áll Atok

Válaszok:1.5-6;2.13-14;3.főleggilisz-
tákkal,derovarokkalis.
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g ye r me kvár

Hum or z Sák

b MostaniötrészessorozatunkbanSámuelprófétaéletételevenítjükfel.
Asorozatmindenrészébentalálhattokegy-egyrejtvénytis,ezeknek
ahelyesmegfejtésétküldjétekelavégénösszegyűjtveszerkesztősé-
günkcímére(EvangélikusÉletszerkesztősége,1085Budapest,Üllői
út24.).Aborítékraírjátokrá:Gyermekvár.
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Párbeszéd a templom lépcsőjén:
– Hall ja, ma ga teg nap mint sü ket

kol dult, és most mint vak ké re get!
– Ja ké rem, ez saj nos a mes ter sé -

günk kel jár. Alig lá bal ki az em ber az
egyik be teg sé gé ből, rög tön egy má -
sik ba esik.

* * *

Petit kérdezik:
– Ha már a ha ran go zó fia vagy,

meg tu dod-e mon da ni, hogy mi -
lyen nö vény a ha rang vi rág?

Mire a felelet:
– A bimbambu szok csa lád já ba

tar to zó.

* * *

Megy a teknőc az erdő szélén, és köz -
ben ezt mon do gat ja folya ma to san
maga elé:

– Hú de jó, hogy ilyen lassú
vagyok!

Közben száguldoznak el mellette
az állatok, de ő csak megy, megy, és
mon do gat ja:

– Hú de jó, hogy ilyen lassú va -
gyok!

Megáll mellette a nyuszi, és meg -
kér dezi:

– Mondd, teknőc, miért mon do -
ga tod ezt? Miért olyan jó, hogy lassú
vagy?

– Mert rossz irányba megyek…
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A Ma gyar or szá gi Lu ther Szö vet ség
rend szer vál tás utá ni új já ala ku lá sa óta
sok szor ment át hul lám he gye ken és -
völ gye ken. Vol tak mű kö dé sé ben si ke -
re sebb és ke vés bé ha té kony idő sza kok.
Sop ron ban vi szont 1991 óta tö ret le nül
mű kö dik a szö vet ség ta go za ta, és ez el -
ső sor ban an nak kö szön he tő, hogy –
SzimonJánosnyu gal ma zott lel kész lel -
ki ve ze té se mel lett – olyan vi lá gi ve -
ze tő je le he tett cso por tunk nak, mint dr.
LangJánosné,Zsuzsa né ni. 

Ő volt az ala pí tó, a mo tor, a fő szer -
ve ző, a lel kes, csen des és sze líd haj tó -
erő, a meg hí vók ké szí tő je és a ha vi sok
száz bo rí ték meg cím ző je. Be teg sé ge
mi att ugyan né hány éve az elő adás-
szer ve zői fel ada to kat át vál lal tam tő le,
de alap ve tő en az ő ak ti vi tá sá nak volt
kö szön he tő hosszú éve ken ke resz tül,
hogy az óta is ha von ta tar tunk össze -
jö ve te le ket a sop ro ni gyü le ke ze ti te -
rem ben. 

Teo ló gia, köz élet, Lu ther-is me ret,
az egy há zi ve ze tés kér dé sei – ezek a té -
mák mind elő ke rül tek eze ken az al kal -
ma kon, vonz va az ér dek lő dő ket – a
hó na pok má so dik kedd je in – egy ház -
köz sé günk nagy ter mé be. És ez Zsu zsa
né ni mun kás sá gá nak kö szön he tő. 

Aho gyan azok az ál ta la szer ve zett
moz gal mas és „tö mény” kül föl di ta nul -
mány utak is – szám sze rint hat –,
ame lyek el mé lyí tet ték Lu ther-szö vet -
sé günk mun ká ját, akár a re for má ció
ha zá já ba ve zet tek, akár a Fel vi dék ősi
evan gé li kus vá ro sa i ba. Nos, en nek az
idő nek most saj nos vé ge. Zsu zsa né -
ni tü re lem mel vi selt hosszú be teg sé -
ge után el tá vo zott kö zü lünk.

SteinerZsuzsanna 1927. szep tem ber
9-én szü le tett Sop ron ban. Ősei ba -
jor ipa ros be te le pü lők vol tak. Az
evan gé li kus ta ní tó kép ző gya kor ló is -
ko lá já ban jár ta ki a négy ele mit, itt
ha tá roz ta el – a fi a tal ta ní tó je löl tek
mun ká ját lát va –, hogy ő is pe da gó -
gus lesz. Nem is tu dott mást el kép -
zel ni, pe dig a csa lád já ban ar ra ad dig
nem volt még pél da. 

Ki tű nő érett sé git tett a Sop ro ni
Ál la mi Le ány gim ná zi um ban, majd
a sop ro ni Szent Or so lya-rend ta ní -
tó kép zős osz tá lyát vé gez te el. 1947-
ben ka pott ta ní tói ok le ve let. Ez -
után kö vet ke zett a meg ha tá ro zó
sze ge di idő szak: a Sze ge di Tu do -
mány egye tem re irat ko zott be, ahol
a tanulás mellett ta ní tás sal sze rez -
te meg be te vő fa la tot. Ha mar fel fi -

gyel tek te het sé gé re, így a Kí sér le ti Fi -
zi kai Tan szé ken lett de monst rá tor
FröhlichPálmel lett, majd rö vi de sen
gya kor nok, ké sőbb ta nár se géd.
Mun ka kö re a szá mo lá si és la bor gya -
kor la tok ve ze té se volt. Eköz ben
kap ta kéz hez 1952-ben a ma te ma ti -
ka–fi zi ka–áb rá zo ló geo met ria sza -
kos ta ná ri dip lo má ját. 

1954 szep tem be ré ben – a Ság vá ri
End re Gya kor ló gim ná zi um meg ala -
ku lá sá ig a gya kor ló is ko lai sze re pet
be töl tő – Tö mör kény Ist ván Gim ná -
zi um ba ke rült mint fi zi kai szak ve ze -
tő ta nár. Har minc két évet töl tött el
itt – olyan ered mé nye sen és min ta -
sze rű en ta ní tot ta a fi zi kát, hogy ta -
nít vá nyai kö zül éven te ti zen öt-húsz
di ák je lent ke zett olyan egye tem re,
ahol a fi zi ka fel vé te li tárgy volt. Tet -
te ezt úgy, hogy igye ke zett kí sér le tek -
kel meg ala poz va, el mé le ti és gya kor -
la ti mó don, fel adat meg ol dá sok kal
kí sér ve át ad ni az ismereteket. 

Zsu zsa né ni a sem mi ből te rem tet -
te meg eh hez a fel té te le ket, töb bek kö -

zött az or szág el ső kol lek tív ok ta tó gé -
pét is ő kap hat ta meg. En nek hasz ná -
la tá hoz ké zi köny vet írt, még pe dig
úgy, hogy azt gép nél kül is le hes sen
hasz nál ni. Ma már el kép zel he tet len,
hogy a re ál osz tá lyok ban he ti öt órá -
ban ta nít ha tott fi zi kát, két órás mé rési
gya kor la to kat is be ik tat va, osz tály -
bon tás sal. Nem cso da, hogy kö zép -
is ko lá sai a mé ré si ered mé nye ket
egye te mi szin ten dol goz ták ki: sa ját
ma guk mér ték ki a fi zi kai tör vé nye ket,
vagy pe dig a kész tör vé nye ket al kal -
maz ták a fi zi kai ál lan dók meg ha tá ro -
zá sá ra. Ami kor Zsu zsa né ni a be teg -
sé ge mi att nem tu dott vol na órát
tar ta ni, a ta nu lói na pon ta „sze re tet -
ta xit” ál lí tot tak szol gá lat ba, hogy be -
szál lít sák az is ko lá ba azért, hogy ré -
sze sül hes se nek az órá i ból.

1965-ben dr. Lang Já nos né Stei ner
Zsu zsan na Csong rád me gyei fi zi -
ka-szak fel ügye lő lett. Húsz éven át
húsz kö zép fo kú is ko lá ban se gí tet te
elő az ered mé nyes fi zi ka ok ta tást. A
kö zép is ko lai ta ní tás és szak fel ügye -
let mel lett tíz évig a sze ge di Jó zsef At -
ti la Tu do mány egye tem Kí sér le ti Fi -
zi kai Tan szé kén is dol go zott meg bí -
zott ad junk tus ként: a fi zi ka ok ta tá sá -
nak mód szer ta nát ad hat ta át a ta nár -
je löl tek nek elő adá sok kal, la bo ra tó ri -
u mi és szá mo lá si gya kor la tok kal,
sze mi ná ri u mok kal és szak dol go za ti
té mák ve ze té sé vel. Az egye te men
töl tött évek ben az ál lam vizs ga-bi zott -
ság pro fesszo rok kal egyen ran gú tag -
ja volt. Emel lett az Eöt vös Lo ránd Fi -
zi kai Tár su lat or szá gos al el nö ke ként
is te vé keny ked he tett. 

Olyan ki tün te té sek ben ré sze sült,
mint az Ok ta tás ügy Ki vá ló Dol go zó -
ja, Ki vá ló Ta nár, Mi ko la-díj, Apá czai
Cse re Já nos-díj, Pe da gó gus Szol gá la ti
Em lék érem, il let ve a Rátz Ta nár Úr
Élet mű díj.

A ki emel ke dő szak mai kar ri er mel -
lett há rom gyer mek bol dog édes any -
ja is volt: Zsuzsanna lánya or vos lett,
Jánosfia a sze ge di rá dió szer kesz tő-ri -
por te re, Ágota lánya pe dig kö vet te a
szak má ban, ma te ma ti ka–fi zi ka–in for -
ma ti ka sza kos kö zép is ko lai ta nár -
ként dol go zik. Zsu zsa né ni egyet len
uno ká ja he ge dű ta nár lett. 

Fér jét, dr.LangJánost, aki szin tén
fi zi kus volt a sze ge di egye te men,
há rom éve te met tük. Az ő csa lá dot
össze tar tó se gít sé ge is ko moly tá mo -
ga tást je len tett Zsu zsa né ni nek, hogy
fel ada ta it tel je sí te ni tud ja.

1987-ben köl tö zött „vissza” a csa -
lád a szü lő vá ros ba, Sop ron ba, ahol –
rö vid ki té rők után – Zsu zsa né ni a
Ber zse nyi Dá ni el Evan gé li kus (Lí ce -
um) Gim ná zi um ta ná ra lett. A nyolc -
osz tá lyos gim ná zi um adott szá má ra
új fel ada to kat; el évül he tet len szak mai
ér de mei van nak a fi zi ka ta go zat
meg szer ve zé sé ben; fő kép pen a né met
nem ze ti sé gi ta go zat lét re ho zá sá ban
vál lalt ko moly sze re pet. Aho gyan
igaz ga tó ja fo gal ma zott: „Kez de mé -
nye ző je volt a ter mé szet tu do má -
nyok né met nyel ven va ló ok ta tá sá -
nak: ma te ma ti kát és fi zi kát ta ní tott
né met nyel ven, és ki dol goz ta a kép -
zés tan ter vi hát te rét. Több ta nít vá nya
hasz no sí tot ta a tő le szer zett tu dást
ran gos né met, sváj ci és oszt rák egye -
te me ken, a né met ter mi no ló gia biz -
tos is me re té ben.”

Már Sze ge den, maj d Sop ron ban is
ki vá ló fi zi kai szer tá rat épí tett fel. Éjt
nap pal lá té ve dol go zott, ott ho ná -
ban fo lya ma to san kor re pe tált. Ki dol -
goz ta a fi zi ka ta go za tos tan ter vet, és
szá mos fi zi kai kí sér le ti esz köz be szer -
zé sé vel eu ró pai szín vo na lú ala po kat
te rem tett meg. Lel kes osz tály fő nö ke
volt az es ti ta go za to sok nak. Ma ga így
beszélt erről: „Utol só osz tá lyom
2004-ben érett sé gi zett, s így ve lük
együtt én is »el bal lag tam«. Az óta itt -
hon ta ní tok…”

Ta valy na gyon meg rop pant az
egész sé ge. Már a sze re tett Lu ther-
szö vet sé gi ülé sek re sem tu dott el jár -
ni, vi szont min den va sár nap el ma rad -
ha tat la nul ott volt az is ten tisz te le ten.
A temp lom lett az egyet len hely,
aho va még ki moz dult; az úr va cso ra
az a kö zös ség, amely ből min dig erőt
me rí tett. 

Bár a hely szí nen sze mé lye sen már
nem tud ta át ven ni, de egy ház ke rü le -
tünk leg ran go sabb pe da gó gus ki tün -
te té sé nek is bir to ko sa le he tett. 

Ami lyen csen des sze rény ség gel
élt, úgy is ment el. Há lás va gyok Is -
ten nek, hogy ilyen szol ga tár sam le -
he tett a gyü le ke ze ti szol gá lat ban, a
ha zai és a sop ro ni Lu ther-szö vet ség
éle té ben.

Utol só út já ra a sop ro ni evan gé -
li kus te me tő ben ja nu ár 28-án,
szom ba ton 11 óra kor kí sértük az ál -
ta la vá lasz tott dá ni e li gon do la tok -
kal: „Nem a magunk igaz tettei-
ben,hanematenagyirgalmadban
bízvavisszükelédkönyörgéseinket.”
(Dán 9,18)

g Gab nai Sán dor 
esperes-lelkész(Sopron)

Inmemoriamdr.LangJánosné
steinerzsuzsanna

„„A leg na gyobb ta ná ri mű -
vé szet, hogy az al ko tás és
fel is me rés örö mét éb -
ressze.” (Al bert eins tein)

A Lu ther-szö vet ség éven te két ta lál -
ko zót (teo ló giai kon fe ren ci át) tart, az
egyi ket ál ta lá ban szep tem ber ben, a
má si kat ja nu ár ban. A múlt he ti kon -
fe ren cia té má ja a bé ke e ti ka volt, kü -
lö nös te kin tet tel a tá bo ri lel ké szi
szol gá lat ra és a ka to nák lel ki gon do -
zá sá ra. 

Ide á lis hely szín volt eh hez a Der
Sunderhof, amely tu laj don kép pen
er dei KIE-köz pont (KIE = Ke resz tény
If jú sá gi Szö vet ség). Az, hogy az „Is -
ten há ta” mö gött van, csak előny egy
„bé kés” kon fe ren ci á nál – fő leg úgy,
hogy messze nem vol tunk Is ten mö -
gött, sőt na gyon is érez he tő volt a je -
len lé te mind az áhí ta to kon, mind az
úr va cso rai is ten tisz te le ten, mind a
test vé ri be szél ge té se ken, mind pe dig
az elő adá so kon.

Ma gyar or szág ról dr.LacknerPál
volt tá bo ri püs pök elő adó ként, Lack-
nernéPuskásSára és e so rok író ja
részt ve vő ként volt je len a ta nács ko -
zá son. (Ter mé sze te sen tisz te let beli
ma gyar kül dött ként tar tot tuk szá mon
dr.FónyadPál auszt ri ai lel készt, az
Auszt ri ai Lu ther Már ton Szö vet ség
el nö két, a kon -
fe ren cia egyik –
mint teo ló gi ai
bi zott sá gi el nök
– fő szer ve ző jét.)
Nagy öröm mel
vet te ő is, és má -
sok is – ma gyar
test vér-gyü le ke -
zeti kap cso la tok -
kal bí ró né met lel kész test vé rek,
egy ko ron ma gyar or szá gi ösz tön dí ja -
sok és ma ga dr.RainerStahl fő tit kár
is –, hogy de le gá ci ónk részt vett a
kon fe ren ci án. (Jó tud nunk, kö szö net -
tel fo gad nunk azt a le he tő sé get – és
per sze él nünk is ve le –, hogy az
ilyen kon fe ren ci á kon a ke let-eu ró pai
evan gé li kus egy há zak ból ér ke zett
részt ve vők kö zül ket tő nek a tel jes
költ sé gét, be le ért ve az uta zást is, a
Lu ther-szö vet ség áll ja.)

A hét fői kez dő na pon dr. Hans
Klein ro má ni ai pro fesszor ad ta meg
a teo ló gi ai alap ve tést, majd Andreas-
ChristianTübler ap pe ni tá bo ri lel kész
tar tott elő adást a bé ke e ti ka és a ka -
to nai lel ki gon do zás össze füg gé se i ről.

Ked den dr.HartwigvonSchubert tar -
tot ta fenn egész nap a fi gyel met
több ré szes, szí nes, gon do la to kat és
hoz zá szó lá so kat meg in dí tó, bár a
té má tól elég gé el ru gasz ko dott is -
mer te té sé vel, amely nek az ere deti
alap gon do la ta egyéb ként az lett vol -
na: „Em be rek meg hal ja nak azért,
hogy em be rek meg men tőd je nek?” 

Jó volt meg él nünk ne künk, ma gya -
rok nak, hogy a leg na gyobb „si kert”
Lack ner Pál arat ta sok ré tű, nagy át -
te kin té sű, hu mor ral fű sze re zett szak -
mai össze ha son lí tó elő adá sá val. 

Kü lö nös él mény volt a né met tá -
bo ri lel ké szi éne kes könyv éne ke it
éne kel ni az úr va cso rás is ten tisz te le -
ten; az nem ke vés bé, hogy Rainer
Stahl fő tit kár két al ka lom mal is meg -
ala poz ta az elő adá so kat bib lia ta nul -
má nya i val, ame lyek alap igé it el ső sor -
ban jó eli és mi ke á si sza ka szok ad ták.

A hi va ta los prog ra mon kí vül
Seeve tal ter mé sze te sen mást is adott:
nem csak a me se szép er dei kör nye -
ze tet, nem csak a né met vi szony lat -
ban igen csak ki vá ló ét ke ket, nem csak
az ér té kes kö zös teo ló gi ai mun kát,

ha nem kel le mes
és ba rá ti tár sa -
sá got is. Ká véz -
ga tás köz ben re -
me kül le he tett
kap cso la tot te -
rem te ni mind
né met, mind ke -
let-eu ró pai test -
vé re ink kel. Él -

mény volt meg hall gat ni pél dá ul az
észt és a len gyel tá bo ri lel ké szek be -
szá mo ló ját sa ját egy há zuk ez irá nyú
szol gá la tá ról. 

Csak biz tat hat juk a né me tül ér tő
ma gyar ér dek lő dő ket – el ső sor ban
Lu ther-szö vet sé gi ta go kat –, hogy
hasz nál ják ki a le he tő sé get, és je lent -
kez ze nek ezek re a kon fe ren ci ák ra. A
so ron kö vet ke ző egyéb ként egy má -
sik va rázs la tos hely szí nen, a fran cia -
or szá gi Li ebf ra u en berg ben ese dé -
kes a ke reszt ség té ma kö ré ben; egy év
múl va pe dig az éne kes köny vek teo -
ló gi á ja lesz te rí té ken.

g Gab nai Sán dor  esperes-lel-
kész,aLuther-szövetségsoproni
csoportjánakmegbízottvezetője

Katonáslelkigondozás
reformátoriszellemben
ALutherMártonSzövetségnemzetközi
konferenciájaabékeetikatémakörében

b Bizony,nemkönnyűmegérteniatudósnémetteológusoknyelvhasz-
nálatát!Viszontrendkívülelőzékenyenésmegértőenegyszerűbb
németre váltanak, ha egyik-másik konferenciájuk nemzetközi
részvétellelzajlik.Alettpüspök,aromániaiteológiaitanár,alengyel,
észt,litvánésoroszlelkészekmellettmi,magyarrésztvevőkishá-
lásaklehettünk,hogy„közérthetően”,deaszínvonalbólsemmitsem
engedveosztottákmegvelünkgondolataikataMartin-Luther-Bund
(LutherMártonSzövetség)konferenciájánjanuár23–25.közötta
HamburgmellettiSeevetalban.

épít sünk csa lá di fész ket!
Elő adás-so ro zat a Rá day Kol lé gi um dísz ter mé ben (Bu da pest IX., Rá day
u. 28.) es tén ként 18 órai kez det tel. Elő adók: dr.PálhegyiFerenc és Bro-
uwernéPálhegyiKrisztina.

Elő adá sok:
Feb ru ár 13.: Fészekalkotóelemek:szerelem,szeretet,bizalom.
Feb ru ár 20.: Aszex:szeretetnélkülkapcsolatrombolóerő,szeretettel

kötőanyag.
Feb ru ár 27.: Társkeresés,társválasztás.
Már ci us 5.: Azénszüleimésateszüleid.
Már ci us 12.: Ahűségértelmeéstermészete.
Már ci us 19.: Meddigkellelviselnünkegymást?(Bibliaitanításavá-

lásról).
Már ci us 26.: Agyermek:ajándékésteher.
Áp ri lis 2.: Fegyelmezésszeretettel.

h i R d E t é s

men tál hi gi é nés és szer ve zet fej lesz tő szak irá nyú to vább kép zé si szak
A Sem mel weis Egye tem Men tál hi gi é né In té ze te 2012 szep tem be ré től akkreditáltmentálhigiénésésszervezet-
fejlesztőszakirányútovábbképzést hir det hu mán se gí tő fog lal ko zá sú szak em be rek (pe da gó gu sok, szo ci á lis te -
rü le ten dol go zók, lel ké szek, or vo sok, ápo lók stb.) ré szé re.

A fel vé tel kri té ri u ma: fő is ko lai vagy egye te mi vég zett ség, sze mé lyes al kal mas ság. A kép zés idő tar ta ma: 4 fél -
év, 387 óra, ha von ta 2 nap (pén tek, szom bat).

A je lent ke zés az SE Men tál hi gi é né In té zet je lent ke zé si lap ján tör té nik. Igé nyel he tő postán: SE Men tál hi gi -
é né In té zet, 1450 Bu da pest, Pf. 91; 1085 Bu da pest, Ül lői út 26.; e-mailben:men tal@men tal.usn.hu, il let ve tele-
fonon: 1/266-0878 (CalinMárta), va la mint letölt he tő az in té zet hon lap já ról: www.mental.usn.hu.

h i R d E t é s
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Hetvenedvasárnap.Liturgikusszín:zöld.Lekció:1Kor9,24–27;Jer9,22–23.
Alapige:Mt13,44–46.Énekek:320.,363.

I.,Bécsikaputér de. 9. (úrv.) Balicza Iván; de. 10. (német, úrv.) Johannes
Elrbruch; de. 11. (úrv.) Bence Imre; du. 6. Balicza Iván; II.,Hűvösvölgyiút
193., Fébé de. 10. (úrv.) Veperdi Zoltán; II., Modori u. 6. de. 3/4 11.
Sztojanovics András; Pesthidegkút,II.,Ördögároku.9. de. fél 10. (úrv.)
Fodor Viktor; Csillaghegy–Békásmegyer,III.,Mezőu.12. de. 10. (úrv.)
Donáth László; Óbuda,III.,DévaiBíróM.tér de. 10. (úrv.) Hokker Zsolt;
Újpest, IV.,LebstückM.u.36–38. de. 10. (úrv.) Solymár Péter Tamás;
Káposztásmegyer,IV.TóthAladárút2–4. de. 9. (úrv.) Solymár Péter Tamás;
V.,Deáktér4. de. 9. (úrv., családi) Cselovszky Ferenc; de. 11. (úrv., kantátás
istentisztelet) Gáncs Péter; du. 6. (úrv., ifjúsági) Benkóczy Péter; VII.,
Városligetifasor17. de. fél 10. (angol nyelvű imádság) Scott Ryll; de. 10. (úrv.,
családi) Pelikán András; de. 11. (úrv.) Aradi György; VIII.,Üllőiút24. de.
fél 11. Szabó Bertalan; VIII.,Rákócziút57/a de. 10. (szlovák) Gulácsiné
Fabulya Hilda; VIII.,KarácsonyS.u.31–33. de. 9. Szabó Bertalan; IX.,Haller
u.19–21.,I.emelet de. 11. (úrv., énekes liturgia) Koczor Tamás; Gátu.2.
(katolikus templom) du. 6. (vespera) Bolba Márta, liturgus: Muntag
Lőrinc; Kőbánya,X.,Kápolnau.14. de. 10. (úrv.) Benkóczy Péter; Kerepesi
út69. de. 8. (úrv.) Tamásy Tamásné; Kelenföld,XI.,Bocskaiút10. de. 8.
(úrv.) dr. Blázy Árpád; de. fél 10. (úrv., családi) Kovács Viktor; de. fél 11. (úrv.)
dr. Blázy Árpád; du. 6. (vespera) Kovács Viktor; XI.,Németvölgyiút138. de.
9. dr. Blázy Árpádné; Egyetemi és főiskolai gyülekezet, XI. Magyar
tudósokkrt.3. du. 6. (asztalközösség); Budagyöngye,XII.,SzilágyiE.fasor
24. de. 9. (úrv.) Bence Imre; Budahegyvidék,XII.,KékGolyóu.17. de. 10.
(úrv.) Bencéné Szabó Márta; de. negyed 12. Keczkó Szilvia; Angyalföld,XIII.,
KassákLajosu.22. de. 10. (úrv.) Grendorf Péter; Zugló,XIV.,Lőcseiút32.
de. 11. (úrv.) Tamásy Tamásné; XIV.Gyarmatu.14. de. fél 10. Tamásy Tamásné;
Pestújhely,XV.,Templomtér de. 10. (úrv.) Szabó B. András; Rákospalota,
XV., Juhos u. 28. (kistemplom) de. 10. (úrv.) Ponicsán Erzsébet;
Rákosszentmihály,XVI.,Hősöktere10–11. de. 10. (úrv., családi) Börönte
Márta; Cinkota,XVI.,Batthyány I. u. de. fél 11. (úrv.) dr. Agod Anett;
Mátyásföld,XVI.,Prodámu.24. de. 9. (úrv.) dr. Agod Anett; Rákoshegy,
XVII.,Tessediktér de. 9. (úrv.) Nagyné Szeker Éva; Rákoskeresztúr,XVII.,
Pestiút111. de. fél 11. (úrv.) Nagyné Szeker Éva; Rákoscsaba,XVII.,Péceli
út146. de. 9. (úrv.) Kovács Áron; Rákosliget,XVII.,GózonGy.u. de. 11. (úrv.)
Kovács Áron; Pestszentlőrinc,XVIII.,Kossuthtér3. de. 10. (úrv.) dr. Korányi
András; Pestszentimre,XVIII.,Rákócziút83.(reformátustemplom) de.
8. (úrv.) dr. Korányi András; Kispest,XIX.,Templomtér1. de. 10. (úrv.) Széll
Bulcsú; XIX.,Hungáriaút37. de. 8. (úrv.) Széll Bulcsú; Pesterzsébet,XX.,
AdyE.u.89. de. 10. (úrv.) Győri János Sámuel; Csepel,XXI.,Deáktér de.
fél 11. (úrv.) Zólyomi Mátyás; Budafok,XXII.,Játéku.16. de. 10. (úrv.) Solymár
Gábor; Budaörs,Szabadságút75. de. 10. (úrv.) Endreffy Géza; Budakeszi,
Főút155.(gyülekezetiterem) de. fél 10. dr. Fabiny Tibor

istentiszteleti rend • 2012. február 5.

Összeállította: Boda Zsuzsa

jé zus hí vá sa – za rán dok út a Szent föld re
Még van hely áp ri lis 29. és má jus 5. kö zöt ti, a Szent föld re szer ve zett za -
rán dok utunk ra.

Szent föl di lá to ga tá sa in kat már hu szon két éve szer vez zük; ez idő alatt
sok-sok cso port tag jai ré sze sül tek az utak lel ki ál dá sa i ból, gaz da god tak
él mé nyek ben a lát ni va lók ál tal. 

A za rán dok út részt ve vői Bib li á val a kéz ben ke re sik fel azo kat a he lye -
ket, ahol Jé zus meg for dult, és ahol a Szent írás ban ol vas ha tó sza vai is el -
hang zot tak. Az ő hí vá sa ma is min den kit meg szó lít: „Jöjjetekénhozzám
mindnyájan,akikmegfáradtatok,ésmegvagytokterhelve,ésénmegnyug-
vástadoknektek.” (Mt 11,28) 

A za rán dok cso por tot lel kész ve ze ti, a ma gyar for dí tást min de nütt biz -
to sít juk. A min den ki adást ma gá ban fog la ló költ sé gek ről és a lá to ga tá -
si prog ram rész le te i ről kész ség gel ad fel vi lá go sí tást az Öku me ni kus Ta -
nul má nyi Köz pont (1114 Bu da pest, Bocs kai út 15. III. em. 3.; tel: 1/466-
4790; e-mail: ta nul ma nyi koz pont@gmail.com) vagy Gimesi Zsuzsa
szer ve ző lel kész: 70/508-7624; email: ssngms@cit ro mail.hu.

h i R d E t é s

fel hí vás
BruckAndorné(BruckKlára) „Ma ria Ke gar” né ven több év ti ze den ke -
resz tül szá mos olyan evan gé li kus lel kész csa lá dot és egy ház ta got tá mo -
ga tott Lon don ból az ame ri kai Mis sou ri Sy nod se gít sé gé vel, aki ket a Ká -
dár-kor szak ban egy ház po li ti kai okok ból ül döz tek vagy fél re ál lí tot tak. Mé -
lyen hí vő lé lek ként buz dí tot ta, vi gasz tal ta a rá szo ru ló kat. So kan va gyunk,
akik ki mond ha tat lan há lá val tar to zunk ne ki, hogy köz ve tí té sé vel a leg -
ne he zebb idők ben is rend sze re sen kap tuk a hasz nált ru há kat, majd az
IK KA-kül de mé nye ket. Nagy adós sá gunk, hogy több mint két év ti zed -
del a rend szer vál to zás után még nem em lé kez tünk meg ró la, szol gá la -
tá nak a tör té ne tét nem dol goz tuk fel.

Ez úton ké rem mind azok je lent ke zé sét, akik szí ve sen részt ven né nek
Bruck An dor né éle té nek és szol gá la tá nak fel tá rá sá ban, és akik „Má ria
né ni” szol gá la tá val kap cso lat ban el jut tat nák hoz zám sze mé lyes vissza -
em lé ke zé se i ket és az az zal kap cso la tos do ku men tu mo kat.
„Nefeledkezzetekmegvezetőitekről,akikazIstenigéjéthirdettéknek-

tek.Figyeljetekéletükvégére,éskövessétekhitüket!” (Zsid 13,7) 
g Fa bi ny Ti bor

Cím: 2092 Bu da ke szi, Re vicz ky u. 58/B
E-mail: fa bi ny.ti bor@gmail.com

h i R d E t é s

SzabóJulianna hit val ló evan gé li kus
csa lád ban lát ta meg a nap vi lá got
1966. áp ri lis 20-án Mó -
ron Szabó Ferenc vil -
lany sze re lő és Temesi
Julianna ven dég lá tó-
ipa ri el adó el ső szü lött
gyer me ke ként. 

A ba kony cser nyei ál -
ta lá nos is ko la el vég zé -
sét kö ve tő en a szé kes -
fe hér vá ri egész ség ügyi
szak kö zép is ko la ta nu ló ja lett, ahol
nagy von zó dás éb redt ben ne az or vo -
si hi va tás iránt. A kö zép fo kú ta nul má -
nyait be fe je ző if jú hölgy a test gyó gyí -
tá sa he lyett még is in kább az Is ten ről
szó ló tu do mány irá nyá ba for dult,
mi kor ku tat ni kezd te a te rem tett ség -
be he lye zett lé te zé sünk ér tel mét. 

1985-ben nyert fel vé telt az Evan gé -
li kus Teo ló gi ai Aka dé mi á ra, ahol
szor gal má val és tu dás vá gyá val ki -
tűnt tár sai kö zül. A dip lo mát 1990-
ben ve het te kéz be, majd a Fő vá ro si
Sza bó Er vin Könyv tár ban könyv tá -
ros ként he lyez ke dett el. Rö vid ide ig
vál lal ko zó ként is dol go zott egy bu da -
pes ti var ro da ve ze tő je ként. Itt is mer -
ke dett meg jö ven dő be li jé vel, Zsidel
Lászlóval, aki vel 1998. szep tem ber
15-én kö tött há zas sá got. Az éle tet
aján dé ko zó Úr két gyer mek kel ál -
dot ta meg há zas sá gu kat.

Sza bó Ju li an nát dr.HarmatiBéla,
a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház
el nök-püs pö ke 1998 jú li u sá ban or di -
nál ta, majd a bu da pest-fe renc vá ro -
si gyü le ke zet pász to ro lá sá val bízta
meg. El hunyt lel kész  test vé rünk a Fe -

renc vá ros ban élő ma rok nyi evan -
gé li kus kö zös sé get gon doz ta nagy

am bí ci ó val egé szen
2007-ig.

A teo ló gia tu do má -
nyát oda adó el kö te le -
zett ség gel sze ret te. Az
Ószövetség ere de ti hé -
ber szö ve geit szí ve sen
ta nul má nyoz ta, majd
ta ní tot ta. Tu do má nyos
to vább kép zé se ken vett

részt az EL TE Heb ra isz ti ka Tan szé -
kén, az Or szá gos Rab bi kép ző-Zsi dó
Egye tem Mű ve lő dés tör té ne ti Tan -
szé kén. 

Hi he tet len mun ka bí rá sát jel zi,
hogy mind eköz ben az Evan gé li kus
Hit tu do má nyi Egye te men az el ső
év fo lya mos hall ga tók szá má ra ok tat -
ta a hé ber nyelv szép sé ge it, va la mint
a Ló nyay Ut cai Re for má tus Gim ná -
zi um ban vég zett hit ok ta tást. 

Ku ta tá si te rü le te a böl cses ség -
iro da lom volt, ezen be lül is a Példa-
beszédekkönyvét sze ret te. E té má ban
ter vez te a tu do má nyos fo ko zat meg -
szer zé sét is, amint meg val lot ta. Ép -
pen az ed dig el ké szült mun ká já nak
köz zé té te lén dol go zott, de a pub li -
ká lás ra már nem ke rül he tett sor.

Is ten fi a ta lon el hunyt, so kat szen -
ve dő szol gá já ról va ló meg em lé ke zé -
sünk so rán fel kell idéz nünk azt az
évet is, amely ben lel kész test vé rünk
hét év nyi há zas ság után el ve szí tet te
fér jét, éle té nek hű sé ges tár sát és tá -
ma szát. Két év vel ez után Tö rök or -
szág ba uta zott, ahol rö vid ide ig az an -
ta lyai egye te men ta ní tott. 

A né hány éve di ag nosz ti zált s egy -
re el ha tal ma so dó be teg sé ge mi att
azon ban mind gyak rab ban szo rult
kór há zi ke ze lés re. El esett sé gé ben
oda adó an ápol ták gyer me kei, szü lei
és ro ko nai. Rö vid del ka rá csonyt
meg elő ző en Is ten sze re te té nek ha -
tal mas cso dá ját él het te át az egész csa -
lád, ami kor is édes any ja ha za szál lít hat -
ta sú lyo san be teg gyer me két a tá voli
or szág ból. Éle té nek utol só hó nap ját így
sze ret tei kö ze lé ben és ál lan dó szak sze -
rű or vosi fel ügye let alatt él het te le.

Ám még mind ezen ba jok kö ze pet -
te is, ami kor Is ten igé je, az ő egy há -
zá nak tör té ne te ke rült szó ba a test -
vé rünk kel foly ta tott be szél ge té sek
so rán, ar cá ról el tűn tek a szen ve dés
nyo mai, s meg je lent az Is ten tit ka it
für ké sző, ele ven kí ván csi ság.

Az élet és ha lál ura ja nu ár 24-én
hív ta az örök ott hon ba meg fá radt
gyer me két, aki már nem ku tat ja to -
vább Is ten el rej tőz kö dő ar cát, hi szen
a tü kör ál tal va ló ho má lyos lá tás bi -
zony ta lan sá gát fel vál tot ta szá má ra a
szín ről szín re va ló lá tás bol dog sá ga.

A ba kony cser nyei evan gé li kus te -
me tő ben ra va ta lát gyer me kei, szü lei,
test vé rei és ro kon sá ga, va la mint a fe -
renc vá ro si és ba kony cser nyei evan -
gé li kus test vé rek vet ték kö rül. Ba rá -
tai ne vé ben SzlobodaJózsef re for má -
tus lel ki pász tor bú csú zott tő le. A
Krisz tus ban meg je lent vi gasz ta lás
evan gé li u mát e so rok író ja hir det te:
„Akik szabadításodra vágyódnak,
haddmondhassákmindig,hogynagy
azÚr!” (Zsolt 40,17b)

g Szar ka Ist ván

InmemoriamszabóJulianna
(1966–2012)

Új püs pö köt ik tat tak a cseh or szá gi
Český Těšín ben, a Szi lé zi ai Ágos tai
Hit val lá sú Evan gé li kus Egy ház köz -
pont já ban ja nu ár 29-én. A több sé gé -
ben len gyel egy ház tag ból ál ló kö zös -
ség ko ráb bi püs pö ke, StanisłavPiętak
nyug díj ba vo nult, utód já ul a gyü le -
ke ze tek JanaWaclawkát vá lasz tot ták
meg az egy ház lel ki ve ze tő jé nek. 

A köz vet le nül a len gyel ha tá ron
fek vő vá ros evan gé li kus temp lo má -
ban Eu ró pa szá mos evan gé li kus püs -
pö ke és egy há zi ve ze tő je volt je len,
töb bek kö zött JukkaParma nyu gal -
ma zott finn ér sek, va la mint dr.Rainer
Stahl, a Mar tin-Lu ther-Bund (Lu ther
Már ton Szö vet ség) fő tit ká ra. Egy há -
zun kat dr. Fabiny Tamás, kül ügyi
mun ká ért fe le lős püs pök kép vi sel te,
aki – a li tur gi á ban va ló köz re mű kö -
dé se mel lett – tol má csol ta Martin
Jungénak, a Lu the rá nus Vi lág szö -
vet ség fő tit ká rá nak üd vöz le tét is. 

Az új püs pök Jn 14,23 alap ján tar -
tott ige hir de té sé ben utalt ar ra a sze -
ku lá ris kör nye zet re, amely ben szol -

gá la tu kat vég zik. A leg utób bi nép -
szám lá lá son Cseh or szág la kos sá gá -
nak mind össze ti zen öt szá za lé ka

val lot ta ma gát va la mely egy ház hoz
tar to zó nak, ezért a szi lé zi ai evan gé -
li ku sok erő tel jes misszi ói mun ká val

kí ván nak ta nús kod ni Jé zus Krisz -
tus ról.

g Ko vács Ist ván felvétele

püspökszenteléscsehországban

b Látvaarendkívülihidegmiattazországossegély-
központjábaérkezősegélykérésekhirtelenmeg-
növekedőszámát,január31.ésfebruár29.között
megnyitja 1353-as adományvonalát a Magyar
ÖkumenikusSegélyszervezet,hogyminéltöbb
hozzáfordulórászorulóntudjonsegíteni.

A sok kal több se gély ké rés tel je sí té sé hez meg fe le lő anya -
gi for rás ra van szük ség. Az 1353-as ado mány vo nal hí vá -
sá val egyen ként 250 fo rint tal le het hoz zá já rul ni ah hoz,
hogy a be ér ke ző ké ré sek nek meg fe le lő en az öku me ni -

kus se gély szer ve zet töb bek kö zött tű zi fá val, ru há val, láb -
be lik kel, ta ka rók kal tud jon se gí te ni a baj baju tot ta kon. A
hí vá sok kap cso lá si dí ja 10 fo rint. A fel töl tő kár tyás (pre -
pa id) te le fo nok ról in dí tott hí vá sok ese té ben az ado mány
össze ge a min den kor ha tá lyos áfa ér té ké vel csök ken.

Az or szá gos se gély köz pont ba fo lya ma to san ér kez -
nek a meg ke re ső le ve lek, te le fo nok, sőt e-mai lek is. Ezek
leg több jé ben a min den na pi, ál ta lá nos élet vi te li ne héz -
sé gek meg ol dá sá hoz kér nek se gít sé get a rá szo ru lók. A
se gély szer ve zet töb bek kö zött élel mi szer rel, hi gi é nés
esz kö zök kel és egyéb tár gyi ado má nyok kal igyek szik
fo lya ma to san eny hí te ni a gon do kat.

f Forrás:MÖSZ

Az1353-asadományvonalonissegíthetnek
ahidegmiattbajbajutottakon

Rendkívüliszámúmegkeresésérkezikazökumenikussegélyszervezet
országossegélyközpontjába
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Szá mos keksz faj ta cso ma go lá sán le -
het ol vas ni a „nyo mok ban mo gyo rót
tar tal maz hat” ki té telt, no ha a ter mék
össze te vői kö zött va ló já ban nem
sze re pel a mo gyo ró. Elő vi gyá za tos -
ság hú zó dik meg emö gött: ha a kek -
szet ké szí tő üzem ben va la hol más
ter mék hez mo gyo rót hasz nál nak,
ak kor már is fenn áll a ve szé lye an nak,
hogy oda is ke rül het be lő le, aho vá
nem kel le ne – ez pe dig ko moly ve -
szélyt je lent het a mo gyo ró ra al ler gi -
á sak szá má ra. 

Ki csit olyan ez, mint a Google ke -
re ső je és a bön gé sző előtt ülő em ber.
Je len leg ugyan is a ta lá la tok sor rend -
je függ at tól, hogy ki hasz nál ja a ke -
re sőt, vagy is „nyo mok ban tar tal -
maz za” a fel hasz ná ló íz lé sét.

A ke re sők evo lú ci ó já ban a Google
az egyik lánc szem. A cég ala pí tói ál -
tal ki dol go zott al go rit mus az zal győz -
te le a töb bi ke re sőt, hogy nem csak
az ol da lak tar tal mát vet te fi gye lem -
be, ha nem az egy más kö zöt ti vi szo -
nyu kat is. Le het, hogy két ol dal pon -
to san ugyan ar ról szólt, de ha az
egyik hi vat ko zott a má sik ra, ak kor a
rend szer ér te lem sze rű en a má si kat
te kin tet te ér té ke sebb nek. A szá mí tá -
so kat vég ző Pagerank al go rit mus az
ol da lak nak a lin kek kel tör té nő bo -
nyo lult egy más hoz kap cso ló dá sai
alap ján ál la pí tot ta meg, hogy mi lyen
sor rend je lenjen meg a fel hasz ná ló
ke re sé si ered mé nyei kö zött.

A ke re sés azon ban – min den más
kom mu ni ká ci ó hoz ha son ló an – ne -
héz ügy. Ugyan is a fel hasz ná ló nem
fel tét le nül ar ra ke res, amit meg sze -
ret ne tud ni, il let ve a ke re sés csak az
el ső lé pés a meg fe le lő in for má ci ó hoz
ve ze tő úton. Már pe dig egy jó szá mí -
tó gé pes rend szer nek egyet len in ter -
ak ció alap ján is a leg jobb vá laszt
kell ad nia. És eb ben se gít sé get nyújt -
hat nak szá má ra a fel hasz ná ló pre fe -
ren ci ái. Te gyük fel, hogy la tin tánc-
tan fo lya mo kat ke re sünk, és a ta lá la -

tok kö zött min dig ugyan azt a tánc -
is ko lát vá laszt juk ki. Egy idő után már
majd hogy nem el vá rás len ne a ré -
szünk ről, hogy ez a tánc is ko la sze re -
pel jen az el ső he lyen, no ha eset leg
tar tal mát te kint ve a ta lá la tok kö -
zött csak ké sőbb ke rül ne sor ra.

A kö zös sé gi ol da lak el ter je dé sé vel
a fel hasz ná lók nem csak az ak ti vi tá su -
kat te szik köz zé, de sze mé lyes íz lé sük
is nyo mon kö vet he tő an nak alap -
ján, hogy mit láj kol nak, mi lyen ese -
mé nye ken vesz nek részt, vagy mi hez

szól nak hoz zá. Az is me rő sök szo ci -
á lis há ló ba tör té nő be vo ná sa pe dig
még iz gal ma sabb le he tő sé ge ket rejt.
Ugyan is – az elő ző pél dá nál ma rad -
va – tánc is ko lát ke res ve egy jó al go -
rit mus azt kí nál ná fel el ső he lyen,
ame lyet a leg több is me rő söm ked ven -
celt. Így a ke re sé si ta lá la to kat az is me -
rő sök pre fe ren ci ái is mó do sít hat ják.

A ke re ső in nen től kezd ve pe dig
nem ugyan az min den ki nek. Ré geb -
ben még volt ér tel me úgy át ad ni
egy in for má ci ót, hogy „ke ress rá a
Go og le-ben, és fe lül ről a har ma dik

ta lá la tot nézd meg”. Ma már ez nem
mű kö dik. A ta lá la tok sor rend je nyo -
mok ban min ket is tar tal maz, is me -
rő se in ket is tar tal maz za…

Ha jól utá na gon do lunk, ak kor ez a
faj ta sze mély re sza bott aján ló rend szer
cső lá tást okoz hat. A rend szer ugyan -
is elő sze re tet tel ajánl olyan dol go kat,
ame lyek hez ha son ló kat ked ve lünk. Így
pél dá ul ne he zebb más faj ta ze nei
irány za to kat meg is mer ni, ha az al kal -
ma zás min dig a ze nei íz lé sünk ál ta la
is mert ré szé ből in dul ki. 
EytanBakshy friss ku ta tá sai sze rint

(http://www.mediapiac.com/blogzo-
na/mediablog/Megsem-okoz-csola-
tast-a-Facebook/7242/) azon ban ez a
ve szély nem je len tős, ugyan is a la za in -
ter ne tes is me ret sé ge ken ke resz tül
be fo lyik annyi szá munk ra ide gen tar -
ta lom, amennyi se gít meg őriz ni nyi -

tott sá gun kat. Így az tán vél he tő en a
sze mé lyes aján lá sok kal fel vér te zett
ke re sők to vább foly tat ják majd di a dal -
me ne tü ket.

Akik pe dig elé ge det le nek a vi lág je -
len le gi ál lá sá val, és olyan ke re sé si él -
mény re vágy nak, amely tisz tán csak
az ol dal tar tal má tól függ, hasz nál hat -
ják a DuckDuckGo(http://duckduck-
go.com/) szol gál ta tá sát, amely ga -
ran tál ja, hogy sem mi lyen sze mé lyes
ada tot nem ment el a ke re sé si ered -
mé nyek meg vál toz ta tá sa cél já ból.

g Nagy BEn cE

nyomokbanfelhasználóttartalmazhat
e g yH áz é S vil ág H áló

Rovatgazda:NagyBence

A több mint negy ven tá bo ro zó az or -
szág szá mos gyü le ke ze té ből, össze sen
ti zen hét vá ros ból ér ke zett: Sop ron tól
Deb re ce nig, Szob tól Tol na né me di ig,
il let ve a szlo vá ki ai Ipoly ság ról és
Százd ról is vol tak részt ve vők. A tá bor
té má ja „Egy csa pat ban Jé zus sal” volt.

A Jé zus sal egy csa pa tot al ko tó ta -
nít vá nyok, az őt kö rül ve vő em be rek
pél dá in ke resz tül ele ve ní tet ték fel a
tá bo ro zók, mi lyen le he tett ve le egy
kö zös sé get al kot ni, mi lyen le he tett
fel té tel nél kül ki áll ni mel let te, de az -
tán még is meg ta gad ni (Pé ter), hi tet -
len ked ni (Ta más) vagy el árul ni őt
(Jú dás). 

A kre a tív hit tan órá kon, a „ku pak -
ta ná cso kon” Bib li át ol vas va és a té má -
hoz kap cso ló dó kér dé se ket já té kos fel -
ada to kon ke resz tül meg be szél ve lé lek -
ben is épül tek a részt ve vők. Sok ko -
moly, őszin te meg szó la lás, ön val lo más
és bi zony ság té tel is el hang zott a be -
szél ge té se ken, de az es ti és reg ge li áhí -
ta to kon is lel ki fel töl tő dés ben le he tett
ré szük a fi a ta lok nak és a tá bor ve ze -

tő i nek. Ezek az él mé nyek el kí sé rik
őket sa ját gyü le ke ze te ik be is, ahol a jö -
vő evan gé li kus kö zös sé ge i nek meg ha -
tá ro zó tag jai le het nek. 

A nagy bör zsö nyi té li ki rán du lás
még job ban össze hoz ta a csa pa tot,
tag jai fel fe dez het ték, hogy mi lyen
cso dá la to san szép a ter mé szet ilyen -
kor. A LegyenÖnismilliomos! já ték -
ban a tá bo ro zók könnye dén gya ra pít -
hat ták bib li ai is me re te i ket, a mé -
zes ka lács sü tés sel pe dig iga zi té li han -
gu la tot si ke rült va rá zsol ni a me leg
szo bá ba. Sza bad ide jük ben ren ge teg
ér de kes tár sas já ték kö zül vá laszt -
hat tak a já té kos ked vű ek, vagy ép pen
szor gos ke zek a far san gi mu lat ság ra
ké szít het tek dí sze ket, jel me ze ket.

A Szlo vá ki á ból ér ke zett tá bo ro zók
nagy szor ga lom mal kap cso lód tak
be a te vé keny sé gek be. Kö zü lük a
leg ki sebb nek, aki nem tu dott jól
ma gya rul, test vé re és ba rá tai kész sé -
ge sen és nagy oda fi gye lés sel for dí tot -
tak szlo vák nyelv re, így ő is részt tu -
dott ven ni min den prog ram ban.

Ezek a fi a ta lok ab ban a – ta valy nyá -
ron a Fel vi dé ken tar tott – szlo vák–
ma gyar evan gé li kus gye rek tá bor ban
kap cso lód tak be a KÖ SZI kö zös sé -
gé be, amely nek le bo nyo lí tá sát a szö -
vet ség ön kén te sei se gí tet ték. 

A KÖ SZI el ső sor ban evan gé li kus
gyü le ke ze tek hit ta no sai, kon fir man du -
sai szá má ra ren de zi meg – há rom ha -
von ta – a tá bo ra it, de az evan gé li kus
ok ta tá si in téz mé nyek ta nu ló it is vár -
ják, sőt bár mely más fe le ke zet hez tar -
to zó gyer me ket, fi a talt
sze re tet tel fo gad nak.

A tá bo ro zók meg is -
mer ked het nek az or -
szág más gyü le ke ze te i -
ből ér ke ző evan gé li kus,
il let ve más ke resz tény
fi a ta lok kal, ba rát sá gok
szö vőd nek kö zöt tük, a
tá bo rok kö zöt ti idő -
sza kok ban pe dig az in -
ter ne tes kö zös sé gi ol -
da la kon tud ják tar ta ni
egy más sal a kap cso la tot.
Így ezek a KÖ SZI-s tá -
bo rok job ban össze hoz -
zák a ki csi vagy fo gyó -
ban lé vő gyü le ke ze tek
fi a tal ja it is, akik a hit -
tan- és kon fir má ci ói
órá kon kí vül ta lán alig
né hány evan gé li kus sal
ta lál koz nak.

A nyolc fős szer ve -
ző csa pa tot a tá bor ve -

ze tő je, Pel lio nisz Pet ra is ko la pszi -
cho ló gus fog ta össze, a lel ki ve ze tő
pe dig GerlaiPál evan gé li kus lel kész
volt. A tá bort már har ma dik al ka -
lom mal fo gad ta a nagy bör zsö nyi
evan gé li kus gyü le ke zet, il let ve Laj-
tosJános evan gé li kus lel kész – ne -
kik kü lön kö szö ne tü ket fe je zik ki a
tá bor szer ve zői és részt ve vői, hogy
is mét ezen a gyö nyö rű hely szí nen
va ló sul ha tott meg a KÖ SZI té li hit -
épí tő tá bo ra.

A KÖ SZI csa pa ta leg kö ze lebb áp -
ri lis 27–30. kö zött Pi lis csa bá ra, a Bé -
thel Evan gé li kus Misszi ói Ott hon ba
vár ja a 7–12. osz tá lyos fi a ta lo kat a
„Kö zénk tar to zol” mot tó val meg ren -
de zen dő 6. Életfonalevangélikusélet-
vezetésitáborba.

(Bő vebb in for má ció ha ma ro san a
www.koszi.net hon la pon lesz ol -
vas ha tó.)

g GEr lai Pál
– dr. Hor váth Már ta

EgycsapatbanJézussal
3.Téliberekevangélikushitépítőtábor

b RendhagyóhitépítőalkalmatrendezettTéliberektábor elnevezéssel
aKÖSZI,azazaKeresztényÖnkéntesekSzövetségeazIfjúságért.A
szervezőkimmáronharmadikalkalommalvártákafiatalokatjanuár
27–30.közöttaNagybörzsönyiEvangélikusEgyházközségheztarto-
zóReménységházába.Azévihattábort,iskolaicsendesnapokat,gyü-
lekezetialkalmakat,istentiszteleteketszervező,lelkesfiatalokbólál-
lóevangélikuscsapatezúttalaz5–10.osztályoskorosztálynakhívott
összetábortPellioniszPetra vezetésével.

e vé l&le vé l

így bú csú zott a gyü le ke zet…
A kis som lyói evan gé li kus gyü le ke zet tag jai ta valy de cem ber ben kí sér ték utol -
só út já ra Szom bat he lyen sze re tett „tisz te len dő né ni jü ket”, özv.SzabóLajos-
nét. Ko por só ja mel lett hang zott el a kö vet ke ző em lé ke zés:
„Ked ves Tisz te len dő Né nink!
A kis som lyói gyü le ke zet ne vé ben ál lunk itt, hogy utol só út já ra kí sér jük.
A szó leg szo ro sabb ér tel mé ben tisz te let re mél tó, ahogy ve ze tett ben nün ket a
hit út ján. Mun ká ja, ne mes egy sze rű sé ge pél da kép volt nem csak sze re tett gyü -
le ke ze te, ha nem az egész fa lu szá má ra. Tisz te len dő bá csi lel ke ket fél tő szi go -
rát a min dig mo soly gó, sze re te tet su gár zó egyé ni sé gé vel eny hí tet te. 

Em lé kek so ka sá ga vib rál ben nünk, sok-sok év, év ti zed után is. Élet re szó -
ló nyo mot ha gyott lel künk ben, ak ko ri gyer me kek ben.

Szá munk ra a ka rá csony ma is Ve le kép zel he tő el. A cso dá la tos mű so rok -
ra ké szü lő dés, a sze rep lé sek iz gal ma mind eny hült a ránk su gár zó mo so lyá -
tól. A ti tok ban ké szí tett cso ma gok ból elő ke rült aján dé kok nak, a temp lom
ud va rá ban ter mett al ma il la tá nak, a Tisz te len dő né ni ál tal fő zött sza lon cu -
kor ízé nek em lé ke ma is a leg szebb aján dék szá munk ra. Ezt csak mi, haj da -
ni kis som lyói gye re kek tud juk.

Lé lek for má ló mun ká ját mi csak fel nőtt ként tud juk iga zán ér té kel ni, és ha
ezért éle té ben nem kap ta meg tő lünk mél tó ju tal mát, kér jük te rem tő Is te -
nün ket, hogy a menny ben bő ség gel ju tal maz za. 

Most meg szó lal a kis som lyói gyü le ke zet ha rang ja, ez zel kö szö nünk el sze -
re tett Tisz te len dő né nink től. És ami kor or go ná já nak hang ja fel zen dül,
Tisz te len dő né ni ar ca je le nik meg em lé ke ink ben.

Jé zu si sze re tet kí sér je Te rem tőnk elé.”
Akissomlyóigyülekezettagjai

meg hí vó

TúrmezeiErzsébet, a Fé bé Evan gé li kus Di a ko nissza egye sü let 1990. évi
új ra in du lá sa utá ni el ső fő nök asszo nya szü le té sé nek 100. év for du ló ja al -
kal má ból meg em lé ke zés  lesz a bu da hegy vi dé ki evan gé li kus gyü le ke zet -
ben (1122 Bu da pest, Kék Go lyó u. 17.) február18-án,szombaton10órá-
tól. A prog ram:
10.00: Is ten tisz te let úr va cso ra osz tás sal – dr.FabinyTamás püs pök
10.45: Or go na mu zsi ka – ifj.EndreffyAttila or go na mű vész

Túr me zei Er zsé bet-vers
11.00: Em lé ke zés Túr me zei Er zsé bet re – MadocsaiMiklós lel kész
11.30: Film ve tí tés Túr me zei Er zsé bet ről – Túr me zei Er zsé bet-vers
11.50: Meg ze né sí tett Túr me zei-ver sek kö zös ének lé se or go na kí sé ret tel
12.00: Ká vé szü net
12.30: Vissza em lé ke zés Túr me zei Er zsé bet re – GertrudHeublein

di a ko nissza – Túr me zei Er zsé bet-vers
13.00: Haydn:D-dúrvonósnégyes (Op.76. No. 5.) – Rondo vo nós né gyes
13.30: Ál dás – VeperdiZoltán lel kész

Dr. Fa bi ny Ta más püspök, VEpEr di Zol tán lelkész,
Dr. Vis nyEi Or so lya társelnök
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VASÁRNAP

6.00/TenkesRádió(Siklós)
Lélekhangoló
Az Evan gé li kus Rá dió misszió
össze ál lí tá sa
(www.tenkesradio.hu)
9.30/DunaTv
Élőegyház (vallásihíradó)
10.04/Kossuthrádió
Evangélikusistentisztelet
közvetítéseDebrecenből
Igét hir det: Ba lázs Vik tó ria
lel kész
10.15/m1
KérdésekaBibliában
10.30/m1
Reformátusmagazin
10.55/m1
Evangélikusifjúságiműsor
11.30/m1
Tiszáninnenireformátus
gyűjtemény
15.50/m2
Magyarországtörténete

HÉTFŐ

10.00/ToronyRádió
(Békés)
Lélekhangoló
Az Evan gé li kus Rá dió misszió
össze ál lí tá sa
10.00/Bartókrádió
Hang-fogó
Ben ne: Hum mel: D-dúrmise
12.05/DunaWorld
100évetörtént
Hogy mik van nak…!
14.25/m1
Aszövetség
Bib lia-ve tél ke dő
19.49/Kossuthrádió
Jóéjszakát,gyerekek!
Bab Ber ci ka land jai
20.00/PaxTv
Amitőlünktelik
Pin tér Bé la kon cert je
23.35/m1
Múlt-kor
(történelmimagazin)

KEDD

10.50/DunaTv
1könyv
14.00/Bartókrádió
Ahétzeneszerzője:
GabrielFauré
Egy há zi mű vek, vi lá gi 
kó ru sok
15.20/m2
Hogyvolt!?…
Tö rő csik Ma ri te le ví zi ós
mun kái
20.15/m1
Istenhoztaazistenháta
mögött
(franciafilmvígjáték,
2008) (102’)
21.00/Filmmúzeum
Aszakasz
(angol–amerikaiháborús
filmdráma,1986) (120’)
21.30/DunaTv
Garázs
(írjátékfilm,2007) (82’)

SZERDA

13.30/Kossuthrádió
„Tebennedbíztunkeleitől
fogva…”
A re for má tus egy ház fél órá ja
15.05/m2
RejtélyesXX.század
Kun Mik lós tör té nész mű so ra
16.10/DunaTv
Oslo,atengervárosa
(magyarismeretterjesztő
film)
21.00/PaxTv
Énvagyokazút!
(evangélizációsműsor)
21.30/DunaWorld
Cocteau:Rettenetesszülők
(magyartévéfilm,1982) (90’)
21.30/DunaTv
Cselek
(lengyeljátékfilm,2007) (92’)
0.10/m1
Zegzugostörténetek
A Köz tár sa ság út Vá con

CSÜTÖRTÖK

5.20/m1
Hajnaligondolatok
15.05/DunaWorld
Kép-alkotás–Karátson
Gáborműhelyében
(magyardokumentumfilm)
19.35/Bartókrádió
ANemzetiFilharmonikus
Zenekarkoncertje
Ben ne: Bruck ner: TeDeum
22.00/MáriaRádió
(Budapest)
Gazdálkodjhittel!
A Sa pi en tia Szerzetesi Hit tu do -
má nyi Fő is ko la ke resz tény köz -
gaz dász mű he lyé nek mű so ra 
22.30/m1
November
(amerikaifilmdráma,
2004) (78’)
23.55/DunaTv
Pengető–KoncertekazA38
hajón (magyarkoncertfilm)
Kis pál és a Borz

PÉNTEK

10.00/Bartókrádió
Hang-fogó
Ben ne: Ja ná cek: Esz-dúrmise
15.10/DunaTv
TíztáncEurópa-bajnokság,
Kistelek–2011
(magyarszórakoztatófilm)
18.00/ViasatHistory
Händel–Egypopbálvány
élete
(dokumentumfilm)
21.30/DunaWorld
Csontváry
(magyarjátékfilm,1979)
(105’)
22.00/PaxTv
Felekezetközizsoltárolvasás
(beszélgetéssorozat)
23.35/DunaTv
Kézjegy
Sebő Fe renc
24.00/Bartókrádió
EBUJazz
Bobby Mc Fer r in kon cert je

SZOMBAT

6.25/DunaTv
AzÓtestamentum
(olaszsorozat)
9.00/m2
ABibliagyermekeknek
–Újszövetség
12.15/DunaTv
Határtalanulmagyar
14.00/m2
Borsnéni
(mesejáték)
18.30/Kossuthrádió
Mentésmásként
(művészetifigyelő)
20.15/m1
Adal
Eu ro ví zió 2012
– Nem ze ti dön tő
22.00/m1
Azöldsárkánygyermekei
(magyarfilm,2010) (93’)
23.10/DunaTv
Rumba
(franciajátékfilm,2008) (74’)

VASÁRNAP

8.05/MR6–Arégiórádiója
Zsinatoló
(vasárnapiökumenikus
műsor)
9.00/DunaTv
Istenkezében
Evan gé li ku sok Nagy vá ra don
10.00/DunaTv
Világ-nézet
Ke reszt és toll
10.04/Kossuthrádió
Reformátusistentisztelet
közvetítéseDégről
Igét hir det: Im re Bá lint
espe res
10.15/m1
Evangélikusmagazin
(is mét lés: 13.20 / m2)
10.45/m1
Evangélikusifjúságiműsor
19.35/Bartókrádió
AzMRÉnek-ésZenekarának
hangversenye
Ver di: Négyáhítatosének

VAsárnApTÓLVAsárnApIG
Ajánlóarádióésatelevízióműsoraibólfebruár5-étőlfebruár12-éig

va sár nap (feb ru ár 5.)
Pál ír ja: Haazonbantevadolajfalétedrebeoltattálközéjük,ésazolajfagyö-
kerénekéltetőnedvébőlrészesültél,nedicsekedjazágakkalszemben.Hamég-
isdicsekszel:nemtehordozodagyökeret,hanemagyökértéged. Róm 11,17–
18 (Ézs 11,10; Mt 20,1–16; 1Kor 9,24–27; Zsolt 124) Uram, be val lom, hogy időn -
ként büsz ke ség gel és gőg gel tölt el az, hogy a kö ve tőd va gyok, pe dig te min -
dig is óv tál at tól, hogy ha son lít gas sam ma gam má sok hoz, és sa ját ki vá ló sá -
gom nak tu laj do nít sam azt, hogy ke resz tyén va gyok. Fi gyel mem ma ar ra irá -
nyí tod, hogy nincs mi vel di cse ked nem, csak az zal, hogy te meg szó lí tot tál,
át ölel tél sze re te ted del, hor do zol a min den na pi küz del mek, ki hí vá sok, fel ada -
tok kö zött, és szá mo lat la nul árasz tod rám ál dá sa i dat. Bo csásd meg ön hitt -
sé ge met, és adj ne kem há lás szí vet, té ged di csé rő aj ka kat!

Hét fő (feb ru ár 6.)
NemazÚrkezerövidahhoz,hogymegsegítsen,nemazőfülesüketahhoz,
hogymeghallgasson,hanematibűneitekválasztottakeltiteketIstenetektől.
Ézs 59,1–2 (1Kor 6,9; Lk 19,1–10; 1Kor 10,14–22) Uram, be val lom, sok szor
há bor gok, ha nem jön vá lasz imád sá gom ra, s nem ér ke zik meg a meg ol dás,
ami re annyi ra vá rok. El fe lej tem, hogy ön vizs gá la tot tart sak, és in kább rád
ne hez te lek, ami ért nem se gí tesz. Ma ar ra mu tat tál rá, hogy mek ko ra aka -
dá lyok, mi lyen bű nök vá lasz ta nak el tő led, me lye ket fel kell is mer nem és le
kell ten nem Krisz tus ke reszt jé hez. Bo csásd meg ön hitt sé ge met, és vedd el
vét ke i met!

kedd (feb ru ár 7.)
Jézusfelkelt,ráparancsoltaszélre,ésaztmondtaatengernek:„Hallgassel,
némuljmeg!”Éselálltavihar,ésnagycsendességlett.Mk 4,39 (Zsolt 93,4; Zsid
12,12–17; 1Kor 10,23–11,1) Uram, be val lom, na gyon fé lek eb ben a nagy vi har -
ban, mely ben éle tem ha jó ja hány ko ló dik, és né ha úgy ér zem, el nyel nek a hul -
lá mok. Én olyan ki csi va gyok, s a vi har olyan nagy! De ma em lé kez tet tél ar -
ra, hogy te erő sebb és ha tal ma sabb vagy a kö rü löt tem tom bo ló erők nél, s te
egyet len sza vad dal bé kes sé get, biz ton sá got, szél csen det tudsz te rem te ni. Bo -
csásd meg kis hi tű sé gem, és csen de sítsd el azt, ami vi ha ros kö rü löt tem!

Szer da (feb ru ár 8.)
Ráépültetekazapostolokésaprófétákalapjára,asarokkőpedigmagaKrisz-
tusJézus,akibenazegészépületegybeilleszkedik,ésszenttemplommánö-
vekszikazÚrban,ésakibentiisegyüttépültökazIstenhajlékáváaLélekál-
tal. Ef 2,20–22 (Dán 9,17; Mt 10,40–42; 1Kor 11,2–16) Uram, be val lom, sok -
szor el fe lej tem, hogy ré sze va gyok egy na gyobb egy ség nek, an nak a kö zös -
ség nek, amely nek tag ja it te kap cso lod össze és egye sí ted. Ma em lé kez tetsz
azok ra az apos to lok ra és pró fé ták ra, akik Is ten meg vál tó aka ra tát, min ket
ke re ső sze re te tét hir det ték, s eszem be jut ta tod hí vő elő de in ket és más fe -
le ke ze tű test vé re in ket is, akik kel a Szent lé lek mun ká ja ál tal együtt al kot juk
egy há za dat. Kö szö nöm, hogy ré sze le he tek an nak a temp lom nak, mely nek
az Úr Jé zus a sa rok kö ve!

Csü tör tök (feb ru ár 9.)
Tanúsítsatokirántukszeretetet. 2Kor 8,24 (Ézs 58,10; 1Kor 3,/1–3/4–8; 1Kor
11,17–22) Uram, be val lom, sok szor sze re tet len va gyok má sok kal. Van, ami -
kor azért, mert így re a gá lok a bán tás ra, de van, ami kor a jót vi szon zom rosszal.
Pe dig te nem er re ta ní tot tál, nem ilyen pél dát ad tál! Bo csásd meg sze re tet -
len sé ge met, és se gíts, hogy sze re te tet ta nú sít sak azok iránt, akik kel a mai na -
pon ta lál ko zom!

Pén tek (feb ru ár 10.)
Krisz tus mond ja: „Énvagyokaszőlőtő,tiaszőlővesszők:akiénbennemma-
rad,ésénőbenne,azteremsokgyümölcsöt,mertnélkülemsemmitsemtud-
tokcselekedni.” Jn 15,5 (Ézs 11,1; Jn 2,13–22; 1Kor 11,23–26) Uram, be val lom,
ag gó dom sok min de nért, hogy meg ma rad-e a ne héz sé gek el le né re, és át vé -
sze li-e a vál sá got, de rit kán jut eszem be, mennyi re fon tos, hogy énmeg ma -
rad jak te ben ned. Sza vad szí ven ütött, mert ta pasz ta lat ból tu dom, mi lyen az,
ami kor sem mi re sem ju tok, ami kor nin cse nek gyü möl cse im, vagy ha van nak
is, íz te le nek. Most en nek okát mu tat tad meg ne kem: az, hogy meg vál toz tam,
és nem ra gasz ko dom annyi ra hoz zád, mint ko ráb ban, ami kor hit re ju tot tam,
és ér ted ég tem. Bo csásd meg hűt len sé gem, és vonj új ra ma gad hoz!

Szom bat (feb ru ár 11.)
Urunk,addmegszolgáidnak,hogyteljesbátorsággalhirdessékigédet.Ap Csel
4,29 (Jer 31,7; 1Kor 1,26–31; 1Kor 11,27–34) Uram, be val lom, hogy sok szor
hi á ba is me rem fel azo kat a hely ze te ket, ami kor bi zony sá got kel le ne ten nem
ró lad, még sem szó lok, mert fé lek, hogy ki ne vet nek, le néz nek a hi tem mi -
att. Pe dig ez sem mi ah hoz a meg aláz ta tás hoz, bán tal ma zás hoz ké pest, ami
a ta nít vá nyo kat ér te, s ah hoz az élet ve szély hez, ami vel ma is szá mol ni uk kell
más or szá gok ban a ke resz tyé nek nek. Bo csásd meg gyá va sá gom, és adj ne -
kem bá tor sá got és kész sé get, hogy hir des sem igé det, ami kor er re le he tő sé -
get adsz!

g Hu lEj Eni kő

Újnap– újkegyelemHÍREK, HIRDETÉSEK

F i z e s s e n  e l ő  l a p u n k r a !

APRÓHIRDETÉS

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.

Ked vez mé nyes üdü lés, 4 nap, svéd -
asz ta los ét ke zé sek kel; Gyu lán: 23 500
Ft, Za la ka ro son: 26 500 Ft. Kis bér To -
u rist. Tel.: 34/352-700.

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

RadosnéLengyelAnna
országosfelügyelő-helyettes,

aDéliEgyházkerületfelügyelője

h i R d E t é s

GyÁSZ HÍR
Fá jó szív vel tu dat juk mind azok kal, akik is mer ték és sze ret ték, hogy dr.
HaásLászló éle té nek 87. évé ben el hunyt. Te me té se 2012. feb ru ár 3-án
14.45-kor lesz Bu da pes ten, az Óbu dai te me tő ben. 

Agyászolócsalád

evan gé li kus is ten tisz te let a ma gyar rádi ó ban
Február 5-én, het ve ned va sár na pján 10.04-től is ten tisz te le tet hall ha tunk
a Kos suth rá dió hul lám hosszán Debrecenből. Igét hir det BalázsViktória
lel kész.

A Bib lia Szö vet ség lel ki kon fe ren ci át ren dez feb ru ár 20–24. kö zött a be -
rek für dői Meg bé ké lés Há zá ban. Rész vé te li díj sze mé lyen ként 25 000 Ft.
A szer ve zők sze re tet tel vár ják az ér dek lő dő ket. Tá jé koz ta tás, je lent ke -
zés: Bib lia Szö vet ség, 2119 Pé cel, Kál vin tér 2/B; bsz@bib lia szov.hu; te -
le fon: 28/452-334.

h i R d E t é s


