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Közöshangon f 6.oldal
InterjúKlausDouglass-szal f 8.oldal
Találkozásokakútnál f 8.oldal
Halálbólmerítők f 10.oldal
Ördögikörben f 11.oldal
Azeperjesivértörvényszék f 14.oldal

„Én cé gé res bű nö ket kö vet tem el, 
de Jé zus azt mond ja, hogy »abűnaz,hogynem
hisznekénbennem«. És min den en nek 
a kö vet kez mé nye: az is, ha va la ki rab ló lesz, 
és az is, ha nem jár gyü le ke zet be.”
Beszélgetésavácibörtönegyikrabjával f 11.oldal

„Jé zus nem meg is te nült em ber, 
ha nem em ber ré lett Is ten. Em ber so ha
nem is te nül het meg, és sem mi lyen 
lel ki vagy más evo lú ció ered mé nye ként
sem vál hat is te ni lénnyé.”

Avasárnapigéje f 2.oldal

„Mi vel a ke resz tény könnyű ze né hez ele ve 
a tra di ci o ná lis gyü le ke ze ti ének lés el len pó lu sa ként
vi szo nyu lunk, nem áru lunk el új don sá got az zal,
hogy a gi tá ros-do bos di cső í té sek hát te ré ben 
egy faj ta zsi ge ri el len ál lás hú zó dik meg.”

Egyházzen-e? f 7.oldal

Gáncs Pé ter

„Akinemlátottvízmerítőünnepet,az
nemlátottmégörömünnepet” – ír ja
a Talmud. Aki el lá to ga tott Fo nyód -
li get re, a 9. Szél ró zsa or szá gos evan -
gé li kus if jú sá gi ta lál ko zó ra, négy na -
pon ke resz tül a sza ba dí tó Jé zus Krisz -
tus for rá sá nál át él het te a kö zös és az
egyé ni me rí tés sem mi vel sem pó tol -
ha tó örö mét.

Az im már ti zen hat esz ten dős Szél -
ró zsát bát ran ne vez het jük egy há -
zunk leg ígé re te sebb meg úju lá si,
misszi ói moz gal má nak, amely fo ko -
za to san ki nö vi gyer mek be teg sé ge it,
oly kor ka ma szos ki len gé se it, és nagy -
ko rú vá cse pe re dik. Mint aki 1996
óta fél tő sze re tet tel, nagy öröm mel és
re mény ség gel kí sé rem a szél ró zsa -
bim bó ki nyí lá sát, fe le lő sen ál lí tom,
hogy az idei ta lál ko zó több te rü le ten
is mi nő sé gi elő re lé pést ho zott. 

Ele i től kezd ve igye kez tünk jó -
val töb bet és mást fel kí nál ni, mint
csu pán egy jó nyá ri bu lit. A ko ráb -
bi ta lál ko zók bib li ai ih le té sű mot tói
is min dig evan gé li u mi, misszi ói
töl tést hor doz tak, mi köz ben pró bál -
tuk ki hasz nál ni az adott hely szí nek -
ben rej lő sze ku lá ris kon tex tust. Így
lett pél dá ul fő té má vá 2008-ban
Kő sze gen a ha tár kér dés, 2010-ben
Szar va son pe dig a kö zép pont meg -
ta lá lá sa.

Az idei hely szín- és té ma vá lasz tás
az ed di gi leg zse ni á li sabb te li ta lá lat.
A Ba la ton kí nál ta kép, a me rí tés ősi,
bib li ai mo tí vu ma ko moly teo ló gi ai
tar tal mat, mély sé get ka pott. Bár a
fesz ti vál mot tó ja végül nem az „Evezz
amélyre” jé zu si bá to rí tás lett, de a
spi ri tu á lis al kal mak, „me rí té sek” le -
he tő sé get te rem tet tek az iga zi lel ki el -
mé lyü lés re és gaz da go dás ra. 

A Szél ró zsák tör té ne té ben ta lán
elő ször si ke rült iga zi hang súlyt ad ni

már a nyi tó is ten tisz te let nek is. Nem
egy sze rű en a gyü le ke zés, a meg ér ke -
zés, a sá tor ve rés al kal ma volt, ha nem
olyan spi ri tu á lis fel ütés, amely után
min den ki ben fel éb redt a vágy a foly -
ta tás ra, az el mé lyü lés re. Teo ló gi ai
szem pont ból fan tasz ti kus ívet ka pott
a ta lál ko zó: a szer dai ke resz te lé si is -
ten tisz te let től, a dé zsá tól in dul tunk,
hogy va sár nap ra meg ér kez zünk a
ke he lyig, az ün ne pi úr va cso rai kö zös -
ség be. Két szent sé günk, az egy sze ri
és meg is mé tel he tet len is te ni kez -
det, a ke reszt ség, va la mint az új ra
meg új ra meg él he tő is te ni kö zös ség,
az úr va cso ra aján dé ka i nak öle lé sé ben
tölt het tük ezt a négy na pot.

Emel lett a reg ge li, es ti igei meríté-
seknél is bő ség gel fris sül het tünk a
sza ba du lás for rá sá ból. Há lás va gyok,
hogy a szol gá ló ige hir de tők és if jú sá -
gi cso por tok szel le mes kre a ti vi tás sal
tet ték vi zu á lis él ménnyé is az ige
öröm üze ne tét. (Re mé lem, hogy a
re giszt rá ci ó nál ka pott ku la csunk -
ban sok-sok fris sí tő öt let csep pet vit -
tünk ha za ott ho ni gyü le ke ze tünk be
– aszá lyo sabb idők re…)

A spi ri tu á lis el mé lyü lést szol gál ták
a reg ge li me rí té se ket kö ve tő bib lia ta -
nul má nyok ne ves né met, oszt rák és
finn elő adók kal. Itt is re mek volt a nyi -
tány, az el ső reg ge len KlausDouglass
bá to rí tá sa, aki ar ra biz ta tott, hogy
mer jünk sas ként fe lül emel ked ni min -
den na pi ki csi nyes gond ja in kon. Higy-
gyük el, hogy szárny ra kel he tünk, re -
pül he tünk a vi lág vi lá gos sá gá nak fé nyé -
ben és fé nyé vel. Urunk fel akar min ket
sza ba dí ta ni! Mi re? A szol gá lat ra!

Im már a ki len ce dik Szél ró zsá mon
új ra ezt a fel sza ba dí tó él ményt él het -
tem át. Ki kell tud nunk sza kad ni a hét -
köz na pok fog sá gá ból! Meg kell ta nul -
nunk együtt ün ne pel ni, hogy friss
erőt, hi tet, re mény sé get és sze re te tet
me rít ve, fel töl te kez ve tér hes sünk
vissza a szol gá lat ba. Re mé lem, egy re

több lel kész és nem lel kész szol ga tár -
sam is me ri fel ezt az ál dott re kre á ci -
ós le he tő sé get. Hi szen tör vény sze rű,
hogy aki nem me rít, az előbb- utóbb
ki me rül, le me rül, el me rül… 

Kö szön jük Mesterházy Balázs
Szél ró zsa-atyá nak és sok száz lel kes,
ön kén tes mun ka tár sá nak, hogy éjt
nap pal lá té ve, a ki me rü lés ha tá rá ig
dol goz tak ér tünk, hogy mi – több
mint ké tez ren – öröm mel me rít -
hes sünk a sza ba du lás ví zé ből.

Há la Is ten nek, a me rí tés le he tő sé -
ge nem ért vé get a jú li us 22-i zá ró is -
ten tisz te let tel. A ta lál ko zó ra meg je lent
„spi ri tu á lis ku lacs ban”, a Meríts! cí met
vi selő me di tá ci ós és imád ságos kö tet -
ben út ra va ló ként sok-sok fris sí tő
kor tyot gyűj tött össze a szer kesz tő,
SzabóLajos.Nem csak a Ba la ton nál,
nem csak a Szél ró zsa nagy csa lád já -
ban le het új ra töl tőd ni. A nyár, az esz -
ten dő va sár nap ja még nem ért vé get. 

A sza ba du lás for rá sa bár hol fel bu -
zog, ahol fel fe dez zük a min dig kéz -
nél lé vő me rí tő edényt, amely nem
más, mint a két ke zünk. Ha imá ra
kul csol juk, nem fo gunk üres szív vel,
ki szá radt lé lek kel ve ge tál ni, ha nem a
zsol tá ros Dá vid hoz ha son ló an meg -
újul hat if jú sá gunk, és szárny ra ke -
lünk, mint a sa sok.

AszerzőaMagyarországiEvangéli-
kusEgyházelnök-püspöke

Dézsátólakehelyig

„Teológiaiszempontból
fantasztikusívetkapott
atalálkozó:
aszerdaikeresztelési
istentisztelettől,
adézsátólindultunk,
hogyvasárnapra
megérkezzünkakehelyig,
azünnepiúrvacsorai
közösségbe.

MesterházyBalázs„Szélrózsa-atya”azifjúságitalálkozónyitóistentiszteletén
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Szerkesztette: Szabó Lajos

Luther Kiadó

Meditációk 
és imádságok 
fiataloknake R T !í s

A Szélrózsa
könyve:

MERÍTS!
[belőle]

„Nem lehet kevesebb az ambí-
ciónk, mint a maga területén
az angol mesterszakácsé: fel-
kelteni az érdeklődést, meg-
szereHetni az emberekkel Jé-
zus Krisztus evangéliumát.
Ha be tudjuk mutatni azt, ami
a mi kincsünk, örökségünk,
tradíciónk, akkor a következő
generáció is szívesen fogadja
be, lelkesen viszi tovább – hi-
szen a sajátjává válik.”

M E R ÍT S !
SzerkeszteHe: Szabó Lajos
150 x 210 mm, 152 oldal
kartonált – Ára: 980 Ft

Könyvbemutató:
csütörtök, 12:30
Korsó Sátor
GÁNCS PÉTER

Látogass el sátrunkhoz, és kiadvá-
nyaink közül egyet féláron vásá-
rolhatsz meg! / LUTHER KIADÓ

Az Evangélikus Élet szer kesz tő jé -
nek – a nél kü löz he tet len al vást fi gye -
lem be vé ve – nem egé szen más fél
nap állt ren del ke zé sé re, hogy a Fo -
nyód li ge ten va sár nap dél ben vé get
ért 9. Szél ró zsa or szá gos evan gé li kus
if jú sá gi ta lál ko zón fo tó zó kol lé gák
hat ezer-öt száz (6500!) fel vé te le kö zül
ki vá lo gas sa a „Szél ró zsa-lap szám”
cik ke i hez il lő ké pe ket. Köz ben per -
sze a fel kért szer zők be ér ke ző írá sa it
is át kel lett „néznie”…

Mi előtt az ol va só ízet len ön saj nál -
ta tás sal vá dol ná e so rok író ját, si e tünk
elő re bo csá ta ni, hogy az 5–13. ol da la -
kon fel lel he tő Szél ró zsa-mel lék let
szer kesz té sé nek édes ter hét – most el -
ső íz ben – át ru ház tuk la punk két he -
ten te je lent ke ző if jú sá gi ol da lá nak
szer kesz tő jé re, Vitális Juditra. Ha
azon ban meg je gyez zük, hogy gye sen
lé vő szer kesz tő sé gi tit ká runk egy öt hó -
na pos kis le ány édes any ja ként vál lal ta
el a szer kesz tői fel ada tok ér de mi ré szét,
ak kor ta lán leg kri ti ku sabb ol va só ink is
el hi szik, hogy hi va tás tu datban, il let ve
szol gá lat kész ség ben fe le ke ze tünk
egyet len he ti lap já nak kol lek tí vá ja to -
vább ra sem szen ved hi ányt. 

Igaz, kol lé gán kat – aki vi ta li tá sá ból
édes anya ként sem ve szí tett – an nak
tu da tá ban kér tük fel, hogy sej tet tük:
mű vész ta nár fér je mel lett az if jú sá gi ol -
dal ro vat ve ze tő jé re – LászlóJenőCsa-
bára –, va la mint az EvÉlet if jú mun -
ka tár sa i ra – BallaMáriára,Károly
GyörgyTamásra és KinyikAnitára–
is bát ran tá masz kod hat, nem szól va
né hány kül ső mun ka társ ról.

Az idei if jú sá gi ta lál ko zó tük rét te -
hát if jú toll for ga tók tart ják az EvÉlet

– nem fel tét le nül fi a tal – ol va sói
elé. Sze ret ném hin ni, hogy nem csak
a „szu per vi z o ri ké nye lem” mi att
érez he ti úgy a fő szer kesz tő: mi ként
egy há zunk nak, úgy he ti la punk nak is
van (le het) jö vő je – ha van (lesz) ol -
va só ja…

Ami vi szont a döb be ne tes mennyi -
sé gű fo tót il le ti, nos, azt leg in kább
két ség kí vül azok a Szél ró zsán részt
vett if jak él vez he tik, akik igény be ve -
szik a ta lál ko zó prog ram fü ze té hez –
ki adónk, il let ve a Digitalstand.hu
jó vol tá ból – mel lé kelt, egy hó na pos
in gye nes „elő fi ze tés re” jo go sí tó ku -
pont. Az EvangélikusÉlet di gi tá lis ki -
adá sa ugyan is nem csu pán a nyom -
ta tott lap szám cik ke it tar tal maz za.
Ha min den igaz, va sár nap tól (jú li us
29-étől) az ol da la kat il luszt rá ló fo tók -
ra kat tint va to váb bi fel vé te lek tu cat -
ját csal hat ják elő az ér dek lő dők – rá -
adá sul „nyom da hi bák tól” men tes,
ki vá ló mi nő ség ben. (Ez a le he tő ség
per sze mind azok szá má ra ad va van,
akik a Digitalstandonmeg vá sá rol ják
je len lap szá mun kat.)

Il le nék, tu dom, hogy il le nék evan -
gé li u mi üze net tel zár ni az el ső ol dal -
ra „szo rult” fő szer kesz tői mon dan -
dót, de e he lyütt ha akar nánk, sem
tud nánk lel ke sí tőbb üze ne tet tol -
má csol ni a szom szé dos ha sá bo kon
ol vas ha tó el nök-püs pö ki „hely zet je -
len tés nél”. 

Így csu pán ön ma gun kat tud juk
idéz ni egy ko ráb bi találkozó elé írt ve -
zér cik künk ből: egy Szél ró zsa nem tud
olyan rosszul si ke rül ni, hogy ne le -
gyen na gyon jó.
g T. Pin tér Ká roly főszerkesztő

Szolgálatiközlemény
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Nincs új a nap alatt! Már Já nos apos -
tol is ta pasz tal ta, hogy olya nok is
nagy szám ban ér dek lőd nek Jé zus iránt,
akik nem az egy há zat te kin tik a ró la
szó ló in for má ció hi te les for rá sá nak. 

So kan vol tak, akik ha Jé zus ról akar -
tak hal la ni, nem a gyü le ke ze tet ke res -
ték fel, és nem a még élő öreg apos -
tolt fag gat ták, ha nem olyan ta ní tók
kö ré gyűl tek, akik azt ál lí tot ták ma -
guk ról, hogy is me rik Jé zus nak azo kat
a tit kos ta ní tá sa it, ame lye ket az egy -
ház nem oszt meg a hí vők kel. Ezek kö -
rül a – Já nos ál tal ha mis pró fé tá nak
ne ve zett – ta ní tók kö rül jöt tek lét re a
ma gu kat igaz ke resz tény nek val ló és
az egy há zat el uta sí tó gnosz ti kus kö -
zös sé gek, ame lyek lé lek szá ma az el ső
szá za dok ban ve te ke dett az apos to li
ha gyo mányt kö ve tő egy há zé val. 

De nincs új a nap alatt! Ma nap ság
az ezo té ria „ke resz tény” irány za ta ként
él to vább a gnosz ti ciz mus. Ta ní tá sa it
ma is az Újszövetséghez nem tar to zó
– fel fo gá sa sze rint a „go nosz egy ház”
ál tal „ki cen zú rá zott” –, óko ri gnosz -
ti kus szer zők ira ta i ra ala poz za. „Pró -
fé tái” kü lön bö ző ezo te ri kus klu bok -
ban tar ta nak elő adá so kat, nagy szá mú
hall ga tó ság előtt. Írá sa i kat is az ezo -
te ri kus ki adók pub li kál ják. 

Elő adá sa ik ra nagy szám ban gyűl -
nek össze olyan, Jé zus és ta ní tá sa
iránt ér dek lő dő em be rek, akik az
egy há zat zsi ger ből el uta sít ják, a pa -
po kat meg ve tik, a temp lo mo kat nagy
ív ben el ke rü lik. De nem rit kán gyü -
le ke zet hez tar to zó ke resz té nyek ér -
dek lő dé sét is fel kel ti az ilyen iro da -
lom, és még az is elő for dul, hogy egy-
egy gnosz ti kus elő adá sá ra is el men -
nek. Az ott hal lot ta kat pe dig meg pró -
bál ják be épí te ni a ma guk hi té be,
mint egy ár nyal va, szí nez ve azt az

evan gé li u mot, ame lyet a lel ké szük
ige hir de té se i ben hal la nak. 

De mi is volt Já nos apos tol prob lé -
má ja a mun kás sá ga ide jén már lé te ző
„ke resz tény” gnó zis ha mis pró fé tá i val? 

Já nos egy tar tal mi és egy tü neti okot
is meg je löl, ame lyek alap ján min den
ol va só ját óv ja et től az irány zat tól. A
tar tal mi ok teo ló gi ai. A ke resz tény nek
mon dott gnó zis szer te ága zó ta ní tá -
sá ban kö zös alap nak te kint he tő, hogy
Jé zus szár ma zá sát, Is ten és em ber vol -
tát az egy ház tól és az Újszövetségtől
el té rő en ér tel me zi. Já nos is ezt eme li
ki a gnó zis tar tal mi is mer te tő je gye -
ként. „AzIstenLelkéterrőlismeritek
meg:amelyiklélekvallja,hogyJézus
Krisztustestbenjöttel,azIstentőlvan.
AmelyiklélekpedignemvalljaJézust,
aznemazIstentőlvan.”Más szó val:
aki vall ja, hogy Jé zus olyan em ber, aki -
ben Is ten tes te sült meg, az Is ten Lel -
ke sze rin ti ta ní tó. 

A gnosz ti ku sok is val lot ták ugyan,
hogy Jé zus Is ten Fia, de ezt úgy ér tet -
ték, hogy mint min den em ber, ő is Is -
ten gyer me ke ként szü le tett a vi lág -
ra. Vi szont azt tar tot ták, hogy a tes -
té ben la kó lé lek – több meg tes te sü -
lés so rán – em be ri lé lek ből is te ni lé -
lek ké fej lő dött, és ami kor utol já ra Jé -
zus ként öl tött tes tet, már is ten né vált
em ber ként jött a vi lág ra. Ta ní tá sá nak
lé nye gét pe dig ab ban lát ták, hogy
meg mu tat ta: őt kö vet ve mi ként vál -
hat min den em ber is ten né. 

Ez zel ál lít ja szem be Já nos apos tol az
egy ház hi té nek – mint egy út tal a ke -
resz tény hit nek – alap té te lét: Jé zus
nem meg is te nült em ber, ha nem em -
ber ré lett Is ten. Em ber so ha nem is te -
nül het meg, és sem mi lyen lel ki vagy
más evo lú ció ered mé nye ként sem
vál hat is te ni lénnyé. 

Is ten nek kel lett Jé zus ban em ber -
ré len nie ah hoz, hogy Is ten és em ber
egy más sal kö zös ség be ke rül hes sen.
Így mi csak hit ál tal, ke gye lem ből,
min den ér dem nél kül, aján dék ként
ré sze sed he tünk az is te ni ter mé szet -
re jel lem ző örök éle t ben, de se lel ki,
se más mi lyen fej lő dés sel nem ér het -
jük el. Ez pe dig a va ló di ke resz tény hit
bot rány kö ve az egy kor nyíl tan, ma
pe dig az ezo té ria kön tö sé ben meg je -
le nő gnó zis szá má ra. 

Já nos apos tol ez után a gnosz ti kus,
ezo te ri kus ha mis pró fé ta ság tü ne ti je -
le i re tér: „AszeretetIstentőlvan,és
akiszeret,azIstentőlszületett,ésis-
meriIstent;akipedignemszeret,az
nemismertemegazIstent;mertIs-
tenszeretet.”

A gnosz ti kus kö zös sé ge ket sok fé le -
kép pen le het jel le mez ni, de egy kö zös
vo ná suk biz to san van: nemszeretetkö-
zösségek. Ter mé sze te sen be szél nek
sze re tet ről, de nem élik a sze re te tet, és
nem a sze re tet tart ja őket össze, ha nem
el ső sor ban a „tit kos tu dás” irán ti szom -
ju kat ki elé gí tő „mes te rük” te kin té lye.
Má sod sor ban pe dig az össze fo gás
szük sé ges sé ge az ön ma guk szá má ra
kre ált kö zös el len ség, az egy ház és a ju -
da iz mus el le ni harc ban. 

Az óko ri gnosz ti ku sok és mai,
ma gu kat ezo te ri kus ként meg ha tá ro -
zó kö ve tő ik az egy ház ál tal kép vi selt
– sze rin tük el ső sor ban Saul rab bi, ali -
as Pál apos tol ál tal meg ha mi sí tott –
ke resz tény sé get a szá muk ra min de -
nek fe lett gyű lö le tes ju da iz mus „meg -
ke resz telt” vál to za tá nak te kin tet ték
és te kin tik. 

A ré gi és új gnó zis min de nek sze -
re te tét pré di ká ló, de az egy ház és a
ju da iz mus el leni gyű lö let től li he gő
„pró fé tá i ról” Já nos apos tol egy szer s

min den kor ra le ránt ja a lep let: „aki
pedignemszeret,aznemismertemeg
azIstent”.

A gnózis ma gya rul is me re tet, tu -
dást je lent. Kö ve tői azt tart ják ma -
guk ról, hogy Is ten is me re té vel és
min den tit kos tu dás sal bír nak. Já nos
gnó zis sal szem be ni ér ve lé se ezért
véd he tet len: aki va ló ban meg is mer -
te Is tent, te hát igaz is me re te van, an -
nak sze re tet ben kell él nie, mert Is ten
sze re tet, és őt csak sze re tet ben, a sze -
re tet Szent Lel ké től át hat va le het
meg is mer ni. 

Más szó val a sen kit ki nem re kesz -
tő sze re tet ma ga az a meg is me rési fo -
lya mat, amely az em ber hez Is tent kö -
zel hoz za, és amely ál tal Is ten mind -
ab ban ré sze sí te ni tud ja az em bert,
ami az övé: az igaz sá got, a va ló di is me -
re tet és a rom lan dó ság nak alá nem ve -
tett örök éle tet is be le ért ve. 

De a sze re tet ben Is ten még en nél
is töb bet ad: nem csak mind ab ban ré -
sze sít, ami az övé, de ön ma gát is ne -
künk aján dé koz za, úgy, hogy Krisz -
tus tes té nek tag já vá és ez ál tal ön ma -
ga ré szé vé tesz. 

Ez az iga zi „gnó zis”, a „tit kos tu do -
mány”, amely örök ti tok ma rad mind -
azok szá má ra, akik nem sze re tet ben él -
nek, mert en nek is me re té re csak sze -
re tet ál tal és sze re tet ben le het el jut ni. 

Nincs új a nap alatt! „Aki pedig
nemszeret,aznemismertemegazIs-
tent;mertIstenszeretet.”

g Vég he lyi An tal

sZenTHároMságÜnnepeuTán8.vAsárnAp–1jn4,1–8

Istenszeretet,ésszeretetbenismerhetőmeg
AvAsárnApigéje

Ha ne kem kel le ne ír nom, bi zo nyá ra
a kol lek ta imád ság zá ró for mu lá ját
ven ném elő, és ar ról szól nék, mi lyen
fon tos meg erő sí tés ez a mon dat:
„…élésuralkodikmindörökkön-örök-
ké.” Szá mom ra kü lö nös je len tő sé ge
van en nek a hét ről hét re vissza té rő
mon dat nak, amely egy szer re imád -
ság és hit val lás. 

Jé zus Krisz tus, aki több mint
hoz zánk ha son ló em ber, hi szen az
Atyá val és a Szent lé lek kel Is ten, nem
csu pán em lék. Nem a múlt nagy
sze mé lyi sé ge, aki re két ezer év után is
szí ve sen gon dol vissza az egy ház né -
pe, aki ről pél dát ve szünk, aki éle té vel,
ha lá lá val út mu ta tónk. Nem! Ő él és
ural ko dik! Ak kor is, ha meg fe led kez -
nek ró la, ak kor is, ha nem gon dol nak
rá. És igen, ural ko dik! Nem a sors,
nem a po li ti ku sok, nem a pénz- vagy
bank vi lág, nem a ma gas tiszt ség vi se -

lők ural ják a vi lá got, és ural kod nak
raj tunk. Jé zus az Úr, ő ural ko dik. 

Ezt most még csak azok lát ják és
él ve zik, akik az ő erő te ré ben él nek,
de egy szer min den ki szá má ra nyil -
ván va ló vá lesz. S ahogy vall juk a
Niceai hitvallásban: „…ural má nak
nem lesz vé ge.” Le het ezt fi gyel men
kí vül hagy ni, le het úgy él ni, hogy nem
szá mo lunk ve le, de ő él és ural ko dik
mind örök kön-örök ké.

Most azon ban nem ne kem kell ír -
nom, ha nem szol ga tár sa i mon a sor,
hogy ők vall ja nak. A bi zony ság te vők
fel le ge nem a múlt kép ződ mé nye, ha -
nem min den kor (múlt, je len, jö ven -
dő) ta nít vá nya i nak össze tar to zó kö zös -
sé ge. Ta nú ság té te lek kö vet kez nek hát,
ame lyek az is ten tisz te let ki emelt mon -
da ta i hoz kap cso lód nak. Ez azon ban
ép pen azt je len ti, hogy az igé ről szól -
nak, mert – tud juk, ta pasz tal juk, s fon -

tos, hogy tu da to sít suk – a li tur gia az
igé ből épül, sza vai kon cent rál tan tár -
ják elénk Is ten te rem tő, meg szen te lő,
örök élet be ve ze tő sza vát.

A ro vat ve ze tő nem tit kolt szán dé -
ka ez zel a so ro zat tal ép pen az, hogy
egy faj ta mo dell gyűj te ményt kap -
junk. Bár a mai – a mély ségre rit kán
fi gye lő – kor ban nem szok tunk egy-
egy mon da tot el mé lyül ten kós tol gat -
ni, íz lel get ni, ele mez ni vagy ép pen ér -
tel mez ni, még is fon tos, hogy el hagy -
va a fel szí nes dol go kat meg ta nul junk
meg áll ni és időt rá szán va szö ve ge ket
ala po sab ban meg ér te ni.

Me di tá ci ó ra kü lö nö sen al kal mas a
li tur gia szá mos mon da ta. A gyak ran
is mé tel ge tett mon da tok – ha el gon dol -
ko dunk raj tuk – meg nyíl nak, újabb,
gaz da gabb ér tel met nyer nek. Ál ta lá -
ban el sik lunk fe let tük. Hall juk őket, ta -
lán a lel künk mé lyé be ivód nak, de so -
ká ig nem ke rül nek elő, s nem hasz no -
sít juk lel ki éle tünk min den nap ja i ban.
Ha azon ban va la ki se gít min ket jól s
job ban ér te ni, ak kor van rá esé lyünk,
hogy a tu dat alatt el rak tá ro zott mon -
da tok és gon do la tok egy szer re csak él -
ni kezd je nek, és át jár ják az éle tün ket,
gon do la ta in kat, moz du la ta in kat, ha -
tás sal le gye nek dön té se ink re és ma ga -
tar tá sunk ra.

Bi zo nyá ra min den ki más ként kö -
ze lít egy-egy szó hoz, má sok tól el té -
rő en ér tel mez egy-egy mon da tot.
Sok fé le szol gá lat ban ál ló, hely zet ben
élő s bi zo nyá ra más-más lel ki sé gi

irány zat hoz tar to zó lel kész test vé rem
is fog ír ni ro va tunk ba az előt tünk ál -
ló hó na pok ban. Pél dák és mo del lek
áll nak majd előt tünk azért, hogy
nyo muk ba in dul va ben nünk is ki ala -
kul jon az igény ar ra, hogy meg ért -
sünk sok szor el hang zott, de fel nem
fo gott mon da to kat. Se gít sé gük kel
ki ala kul hat a gya kor lat, hogy mi -
ként ve gyünk kéz be, sa já tít sunk el is -
mert, de nem megis mert vagy felis -
mert li tur gi ai for du la to kat.

Pró bál juk ki még a so ro zat kez de -
tén ma gunk is: je gyez zünk meg egy
mon da tot a va sár nap hal lot tak ból,
for gas suk szí vünk ben – Má ria is ezt
tet te az igé vel –, pró bál juk ma gunk -
hoz kö zel en ged ni, el mé lyí te ni. Gon -
dol juk vé gig, hogy az az egy mon dat
mit is je lent ne künk sze mé lye sen, mit
akar mon da ni, mi ért hang zik – eset -
leg szá za dok óta is mé tel ten – az
egy ház ige hall ga tó né pé nek.

Ha ezt meg tesszük, ak kor a most
in du ló cikk so ro zat több lesz mint
újabb in for má ci ók gyűj te mé nye. Esz -
mé lő dés, ahol a holt be tűk meg ele -
ve ned nek, az üres mon da tok meg tel -
nek tar ta lom mal, a sze mély te len ki -
je len té sek sze mé lye sen ne kem szó -
ló be je len tés sé vál nak. Mind eb ben
pe dig – hisszük – a Szent lé lek Úr is -
ten se gít sé günk re van.
g Dr. Ha fen scher Ká roly (ifj.)

Miértfontosnekem?
Lendületadóegyújsorozatelé

régi-újliTurgikus
sArok

Vi lá go kat te rem tő Atyánk! Há lát
adunk ne ked, hogy el küld ted föl -
dünk re szent Fi a dat, hogy meg hal jon
a ke reszt fán. Ál dunk té ged, hogy
el küld ted Lel ke det a pró fé ták nak is,
el küld ted Szent lel ke det az apos to lok -
nak is, és el kül död Szent lel ke det ma
is. Ké rünk té ged, add ne künk is Lel -
ked vi lá gos sá gát, hogy meg tud juk
vizs gál ni a lel ke ket, hogy kü lönb sé -
get tud junk ten ni igaz és ha mis pró -
fé cia kö zött. 

Lel ked ál tal vall juk, hogy Jé zus
Krisz tus test ben jött el kö zénk. Azért
ér ke zett, hogy mennyei or szá go dat
hir des se, és meg vál tónk le gyen.
Őrizd meg hí ve i det at tól, hogy a vi -
lág sze rint él je nek és be szél je nek –
add he lyet te mind annyi unk szá já ba
a te igé det, és adj erőt Lel ked del, hogy
hű sé ge sen kö ves sük Fi a dat egész
éle tünk ben!

Mennyei Atyánk! Te vagy gond vi -
se lőnk, aki mér he tet len sze re tet tel
fenn tar tod és kor mány zod vi lá gun kat.
Ké rünk té ged, mu tasd meg min den
em ber irán ti, sze mély vá lo ga tás nél küli
sze re te te det ab ban is, hogy gon dos -
kodsz ked ve ző idő já rás ról és ter -
més ről a me ző gaz da ság ban, ked ve ző
kö rül mé nyek ről az ipar ban, ke res ke -
de lem ben. Védd az al kal ma zás ban le -
vők mun ka he lye it, tá mo gasd a mun -
ka he lyet ke re ső ket, se géld a nyug dí -
ja so kat, adj re mény sé get a mun ká ba
ál ló fi a ta lok nak és a di á kok nak! Adj
ki lá ba lást az adós ság csap dá ba eset -
tek nek, a vál ság ba ke rül tek nek. 

Min de nek előtt azon ban azért kö -
nyör günk hoz zád, hogy adj ki lá ba -
lást bű ne ink csap dá já ból, lel ki vál -
sá gunk ból. Ra gadj ki a meg vál tás
öröm hí ré vel, és tégy min ket olyan
em be rek ké, akik a te éle tet adó
gyü möl csö det ter mik. Te remts ezért
ben nünk hi tet Jé zus Krisz tus ban,
hogy az ő ke reszt jé nek hí rét és örö -
mét ter jesszük mind a vi lág ban,
mind is me rő se ink, ro ko na ink, csa -
lá dunk kö ré ben.

Urunk, add ne künk a Szent lé lek
vi lá gos sá gát, hogy meg lás suk vét ke -
in ket, és e lá tás bűn bá nat ra in dít son
ben nün ket. Törd össze szí vün ket, és
hajtsd oda tér dün ket Fi ad ke reszt je
elé, hogy fel néz zünk a Gol go tá ra, és
meg ta lál juk ott bű ne ink bo csá na tát
és az örök éle tet. 

Urunk, add ne künk a Szent lé lek
vi lá gos sá gát, hogy meg lás suk és
meg ért sük aka ra to dat. Ér tesd meg
ve lünk, mit akarsz kez de ni éle tünk -
kel, mit akarsz el vé gez ni ál ta lunk eb -
ben a vi lág ban. Add meg ne künk a
Lé lek tisz ta lá tá sát, hogy el iga zod junk
eb ben a vi lág ban is, min de nek előtt
azon ban el iga zod junk a te vi lá god -
ban. Add eh hez Lel ke det és igé det,
szó líts meg min ket, ra gadj meg min -
ket, hogy té ged min de nes tül sze ret -
ni tud junk, hogy ne ked min de nes tül
en ge del mes ked ni tud junk, hogy Fi -
a dat min de nes tül kö vet ni tud juk,
hogy Lel ked min de nes tül ve zé rel jen
min ket már itt, eb ben a vi lág ban is,
majd pe dig örök or szá god ban. Kí sérj
min ket úgy a min den na pok ban ezen
a hé ten is, hogy köz ben sze münk
előtt mind un ta lan a te is te ni táv la tod,
a mennyei, örök ké va ló élet le beg jen!

Oratio
œcumenica

F i z e s s e n
e l ő

l a p u n k r a !

b A li tur gia egyik ere je ab ban rej lik, hogy ob jek tív, adott han gu la tunk tól
nem füg gő, pil la nat nyi ke dély ál la po tunk ál tal nem be fo lyá solt szö ve gei
és ese mé nyei van nak. Ezek min den hely zet ben meg szó lal hat nak, ugyan -
ak kor még is sze mé lyes sé vál hat nak. A kö vet ke ző he tek ben itt, a Régi-új
liturgikussarokke re tei kö zött ezt a ket tős sé get sze ret nénk meg ta pasz -
tal ni és be mu tat ni. „Mi ért fon tos ne kem?” – ezt a kér dést te szik fel ön -
ma guk nak a cik kek szer zői, s az is ten tisz te let ről jól is mert mon da tok
egyi ke kap csán sze mé lyes vá laszt ad nak rá. Szá mos olyan mon dat van,
ame lyet már sok szor hal lot tunk, hi szen a li tur gia egyik esz kö ze ép pen
az is mét lés, így mé lyít el lé nye ges igé ket, gon do la to kat, for du la to kat. A
ro vat ve ze tő te hát a hosszú egy sze mé lyes  so ro zat írása után most át ad -
ja a sta fé ta bo tot a li tur gi át sze re tő, toll for ga tó tár sa i nak, hogy vall ja nak.

e v a n g e l i k u s e l e t . h u
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Em lé kez ni azért fon tos, hogy a ka pasz ko dót lás -
suk – mond ta Zsid 13,7–8 alap ján tar tott pré -
di ká ci ó já ban a püs pök –: azt a Jé zus Krisz tust,
aki teg nap, ma és mind örök ké ugyan az. „Ér de -
mes fel fe dez ni az előt tünk jár tak hi tét – fo gal -
ma zott. – Ka pasz ko dót ta lál ni an nál, aki a tö -
ré keny em ber nek az örök ké va ló sá got, a bű nös -
nek a bo csá na tot kö zel hoz za.”

A bar csi gyü le ke zet tör té ne té be Somogyi-
néKarvalicsRózsa en ge dett be te kin tést. Az
egy ko ri le vi ta ta ní tó élet raj zát uno ká ja, Bará-
tossyJenő is mer tet te. A száz éve szü le tett Mol -
nár La jos ról fia, prof.dr.MolnárPéter em lé -
ke zett meg, Györ gyi Zsolt pe dig néhai Fónyad
Pál nagy ka ni zsai lel kész gon do la ta it tol má -
csol ta (lásdalábbkeretben).

Sze re tet tel kö szön töt te a kö zös sé get a ko ráb -
ban itt mun kál ko dó Smi dé li usz Zol tán es pe res
és SikterJános por rog szent ki rá lyi lel kész is. Az
al ka lom fé nyét emel te a he lyi né met kó rus éne -
ke, va la mint HagaKálmán és lá nya, Réka fú vós -
ze nei szol gá la ta. 

Az ün nep sé get sze re tet ven dég ség kö vet te a ré -
gi pa ró ki án, ahol a je len lé vők egy ki ál lí tás ke re -
té ben Fuchs Pál és Mol nár La jos mun ká já nak do -
ku men tu ma it is meg te kint het ték.

g A. M.

ElőttünkjártakemlékeBarcson

1Kor 15,10 ver sén ke resz tül a nagy
apos tol egy pil lan tást en ged vet ni ön -
ma gá ba. At tól kezd ve, hogy meg ra -
gad ta őt Krisz tus, és ben ne meg ta lál -
ta Urát, nem hagy ta el aj kát pa nasz
vagy ön telt szó. Nem is mer te a fé lel -
met, az er nye dést, a meg al ku vást.
Csak egyet tu dott és val lott: „Istenke-
gyelmébőlvagyok,amivagyok…”

Eze ken az igé ken ke resz tül lá tunk
be le egy tisz tes pa pi élet be is: Molnár
Lajos (1912. jú li us 16. – 1973. feb ru ár
22.) test vé rünk ma gán- és szol gá lati
éle té be. Az a mun ka te rü let, amely
osz tály ré széül ju tott, a barcs–nagy -
atád–so mogy szo bi szór vány gyü le -
ke zet: Dél-So mogy mint egy két har -
mad ré sze há rom köz pon ti hellyel. 

Ott ho na Bar cson volt. In nen uta -
zott har minc hat éven át pél da mu ta -
tó igye ke zet tel és buz ga lom mal a
nagy szór vány gyü le ke zet min den
hely sé gé be, ahol csak egy evan gé li kus
hí vőt is tu dott. Haj nal ban in dult, há -
rom-négy he lyen szol gált, és ké ső
es te ér ke zett ha za. Éle te a ma gyar
evan gé li kus egy ház szór vány lel ké -

szé nek fá rasz tó mun ká já ban nem hogy
meg ko pott, ha nem in kább nö ve ke dett
a dí sze mind örö me i ben, mind ke se -
rű sé ge i ben. Ma gán éle tét, egyé ni sé gét
az Úr nak va ló szol gá lat ma gá ba ol -
vasz tot ta, de nem sem mi sí tet te meg,
sőt ér lel te an nak tar tal mát, hogy ál -
ta la so ka kat Is ten hez ve zes sen. 

Mol nár La jos min den na pi éle te,
ige hir de tői és lel ki pász to ri hi va tá sa
meg szen telt egy sé gé ben pré di kált.
Fé nye az alá za tos ság, a hű ség és az
en ge del mes ség cse le ke de te i ben tel -
je se dett ki. A kis szór vány temp lo -
mok ban, csa lá di ott ho nok ban és
min den ka zu á lis al ka lom mal vi lá go -
san ki fejt ve, szí vén át szűr ve ad ta Is -
ten igé jét a reá bí zot tak elé. Ezt min -
dig oly pre ci zi tás sal és len dü let tel tet -
te, mint ha több szá zan hall gat ták vol -
na, pe dig gyak ran elő for dult, hogy a
kis bar csi temp lom ban csa lád ján kí -
vül alig né há nyan vet tek részt az is -

ten tisz te le ten. Előt te szent volt a
szol gá lat, amely re őt Ura el hív ta. 

Val lá si ho va tar to zás tól füg get le nül
bi za lom és tisz te let vet te kö rül, meg -
be csült em be re volt a köz ség nek, a
kör nyék nek, a he lyi tár sa da lom nak.
Sok em ber gond ját s ba ját hor doz ta,
so ka kat se gí tett ta ná csa i val.

Az egy ház me gyé ben több tiszt sé -
get vi selt. Dol go za ta i val és me di tá -
ci ó i val a lel ké szi mun ka kö zös ség
ér té kes tag ja volt. Egy há zunk éle tét
éber fi gye lem mel kí sér te, tő le tel he -
tő en igye ke zett se gí te ni fej lő dé sét.

Utol só lel ki pász to ra volt a nagy
szór vány gyü le ke zet nek, nagy űr tá -
madt utá na. Bár az ige hir de tés szol -
gá la ta nem sza kadt meg, tá vo zá sa
még is rend kí vü li vesz te ség volt a
szór vány te rü let és az or szá gos egy -
ház szá má ra egy aránt.

Mol nár La jos Új ma lom so kon
szü le tett sze rény anya gi kö rül mé -
nyek kö zött élő csa lád ban. Érett sé -
gi vizs gát a pá pai re for má tus gim ná -
zi um ban tett. Teo ló gi ai ta nul má nya -
i nak el vég zé se után nyom ban, 1935
jú ni u sá ban lel késszé avat ta – ti -
zen hét if jú tár sá val együtt – D.Ka-
piBéla du nán tú li püs pök a sop ro -
ni temp lom ban. 

Rö vid szen di káp lán ko dás után
vissza ke rült Sop ron ba, a Ma gyar
Ki rá lyi Er zsé bet Tu do mány egye -
tem Evan gé li kus Hit tu do má nyi
Ka rá ra könyv tá ro si mi nő ség ben.
In nen kül de tett ki 1936 ok tó be ré -
ben a fent em lí tett szór vány ba se -
géd lel kész nek. 1938-ban a már
rend sze re sí tett ön ál ló misszi ói lel -
ké szi ál lás ba egy han gú lag meg hí -
vott lel kész ként nyert be ik ta tást. Itt
szol gált 1973. feb ru ár 22-én be kö -
vet ke zett ha lá lá ig. 

Te me té se Bar cson volt a gyü le ke -
zet és a kör nyék rész vé te mel lett Du-
bovayGéza es pe res (Kol 4,17) és e
so rok író ja – ak ko ri nagy ka ni zsai lel -
kész – szol gá la tá val (1Kor 15,10). Ti -
zen öt lel kész tár sa kí sér te el őt az
édes any ja mel lett el ké szí tett nyug -
vó he lyé hez. Fe le sé ge – aki a pász tori
szol gá lat ban is mél tó se gí tő tár sa
volt –, két gyer me ke, ve je, uno kái
ad tak ér te há lát Is ten nek, és mind -
azok, akik sze ret ték őt, bú csúz tak tő -
le a fel tá ma dás re mény sé gé ben. 

g Fó nyad Pál

MolnárLajosemlékezete

b Há la adás sal em lé kez tek meg FuchsPál
egy ko ri le vi ta ta ní tó ról és MolnárLajos
lel kész ről le szár ma zot ta ik és a bar csi
gyü le ke zet tag jai jú li us 22-én, va sár nap
dél után. Egy út tal fel avat ták a lel ké szi hi -
va tal hom lok za tán el he lye zett em lék táb -
lát. Az ün ne pi is ten tisz te le ten Szemerei
János, a Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke rü -
let püs pö ke hir det te Is ten igé jét, a li tur -
gi át SmidéliuszZoltán so mogy-za lai es -
pe res és GyörgyiZsolt csur gói gyü le ke ze -
ti mun ka társ vé gez te.

FuchsPál ta ní tót sze mé lye sen
nem is mer tem, csak a fi át, Fó-
nyadPál lel készt, Pa li bá csit és
fe le sé gét, Márta né nit. Ná luk,
Nagy ka ni zsán töl töt tem egy
he tet a szak dol go za tom anyag -
gyűj té se kor. Ez az egy hét élet -
re szó ló ba rát ság gal aján dé -
ko zott meg, amely még most is
tart Már ta lá nyuk révén. 

(…) 1894-ben a Bar csi Evan -
gé li kus Egy ház köz ség pá lyá za -
tot hir de tett a ta ní tói ál lás ra. A
pá lyá zók kö zül Fuchs Pál ta ní -
tó ra esett a vá lasz tás. Az es pe -
res el vár ta tő le, hogy „az osz lás
és zül lés szé lén ál ló kis ded gyü -
le ke ze tet az if júi lel ke se dé sé vel
meg men te ni és fel vi rá goz tat ni
becs vá gya ru gó já nak” te kint se. 

Fuchs Pál be mu tat ko zó be -
szé dé ből idé zek: „Is ten ne vé -
ben kez dem el. Ő se gél jen ke -
gyel mé vel. Ha ő se gít, mi sem
ne héz, ha el hágy, erőm el -
vész.” Fuchs Pál ban a gyü le ke -
zet va ló ban egy na gyon lel ki -
is me re tes, hi va tás sze re tő, szí -
vós em ber re ta lált. (…)

1914-ben ki tört az el ső vi lág -
há bo rú. Fuchs Pált is be hív ták
ka to ná nak, de ha za en ged ték.
Így a há bo rú alatt is volt ta ní tás
az evan gé li kus is ko lá ban. (…)

1919-ben, a Ta nács köz tár sa -
ság le ve ré se után Bar csot meg -
száll ták a szer bek. Az ok ta tást
is ők fel ügyel ték. Fuchs Pál,
akit 1905-ben  igaz ság ta la nul
né me te sí tés sel vá dol tak, amint
ak kor, most is iga zi ge rin ces
ma gyar em ber ként vi sel ke -
dett. (…)

Fuchs Pál még éle té ben
meg kap hat ta négy év ti ze des
mun ká já nak el is me ré sét, D.
Kapi Béla evan gé li kus püs -
pök igaz ga tói cím mel tün -
tet te ki. 

A mun ká ban és a küz de -
lem ben meg fá rad tan 1931-ben
vo nult nyug díj ba. A ki rá lyi
tan fel ügye lő Fuchs Pál mint
ki se gí tő ta ní tó al kal ma zá sát
meg til tot ta az evan gé li kus is -
ko lá ban. Így 1932. má jus 11-én
rend kí vü li köz gyű lés sel mond -
ták ki az evan gé li kus is ko la
meg szű né sét. (…)

1932-ben meg ala kult a
barcs–nagy atád–so mogy szo -
bi evan gé li kus mis szói kör zet,
amely nek köz pont ja Barcs lett.
1936-ban ke rült ide misszi ós
gyü le ke zeti lel kész nek Mol-
nárLajos evan gé li kus lel kész.
1936. de cem ber 26-án ő vé gez -
te a szer tar tást Fuchs Pál te -
me té sén is. 1941-ben a misszi -
ós gyü le ke zet anya gyü le ke -
zet té ala kult, és Mol nár La jost
ren des lel késszé avat ták.

FuchsPálemlékezete
(RészletekSomogyinéKarvalicsRózamegemlékezéséből)

A jö vő évi er dé lyi ren dez vény – bár sa -
já to san az erdélyi Szél ró zsa ne vet vi -
se li – már ön ma gá ban is azt je len ti,
hogy nem csak er dé lyi fi a ta lok ta lál ko -
zó já ban gon dol ko dunk, ha nem a Szél -
ró zsa „moz ga lom hoz” sze ret nénk
csat la koz ni, sa já to san er dé lyi fel té te -
lek mel lett. 

Bár kis sé más lesz, mint a ma gyar -
or szá gi, nem sze ret nénk olyan Szél -
ró zsát, ahol csak er dé lyi fi a ta lok ta -
lál koz nak. Sőt az er dé lyi ren dez -
vényt a ma gyar or szá gi Szél ró zsa so -
ro za tá ba kí ván juk in teg rál ni mint
an nak egy sa já tos szín folt ját. Az er -
dé lyi ta lál ko zót csak is úgy tud juk el -
kép zel ni, hogy együtt va ló sít juk meg

a ma gyar or szá gi if jú ság gal, a ma gyar -
or szá gi szél ró zsá sok kal.

Jö vő re, 2013-ra vál lal tuk az el sőt,
min den ri zi kó já val, min den ki hí vá sá -
val együtt. Nem volt könnyű meg vá -
lasz ta ni a meg fe le lő hely színt, hi szen
tud juk, hogy Er dély ben má sok a kö rül -
mé nyek, mint Ma gyar or szá gon. Ata-
lálkozóhelyszíneSepsiszentgyörgylesz,
azidőpontpedig2013.augusztus1–4.

Mi vel min den in du lás ne héz, mi
nem mer tük meg cé loz ni a ké tez res lét -
szá mot. Egy pi cit sze ré nyebb kö rül mé -
nyek kö zött in du lunk, de a mi nő ség -
ben igye ke zünk ugyan azt el ér ni, amit
az im már ki len ce dik ma gyar or szá gi ta -
lál ko zó kí nált. 

Ugyan ak kor nem csak az a cél unk,
hogy Ma gyar or szág ról is ér kez ze nek
részt ve vők, ha nem azt is sze ret nénk,
hogy a ma gyar or szá gi fi a ta lok és a Tí-
zek ak tív sze re pet vál lal ja nak a szer ve -
zés ben. (Er re a Szél ró zsa moz ga lom és
a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház
ve ze tő sé ge ré szé ről meg is van az
ígé ret és a tá mo ga tá si szán dék.) Ezért
meg elő le ge zem, hogy a Szél ró zsa Er -
dély ben is biz to san jól fog si ke rül ni.

Ben nünk min den eset re meg van a
lel ke se dés és né mi ta pasz ta lat is,
hi szen mi kez det től ré szei vol tunk a
ma gyar or szá gi Szél ró zsák nak, és
ezek min dig ins pi rál tak ben nün ket.
Most is bő ven si ke rült merítenünk,
és van mit vissza ad ni eb ből a me rí -
tés ből. 

A jö vő évi ta lál ko zó alap té má ja az
érték lesz, hi szen er ről is be szél ni kell
a mai fi a ta lok nak. Hogy me lyek azok
a ve re tes ér té kek, ame lyek re je lent,
il let ve jö vőt le het épí te ni. Hogy mi -
cso da nagy sze rű ér ték van az egy ház -
ban, mi cso da kin cset hor doz. Tud ni -

il lik az evan gé li u mot: a sza ba dí tás, a
meg vál tás le he tő sé gét. 

Hogy mi ként le het ezt le for dí ta ni
a mai fi a tal ság nyel ve ze té re, kép vi lá -
gá ra, fan tá zi á já nak a vi lá gá ra úgy,
hogy eze ket fel tud ják dol goz ni, meg
tud ják ér te ni, sa ját juk nak te kint sék –
nos, ez óri á si ki hí vás. Ren ge teg min -
den ről le het ne a té má val kap cso lat -
ban be szél ni. Bi zo nyá ra ke vés is lesz
az a há rom nap, amit ter ve zünk, de
re mél jük, hogy az er dé lyi Szél ró -
zsá nak is lesz foly ta tá sa.

Az em lí tet te ken túl ter mé sze te sen
sze ret nénk be mu tat ni au ten ti kus er -
dé lyi, ma gyar és evan gé li kus ér té ke in -
ket azok nak a ma gyar or szá gi fi a ta lok -
nak, akik ta lán ke ve set vagy még egy -
ál ta lán nem jár tak Er dély ben. Hogy
tud ják, mi is ré szei va gyunk a ma gyar
evan gé li kus egy ház nak, Er dély ré sze
a ma gyar egye te mes kul tú rá nak, a
ma gyar tör té ne lem nek, és hogy az em -
lí tett ér té kek má sutt ta lán meg sem ta -
lál ha tók. Hogy tud ják, me lyek en nek
a hely nek a sa já tos sá gai, mi lyen a

nép vi se le te, gon dol ko dá sa, nyelv já -
rá sa, múlt ja, je le ne és re mény be li jö -
vő je. Eze ket is sze ret nénk be mu tat ni. 

Azt sze ret nénk, ha az er dé lyi Szél -
ró zsa olyan ta lál ko zás len ne, ahol
egy más ra épül nek a lel kek, nem el -
fe led ve, hogy az iga zi épí tő Is ten
Szent lel ke. Tő le ké rünk ál dást min -
den mun kánk ra!

Erdélyitalálkozásravárva
Akiválaszol:AdorjániDezsőZoltán,aRomániaiEvangélikus-LutheránusEgyházpüspöke

égTájoló

b Hi va ta lo san Fo nyód li ge ten, a 9. Szél ró zsa or szá gos evan gé li kus if jú -
sá gi ta lál ko zó egyik es ti is ten tisz te le te előtt je len tet te be a Ro má ni -
ai Evan gé li kus-Lu the rá nus Egy ház püs pö ke, hogy Er dély ben is lesz
Szél ró zsa. AdorjániDezsőZoltánt ar ra kér tük, tá jé koz tas sa ol va só -
in kat rész le te seb ben is mind ar ról, amit már tud ni le het a rég óta re -
mélt, il let ve várt ta lál ko zó ról. 

AdorjániDezsőZoltánpüspök
RomániaiEvangélikus-Lutheránus

Egyház
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pályázatlelkésziállásra
A Fan csal–Her nád vé csei Evan gé li kus Egy ház köz ség a 2012. szep tem ber
1-jé vel meg üre se dő lel ké szi ál lá sá ra pá lyá za tot ír ki. 

Az egy ház köz ség vár ja azok nak a lel ké szek nek a pá lyá zat ra va ló je lent -
ke zé sét, akik vál lal ják a ne héz kö rül mé nyek kö zött élő gyü le ke ze ti ta gok
lel ki gon do zá sát, pász to ro lá sát, hit tan órák és a rend sze res gyü le ke ze ti al -
kal mak meg tar tá sát.

A lel ké szi ja va dal ma zás át la gos, a pa ró kia össz kom for tos, a temp lom
most lett fel újít va. A fel ada tok el lá tá sát szol gá la ti gép ko csi is se gí ti. A díj -
le vél ről az Észa ki Evan gé li kus Egy ház ke rü let Püs pö ki Hi va ta lá tól, il let -
ve a gyü le ke zet fel ügye lő jé től, dr.SzalipszkiPétertől kér he tő tá jé koz ta -
tás (te le fon: 30/355-3432).

A pá lyá za to kat az Észa ki Evan gé li kus Egy ház ke rü let Püs pö ki Hi va ta -
lá nak (1125 Bu da pest, Szi lá gyi Er zsé bet fa sor 24. vagy esza ki.ke ru -
let@lu the ran.hu) és a Fan csal–Her nád vé csei Evan gé li kus Egy ház köz ség
cí mé re (3855 Fan csal, Rá kó czi u. 43. vagy sza lipsz kip@fre e mail.hu) kell
el jut tat ni pos tán vagy elekt ro ni kus for má ban. 

Be mu tat ko zá si le he tő sé gek au gusz tus ban lesz nek. Apályázatbenyúj-
tásihatárideje2012.augusztus5.

Felvételalutherotthon–szakkollégiumba
a2012/2013-astanévre

A Lu ther Ott hon – Szak kol lé gi um fel vé telt hir det Bu da pes ten vagy kör -
nyé kén fel ső ok ta tá si in téz mény ben, nap pa li ta go za ton ta nul má nyo kat
foly ta tó hall ga tók nak a 2012/2013-as tan év re. A je lent ke zé si lap hoz mel -
lé kel ni kell lel ké szi aján lást, kéz zel írott ön élet raj zot és a je lent ke ző szo -
ci á lis hely ze té re vo nat ko zó iga zo lá so kat. 

A ki töl tött fel vé te li jelentkezésilapbeérkezésihatárideje2012.július
30.23.59.A je lent ke zé si la pot elekt ro ni ku san a fel ve te li@lu therott hon.hu
cí men és pos tai úton a Lu ther Ott hon – Szak kol lé gi um, 1138 Bu da pest,
Vi za fo gó u. 2–4. cí men vár juk. 

A fel vé te li tá bor – amely nek ré sze a szó be li fel vé te li – au gusz tus 3–5.
kö zött lesz. 

Bő vebb in for má ció GanglZsolttól kap ha tó a gangl.zsolt@gmail.com
vagy a fel ve te li@lu therott hon.hu cí men, il let ve a 20/226-8636-os te -
le fon szá mon, to váb bá LacziAnikótól a kol lé gi um iro dá já nak el ér he -
tő sé ge in (1/329-8614, 20/824- 9589). A fel vé te li lap és to váb bi in for -
má ció meg ta lál ha tó a www.lutherotthon.hu cí men a Felvételi2012me -
nü pont ban.

nyárileállás
Ér te sít jük ked ves Test vé re in ket és tisz telt Part ne re in -
ket, hogy a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Or szá -
gos Iro dá já nak (1085 Bu da pest, Ül lői út 24.) szo ká sos
két he tes nyá ri le ál lá sá ra jú li us 23. (hét fő) és au gusz tus
3. (pén tek) kö zött ke rül sor. Az iro da ez idő alatt zár va
tart, az ügy in té zés szü ne tel. 

Az el ső mun ka nap: au gusz tus 6. (hét fő). Meg ér té sü -
ket kö szön jük!

AzMEEOrszágosIrodája

Felhívás–egyházzeneikonferencia
Egy há zunk egy ház ze nei bi zott sá ga az or szá gos iro -
da ok ta tá si osz tá lyá val kö zö sen egy ház ze nei kon fe -
ren ci át szer vez szep tem ber 13-ától 15-éig Gye nes di -
á son. Vár juk az evan gé li kus egy há zi is ko lák ban
ének-ze nét ta ní tó kol lé gák és a gyü le ke ze ti ének ka -
rok kar na gya i nak je lent ke zé sét er re az al ka lom ra. 

Bő vebb tá jé koz ta tót az egyhazzene.lutheran.hu
hon la pon le het rö vi de sen ol vas ni.

A rész vé te li szán dé kot kér jük szep tem ber ele jé ig
je lez ni a gusz tav.ken deh@lu the ran.hu e-mail cí men. 

Egyházzeneibizottság

h i r d e t é s

Olvassa az Evangélikus Élet digitális változatát!

h i r d e t é s

elfogadhatatlan
akaposvárizsidótemetősírjainakmegrongálása

Az Em be ri Erő for rá sok Mi nisz té ri u ma (Em mi) Egy há zi, Nem ze ti sé gi és
Ci vil Tár sa dal mi Kap cso la to kért Fe le lős Ál lam tit kár sá ga meg döb ben -
tő nek és fel há bo rí tó nak tart ja, hogy is me ret le nek va sár nap ra vir ra dó -
ra meg ron gál tak öt ven hét sírt a ka pos vá ri zsi dó te me tő ben.

Az is me ret len el kö ve tők a zsi dó sí rok van dál és ér tel met len meg ron -
gá lá sá val nem csak az el huny tak em lé két gya láz ták meg, ha nem a he lyi
zsi dó hit köz ség nek is óri á si kárt okoz tak. Ezért az Em mi Egy há zi, Nem -
ze ti sé gi és Ci vil Tár sa dal mi Kap cso la to kért Fe le lős Ál lam tit kár sá ga ha -
tá ro zot tan el íté li a tör tén te ket. Egy út tal re mé nyét fe je zi ki, hogy mi előbb
rend őr kéz re ke rül nek azok, akik el kö vet ték ezt az em be ri mél tó sá got sér -
tő cse le ke de tet.

A kor mány to vább ra is a leg szi go rúb ban fel lép min den szél ső sé ges,
rasszis ta, an ti sze mi ta meg nyil vá nu lás el len, és min dent meg tesz an nak
ér de ké ben, hogy a gyű löl kö dő, az eu ró pai nor mák kal össze egyez tet he -
tet len han go kat vissza szo rít sa, és az or szág va la mennyi pol gá rát meg -
véd je az ilyen tá ma dá sok tól.

Bu da pest, 2012. jú li us 23.
EmberiErőforrásokMinisztériuma(Emmi)

Egyházi,NemzetiségiésCivilTársadalmiKapcsolatokértFelelős
Államtitkársága

Sztá na. Rég óta hal la ni, hogy el öre -
ge dett a hí res er dé lyi fa lu. Az is ko la -
épü let, ahol Móricz Zsigmond is
részt vett a far san gi bá lon 1914-ben,
szét hul ló ban van. De most min den
meg vál to zott, né hány éve fi a tal lel -
kész ke rült oda. 
PappHunor ter vez, szer vez, hív -

ja az if jú sá got. És az jön is. A meg -
újult kö zös sé gi ház ban, a va sár na pi
is ten tisz te le ten ki pi ro so dott arc cal
ének lik a zsol tá ro kat. Jó hall gat ni az
em be re ket, néz ni a szu nyó ká ló öreg
né ni ket. Oda kép zel ni a leg hí re sebb,
min den re fi gye lő fér fit: KósKárolyt.
Töp reng a dél előtt ben, mit ír jak, mit
raj zol jak? Sze rez zünk pénzt a leg -
szebb re: új temp lom épí té sé re!

***

Meg vá sá rol ha tó egész ség. He ten -
te há rom szor hív nak. Csa lo gat nak,
fűt-fát ígér nek, vé gül a nye re mé -
nye ket so rol ják. A hu sza dik nál erőt
vesz raj tam a kí ván csi ság. El me -
gyek. A Hattyú ház ban már har -
minc öt-negy ven ag gas tyán vá ra ko zik,
sze de ge tik a több éves po gá csát, kor -
tyol ják az ízet len ká vét. 

Az után kez dőd nek az elő adá sok,
majd egy óra múl va le het vá sá rol ni,
jön nek az ak ci ók. Ami ért az egé szet
csi nál ják. Per sze min den szó nok előtt
el mond ják: „Ame ri ká ban vég zett!” De
mit? Gon do lom, lift ke ze lő tan fo lya -
mot, mert a gyó gyí tás hoz nem ér te nek.
Olyan az egész, mint egy au tó szer viz,
ahol né zik a vér nyo mást, a sze met, a
szí vet… Amíg bír tam, egy órán ke resz -
tül, nem ta lál tam a táb lák, szá mí tó gé -
pek, mű sze rek kö zött az or vost.

***

Sza bad őrül tek. Az őrü let min den -
na pos, ha tal mas erő. Az em be ri le he -
tő sé gek egyik fé lel me tes ré sze. A 156-
os bu szon a kö ze lem ben ült egy fér -
fi, te nye ré ben há rom arany go lyó val.
Azt for gat ta, va ri ál ta ügye sen. Időn -
ként meg állt, szét né zett, fi gyel te a re -
ak ci ó kat. Vé gül en gem szúrt ki, tő lem
vár ta tu do má nya meg íté lé sét. 

Hű vö sen, fej csó vál va néz tem, elé -
ge det le nül. Ta lán azt vár tam, hogy be -
fe je zé sül le nye li az egyik fé nyes go lyót.
Hir te len föl állt a he lyé ről, bal ke zé vel
át ölel te a kor lá tot, és a má sik te nye ré -
be is ara nyat va rá zsolt. „Ez már dö fi!”
– sut tog ta fo gát csi kor gat va, és fá radt
ar cát az üveg ab lak hoz szo rí tot ta.

***

Né pes ség fo gyás. Öröm mel ol va -
som, hogy ha zánk ban mér sék lő dött
a ter mé sze tes fo gyás üte me. Az év el -
ső négy hó nap já ban több gyer mek
szü le tett, igaz, a ha lá lo zá sok szá ma
is emel ke dett: tíz szá za lék kal. Vé gül
a leg fon to sabb: Ma gyar or szág lé lek -
szá ma: 9 mil lió 944 ezer! 

A csa lád ban, ro kon sá gom kö ré ben
min den ki nek föl ol vas tam az ada to -
kat. „Nagy a sze gény ség” – mond ja
ki sebb lá nyom. „Ez a kis ku tya nagy
bol dog ság” – fe le li a szom széd ból
Mónika. El áll a sza vam. Nagy apá ink
is iszo nyú ne héz ségek kö zött él tek,
ott vol tak a há bo rúk, még is két-há -
rom gyer me ket vál lal tak. Fiú és lány
nél kül si vár az élet – vá gok vissza
mér ge sen. És ez a leg ke ve sebb. „Ki -
hal nem ze tünk!” – ki ál tok az aj tó ból.
De hi á ba. Ta lán meg se hall ják…

***

Óri ás to jás le pény. Száz mé ter
hosszú, pi rí tott rizzsel töl tött le -
pényt ké szí tet tek a Szö u li Egye tem
di ák jai. Hogy ők is be le ke rül je nek a
Rekordokkönyvébe. És ez nem az el -
ső, nem is az utol só ilyen re kord kí -
sér let. Na pon ta hal lunk ilyen ak ci ók -
ról, ki agyalt öt le tek ről. Itt ezer gye -
rek fúj szap pan bu bo ré kot, ott ezer
ver seny bi cik lis sza lad föl a hegy te tő -
re, amott tíz ezer sze rel mes pár kezd
csó ko lóz ni… 

Tisz te let ezek nek az em be rek nek,
még ak kor is, ha nem tud ják az iga -
zat. Az idő kö nyör te len. Min dent ki -
ros tál, és alig ma rad meg va la mi az
őr lő év szá za dok ban. Homérosz,
Shakespeare, Michelangelo, Bach,
Neumann János ne vét ta lán nem
tör li el a fe le dés, em lé kük áll ja az új
év ez red ro ha mát.

***

Ha za sze re tet. Ré gen lá tott ba rá tok új -
ra együtt. Tesszük a tör vényt; be szél -
ge tünk, idéz zük a ré gi szép idő ket. Vá -
rat la nul a ha zá ról kér dez va la ki. Leg -
töb ben sze ret jük, és ag gód va fi gyel jük
drá mai sor sát. Van, aki ver set idéz, van,
aki a már ci u si if ja kat: Petőfit,Jókait,
VasváriPált… Né há nyan he lyes lik a
fi a ta lok or szág el ha gyá sát: pró bál ja -
nak sze ren csét a friss dip lo má sok. 

Ott hon, ké ső es te, to vább zsong -
nak ben nem a sza vak. Meg ke re sem
Vasadi Péter pró za kö te tét, hogy
erősí tést me rít sek az egyik leg szebb
val lo más ból: 

„Olyan mé lyen van a ha za sze re -
tet az em ber szí vé ben, mint az
imád ság. Be fész keli ma gát a sze -
mek be és a lá tás ba, a fü lek be és a
han gok ba, be a ki ál tás ba, mi kor
til ta ko zol a ha zug sá gok el len, az
aka rat ba, hogy te hesd a jót, a kö ve -
te lés be, hogy tisz tel jék em be ri mél -
tó sá go dat, a csön de det, a nyel vet,
ame lyen be szélsz… A ha za csak
ak kor le het a ma gas ban, ha a ha za
sze re te te eb ből a mély ből áram lik
föl fe lé, s fönt meg erő sö dik. Ha zád
az, hogy élsz. A ha za sze re tet te hát
az élet ösz tö nöd.”

***

Do bai Pé ter: A szi get. Ke vés szó
esik je les köl tőnk 1984-es nap ló já ról.
„A ten ger em lé ke, ha jóm em lé ke, el -
ső sze rel mem és a ki kö tők, aho vá
már so ha nem fo gok vissza tér ni” –
ajánl ja vé kony kö te tét. 

Ale xand ria, La Val let ta, Ham -
burg, Ha van na, Ma ri el, Ma tan zas,
Ri je ka, Szmir na, Cons tan ța, Vár na,
Gi ba ra, Ba ri, Sza lo ni ki, Kré ta, Cár -
de nas, Ki el fá jó-szép em lé kei tá -
mad nak föl a ha jós évek ből. És Ha -
van na, ahol fe led he tet len hó na po kat
töl tött. Néz te a ten ger ből ég re szök -
ke nő na pot, a fe hér ka bin so ro kat, a
be ton mó ló kat, a fe hér-pi ros-kék vi -
tor lá so kat, a szél fé sül te ná da so kat,
a hul lá mok el nyug vá sát… 

Su gár özön a mon da tok ban, ének
és pál ma il lat. „Az eu ró pai vá ro -
sok hoz szo kott szem itt meg szok ja
a fényt, a ten ger mo nu men tá lis
kék jét és a ta lál ko zó vagy el bú csú -
zó fér fi ak és nők ar cán a mo solyt, a
ne ve tést. Mégy az ut cán, akár cél -
ta la nul is, és egy szer csak fel fo god:
jól ér zed ma gad.”

***

Úton len ni. „Fölkeresettmindenfa-
lutésmindenvárost” – ol vas suk Jé -
zus ról az evan gé li um ban. Szün te le -
nül úton volt. Le gyen haj na li szél vi -
har vagy dé li su gár ve rés. Az em be rek
egy más nak ad ták a hírt: itt van a kö -
zel ben, a szom széd ban, nem so ká ra itt
lesz… és ki tet ték az olaj fák alá a hal -
dok ló kat, a be te ge ket, a sü ke te ket és
a va ko kat. Ab ban a re mény ben, hogy
va la me lyik kö zü lük érint he ti a ru há -
ját, szó ba áll hat ve le. És ez nem vál -
to zott. Az óta is itt van kö zöt tünk:
gyó gyít és biz tat. 

g Feny ve si Fé lix La jos

Jegyzetlapok
(Napló,2012)
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g Krug Emí lia – Pun gor And rás

– Ő is a ti éd?
– Per sze, már két éves.
Ré gi is me rő sök ta lál koz nak a re -

giszt rá ci ó nál kí gyó zó sor ban. Kéz fo -
gá sok, pu szik, öle lé sek. A ko ráb bi
meny asszony már fe le ség, a csa lá dok
bő vül tek, az egy ko ri ti pe gők büsz ke
ovi sok, dél után a KÖ SZI (Ke resz -
tény Ön kén te sek Szö vet sé ge az If jú -
sá gért), es te a KIE (Ke resz tyén If jú sá -
gi Egye sü let) Tap pancs szek ci ó ja ol -
vas me sét ne kik. A Szél ró zsa-ovi meg
há tul, a sport pá lyák nál vár ja őket. 

In nen a Ve der szín pad bő ne gyed -
óra sé ta, a Dé zsa fe le annyi. Be lő jük
a tá vol sá go kat. Nem baj, le dol goz -
zuk a ki adós Szél ró zsa-me nüt. A Ca -
fe El Mon dó ban friss a ká vé, a KIE
ká vé zó já ban pe dig KövesdiMiklós
stan du pol majd. X a prog ram fü zet -
be, a so ka dik. Alig lesz idő für de ni
a Ba la ton ban. Pe dig azt is mu száj.
Me rí te ni tes tet, lel ket. Is mer ked ni a
rég lá tott ba rá tok kal és az újak kal.
„I ne ed a girlfri end call: 06-30…” pó -
ló jön szem be.

A tá bort át sze lő fő úton tás kák ol -
da lán és sor tok ra kap csol va lö työg a
Szél ró zsa-ku lacs. Áram lik a tö meg,
„a bi cik li utat hagy já tok sza ba don” –
ké ri a he lyi BKV-s han gos szpí ker. Kell
is a hely. Itt rol le roz nak a lel kész gye -
re kek, itt bi ca jo zik a püs pök, és itt te -
ker nek a tá bor ta ka rí tó né ni jei ki szu -
pe rált Cse pe len, há tul a cso mag tar -
tó ra pó ko zott be vá sár ló ko sár ban a
hi pó és a gu ri ga vé cé pa pír. A mun -
ka em be res, so kan va gyunk.

Dél előtt sát rak alatt iz zad a Szél -
ró zsa né pe, mer re az egy ház jö vő je,
ke re sik…
…püspökfalat.
Jól is esik a bab gu lyás meg a tú rós

csu sza. A szom széd ban a le ves fö lött
va la ki a meg té ré sé ről me sél.

Még öt perc, és nyit a Szél ró zsa-

bolt. A shop pin go lók ha da rajt ra
kész. Akad lo gós pó ló és bé bi bo dy,
strand lab da, össze csuk ha tó friz bi,
gyé kény. És irány a part. Ahol ször -
fö zik a csa lád apa, és di va tos lá nyok
ma csó sé rós fi úk kal gyúj ta nak nép dal -
ra. A fi úk né ha be ler ap pel nek, a lá -
nyok pi rul nak. A bar na me nyecs kés
szö veg nél az egyik srác mo bil ja meg -
csör ren – dől nek a ne ve tés től. Má -
sok in kább a vil lám ran di val pró bál -
koz nak…

A dél utá ni hő ség ben a szél ső -
jobb ol dal ról szó ló be szél ge té sen Ba-
laványGyörgy sok kol. Sze rin te le kell
szá mol ni az il lú zi ó val, hogy a rassziz -
mus, a ki re kesz tés raj tunk, az egy há -
zon kí vül van.

– Meg rá zó ez a fel is me rés – mond -
ja a pub li cis ta. – Imád koz ni kell, de
nem a cse lek vés he lyett, ha nem előtt.
Mert nem cse le ked ni kép mu ta tás. A
gyö kér te len em ber ra di ká lis, mert
fél. Ha vi szont biz ton sá got ta lál a Jé -
zus sal, Is ten nel va ló kö zös ség ben, el -
tűn nek a vi lág bo nyo lult sá gá ból fa ka -
dó fé lel mei, és nem kel le nek már le -
egy sze rű sí tő vá la szok sem.

Ki csit mi is fé lünk. Pe dig csak a vi -
har sze le ért ide. Az egyik szín pa dot
meg ci bál ja, de mi jó ban-rossz ban, a
zsú folt elő tér ben is el fé rünk. El vég -
re sze re tet ről, el fo ga dás ról hall ga tunk
fel ol va só es tet. És hogy ki für dött a
má sod fo kú vi har jel zés el le né re a tó -
ban? Zsolt.Ki más? A szi lu ett jé ről fel -
is me rem.

Amúgy is. A tá bor úton a tö meg
egy re is me rő sebb. Szem be jön a srác,
aki azt a bom ba gólt rúg ta a fo ci -
meccsen. Meg az, aki az em ber ma -
gas sá gú jen gajá té kot meg nyer te. És
az egyik lány, aki a fő pa pok da lát
olyan szé pen éne kel te a roc ko ra tó ri -
um ban. A csa lád, amely nek tag jai
együtt me rí tet tek a ka me ra előtt a Ba -
la ton ví zé ből. A fiú, aki két és fél órán
ke resz tül rop ta a mold vai csán gó
nép tán cot. És egy má sik, egy hosszú

ha jú, aki ről az egyik szín da rab szí né -
szei azt mond ták, olyan, mint egy jak.
Pe dig nem is. De azt min den képp
tud juk a Fool Moon há rom szor
vissza tap solt kon cert je óta, hogy a
csú nya fi úk is…

Kö ves di Mik lós stan dup já ból pe -
dig azt, hogy a be széd hi ba las san el -
vá rás a mé di á ban. Így most ő is szo -
rít, mi kor kap mű sort: sok a de fekt,
de az ő rossz ar ti ku lá ci ó ja hi ány pót -
ló len ne. Ki de rül az is, FábrySándor
egyik szö veg író já nak már ra jon gó tá -
bo ra is van. Krisztiánnak hív ják. Kö -
ves di fe le sé gé vel, fi á val vé gig ma rad.
A Ta más-mi sén ál dást kér nek az
au gusz tus ban ér ke ző leg if jabb ra. 

Má sok a ke re sők is ten tisz te le tén,
az imák ban „anyát és apát” bé kí te nék
össze, társ ra vágy nak, al ko hol tól
sza ba dul ná nak. Az ado mányt együtt,
SMS-ben küld jük az öku me ni kus
se gély szer ve zet nek, hogy Eti ó pi á -
ban ku ta kat tisz tít has sa nak meg.

És együtt éne kel jük a Csík-zene-
karral, hogy Mostmúlikpontosan,
meg PekkaSimojokival és az EtCe-
terával, hogy Jézusalleluja. Rá adá -
sul ma gya rul.

Las san meg vesszük az utol só saj tos-
tej fö lös lán gost, jó sok fok hagy má val
– el vég re a Bal csin va gyunk –, a Me-
ríts! imád sá gos köny vet, egy szí nes,
igés szil ikon kar kö tőt, el tesszük a ke -
resz tény pó lós név jegy kár tyá ját, ar ra
már nem fu tot ta. (De mu száj lesz be -
ru ház ni egy…)

A zá ró is ten tisz te le ten fá rad tan
tisz ták az ar cok. Hosszú ak vol tak a
be szél ge té sek, na gyok a ne ve té sek,
tisz ták a ha mis kás éne kek is. Ko szo -
sak a tal pak, ma ce rá sak a zseb lám pa -
fé nyes sá tor ban ke re sé sek, szo ro sak
az öle lé sek. Kö ze li ek az Is ten-pil la -
na tok. Amo lyan szél ró zsá sak.

Aszerzőkújságírók,a168Óramun-
katársai

Pillanatfelvételek

Szélrózsaaszámoktükrében
Több hó nap fel ké szü lés • sok ezer e-mail és te le fon • több mint 400 ön -
kén tes ha tá ron in nen ről és túl ról • több mint 2000 részt ve vő • 1,3 km
Ba la ton-part • 1200 fe dett szál lás • 23 prog ram hely • 480 fel lé pő, kö zöttük
419 ze nész és éne kes • 3000 mé ter ká bel • 800 kar ton szék • 34 wal kie-
tal kie • 160 gi ga byte nyers anyag csak a nagy szín pa di ese mé nyek ről • 400
elhasznált pengető • több ezer imádság.

Merítettünk!
Az idei Szél ró zsa, a ki len ce dik or szá gos evan gé li kus if jú sá gi ta lál ko zó
– ahogy árul ko dón az egyik nép sze rű, fő ként ke resz tény ki adók tól han -
gos hely szín is ezt a ne vet kap ta – ma ga volt a lehetőségekpiaca.A részt -
ve vő me rí tő ka na lá nak ha té kony sá gá tól, me rí tő ked vé nek ak tu á lis ál la -
po tá tól füg gött, mennyit visz ha za. A fo nyód li ge ti ta lál ko zón ugyan is
min den kí nál ta, ad ta ma gát. Gaz dag for ga tag, ör vény lő tar ka ság. Ve gyél,
egyél, igyál! Kérj, kér dezz, érezd! Meríts!

Mi, szer kesz tők is a ma gunk me rí tő ka na lá val me rí tet tünk, en nek meg -
fe le lő en min den kin cset nem állt mó dunk ban ki ha lász ni. De azért ho -
rog ra akadt pár do log, me lyet sze re tet tel tá la lunk Ol va só inknak, azon
me le gé ben.

Z
s

o
lc

Z
a

i 
B

a
lá

Z
s

 f
e

lv
é

t
e

le
i



 e 2012. július 29. Evangélikus Életszélrózsa

„Csakígy,kíséretnélkül”–halljuk
azinstrukciótazestiáhítatvégén.
Egyiklegszebbestiénekünkimádko-
zásaugyanisa„feladat”,válaszulaz
istentiszteletenelhangzottakra.Igen
ám,dekezdőhangraekkorisszük-
ségvan.
„Adjatokhangot,amelyikbiztosan

jóleszmindenkinek!”–kérsegítséget
alelkész.Aszínpadonseholegyze-
nész,seholegyhangvilla.Peregneka
másodpercek,erősödikaviharosere-
jűszél,deazemelvényennemtörté-
niksemmi.Mikorrapedigmegérke-
zik a várva várt hang, jön vele az
újabbutasításis:„Mégseménekelünk.
Nincsráidő.”Csúszottaprogram,kö-

zeledikavihar,egyszerűennemlehet
anyolcversszakoséneketvégigkántál-
niebbenahelyzetben.
Azáhítatszolgálattevőialépcsőfe-

léveszikazirányt.Ekkorazonbantör-
ténikvalami.Előszörcsaknéhánybá-
tortalanhangon,majdtöbbtucatnyi
szájonmegszólaladal:„Ó,maradj
vélem,azestközelget…”Aversszakvé-
géremártöbbszázanlehetünk,akik
bekapcsolódunkazéneklésbe.
Szálladal,ésminket„nemrémít

többé semmi vész”, sötét felhő, csak
éneklünkvégignyolcversszakot.Imád-
ságezajavából,spontán,szívbőljövő
könyörgésabalatoniszélviharban.

g Je nő

Közöshangon

–Hogyanlehetegyolyankórusad
hoc (Ad Hoc), azazalkalmi,amely-
nek fellépésemár jóvalamegnyitó
előttaprogramfüzetbekerült?

Bog nár Nó ra (szer ve ző, kó rus -
ve ze tő): Csak a ne vünk – gon dol hat -
ná a kö zön ség, pe dig va ló ban tel je sen
ad hoc a kó rus. Itt ta lál koz tunk. Itt
szer vez tük be a kó rus ta go kat, te hát
nem le he tett tud ni, hogy há nyan jön -
nek, mi lyen ze nei elő kép zett ség gel,
mi lyen lesz a szó lam arány. Sem mit
nem tud tunk, de be le nyom tat tuk a fel -
lé pé sün ket a prog ram fü zet be. Hát -
ha… Bíz tunk a jó Is ten ben.

Lak ner And rás (szer ve ző, a kó -
rus zon go ris tá ja): Az ál ta lunk könnyen
meg ta nul ha tó nak tar tott kó rus mű -
vek ből hoz tunk ma gunk kal egy vá lo -
ga tást az al kal mi kó rus nak. Gon dol -

tunk azok ra is, akik ke ve sebb ze nei
elő kép zett ség gel bír nak. Ne kik vi -
szony lag egy sze rűbb dol go kat ál lí tot -
tunk össze. A ze nei cso kor ból az után
ki vá lasz tot tuk, hogy mely da ra bok
han goz za nak el a zá ró is ten tisz te le ten.
A pró bá kon ezek re fó kusz ál tunk.
–Háromnapotokvoltaművekbe-

tanítására.Sokszámotismertek,hi-
szen gyakorló karvezetők vagytok.
Mikéntválogattátokösszeamosta-
nirepertoárt?

L. A.: Tud juk, nagy já ból mennyi
idő szük sé ges egy-egy kó rus nak a be -
ta nu lás hoz. Na pi két és fél óra mun -
ka volt.

B. N.: Négy mű vet tűz tünk ki cél -
ként. Eze ket meg is ta nul ta a kó rus.
Kü lön fog lal koz tunk a lá nyok kal és a
fi úk kal, az tán kez dőd het tek az össz -
ka ri pró bák.
–Mennyirejöttbeaszámításotok

acsapatösszetételétészeneiképzett-
ségéttekintve?

L. A.: Úgy gon do lom, a va ló ság fe -
lül múl ta elő ze tes el kép ze lé se in ket.
Re mél jük, hogy azok, akik most
részt vet tek a mun ká ban, fel fog ják
ke res ni az ott ho ni gyü le ke ze tük kó -
ru sát, és ott is be kap cso lód nak majd

eb be a szol gá lat ba. Vagy azok, akik
már rég nem csi nál ták, új ra ked vet
kap tak hoz zá, mert itt jó él mé nye ket
sze rez tek…

B. N.: Azért ter mé sze te sen fel ké -
szül tünk min den es he tő ség re. Egy
ko sár ének ka ri mű vet hoz tunk –
ben ne a könnyű ze né től Bach-kan tá -
tá kig min den fé lét. „Bár mi tör tén het”
– gon dol tam. Az öröm ze né lés volt a
cél. Ze nei él mény hez kí ván tuk jut tat -
ni a kó rus ta go kat is, a kö zön sé get is.

L. A.: Nem sza bad azt sem el fe lej -
te ni, hogy a zá ró is ten tisz te le tet a Du -
na Te le ví zió élő ben köz ve tí tet te, te -
hát mi nő sé gi ze né nek kel lett meg szó -
lal nia ab ban a négy perc ben, amely
szá munk ra volt ki je löl ve az úr va cso -
rai li tur gi á ban…

B. N.: ...Sanctus és AgnusDei.

L. A.: In kább ezek re össz pon to sí -
tot tunk, mint a szom bat es ti kis kon -
cert re. A két fő da rab gya kor lá sa
mel lett a fenn ma ra dó idő ben gya ko -
rol tuk a szom ba ti szá mo kat. Meg jegy -
zem, na gyon ér de kes kon cer tek ről és
elő adá sok ról kel lett le mon da ni uk
azok nak, akik ezt a mun kát vál lal ták.
–Látom,nagyonbólogatsz,Soma.

Nekedissokprogramkimaradt?
Hor váth So ma (kó rus tag): A

jo han ni ták nál vol tam el ső se gély-
szol gá lat ban a ta lál ko zón na pi há rom
órá ban. A ne kem tet sző al kal ma kon
nagy já ból részt tud tam ven ni. Ami -
kor a kó rus hoz csat la koz tam, már
több lett a fel ada tom, mint ter vez tem,
de nem bán tam meg.

B. N.: So ma az el ső nap után to -
váb bi kó rus ta go kat is be szer ve zett…
Ne ki kö szön het jük BánóZoltánt is,
aki szó lót is éne kelt.

Bá nó Zol tán (kó rus tag és szó -
lis ta): Pén tek es te in vi tál tak a kó rus -
ba So má ék – vol na-e ked vem ve lük
éne kel ni. Az nap már szó lam pró ba
volt, és be kap cso lód tam.

B. N.: Hát igen, a nagyok így csi nál -
ják. Két pró ba után kon cert (nevet).

g kgyt

Szervezettvéletlen
Beszélgetés

aSzélrózsaAdHockórusnéhánytagjával

–Honnaneredadzsesszistentiszte-
letekötlete?

– Tu laj don kép pen
nem is a mi öt le tünk
volt. Pe li kán And rás ék
kér tek föl ben nün ket,
nagy sze ren csénk re. Ép -
pen ak kor ala kult ugyan -
is a MoNaMo trió, ta valy
nyár vé gén. A dzsesszis -
ten tisz te let jó ap ro pó
volt a mun ka tény le ges
meg kez dé sé hez. Sok kal
fel eme lőbb volt így, hogy
ad va volt a cél… Két ha -
von ta új mű sort kel lett
össze ál lí ta ni, ezért fo -
lya ma to san dol goz tunk,
pró bál tunk. Fent ről kap -
tuk aján dék ba ezt a le he -
tő sé get.
– Milyen a fogadta-

tás,van-evisszhang?
– A bel ső kör ben nagy

a lel ke se dés, kül ső vissza -
jel zé sek ben vi szont még
nem bő vel ke dünk. Én ka -
to li kus va gyok, on nan
van nak ta pasz ta la ta im.
Ne kem ki csit fur csa, hogy
ilyen ke ve sen jön nek. Ta -
lán töb ben szok tak len ni
egy szent mi sén…
– Mi lehet ennek az

oka? Talán a szokatlan párosítás:
dzsessz és liturgia? Valaki esetleg
túlmodernnek,illetlennekérezheti?
Hogyantalálhatmedretadzsesszegy
szentalkalmon?

– Őszin tén szól va nem tu dom, mi
le het az oka… Én min den vissza jel -
zés nek örü lök, ami kint ről, egy má -
sik fül től, egy má sik szív től jön. Én
min dent be lül ről élek meg. Ki hí vás
min den fel lé pés szak ma i lag és ze ne -
i leg egy aránt. A ze ne az egy egész. A
ze ne ne kem olyan, mint a hit, mint
Is ten. Én eze ket nem tu dom kü lön -
vá lasz ta ni. Nem tu dom meg fo gal -
maz ni sem. Én min den mű faj ban
ugyan azt köz ve tí tem. Be csü let tel és
mi nél kris tá lyo sab ban sze ret nénk
át ad ni azt, ami ben hi szünk. És ez –
mi vel én mu zsi kus va gyok – a ze ne.
Min den nap imád ko zunk a ze né vel,
egye bet nem te he tünk.
–Eztafajtagondolatiságot,aze-

néértlobogást,azenébenlétethogyan
adodátatanítványaidnak?

– Épp ez len ne a lé nyeg. Per sze a
hét köz na pok ban könnyen el sik kad.
De most, az egy he tes fü re di tá bor ban
volt le he tő sé günk er re kon cent rál ni
NagyJános és MogyoróKornél kol lé -
gám mal. Ez a misszió. 

Mert hát fon tos, hogy a ta nít vány
az el ső meg má so dik uj ját a he ge dű

fo gó lap já ra te gye, s az ne szól jon ha -
mi san, de ta lán még fon to sabb, hogy
nap mint nap el higgye, a nye ker gés -
ből – ami a he ge dű gya kor lást éve ken
át jel lem zi – cso da le het. Ezért meg
kell küz de ni. És óri á si öröm, mi kor
egy ta nít vá nyod olya no kat mond,
hogy sír ni len ne ked ved. Per sze idét -
len vi ho gás sal lep le zed…
–Hogyanjöttaképbeújalbumod,

a Tao Te King témája?
– Ma ga az, aho gyan szü le tett, tel -

je sen szür ke és hét köz na pi, hi szen föl -
ké rés re ír tam. KovátsKriszta szín mű -
vész nő és éne kes kért fel. Már több
szín da rab já hoz ír tam ze nét. Krisz ta
ze nés szín há zi es te ket is szer vez. Ez
is an nak in dult, csak az tán el ve szett
mö gü le a szín ház. A té ma ma ga még
ta lán a ze nét is ki zár ja. Ne kem vi -
szont nagy ki hí vás volt meg fe le lő
ze nei vi lá got ta lál ni hoz zá. Utat ke -
res tem ma gam nak. Azt mond ha -
tom, ez volt ed dig a leg őszin tébb ze -
nei ki buggya ná som. 

Mi vel én he ge dű sza kon vé gez tem,
a ko moly ze ne áll hoz zám a leg kö ze -
lebb. A Taót vo nós né gyes re ír tam. Kí -
sér let volt, és egye dül kel lett meg csi -
nál nom. És na gyon ér de kes, hogy ta -
valy ez lett az év kon cert je a kri ti ku -

sok sze rint. Pe dig nem telt há zas Aré -
na-kon cert ről van szó, ha nem négy -
száz em ber ről a Mü pá ban. Va la mi
még is tör tént ott…
–Hogyangyúrodösszemagadban

katolikusgyökereidetésakeletiböl-
cseletet?Mitjelentezneked?

– Én nem tu dok kü lönb sé get ten -
ni. Ne kem ez egy. Sze re tet ala pú
mind ket tő. Be val lom – ta lán ki csit
éret len va gyok –, de én még min dig
utat ke re sek. Ez a Tao most meg -
nyug vást adott.

–Ebbőla–talánkis-
sészinkretista–egység-
bengondolkozásbólered-
hetazanyitottság,amely
azeneipályánjellemez?
A Nox nak és Zsé dá nak
ugyanolyan lelkesedés-
selírszzenét,mintahogy
Az út és erény köny vé -
nek zeneikifejezésmódját
keresed?

– Be vál la lom. Ki csi az
or szág, a szak ma egy pil -
la nat alatt össze ér. Én
sze re tet tel me gyek min -
den ho va. Amo lyan ze ne -
bo hóc va gyok. Ne kem
a ze ne a lé nyeg. Kü lön -
bö ző csa pá sok van nak,
ame lye ken át el jut ha -
tunk az em be rek hez. Én
min den ki ért, aki vel
együtt dol goz hat tam, há -
lás va gyok. 

Per sze más hogy ját -
szom a dzsesszis ten tisz -
te le te ken, és más hogy
a Fabula Rasával. Az
is ten tisz te le tek re nyil -
ván nem me gyünk dob -
sze re lés sel, tor zí tott gi -
tár ral. Eze ken az al kal -

ma kon igyek szünk be fe lé for dul ni,
csend ben len ni és va la mi iga zán fi -
nom dol got mű vel ni. A FabulaRa-
sával – és majd most a BluesB.R.
Othersszel is – per sze könnyű szív -
vel üvöl tö zöm.
–Mitkiáltasz?AFa bu la Ra sa ze-

nei besorolása, az úgynevezett vi-
lágzenekategóriamitrejt?

– Én ezt egy szer már vic ce sen
meg fo gal maz tam. A vi lág ze ne a föld -
go lyó ról föl szű rő dő za jok összes sé -
ge, ami re egy kis ufó fel fi gyel het.
Gyö nyö rű han go kat, dal la mo kat hall -
hat meg erő tel jes, vér pezs dí tő rit mu -
so kat, de hall hat fáj dal mat, jaj ve -
szé ke lést is… Mind ezek a folk lór
alap ja it je len tik, ami le het ma gyar, ci -
gány, bal ká ni, ör mény, akár mi. A
hang zás, a dal lam és a lük te tés al kot -
ják a nép ze nét. A sok fé le nép ze ne
együtt pe dig a vi lág ze ne. 

Va ló já ban per sze sok kal több és
ősibb do log ez, mint azt mi el tud juk
kép zel ni. Egész szel lem vi lág. Egy
nagy gaz dag ság. A szel le met is to vább
kell vin ni, amit örö kül kap tunk.
–Akkortehátteebbőlagazdagság-

bólmerítesz.Köszi,hogyidőtszántál
ránk,jómerüléstablueszal!

g Ki nyik Ani ta

Földgolyórólfölszűrődőzajok
InterjúSzirtesEdinaMókussal

b Mó kus a Szél ró zsán úgy lu bic kolt a dzsessz fu ta mok ban, mint hal a Ba -
la ton ban. Szep tem ber ben lesz egy éve, hogy a MoNaMo trió a bu da -
pest-fa so ri evan gé li kus temp lom ban tar tott dzsesszis ten tisz te le te ken
szol gál. Idén a Szél ró zsá ra is el jöt tek, az utol só es tén, 21-én lép tek fel
– a cu dar idő já rás mi att – a nagy szín pad he lyett a le he tő sé gek pi a ca
szín pa dá ra AradiGyörgy és PelikánAndrás lel ké szek mel lé. Egy ka -
ra mel lás ká vé mel lett be szél get tünk SzirtesEdinaMókussal. Seb té ben,
hisz a mű vész nő már a BluesB.R.Othersszel va ló fel lé pés re ké szült…
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b Szí nes egy ház ban élünk. Sze -
ret jük és meg be csül jük a fej -
ken dős, idős né ni ket. Ugyan -
ak kor ra jon gunk a fej ken dős
vagy bőr dzse kis punk és ro cker
srá co kért is.

Öröm mel kons ta tál hat juk, hogy az
idei Szél ró zsán is si ke rült hi ba nél kül
fel vo nul tat ni a ma rok nyi ma gyar
evan gé li kus ság könnyű ze nei fa vo -
rit ja it. A lá tot tak és hal lot tak alap ján
büsz kén je lent het jük, hogy im má ron
van sa ját roc ko ra tó ri u munk, be at pas -
sió já té kunk, fun ky  jel le gű és ki mon -
dot tan punk stí lu sú együt te sünk,
po pu lá ris ze nét ját szó ze ne ka runk, és
ne fe led kez zünk meg a 16. szá za di ko -

rá lok dzsessze sí tett, át hang sze relt
fel dol go zó i ról sem.

Nagy já ból az itt fel so rolt irány za tok
és ezek ke ve ré kei szol gál nak táp ta la jul
2012 nya rán a magyarországievangé-
likusegyházzenének.Bát ran ál lít hat juk
ugyan is, hogy azok a kor társ mű vek,
ame lyek is ten fé lő mű vé szek ze nész uj -
jai alól ke rül nek ki, igen is az egy ház ze -
nei kin cses tá rat gaz da gít ják. Tör té nik
mind ez igen vál to za tos for má ban.

Bár in kább többhangú,mint egy -
han gú a fel ho za tal, a szá mos ze nei
irány zat mű ve lői még is ugyan azon
ten den ci át kö ve tik, amit ne héz nem

ész re ven ni: a „ha gyo má nyok kal va -
ló sza kí tás” mint alap elv szin te mind -
egyik if jú ti tán zász la já ra ki van tűz -
ve. Mi vel a ke resz tény könnyű ze né -
hez ele ve a tra di ci o ná lis gyü le ke ze ti
ének lés el len pó lu sa ként vi szo nyu -
lunk, nem áru lunk el új don sá got
az zal, hogy a gi tá ros-do bos di cső í té -
sek hát te ré ben egy faj ta zsi ge ri el len -
ál lás hú zó dik meg. Egy évek óta tar -
tó ten den cia azon ban még en nél is
to vább megy. El ju tot tunk ar ra a pont -
ra, ami kor már a könnyű ze nei dal la -

mok is túl sá go san ódi va tú an hat nak,
ezért né mely ze nei for má ció az Új
énekek új ra ér tel me zé sét éli meg kül -
de té se ként. 

Ve gyük csak pél da ként a kő sze gi ifi -
sek al kot ta Echo ze ne kart! Ti zen hat
dalt tar tal ma zó, idén jú ni us ban ké szült
CD-jük re per to ár já nak jó ré sze úgy -
ne ve zett „fe ke te lis tás” (értsd: az el múlt
két év ti zed ben „un tig éne kelt”) if jú sá -
gi ének ből áll. Ki tű nő ze nei ér zék kel
hoz zá juk nyúl va azon ban, íme, si ke -
rült re ha bi li tál ni uk töb bek kö zött a
Rólabeszélfű,virág és a Boldogmo-
soly az arcomon kez de tű, per sze

smink nél kül is gyö nyö rű, de vall juk
be, át dol go zás nél kül már kis sé meg -
ko pott ke resz tény slá ge re ket. 

Ha son ló misszi ói szel lem ben
gyárt ja igé nyes kí sé re te it a Szélrózsa
Band, amely az új idők va ló ban új
sze le it is vi tor lá já ba fog ja, fo gá sa it az
auszt rál mes ter től, a vi lág hí rű Hill-
songtól el les ve.

A kö vet ke ző cso port ba (amely be
ré szint ma ga mat is tar to zó nak val -
lom) azo kat a kor társ könnyű ze né -
sze ket so ro lom, akik vél he tő en az át -
la gos nál job ban fe szeng nek, ha or go -
na szó kí sé ri a több év szá za dos ko rá -
lo kat. Ben nük mé lyebb nyo mot ha -
gyott az or go na ze nés túl ada go lás,
ezért tesz nek ró la, hogy a hang sze -
rek ki rály nő je nél kül, oly kor fe szes
rit mus ban is ma ra dan dó él ményt
nyújt sa nak a Hadd zengjen hála-
énekem, a Krisztus virágunk vagy
ép pen az IttazIstenköztünk kez de -
tű gyöngy sze mek. Le gyen szó akár a
Ta más-mi sé ken el hang zó át dol go zá -
sok ról (ame lyek az al ka lom nak mint -
egy véd je gyé vé vál tak), akár a Korál
sziget blue sos, fel rá zó-meg ra ga dó
át írá sa i ról vagy a M.Is.K.A. pun kos,
haj rá zós kí sér le te i ről. 

Min den igye ke zet egy fe lé össz pon -
to sít: év szá za dok ér té kes dal la ma it és
szö ve ge it olyan for má ban át me ne kí -
te ni a je len kor nak, hogy az ne ki zá -
ró lag a temp lom fa lai kö zött le gyen
elő ad ha tó, ha nem egy pub ban vagy
egy sza bad té ri fesz ti vá lon is. Azok -
nak, akik nem biz tos, hogy be ten nék
a lá bu kat az ódon fa lak kö zé…

A 2012-ben élő és ha tó egy ház ze ne
kép vi se lő i nek har ma dik ka te gó ri á ját
azok al kot ják, akik ta lán a leg de re ka -
sab ban dol goz nak mind annyi unk kö -
zül. Ők azok, akik sa ját kút fő ből me -
rí tik nem csak a hang sze res kom po zí -
ci ót, ha nem a dal la mot és a szö ve get
is! A Large Room, a Gábriel és a

M.Is.K.A. együt tes, a JónásésJézus, va -
la mint a Budaváripassióora tó ri u mok
szer zői ré vén vi rá goz nak az új kor me -

ló di ái. Ők azok, akik nél kül há rom száz
év múl va nem len ne mi hez nyúl nia az
ak ko ri nem ze dék nek, s az ez red for du -
ló egy ház ze né jé re csak mint egy ko pí -
ro zó etap ra em lé kez né nek.

Egész sé ges ver seny szel lem ben,
amo lyan „most mu tasd meg” jel -
leg gel va ló di sze rep lé si le he tő ség hez
jut va mu tat ta fel sok tu cat ha zai

evan gé li kus könnyű ze nész, mi vel
te he tő még iz gal ma sab bá az evan gé -
li um ter jesz té se, amely vég ső so ron
mind annyi unk cél ja.
PekkaSimojoki, mo dern dal kin -

csünk je len tős ré szé nek szer ző je elő -
adá sá ban ar ra buz dí tott, hogy ár ral
szem ben úszó la za cok ként vi sel ked -
jünk a vi lág ban. Ezt az at ti tű döt ma -

gun ké nak vall va kont ráz tunk rá
együtt négy na pon ke resz tül a nyá -
ri fesz ti vá lok el en ged he tet len kel lé -
ke it so ro ló „Ha ve rok, bu li, Fan ta” rek -
lám szlo gen re a ma gunk mód ján:
„Ba rá tok, ün nep, Krisz tus.”

Kö szön jük, Szél ró zsa, a le he tő sé get
és hogy pár nap ra össze hoz tál min ket!

g Hor váth-He gyi Dé nes

Egyházzen-e?
Seregszemleegyárralszembenúszólazacrajfelett

A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Or szá gos Iro dá já nak ének- és ze nei
for má ci ó ja, az Üllőiút24 ne vű csa pat már kö rül be lül fél éve ér le lő dött, ami -
kor benevezett a Szél ró zsá ra. A KákayIstván iro da igaz ga tó (afelsőképjobb
szélén) ve zet te, kö zel húsz fős együt tes ben szer kesz tő sé gün ket – gi tár ral és
ének kel – BallaMária szer kesz tő sé gi tit kár (jobbrólamásodik) kép vi sel -
te. A pro duk ci ót taps sal és ová ci ó val ju tal maz ták egy há zunk püs pö kei is.

g Ká roly György Ta más felvételei

WasabiKht. Strokes

FoolMoon Csík-zenekar
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Legyünk
lazacok!

PekkaSimojoki gyer mek ko ra nagy ré -
szét Na mí bi á ban töl töt te, így sa ját ta -
pasz ta la tai alap ján na gyon ha tá so san
tud ta ér zé kel tet ni az egy re erő seb ben
sze mer ké lő eső ben ülő fesz ti vá lo zók -
nak, mek ko ra ál dás a víz, mi lyen vár -
ni rá, vá gya koz ni rá, és ho gyan le het
sír va-ne vet ve ug rán doz ni ben ne, mi -
kor vég re meg ér ke zik. És mit je lent
tud ni, hogy ha nem ér ke zik meg, az
egyet je lent a ha lál lal. 

Az el ere dő eső ben Si mo jo ki fel hív -
ta a hall ga tó sá got a fe dett szín pad ra,
amely így a lá ba i nál ül ve hall gat hat -
ta az evan gé li zá ci ó ba át csa pó bib lia -
ta nul mányt. 

Moz du lás ra, ak ti vi zá ló dás ra buz dí -
tott Si mo jo ki; ar ra hív ta fel a fi gyel met,
hogy az élő víz csak moz gás ban ma -
rad élő, ha meg áll, ak kor meg pos had,
és sen ki sem akar ve le kap cso lat ba ke -
rül ni, leg fel jebb a bé kák ug rál nak
ben ne. Le gyünk in kább la za cok, akik
szem be úsz nak az ár ral – mert le het,
hogy min den ki csak le beg a ví zen, de
ők tel je sen meg pos had nak. Ne le gye -
nek olya nok a gyü le ke ze te ink, mint a
fo ci meccsek, ame lye ken húsz fér fi
ro han gál; ők na gyon el fá rad nak, öt -
ven ezer em ber pe dig csak ül, szur kol,
és issza a sö rét! 

g Dar vas Ani kó

Azelőadáshangfelvételeremélhetőleg
elérhetőleszaTamás-misehonlapján:
tamasmise.hu.Érdemesmeghallgatni!
TerveinkszerintPekkaSimojokival

az Evangélikus Élet augusztus 12-i
számábaninterjútközlünk.

Min den nap ra ju tott egy kü lön le ges
ta lál ko zás. Az el ső na pon dr.Falus
András Szé che nyi-dí jas im mu no ló -
gus komp lex elő adá sá ban a hit-tu do -
mány-em ber vi szo nyá ról be szélt.
Ko runk em be re bál vány ként te kint a
ter mé szet tu do mány ra. Szá mí tó gé -
pes ha son lat tal él ve: hard ver ként
lát hat juk az em ber örök lött té nye ző -
it, szoft ver ként pe dig a dön té se in ket,
me lyek kí vül áll nak a ge ne ti kán.
Csak úgy, mint az Is ten és az em ber
kap cso la ta. A tu do mány nem a jó nak
és a rossz nak tu dá sá ra ada tott.
SzemerédiBernadett szín mű vész

és Smidéliusz Gábor lel kész ze nei
szol gá la ta tet te könnyeb bé a ne he -
zeb ben emészt he tő fa la to kat. A részt -
ve vők meg is mer ked het tek Orbán
Attila lel késszel, a szá raz di misszió
ve ze tő jé vel, aki két na pon is hir det -
te Is ten igé jét.
Dr.CsókayAndrás Pri ma Pri mis -

si ma dí jas ideg se bész-agy se bész az
imád ság ere jé ről tett ta nú sá got. Elő -
adá sát gaz da gon il luszt rál ta sze mé -
lyes éle té ből vett pél dák kal. Az imád -
sá gon ke resz tül Is ten gon do la tok kal,
öt le tek kel lát ja el az em bert. A ta nu -
lás fo lya ma tá ban nem a rög zí tés
okoz prob lé mát, ha nem a be vitt in -
for má ció fel idé zé se. Agyunk lim bi -
kus rend sze re ját szik sze re pet az is -
me re tek fel idé zé sé ben, de eh hez a
rend szer hez kö tőd nek mo ti vá ci ó -

ink is. A ta nu lás imád ság gal pá ro sít -
va nö ve li a kre a ti vi tást, gaz da gít ja az
em ber bel ső vi lá gát. Pál apos tol
nem hi á ba hív fel ar ra, hogy szün te -
len imád koz zunk – emel te ki az
ideg se bész. Elő adá sa előtt Dobóné
KissIldikó ír né pi éne kek kel imád ko -
zott FűkeSzabolcs lel kész gi tár kí sé -
re te mel lett.

A har ma dik al ka lom mal Völgyessy
SzomorFanni éne kelt. HuszákZsolt
„Maci”, egy há zunk if jú sá gi re fe ren se,
a SzélrózsaBand tag ja nem csak gi -
tá ro zott, ha nem éne kelt is, meg lep -
ve a hall ga tó sá got Merítenék cí mű sa -
ját szer ze mé nyé vel is.

Dr. Molnár Róbert, Kü bek há za
pol gár mes te re, volt or szág gyű lé si
kép vi se lő – a Bu da pes ten elő ző nap
be mu ta tott, Ébresztő,Magyarország!
cí mű könyv szer ző je – el mond ta: Is -
tent nem le het em be ri erő fe szí tés ből
jó cse le ke de tek kel meg nyer ni, aho -
gyan ret te gés ből, fé le lem ből szol -
gál ni sem le het őt. Az üd vös ség ke -
gye lem ből van. A gyü mölcs ter més,
a szol gá lat, az öröm hír ter jesz té se a
ke gye lem ből át élt sze re tet ből fa kad.
Aki Is ten ke gyel mét meg ta pasz tal ta,
az tud gyü möl csöt ad ni a vi lág nak, és
eh hez ak kor fog ja meg kap ni az erőt,
ami kor el in dul a cse lek vés út ján.
MichaelMüller, né met  evan gé li -

kus lel kész a hit fel sza ba dí tó ere jé ről
szólt. Hi tünk sok szor saj nos pusz ta
el mé let té zsu go ro dik. A Jé zus Krisz -
tus ban ka pott új élet nek az imád ság,
a bűn nel va ló sza kí tás, az Is ten sza -
vá nak va ló en ge del mes ség a fok mé -
rő je. Él ni Krisz tus sal: sza ba du lást, re -
ményt, nö ve ke dést hoz – biz ta tott az
ige hir de tő.

g Bal la Má ria

Találkozásokakútnál
b Az evan gé li u mi tör té net ben egy kút nál, Já kób for rá sá nál ta lál ko zott

Jé zus és a sa má ri ai asszony. Élet vál toz ta tó, élet men tő for du la tot je -
len tett ez a bű nök kel ter helt, tár sa da lom ból ki re kesz tett asszony nak.
A Találkozásakútnál prog ram be szé des hely szí nén, a Kor só sá tor -
ban bő ven akadt mi ből me rí te ni. A kü lön bö ző fog lal ko zá sú, Krisz tus-
kö ve tő, köz is mert meg hí vot tak szó val, ze né vel és ének kel vár ták az
ide be té rő ket. A prog ram há zi gaz dá ja ként SzeverényiJános or szá gos
misszi ói lel kész mo de rál ta az al kal ma kat.

egyatörténeteksorábóldr.CsókayAndrástól
Egy fegy ve res tes tü let nél szol gá ló fi a tal fér fi bal ese tet szen ve dett, ne ki -
üt kö zött egy osz lop nak. Lát szó lag nem volt sú lyos sé rü lé se, je len tő sebb
anya gi kár sem ke let ke zett. A fér fi te le fo non ér te sí tet te édes any ját a bal -
eset ről. Meg nyug tat ta, hogy jól van, majd – a be szél ge tést kö ve tő en –
szol gá la ti pisz to lyá val fő be lőt te ma gát…

Be szál lí tot ták a kli ni ká ra, de saj nos már nem tud tak se gí te ni az agy -
ha lott fi a ta lon. Hí vő csa lád lé vén a szü lők ször nyű fáj dal mát te téz te a két -
ség be esés: mi lesz így fi uk üd vös sé gé vel.

Kér dé sük kel az ideg se bész hez for dul tak, aki – imád ság után – ar ra ju -
tott, hogy a fi a tal em ber nem akart ön gyil kos len ni. A bal eset kö vet kez -
té ben tá madt za var az agyá ban, ez okoz ta a tra gé di át.

S hogy mi mu tat ja, hogy az élet, a lélek nem az agy ban, nem az em -
ber tes té ben van? A fi a tal fér fi tól nő vé re is el bú csú zott, és ami kor meg -
fog ta az agyi mű kö dést egy ál ta lán nem mu ta tó test vé re ke zét, a fér fi sze -
mé ből könny csep pek gör dül tek ki…

„Olyan szí ve tek van, mint egy sas nak,
re pül je tek hát! Ti az ég hez tar toz tok,
nem a föld höz!” – lel ke sí tet te nagy -
szá mú hall ga tó sá gát Klaus Doug-
lass jú li us 19-én, csü tör tö kön dél előtt
tar tott bib lia ta nul má nyá ban. Az egy -
ház épí tő mun ká já ról és ra di ká lis újí -
tó gon do la ta i ról egy aránt is mert né -
met evan gé li kus lel kész az Apostolok
cselekedetei ha to dik fe je ze té nek el ső
hét ver sét ma gya ráz va Is ten sza ba dí -
tó ha tal mát hang sú lyoz ta, amely
meg ment a szol ga ság tól, és fel sza ba -
dít a szol gá lat ra.

Az elő adó szem lé le tes és gya kor -
la ti as pré di ká ci ó já ban a sa sok és a
tyú kok sza bad sá gát ha son lí tot ta

össze, il let ve ál lí tot ta szem be egy más -
sal. A leg több em ber meg elég szik a
csir kék éle té vel – mond ta –, bé ké sen
ka pir gál a por ban, és igyek szik mi nél
több ma got fel csi pe get ni – a töb bi -
ek elől is. Ez azon ban so ha nem
tesz min ket elé ge det té.

„A tyú kok sza bad sá ga ké nyel mes,
a sa so ké meg eről te tő. A tyú kok azt
te szik, amit akar nak; a sa sok azt, amit
ten ni ük kell, bel ső kény szer től hajt -
va” – fo gal ma zott Klaus Doug lass, és
fel hív ta a fi gyel met: „Is ten a sa sok
sza bad sá gá ra te rem tett min ket.”

Ar ra biz tat ta a részt ve vő ket, hogy
te gyék fel a ma guk szá má ra a kér dést:
mi az éle tem nagy „té má ja”? Is ten

ado má nyai ugyan is egy ben az ő el hí -
vá sát is ma guk ban fog lal ják. A hí vő
kö zös sé ge ket és ve ze tő i ket pe dig ar -
ra fi gyel mez tet te a lel kész, hogy
igye kez ze nek meg ta lál ni kör nye ze -
tük ben az „új sa so kat”, akik se gít he -
tik az idő seb be ket, aki ket be le het
von ni a gyü le ke ze ti mun ká ba.

A Szél ró zsa ta lál ko zó má so dik
nap já nak dél előtt jén, jú li us 20-án,
pén te ken KarlSchiefermair oszt rák
lel kész, ok ta tás ügyi egy há zi fő ta ná -
csos Pé ter lá to má sa (Ap Csel 10,1–16)
alap ján Is ten vál tó ál lí tá sa i ról be -
szélt. Pé ter Jop pe-él mé nye (Pál da -
masz ku szi él mé nyé hez ha son ló an)
dön tő vál to zás hoz ve ze tett az apos -

tol éle té ben. Ami kor Is ten Kor né li -
usz hoz küld te őt, olyas mi re szó lí tot -
ta fel, ami el len tét ben állt egész ad -
di gi meg győ ző dé sé vel. 

„Jé zus a sze re te tet ál lít ja min den
tör vény fö lé – fo gal ma zott az elő adó.
– Ő el ső sor ban nem va la mi től, ha nem
va la mi re sza ba dí tott meg min ket.”
Ez azt je len ti – fej tet te ki –, hogy sza -
ba dok let tünk a ré gi sza bá lyok tól,
fel sza ba dul va egy új faj ta gon dol ko dás -
mód ra, új ta lál ko zá sok ra, ame lye ket
a fe le ba rá ti sze re tet ha tá roz meg.
Mi nél job ban kö tő dünk Is ten hez, an -
nál in kább nö vek szik a sza bad sá gunk
– zár ta sza va it Karl Schi e fer mair.

g A. M.

Asasokszabadságárateremtve

–Lelkészúr,előadásábanÖna
sasokszabadságárólbeszélt.Demit
jelentarepülésagyakorlatban,a
hétköznapokban?

– Re pül ni azt je len ti, hogy azt te -
szem, ami re Is ten meg al ko tott en -
gem. Nem sza bad a min den na pok ki -
csi nyes har ca i ba be le bo nyo lód ni és
el fe led kez ni az el hí vá sunk ról. Re -
pül ni azt je len ti, hogy is me rem a kül -
de té se met, és meg ta lál tam az éle tem
nagy „té má ját”. Egy ha tá ro zott fel adat -
tal, egy ha tá ro zott út vé gig já rá sá nak
cél já val ér kez tünk er re a föld re. Kö -
zös fel ada tunk a gyü le ke zet ben, hogy
ezt az utat meg ta lál juk – sze mé lyes
kül de té sünk pe dig ezt meg él ni.
–Hogyantaláljukmeg„életünk

témáját”?
– Azt hi szem, a vá gya ko zás a kez -

det. Az a gon do lat, hogy a tyúk ól -

ban va ló ka pir gá lás nem je lent het
min dent. Nem le het, hogy csak
annyi ról szól az egész, hogy le he tő -
leg több ma got csi pe ges sünk fel,
mint a töb bi ek. Ez nem hoz ma ra -
dan dó elé ge dett sé get. 

Az el ső imád sá gunk az kell, hogy
le gyen: „Uram, aján dé kozz ne kem
vá gyat va la mi több re!” A má so dik
imád sá gunk pe dig: „Is te nem, mu -
tasd meg ne kem az adott sá ga i mat,
és mu tasd meg ne kem azt a fel ada -
tot, amely re al kot tál.” Az után ke res -
sük meg a he lyün ket a gyü le ke zet -
ben, pon to sab ban Is ten or szá gá -
ban (és ez nem min dig a he lyi gyü -
le ke ze tet je len ti).

Te gyük fel a kér dést: „Mi re te -
rem tet tél? Mi re kell hasz nál nom
az adott sá ga i mat?” A vá la szok meg -
ta lá lá sa a vá gya ko zás sal kez dő dik,

az után az imád ko zás és a ta nács ké -
rés fo lya ma tá val foly ta tó dik, míg
min den ki meg ta lál ja a ma ga he lyét.
–Soklelkészéssokgyülekezetitag

isgyakranaztkérdezimagától:Mit
tehetnénkmi,hogyaközöttünkélő

„fiatal sasok” megtanuljanak re-
pülni,ésmegtaláljákahelyüket?Mit
mondananekik?

– Azt hi szem, a „sa sok” meg ta lá -
lá sa a lel ké szek fő fel ada ta. Sok
min dent kell csi nál ni uk, ren ge teg
ten ni va ló juk van, ame lye ket a gyü -
le ke zet, il let ve az egy ház ve ze tés bíz
rá juk, de a leg alap ve tőbb dol guk sze -
rin tem az, hogy fel fe dez zék a „fi a -
tal sa so kat”, kí sér jék és ké pez zék
őket. Ez a gyü le ke ze ti ve ze tő ség
(és nem csak a lel kész) fő fel ada ta:
hogy az em be re ket az el hí vá suk, a
hi va tá suk meg ta lá lá sá ban se gít sék. 

A „sa sok” ott van nak – csak még
min dig a ma go kat ke res gé lik a föl dön.
De ha kö zü lük akár csak egyet-ket -
tőt si ke rül meg ta lál nunk, már az
nagy ha tás sal lesz a gyü le ke zet re.

g Lejegyezte: Adá mi Má ria

BeszélgetésKlausDouglass-szal

A ho mo sze xu a li tás ez út tal nem tar -
to zott a fő vi ta té mák kö zé a „Tole-
rancia-hőmérő”?–amegszólalásfe-
lelőssége cí met vi se lő be szél ge té -
sen sem. An nál in kább elő ke rült a
zsi dó ság gal és ci gá nyok kal szem be -
ni rassziz mus – utób bi ak kal kap cso -
lat ban a Szél ró zsán is ha tá ro zott(an
ijesz tő) ér zel mi re ak ci ók kal le he tett
ta lál koz ni. 
Románné Bol-

ba Márta evan -
gé li kus lel kész és
BalaványGyörgy
új ság író be szél ge -
té sét SchnellerJá-
nos mű vé szet tör -
té nész mo de rál ta.
A ki in du ló pon tot
a TÁR KI leg utób -
bi fel mé ré se szol -
gál tat ta, mely sze rint a Job bik tá mo -
ga tott sá ga a fi a ta lok kö ré ben ag gasz -
tó an nagy: a har minc hét év alat ti sza -
va zók kö zel har ma da sza vaz na rá juk.

Ba la vány György az egy há zak tár -
sa da lom po li ti kai fe le lős sé gé re hív ta
fel a fi gyel met: nem az a rossz, ha az
egy há zak po li ti zál nak, ha nem az,
aho gyan ezt te szik. Pus ka po ros hor -
dón ülünk: az el múlt évek ben a „bű -
zös, szub kul tú rá ból ki tört gon do la -
tok” min den na pi va ló sá gun kat ké pe -
zik, ame lyek kel az egy ház nak szem -
be kell néz nie.

Ro mán né Bol ba Már ta azt ele mez -
te, hogy a gaz da sá gi ne héz sé gek hul -
lá ma in lo va gol va a Job bik si ke re sen
tört be a rend szer vál tást kö ve tő űr -
be. Mi vel a po li ti kai ne ve lés hi ány zik
az ok ta tás ból, vé le mé nye sze rint az
érett sé gi ző di á kok nem tud ják meg -
kü lön böz tet ni a li be rá lis, bal ol da li,
jobb ol da li, il let ve au tok ra ti kus gon -
dol ko dás mó dot. Az is me ret hi ány
fél re ve zet he tő vé te szi őket, in nen

pe dig egye nes út ve zet a fé le lem,
majd a gyű lö let csap dá já ba.

Az új ság író a bon hoef fe ri ha gyo -
mány ra em lé kez te tett, amely nél
alább az evan gé li kus egy ház nem ad -
hat ja. A kö zös ség ügye i vel va ló fog -
lal ko zás po li ti ka, ilyen ér te lem ben
Jé zus is po li ti zált, pél dá ul úgy – foly -
tat ta a meg kez dett gon do la tot a
lel kész nő –, hogy a sa má ri a it emel -

te ki a tíz lep rás -
ról szó ló tör té -
ne té ben. Ha a sa -
má ri a it a ci gány
szó val he lyet te -
sít jük be, már is
ak tu ál po li ti kai
pél dá za tot hall -
ha tunk Jé zus tól.

Az egy ház ere -
je a he lyi kö zös sé -

gek ben rej lik, ez már Szálasi ide jén is
si ke res nek bi zo nyult – em lé kez te tett
Ro mán né Bol ba Már ta. Szá la si há rom -
száz ezer fős nép párt ja száz öt ven ezer
fő re csök kent az egy ház pár hu za mos
há ló za tá nak kö szön he tő en.

Nem a rasszis ták el len kell cse le -
ked ni, ha nem olyan kö zös sé ge ket
kell szer vez ni – ele mez te Ba la vány
György –, ame lyek te ma ti zál ják a he -
lyi kö zös sé gek gond ja it. Ilyen le het
pél dá ul az egy há zi is ko lák ban fel zár -
kóz ta tó prog ra mok szer ve zé se ro ma
gye re kek szá má ra. 

A rassziz mus fe lé va ló el haj lás
me leg ágya a gyö kér te len ség, az iden -
ti tás ta lan ság ál la po ta. A Job bik ke re -
ken meg ad ja a vá la szo kat a ke re sők -
nek, val lás pót ló ként funk ci o nál, a
nem ze ti ra di ka liz mus ilyen mó don
ha son lít a fun da men tá lis val lá sos ság -
ra. Er re csak meg élt jé zu si lel kü let -
tel és prob lé ma meg osz tó kis kö zös -
sé gek kel le het ha té ko nyan re a gál ni.

g Frenyó An na

Tolerancia-hőmérő
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nyitóistentisztelet
Han gos be mon dó fi gyel mez tet: a
meg nyi tó ra min den kép pen te li ku -
laccsal ér kez ze nek az em be rek. For -
ró a jú li u si szer da dél után, még
ma ga san áll a nap, ont ja, egy re csak
ont ja él te tő su ga ra it. Igen – ért
egyet a kró ni kás a fel hí vás sal –,
kell a fo lya dék, hogy ki nek-ki nek le -
gyen majd mi vel hű sí te nie ma gát a
nagy me leg ben.

Kez dő dik a hi va ta los nyi tó ce re -
mó nia, majd a hit tu do má nyi egye -
te münk sze mi na ris tái ál tal ki dol go -
zott is ten tisz te let; a kö zös éne ke ket
a teo ló gu sok ból ál ló Agape ze ne kar
és a he lyi SevenHouses gos pel kó rus
ve ze ti. A szó szék ként is szol gá ló
pul pi tus mö gül Czöndör István, a
há zi gaz da Ba la ton bog lár–Hács–
So mogy vá mo si Tár sult Evan gé li -
kus Egy ház köz ség lel ki ve ze tő je
egy szer csak azt ké ri a szél ró zsá sok -
tól: önt sék a ma guk kal ho zott pa -
lack tar tal mát a szín pad előtt ál ló
dé zsá ba…

A meg szó lí tot tak egy em ber ként
pat tan nak fel fű ről, pléd ről, pa pír ülő -
al kal ma tos ság ról, és si et nek fe gyel -
me zet ten a ki je lölt hely re. Ha ma ro -
san csor dul tig te lik az edény, a sok -
fé le víz össze ke ve re dik, és – mint
utóbb ki de rül – a je len lé vők kö zös
kin csé vé, az öröm, a sza ba du lás és az
örök élet for rá sá vá vá lik. Ke resz te lő -
víz zé a feb ru ár 29-én szü le tett Czön-
dörRáhel szá má ra – és a ke reszt ség
ke gyel mé ben meg erő sí tést nye rő so -
ka ság szá má ra.

1.merítés:
aszabadulás–fény
Né há nyan még hu nyo rog nak a ko -
ra dél előt ti nap sü tés ben. Sze mük
még szok ja a vi lá gos sá got, de te kin -
te tük kel már a szín pa dot ke re sik,
ahol BaranyaynéRohnErzsébet és
Zsóri-MentsOrsolya – a kő sze gi fi -
a ta lok pan to mim já té ká val kí sér ve –
épp a sö tét ség ből va ló sza ba du lás -
ról be szél.

A két lel kész nő a vakon szü le tett
em ber meg gyó gyí tá sá nak tör té ne tét
(Jn 9,1–7) „bont ja ki”. A fér fi oly annyi -
ra be le tö rő dött a hely ze té be, hogy
nyo mo rú sá gos vol tá nak még csak az
oka sem ér dek li. He lyet te azok a ta -
nít vá nyok fag gat ják a Mes tert, akik
Is ten től ren delt meg vál toz tat ha tat lan
ál la pot ként te kin te nek a szen ve dés -
re. Jé zus azon ban nem a mi ért re ad
vá laszt; a hol nap, a jö vő ben rej lő le -
he tő sé gek fe lől kö ze lít a kér dés hez.

A mi éle tünk ben sem a hi ány ra, a
vesz te ség re vi lá gít rá, ha nem azt a
kér dést jár ja kö rül, sze ge zi ne künk,
va jon mi lyen len ne – és aka runk-e –
látni. Új né ző pon tot kí nál. Olyan
máskéntlátást, amely ha tás sal van az
egész éle tünk re.

2.merítés:
aszabadulás–erőszakmentesség
Pók sza lad az al kal mi szín ház te -
rem já ró lap ja in. A fi a ta lok iz ga tot -

tan sut tog nak egy más kö zött. Azon
ta na kod nak, el ta pos sák-e, vagy sem.
Vé gül meg ke gyel mez nek ne ki.

Alig egy órá val ko ráb ban, a csü -
tör tök es ti áhí tat ke re té ben a sze ge -
di ifi tag jai ál tal tol má csolt gon do -
lat me net ben, il let ve ifj. Cserháti
Sándor lel kész ma gya rá za tá ban épp
ar ról (is) hall hat tak, hogy a fent
ne ve zett nyolc lá bú egy pél dá nyá nak
el pusz tí tá sa mi lyen mély ről fa ka dó
elé ge dett ség ér zés sel tud ja el töl te ni
az em be re ket.

Jé zus azon ban nem azon az ol da -
lon áll, ahol el kö ve tik, ha nem ahol el -
szen ve dik az erő sza kot! Bár em be ri
ter mé sze tünk ből fa ka dó in du la ta -
ink tól nem tu dunk vég ér vé nye sen
meg sza ba dul ni, a sze re tet, a meg bo -
csá tás ké pes vissza szo rí ta ni őket.
Ha Jé zust kö vet jük, ak kor ke zünk
meg áll a le ve gő ben, mi előtt le súj ta -
nánk – akár em ber tár sunk ra, akár
egy pók ra…

3.merítés:
aszabadulás–bátorítódal
Bá tor ta lan, még is bá tor volt az, aki
az elő ző es ti együtt lét vé gén vál lal -
ta a „hang adást”. (Afelemelőepizód-
róljegyzeta6.oldalon.–Aszerk.)
Hogy az il le tő sa ját ma gát az éne kel -
ni tu dók vagy az éne kel ni nem tu dók
tá bo rá ba so rol ja-e, mel lé kes, a kró -
ni kás utó lag min den eset re úgy lát -
ja, hogy ak kor és ott meg va ló sult
mind az, ami ről a pén tek reg geli
áhí tat ban Németh Zoltán lel kész
be szél. Ne ve ze te sen, hogy a vi lág
össze bé kél te té sé nek mód ja az, ha
egy ha tal mas szín pa don az em be ri -
ség éne kel ni tu dó fe le „kon cer tet ad”
a má sik fe lé nek, amely va la mi kép -
pen ma ga is be kap cso ló dik a „hang -
ver seny be”. A Pécsigospelkórus jó -
vol tá ból bár ki meg győ ződ he tett ró -
la, hogy a gyü le ke zet kö zös sé gé ben
min den le het sé ges.

4.merítés:
aszabadulás–megújít
Szom ja zunk, igen, szem mel lát ha tó -
an szom ja zunk ar ra az élő víz re,
ame lyet Jé zus kí nál ne künk! Hosszú
so rok „kí gyóz nak” ál dá sért a fe ke te
Lu ther-ka bát és a fe hér al ba alatt ta -
lán csak pó lót, sor tot, szan dált vi se -
lő lel ki pász to rok előtt. Imá ra kul csolt
ke zek, ki gör dü lő könny csep pek, ég
fe lé emelt te kin te tek…

Ta más-mi se a Szél ró zsán – Kő -
szeg és Szar vas után im már har mad -
szor. Az al ka lom szim bó lu ma a je -
ri kói ró zsa. Eh hez a si va ta gi nö vény -
hez ha son lít ja KovácsÁron a sa má -
ri ai asszonyt. Lát szó lag mind ket tő
élet te len és fe les le ges, gyö kér te len és
vi rág ta lan, já ték sze re a szél nek és a
kö nyör te len em be rek nek. De amint
víz éri őket, ki zöl dül nek, vi rág ba bo -
rul nak, új élet re kel nek. 

„Mind annyi an je ri kói ró zsák va -
gyunk Jé zus oá zi sá ban – fo gal maz
Jn 4,13–14 alap ján tar tott ige hir de -
té sé ben a rá kos ke reszt úri lel kész. –

Ő ad ja azt az élő vi zet, amely tisz -
tá ra mos, meg újít és meg erő sít ben -
nün ket, hogy ön fe led ten vi rá goz -
zunk.”

…és jó gyü möl csö ket te rem jünk.

5.merítés:
aszabadulás–
nemzedékrőlnemzedékre
Túl a ma tú rán, de még a nagy be tűs
éle ten in nen. FehérAndrás – száz öt -
ven ötöd ma gá val – Er dély ből ér ke zett
Fo nyód li get re. Szom bat reg gel a csa -
lád já ról és a két sé ge i ről be szél a ta -
lán ha son ló hát tér ből ér ke zett és
ha son ló ké te lyek kel küz dő „áhí tat né -
zők nek”.

Van-e esé lye Ban di nak úgy, hogy
se pén ze, se bá tor sá ga-va gány sá -
ga, se pro tek ci ót je len tő kap cso la -
ta?… Kalit Eszter ko lozs vá ri lel -
kész je lölt sze rint a vá lasz ha tá ro zott
igen – még ha ez nem je lent is au -
to ma ti ku san könnyű éle tet. An nak
ide jén Áb ra hám nak sem és Ban di
szü le i nek, nagy szü le i nek, déd szü le -
i nek sem volt könnyű – de ott állt
mel let tük az Úr is ten! Jé zus ba ka -
pasz kod va, ve le jár va (tán col va,
éne kel ve) Ban di is sza bad le het ar -
ra, hogy a ne héz sé gek el le né re meg -
elé ge dett éle te le gyen.

6.merítés:
aszabadulás–elengedés
„Ne az idő já rás ha tá roz za meg a
han gu la to dat!” – ró ja meg egy bel ső
hang a kró ni kást, va la hány szor az
épp el le né re va ló for ró ság ra, fri zu rát
kó co ló szél vi har ra, fog csi kor ga tó hi -
deg re stb. pa nasz ko dik. Szom bat es -
te a sza ka dó eső „tesz te li a tü rel mét”,
ami kor so kad ma gá val a dzsesszis ten -
tisz te let re igyek szik – hogy ott az után
a MoNaMo trió já té kát pró bál ja
meg fej te ni. (SzirtesEdinaMókussal
a6.oldalonolvashatnakinterjút.–
Aszerk.)

A töb bek sze rint in kább csak egy
szűk ré teg nek él ményt adó mu zsi -
kát PelikánAndrás és AradiGyörgy
rö vid ige ma gya rá za tai tö rik meg. A
fa so ri gyü le ke zet két lel ki pász to ra –
egy ó- és egy új szö vet sé gi pél dá zat
alap ján (2Sám 12 és Lk 7,37–50) – a
ha rag el en ge dé sé ről, a bű nök meg -
bo csá tá sá ról, az Atya fel ol do zó, fel -
eme lő, sza bad dá te vő sze re te té ről
be szél.

7.merítés(záróistentisztelet):
aszabadulásünnepe
Gaz da gon te rí tett az asz tal, bár né há -
nyan ne hez mé nye zik, hogy az ol tá ron
nem az úr va cso rai edé nyek, ha nem a
„me rí té sek re” em lé kez te tő szí nes kő -
ved rek áll nak a fő he lyen…

A Du na Te le ví zió ál tal élő ben
köz ve tí tett zá ró is ten tisz te let ze nei
kí ná la ta ez út tal is rend kí vül sok szí -
nű: me ző be ré nyi réz fú vó sok és Szél-
rózsaBand, a ta lál ko zó ad hoc (Ad
Hoc) kó ru sa, a finn PekkaSimojoki,
EtCetera…

A „szó szé ken” MesterházyBalázs
Szél ró zsa-atya. A ká nai me nyeg ző
(Jn 2,1–11) nász na gyá hoz ha son ló -
an mi is ta núi le he tünk Jé zus cso dá -
i nak, ő ne künk is ön fe ledt örö möt
ad – em lé kez tet a sop ro ni lí ce um is -
ko la lel ké sze. Az ige hir de tés alap igé -
jé ről (Fil 4,4–9) szól va így foly tat -
ja a gon do la tot: „Ami tisz tes sé ges,
igaz sá gos, tisz ta, sze re tet re mél tó,
jó hí rű, ne mes és di csé re tes dol got
itt, a Szél ró zsán ta nul tunk, hal lot -
tunk és lát tunk, az ha za vi he tő – és
ak kor ott hon is ve lünk lesz a bé kes -
ség Is te ne. Kell en nél több? Ugye,
hogy nem!”

g Vi tá lis Ju dit

„Örömmelmerítekaszabadulásvizéből!”
„Áhítatos”gondolatok-pillanatokaBalatonpartjáról

b „…a mot tó ul szol gá ló ézsa i á si ige – „Örömmelmerítekaszabadu-
lásvizéből” (12,3) – azt hoz za elénk, amit – hi szem – mind annyi an
sze ret nénk egy há zunk ban. Sza ba du lást meg kö tö zött sé ge ink ből és
örö möt, hogy mind ezt ne sa va nyú kép pel él jük meg” – ezek kel a sza -
vak kal ma gya ráz ta a 9. Szél ró zsa or szá gos evan gé li kus if jú sá gi ta -
lál ko zó té ma vá lasz tá sá nak okát MesterházyBalázs Szél ró zsa-atya
a Lelkipásztor fo lyó irat ban. A lel ki prog ra mok ke re tét a szukkót – a
há rom nagy zsi dó za rán dok ün nep kö zül az utol só (3Móz 23) – ad ta;
ezt hét na pig tar tó öröm, vi ga lom, tánc jel le mez te – még pe dig kö te -
le ző jel leg gel. Az ün nep hét nap ját az ez út tal merítéseknek ne ve zett
nap kez dő és nap zá ró áhí ta tok je le ní tet ték meg, me lye ken a sza ba -
du lás egy-egy as pek tu sát jár ták kör be a részt ve vők. A vál to za tos li -
tur gi á jú ese mé nyek ben a Ba la ton vi zé nek is ak tív sze rep ju tott.
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„Az in ter net na gyon ke mény üz let,
ahol a ter mék sok szor mi ma gunk va -
gyunk – tet te vi lá gos sá már a be szél -
ge tés ele jén dr. Szé kely Iván. – Egy sze -
rű fel hasz ná ló ként is ott hagy juk az
ujj le nyo ma tun kat min den hol, ezt pe -
dig má sok ki hasz nál ják.” 

Az in for ma ti kus az elekt ro ni kus
pos ta lá dánk ba ér ke ző ké ret len rek -
lá mo kat még az ár tat la nabb esz kö -
zök kö zé so rol ja. Volt már azon ban
pél da ar ra is, hogy – a meg ren de lő
tel jes sze mé lyi ség pro fil já nak is me -
re té ben – a szol gál ta tó az át la gos -
nál lé nye ge sen ked ve zőt le nebb,
úgy ne ve zett di na mi kus ár kép zést al -
kal ma zott, nem be szél ve ar ról, hogy
ada ta ink egy rossz in du la tú em ber

ke zé ben akár a zsa ro lás esz kö zei is
le het nek.

Dr. Orosz Gá bor Vik tor – a teo -
ló gia ol da lá ról kö ze lít ve – ar ra hív -
ta fel a hall ga tók fi gyel mét, hogy míg
az egy ház a bűn bo csá nat le he tő sé -
gét hir de ti, ad dig az in ter net nem fe -
lejt. „Ré geb ben az in for má ció le -
bom lott, mint a szer ves anyag a
föld ben. A ha gyo má nyos irat tá rak -
ban is fo lya ma tos volt a se lej te zés.
Ma azon ban a tör lés vált drá gá vá,
nem a tá ro lás, így sok kal több in for -
má ci ót őr zünk meg az utó kor nak”
– tet te hoz zá. A nyil vá nos ság ra ho -
zott ada tok rá adá sul ön ál ló éle tet él -
het nek, pél dá ul ami kor a far san gi
jel mez bál ban ké szült fo tók a fő nö -

künk vagy az ál lás in ter jún kér de ző
sze mély asz ta lá ra ke rül nek.

Az evan gé li kus lel kész úgy lát ja,
hogy a tech ni ka egy re in kább meg -
pró bál ja a min den ha tó Is tent a „já ték -
tér szé lé re szo rí ta ni”. Ezt a ven dég a
ge ne ti ka és az in for ma ti ka vár ha tó,
el ső hal lás ra a sci-fi iro da lom ba kí -
ván ko zó ered mé nye i vel tá masz tot ta
alá. Fé lő ugyan is, hogy az irá nyí tást
stra té gák, üz let em be rek kí ván ják
meg sze rez ni. Az in for ma ti kus sze rint
meg nyug ta tó an vé de kez ni ez el len
nem le het; az egyet len meg ol dás nak
az eti kai irány el vek le fek te té se tű nik.

Dr. Szé kely Iván – bár neki ma gá -
nak nincs Fa ce book-pro filja – nem ta -
gad ja a kö zös sé gi ol da lak je len tő sé gét,
és el is me ri, hogy nap ja ink ban a tár sa -
dal mi érint ke zés egyik leg jel lem zőbb
te re pe a vir tu á lis tér. Eb ben az „üveg -
fa lú ház ban” él ve ugyan ak kor – in tett
min den kit óva tos ság ra az elő adó –
min den moz du lat előtt át kell(ene)
gon dol ni, hogy nem len ne-e cél sze rűbb
be húz ni azt a bi zo nyos füg gönyt.

g Je nő

Húzdbeafüggönytazüvegfalúházban!
b „Is ten sze me min dent lát” – mond juk már a leg ki seb bek nek is. Az

in for ma ti ka ko rá ban azon ban egy szá mí tó gép se gít sé gé vel bár ki meg -
tud hat ja (majd nem) min den tit kun kat. A „kuk ko ló tár sa da lom” ve -
szé lye i ről dr.SzékelyIván tár sa dal mi in for ma ti kus sal, a Bu da pes ti
Mű sza ki Egye tem do cen sé vel dr.OroszGáborViktor, az Evan gé li kus
Hit tu do má nyi Egye tem ad junk tu sa be szél ge tett.

Pod ma nicz ky Szi lárd Kisgyermekek
emlékiratai cí mű no vel lás kö te te 2011
vé gén je lent meg. Az eb ben ta lál ha -
tó, Halottbeszéd cí mű írás ve ze ti fel
a dis kur zust; az író ma ga ol vas sa fel
mű vét. Egy kis fiú egyes szám el ső
sze mély ben me sél sa ját au tó bal ese -
té ről és ha lá lon tú li éle té ről, mely ből
las san, az idő mú lá sá val ki lép a gyá -
szo ló anya, aki új csa lá dot ala pít… 

Az énel be szé lés le he tő sé get ad
hu mo ros köz be éke lé sek re, ilyen pél -
dá ul, ahogy a kis fiú any ja fri zu rá já -
ról el mél ke dik: „gön dör ha já ból ki -
fe küd te a ka nyart”. 

Az író ké sőbb el árul ja: a hi te les ség
ked vé ért vá lasz tot ta ezt a for mát, no
meg per sze a já ték tér is na gyobb ez ál -
tal. A Döglöttkutyávalőrzöttterület cí -
mű no vel lás kö te té ben a fér fi- és női as -
pek tus sal már el ját szott. Kí ván csi lett
a gyer me ki lé lek re is… Pod ma ni czky
Szi lárd el mond ja: va la mi fé le képp ma -
ga is meg hal min den no vel la írá sa kor.

A 20. szá zad el ső fe lé ben in dult tö -
rek vé sek ered mé nye kép pen a halál
már nem, a meghalás azon ban még
min dig ta bu té ma – ál lít ja Né meth né
Tóth Szil via, aki fon tos nak tart ja hang -
sú lyoz ni: a gyer mek on ko ló gia az élet -
ről szól! Az osz tály, ahol szol gál, da ga -

na tos, leu ké mi ás gyer me kek – és a ve -
lük ér ke ző szü lők – tá bor he lye; az
egész Dél-Du nán túl hoz zá juk tar to zik.

Szil via be szél a kül ső szem mel
ért he tet len, zárt rend szer ről, mely ezt
a vi lá got jel lem zi. Az el ső re kis sé
nyo masz tó lég kö rön túl a sa já tos
nyel ve ze tet is meg kell szok ni –
mond ja. Ne ki ez há rom hó nap ba
telt. Az el ső el vesz tett gyer mek min -

den sza va, moz du la ta be lé vé ső dött,
so ha sem fog ja el fe lej te ni; ma már ta -
lán könnyebb az el en ge dés…

Hogy mit je lent meg hal ni? Pod ma -
ni czky Szi lárd az idő vel va ló vi -
szony ra fut tat ja ki vá la szát. A ha lál a
mű vé szet ben egé szen más funk ci ó -
val bír, mint – mond juk – a mé di á -
ban. Nem hír ér té ke, ha nem drá mai
tét je van, más fény tö rés ben lát tat ja az
éle tet, és ez zel ka tar zist vált hat ki a
be fo ga dó ból. Az író fi gye lem re mél -
tó nak tart ja, hogy az írók élet mű ve
ál ta lá ban ha lá luk után ér de kes. Az
iro da lom tör té net ak kor tud ja el he -
lyez ni, ak kor tud mun ká i val mit kez -
de ni, ha az il le tő már meg halt.

Ef fé le pa ra do xo no kat fe sze get Né -
meth né Tóth Szil via is. A ha lál egyik
le het sé ges ér tel me zé se az, hogy az
élet megy to vább – nél kü lem… A lel -

ki gon do zó ed dig ki lenc gyer mek Te -
rem tő höz va ló vissza té ré sét él te át.
Ezért is hang sú lyoz za a ta pasz ta la tok
fon tos sá gát. Amíg nincs ta pasz ta lat,
ad dig a ha lál lal, il let ve a ha lál fo gal -
má val sincs vi szony.

Meg ta nul tuk, hogy min dig vissza
kell fog ni ma gun kat – ál la pít ja meg,
az tán egy ci gány csa lád fáj dal mát
hoz za fel el len pél da ként. Ők a gyer mek
el vesz té se kor ott hely ben, a kór ház ban
sír tak, ki a bál tak, vi sí tot tak. Meg él ték
a gyászt. Érez ni le he tett, hogy egy pil -
la nat ra meg sza kad a szív…

A lel ki gon do zó sze rint jel lem ző az
em be rek re, hogy nem tud nak mit
kez de ni az zal, ha kör nye ze tük ben va -
la kit ha son ló tra gé dia ér, za var ban
van nak, kép te le nek kö ze led ni, pe dig
egy őszin te kér dés so kat se gít het a
gyá szo ló nak.

Hogy ő be szél-e ne kik Is ten ről? So -
kan kér de zik tő le. De mint mond ja:
„Az nagy ta pin tat lan ság vol na. Nem
az a dol gom, hogy be szél jek.” Min den -
fé le be ke be le ző szán dék nél kül kell je -
len len nie – ál lít ja. Fel ada ta, hogy
higgye, Is ten is a szo bá ban van… és
hogy a ha lál vissza-, il let ve ha za té rés…

Két el té rő meg kö ze lí tés mód, még -
is egy be csen gő vá la szok: az egyik, aki
a sza vak hoz me ne kül, s a má sik, aki
a szót lan sá got vá laszt ja. A ha lál ter -
mé sze té nek fel tá rá sá hoz mind két út
elég te len nek bi zo nyul, de az élet ér -
té sé hez, ér té ke lé sé hez mind két út
cél ra ve ze tő le het, és en nek át adá sá -
ból az ilyen faj sú lyos té mák kal ke ve -
set fog lal ko zó, a ha lál lal ba rát ko -
zás ra még nem kény sze rü lő is sok új
gon do la tot meríthet.

g – ki nyik –

Halálbólmerítők
b Nem csak könnyű dal la mok szó lal tak meg a Szél ró zsa ta lál ko zón. A

ne héz ke dés el ke rül he tet len, ha olyan té má val fog lal ko zunk, mint a
ha lál. Rá adá sul a gyer mek ha lál. „Hogy tör tén he tett ez meg? Hogy hagy -
hat ta Is ten, hogy ez meg tör tén jen?!” – a Ke hely sát or szom ba ton reg -
gel meg telt só ha jok kal. PodmaniczkySzilárd író val és a pé csi kór ház
gyer mek on ko ló gi ai osz tá lyán lel ki gon do zói szol gá la tot vég ző Németh-
néTóthSzilviával be szél ge tett – az AsztaliBeszélgetésekKulturális
Alapítvány kép vi se le té ben – GalambosÁdám.

Min den kü lö nö sebb szo cio ló gi ai ku -
ta tás nél kül meg ál la pít ha tó: Páz -
mán don sze ret nek él ni az em be rek.
A köz ség élet ké pes sé gét jól mu tat ja,
hogy húsz nál is több ci vil szer ve zet
mű kö dik, a gye re kek szá má ra egész
nyá ron tá bo ro kat szer vez nek, és fo -
lya ma to san ér kez nek be te le pü lők a
fa lu ba. A te le pü lés meg íté lé se szem -
pont já ból ter mé sze te sen – és ezt a
pol gár mes ter asszony is el is mer te –
ked ve ző föld raj zi el he lyez ke dé se
(Bu da pest, il let ve a Ve len cei-tó kö -
zel sé ge) sem mel lé kes.

Bu da pest ről szól va dr. Sch nel ler
Ist ván rá mu ta tott, hogy a vá ros nak
már a bib li ai idők ben is ket tős ar ca volt:
egy részt za jos, bü dös a kör nye zet,
ugyan ak kor van egy „mennyei” ol da -
la is, hi szen a kul tu rá lis élet és az ün -
ne pek köz pont ja. A nyu gal ma zott fő -
épí tész ál lás pont ja sze rint ki kell mon -
da ni: „A vi lá got, így a vá ro sa in kat is
tönk re tet te a glo ba li zált ka pi ta liz mus.”
Pél da ként em lí tet te, hogy Bu da pes ten
húsz év alatt kö zel het ven sport pá lyát
ér té ke sí tet tek épí té si te lek ként…

Re i chen bach Mó ni ka pol gár mes ter -

ként épít és szá mít a ci vi lek re, el ké szí -
tet te a te le pü lés ér ték tér ké pét, és ut -
ca bi zal mi há ló zat se gít sé gé vel gyűjti be
a la kos sá gi igé nye ket. A te le pü lés fej -
lesz tés so rán a non pro fit szek tor kép -
vi se lő i nek be vo ná sát az épí tész is fon -
tos nak és Nyu gat-Eu ró pá ban be vett,
jól mű kö dő gya kor lat nak tart ja. 

A mo de rá tor kér dé sé re Sch nel ler
Ist ván el mond ta, hogy az egy há zak tár -
sa dal mi sze re pé nek csök ke né sé vel
pár hu za mo san a temp lo mok ki emelt
épí té sze ti sze re pe is ki sebb lett; úgy fo -
gal ma zott: „Nem azt mond juk, hogy
a Nagy temp lom nál for dulj bal ra, ha -
nem hogy a Tes có nál ka nya rodj jobb -
ra!” Ugyan ak kor az ér ték te rem tés ben
és -meg őr zés ben ép pen ezért hi ány -
pót ló sze re pet töl te nek be az egy há zak.

Ar ra a kér dés re, hogy va jon a vá -
ros vagy a fa lu-e az él he tőbb, lé nye -
gé ben mind két ven dég azt a vá laszt
ad ta, hogy a két te le pü lés tí pus nem
játsz ha tó ki egy más el len. Meg fe le -
lő szim bi ó zis ese tén egy mást erő sít -
he tik a vá ro sok és a kör nye ze tük ben
lé vő fal vak.

g L. J. Cs.

Faluvagyváros?
Faluésváros!

b Mi a tit ka an nak a két ezer la ko sú te le pü lés nek, ame lyet ma guk a leg -
ki seb bek is a gyer me kek ki rály sá gá nak ne vez nek? És mi től ma rad él -
he tő a vá ros, ne ve ze te sen a fő vá ros? Ezek re a kér dé sek re ke res te a vá -
laszt dr.Virányinédr.ReichenbachMónika, a Fej ér me gyei Páz mánd
pol gár mes te re és dr.SchnellerIstván,Bu da pest nyu gal ma zott fő épí -
té sze, aki nem mel lé ke sen a kö zel múlt ban az Evan gé li kus Hit tu do -
má nyi Egye tem mes ter kép zés sza kán írt dol go za tot a szak rá lis épí -
té szet ből. A Szél ró zsa Ke hely sát rá ban tar tott be szél ge tést SzabóB.
András pestúj he lyi lel kész ve zet te.

Szí nes és iz gal mas elő adást hal lot -
tunk. A fő gon do la to kat időn ként
meg hök ken tő tör té ne tek és il luszt rá -
ci ók tar kí tot ták. Meg tud hat tuk pél -
dá ul, hogy SzentLászlólegendájátho -
gyan le het fér fi- és női be ava tás tör -
té net ként ér tel mez ni, vagy hogy az
agy ku ta tás leg újabb ered mé nye i nek
mi kö ze ok ta tá si rend sze rünk höz.

Ma „tan köz pon tú” ok ta tá si rend -
szer ben élünk, ahol a tananyag, a
tanár és a tanuló áll a kö zép pont ban.
A ta nár meg ta nít ja a tan anya got a ta -
nu ló nak. Hol ott az em be ri fej lő dés -
nek olyan fo ká ra ju tot tunk, ami kor
az em be ri tu dás tér től és idő től füg -
get le nül meg sze rez he tő. Egy kat tin -
tás sal a vi lág összes tu dá sa el ér he tő
bár ki szá má ra a vi lág há lón. Mi ben
tud töb bet te hát, aki ki áll a ka ted rá -
ra? Mi ben kel le ne töb bet tud nia?

Az ok ta tás lé nye ge a vál to zás, de
vál toz ni csak ak kor fog egy em ber, ha
mo ti vált, és ön ma gát vál toz tat ja. Az
em ber alap ve tő en nem lus ta, de sok
eset ben az ok ta tá si rend szer meg öli a
mo ti vált sá got. Ez a rend szer ter me li ki
azt a tár sa dal mat, ame lyet ma úgy jel -
lem zünk, hogy vál ság ban van. Ezért
a „tan köz pon tú” ok ta tást az emberköz-
pontú ok ta tás nak kel le ne fel vál ta nia,
amely ben a tel jes em ber áll a kö zép -
pont ban. A tel jes em ber hez pe dig
alap ve tő en hoz zá tar to zik a kre a ti vi -
tás, il let ve a mi nő sé gi kap cso la tok ki -

sebb és na gyobb kö zös sé gek ben egy -
aránt. Az in ti mi tás, a hi te les, nyílt,
őszin te kom mu ni ká ció olyan alap ve -
tő ér té kek, ame lyek re az ok ta tá si
rend szer nek ne vel nie kell az em bert.

Mi ben áll a mai „vál ság”? Vá la szá -
ban az elő adó CsányiVilmos eto ló -
gust idéz te: „Nincs nyers anyag? De
van. Nincs em ber, aki dol goz zon? De
van. Nincs em ber, aki el fo gyassza,
amit meg ter mel tünk? De van. Ak kor
mi ben áll a vál ság? Egyet len vá lasz le -
het sé ges csak: a rend szer ben, amit
fel épí tet tünk. Ez pe dig meg vál toz tat -
ha tó. Raj tunk mú lik.”

Év szá za dok kal ez előtt az egyén a
kö zös ség nek volt alá vet ve. Az in di -
vi du a liz mus ko rá ban az egyén az
ön meg va ló sí tá sát te kin ti el sőd le ges -
nek, a sa ját ér de ke it kö ve ti, és gyak -
ran tel jes mér ték ben ki vo nul a kö zös -
ség ből. Et től per sze szen ved, hi szen
te rem tett ségünk nél fog va nem tu -
dunk kö zös ség nél kül él ni. Erő sen fel -
bo rult ma az egyen súly az egyén és
a kö zös ség, a fér fi- és a női ol dal kö -
zött. A lé lek tan nem vé let le nül be szél
az ani ma és az ani mus in teg rá lá sá ról.
Eze ket a ki ala kult erő tel jes egyen súly -
za va ro kat kel le ne hely re ál lí ta ni. Ez az,
ami ké pes len ne a gyö ke re i nél meg -
ol da ni a vál sá got és lét re hoz ni egy
élet te li, egyé ne ket és kö zös sé ge ket
fel vi rá goz ta tó tár sa dal mat.

g Göm böcz El vi ra

Forradalom
azoktatásban?

b „A je len le gi ok ta tá si rend szer nek vé ge. Gyö ke res át ala ku lás ra van szük -
ség” – ez zel kezd te elő adá sát GodaGyula, aki mű sza ki, pszi cho ló gi -
ai és teo ló gi ai vég zett ség gel je len leg egy szer ve zet fej lesz tő cég fel ső -
ve ze té sé ben dol go zik. A prog ram fü zet pro vo ka tív elő adást ígért a Szél -
ró zsa részt ve vő i nek, és ez nem is ma radt el.
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b A Ke hely sá tor ban rö vid fó -
rum be szél ge tés re, az élőkönyv-
tárban sze mé lyes ta lál ko zás ra
volt le he tő sé g a ma gyar or szá gi
APAC-prog ram ban részt ve vő
el ítél tek kel. (AzAPACbetűszó
a Brazíliából indult, keresz-
tényhátterűAssociationforthe
Protection and Assistance of
the Condemned – magyarul:
SzövetségazElítéltekVédelmé-
reésTámogatására–szerveze-
tetjelöli.) Egyi kük, a ti zen ki lenc
éve bör tön ben és ti zen nyolc
éve hit ben élő BorosLajos bi -
zony ság té te le már nem tel je sen
is me ret len a ke resz tény kon fe -
ren ci á kat lá to ga tók szá má ra…

– Nem először vagy keresztény
konferencián…

– Nem. Há la Is ten nek, már több -
ször meg hív tak; éven te van jó né -
hány ilyen al ka lom. Ez ne kem nagy
do log. Szün te len új sze rű sé gét nem
le het meg szok ni. 2009-ben – édes -
apám ha lá lá nak évé ben – vol tam
elő ször ke resz tény ta lál ko zón Fadd-
Dom bo ri ban, a re for má tus Csil -
lag pon ton. Idén jú ni us ban pe dig
vol tam pél dá ul a Reménységfeszti-
válon.
–Ezegyevangélikusifjúságitalál-

kozó.Temintbüntetéséttöltőelítélt
–akimegtért,deháromévetméga
rácsokmögötttölt–mittudszmon-
daniezeknekafiataloknak?Miben
másamondanivalód,mintegypüs-
pöknekvagyegyzenésznek?

– Sze rin tem mást nem tu dok
mon da ni. Azt gon do lom, hogy az
evan gé li um nak ugyan az az üze ne te,
akár ki szá já ból hang zik el – ha be lül
Jé zus Krisz tus él. Az üze net min dig
az, hogy Jé zus ma is a bű nö sök meg -
vál tó ja, ma is ke re si az el ve szet tet.
Ma gya rul: ke re si az em bert. Val lom
azt, hogy az em ber el ve szett Is ten
nél kül, és hogy az Is ten ke re si őt. Az

tel je sen mind egy, hogy ki az Úr szó -
csö ve, ha be lül krisz tu si.

A bör tön vi lá ga min den kor nagy
kont rasz tot mu tat a kin ti vi lág gal. In -
nen emel fel min ket Is ten, és je le nik
meg ben nünk. Egy be tö rő, egy rab -
ló, a bű nök kel mé lyen
meg kö tö zött em ber meg -
vál to zik, és fel vál lal ja a
vi lág vi lá gos sá gát, és be -
szél ar ról, hogy Is ten nem
val lá sos kül ső sé gek ben
nyil vá nul meg, nem egy
ce re mo ni á lis rend szer ben,
ha nem va ló ban igaz az
ige, hogy „aki ben a Fiú,
ab ban az élet – aki ben
nincs meg az Is ten Fia, az
élet sincs meg ben ne”. Ez
az élet él he tő Is ten Fi á val. 

A ke resz tény ség élet -
for ma. Egy ál ta lán nincs
kü lönb ség bent és kint kö -
zött. Ta lán sok ko lóbb a
ha tá sa an nak, ami kor egy
olyan em ber be szél Is ten
bé kes sé gé ről, aki a bé két -
len ség ből jön. Aki azt
mond ja, hogy „aholazÚr
lelke,ottaszabadság”, de es te tíz re
vissza kell men nie a bör tön be. Aki úgy
be szél az Is ten ről, hogy van ben ne élet
be lül ről – ha le het lát ni, ak kor di cső -
ség Is ten nek –, és ben ne van az ab szo -
lút nyílt ság az Is ten nel va ló kö zös ség -
re. Mert az Úr tény leg ben nem la kik.
Ha ezt le het lát ni, ak kor el gon dol koz -
nak az em be rek: „Ne kem van ba -
jom?… Ez es te megy vissza. Be van
zár va már ti zen ki lenc éve, és ar ról be -
szél, hogy jó az Is ten… ar ról be szél,
hogy Is ten meg elé gí ti őt.”

Igen, en gem nem ez a vi lág elé gít
meg. Ez a vi lág ad hat bár mennyi

pénzt, bár mennyi nőt vagy bár -
mennyi ha lat a hor gász nak, de ezek -
től az em ber nem lesz meg elé gít ve –
még több kell ne ki be lő lük. Egye dül
Is ten Fia az, aki meg elé gít. Ő mond -
ja, hogy azért jött, hogy bő vel ked -

jünk. Ő bő vel ke dő ke gyel met ho zott.
Ő ma is azt mond ja, hogy „ha iszol
ab ból a víz ből, amit én adok ne ked,
ak kor so ha töb bé nem fogsz meg -
szom jaz ni”. Ez nagy sze rű do log. 

Ta lán fur csán hang zik mindez egy
rab nak a szá já ból, ta lán na gyobb a két -
ke dés is sok em ber ben, de hi szem,
hogy ma is mű kö dik az Is ten igé je. Ahol
nagy a bűn, ott nagy a ke gye lem. Ez -
zel a nagy ke gye lem mel ta lál koz tam
1994-ben, és ez a nagy ke gye lem hor -
doz a ke zé ben az óta is. És ez a nagy ke -
gye lem nem egy fo ga lom, ha nem egy
sze mély, az Úr Jé zus Krisz tus.

– Mi a legfontosabb személyes
üzeneted az evangélikus fiatalok-
nak?

– Sok faj ta mély sé get meg élt em ber
va gyok. Szél ső sé gek ben él tem, kezd -
ve a na pi negy ven-öt ven szál ci ga ret -

tá tól a tö mény al ko holig…
az éj sza kai éle tig… Sok
rossz do log ban vol tam ben -
ne, de volt nor má lis éle tem
is csa lád dal, fe le ség gel, gye -
rek kel. Most is van mel let -
tem sze re tő csa lád. Azt tu -
dom mon da ni, hogy az Is -
ten nel va ló kö zös ség nem ér
fel sem mi vel. Ezt nem le het
fe lül múl ni. 

Ha az Is ten nel va ló kö -
zös sé get va la ki fi a ta lon
vál lal ja, mond juk húsz -
éve sen, an nál nincs több és
nincs jobb. Ha va la ki jó
dön tést akar hoz ni, ak kor
a leg jobb ezt fi a ta lon meg -
hoz nia. Is ten az em ber -
nek a leg job bat akar ja. Ő
nem jót akar, ha nem a leg -
job bat akar ja! Ezért küld -
te a föld re Jé zust – a leg -

job bat. Ha va la ki őt be fo gad ja, ak kor
a leg job bat fo gad ja be.

Eb ből az élet ből nincs ki zár va egy
üveg sör, nincs ki zár va a csa lád, a sze -
re tő fe le ség. Nincs ki zár va sem mi, ami
jó. De ki van zár va a bűn. A bűn en -
nek a vi lág nak a rák fe né je. Az Úr ban
nincs bűn, és aki ben ne él, az el kezd
har col ni a bű ne i vel. Ha meg nem él
ben ne, ak kor ha lott a bű ne i ben – ez
nem az én igaz sá gom, ha nem a Bib -
li á nak az igaz sá ga –, de Krisz tus eb -
ből a ha lott ál la pot ból meg tud ja
men te ni a több szö rös rab lót, és meg
tud ja ele ve ní te ni a több dip lo más or -

vost is. Kér dés az, hogy kell-e ez az
em ber nek. Ha kell, ak kor el kell fo gad -
ni. Ha va la ki el fo gad ja, rá áll er re az út -
ra. Hi szem, hogy az el fo ga dás a bű nön
for dul meg. A bűn az, ami el vá laszt -
ja az em bert Is ten től.

Én cé gé res bű nö ket kö vet tem el,
de Jé zus azt mond ja, hogy „abűnaz,
hogy nem hisznek énbennem”. És
min den en nek a kö vet kez mé nye: az
is, ha va la ki rab ló lesz, és az is, ha
nem jár gyü le ke zet be. Az is ten nél kü -
li ség a bűn. És min den bűn – a vá lá -
sok, a pa ráz na ság, az al ko ho liz mus és
min den más – az Is ten nél kü li élet
kö vet kez mé nye. Ha va la ki meg tér az
Úr hoz, ha va la ki ki nyit ja előt te a
szí vét, ak kor ő azt be töl ti. Ez egy élet -
kö zös ség Is ten nel. És ez meg tart a kö -
rül mé nyek től füg get le nül. 

Is ten nem mond ta, hogy nem fog -
ja a bör tön ben lé vő em be rek kel tar -
ta ni a kap cso la tot. Mert tart ja. De an -
nak is kell Is ten, aki nem süllyed ilyen
mély re. A ke resz tény csa lá dok ban élő
gyer me kek nek is szük sé gük van rá.
Egy na gyon ko moly is ten hí vő em ber -
nek mond ta Jé zus, hogy újon nan
kell szü let nie… Más képp nem megy.
Föl di éle tünk a szü le tés sel kez dő dik,
de ah hoz, hogy mennyei pol gár le -
hes sen va la ki, újon nan kell szü let nie.
Nem test ből és vér ből, ha nem a
Krisz tus ba ve tett hit, a bűn le ra ká sa
és az Úr Jé zus be fo ga dá sa ál tal. Itt
kez dő dik az örök éle tem – a meg té -
ré sem pil la na tá ban.
–Tervezedesetleg,hogyteológiá-

ramészabörtönbőlvalószabadulá-
sodután?

– Nem. Öt ven há rom éves va gyok.
Azt gon do lom, hogy a Szent lé lek
azért van itt a vi lág ban, hogy eszem -
be jut tas sa mind azt, amit az Úr Jé zus
mon dott. Ol va som Is ten be szé dét, Jé -
zus gon do la ta it. És az Is ten drá ga lel -
ke szün te le nül eszem be jut tat ja,
hogy ő mit mon dott. Nél kü le el -
vesz nék.

g Ká roly György Ta más

„Aholnagyabűn,ottnagyakegyelem”
BeszélgetésBorosLajossal,avácibörtönrabjával

b „Mi az ör dö göt ke res itt ez a té -
ma?” – in dí tot ta mo de rá tor ként
LiszkaViktor evan gé li kus teo ló -
gus azt a be szél ge tést, amely
két ség te le nül a 2012-es Szél ró zsa
egyik leg iz gal ma sabb fó ru má -
nak ígér ke zett. Mi köz ben a pár
száz mé ter re ál ló nagy szín pad fe -
lől Is tent di csé rő éne kek dal -
lam fosz lá nyai hal lat szot tak, dr.
László Virgil evan gé li kus lel -
kész je lölt és Utschalott János
ka to li kus ka te ké ta az ör dög teo -
ló gi ai ér tel me zé sé ről és az ör -
dög űzés ről foly ta tott nagy ér dek -
lő dést ki vál tó esz me cse rét.

Már ön ma gá ban an nak a tisz tá zá -
sa is ér de kes – de rült ki rög tön a be -
szél ge tés ele jén –, hogy a sá tán
ese té ben va la mi ről vagy va la ki ről
van-e szó, vagy is hogy egy sze mélyt
vagy egy je len sé get il le tünk-e ez zel
a ki fe je zés sel.

– A kí sér tés már a bűn be esés tör -
té ne té ben je len van a kí gyón ke -
resz tül. A sá tán nal mint sze méllyel
majd ké sőbb, pél dá ul Jóbkönyvében
és Za ka ri ás pró fé tá nál ta lál ko zunk –
mond ta el Lász ló Vir gil. – Mózesel-
sőkönyvének 6. fe je ze té ben, köz vet -
le nül az özön víz előtt ta lá lunk uta lást
az is ten fi ak ra, aki ket ké sőbb bu kott
an gya lok ként ér tel mez tek.

A lu the rá nus teo ló gus be szélt
ar ról is, hogy a Lucifer el ne ve zést
(je len té se: „fény ho zó”) a ko rai ke -
resz té nyek Krisz tus ra is hasz nál ták
az zal, hogy míg a Meg vál tó „iga zi
fény ho zó” volt, ad dig az ör dög a
„ha mis fény ho zó”. A bib li kus gon -
dol ko dás ban – szem ben a klasszi -
kus ként is mert iro dal mi mű vek és
a hol ly woo di fil mek ál tal su gallt
sá tán kép pel – az ör dög min dig alá -
ve tett lény, ma ga is te remt mény, te -

hát nem egyen ran gú az Is ten nel –
mu ta tott rá.

A be szél ge tés má so dik fe lé ben a
részt ve vők a meg szál lott ság és az ör -
dög űzés té ma kö ré vel fog lal koz tak ka -
to li kus és evan gé li kus meg vi lá gí tás ban.

A ka to li kus teo ló gia két fé le exor -
c iz must is mer – fej tet te ki Utscha lott
Já nos. Az úgy ne ve zett
kis ör dög űzést bár mely
fel szen telt pap vé gez -
he ti, en nek so rán tár -
gya kat sza ba dí ta nak
meg a go nosz tól. 

A sze mé lye ket érin -
tő „nagy ör dög űzést”
ez zel szem ben csak hi -
va tá sos exorc is ta vé -
gez he ti. Ő a be je len -
tést kö ve tő en elő ször
or vos sal vizs gál tat meg
min den érin tet tet. Kö -
rül be lül min den öt ez re -
dik eset ről ál la pít ják
meg a spe ci á lis tü ne tek
– pél dá ul ter mé szet fe -
let ti erő, ha lott nyel ve -
ken tör té nő fo lyé kony
be széd stb. – alap ján,
hogy az il le tő nem va la mi lyen be teg -
ség ben szen ved, ha nem va ló ban meg -
szál lott. Ilyen kor meg ha tá ro zott li tur -
gia és kel lé kek al kal ma zá sá val űzi ki
be lő le a szak ava tott az ör dö göt. 

Hogy mind eköz ben pon to san mi
is tör té nik, mi lyen vál to zás ta pasz tal -
ha tó az érin tet ten, az nem csak azért
nem de rül he tett ki, mert a be szél ge -
tés re a ka te ké ta he lyett ere de ti leg fel -
kért ör dög űzők egyi ke sem tu dott el -
jön ni a Szél ró zsá ra. Ugyan is még ha
vál lal ták vol na is a fó ru mon va ló rész -
vé telt, ti tok tar tá si kö te le zett sé gük

mi att en nél töb bet nem mond hat tak
vol na a té má ról.

Lász ló Vir gil em lé ke zte tett ar ra,
hogy Jé zus is űzött ki dé mo no kat
meg szál lot tak ból „Is ten uj já val”, en -
nek szó sze rin ti vagy me ta fo ri kus ér -
tel me zé se azon ban gyak ran teo ló gi -
ai vi ta tár gya. 

Meg tud tuk azt is, hogy Luthernek
a ke resz te lés ről szó ló mű ve, a Tauf-
buchlein rész le te sen fog lal ko zik az
exor ciz mus kér dés kö ré vel, aho gyan
– le he tő ség ként – a leg újabb Litur-
gikuskönyvben is ott sze re pel a ke -
resz te lés rend jé nél a kér dés: „Ellene
mondotok-eazördögnek?”

A lel kész je lölt el mond ta, hogy
Lu ther és kö ze li mun ka tár sa, Bugen-
hagen is űzött ki ör dö gö ket, azon ban
nem meg ha tá ro zott szer tar tás sze -
rint, ha nem „egy sze rű imád ság gal”,
te kin tet tel ar ra a jé zu si biz ta tás ra,

hogy mind az, amit ké rünk az ő ne -
vé ben, meg ada tik né künk.

A be szél ge tés két részt ve vő je
egyet ér tett ab ban, hogy az ör dög
mun ká ja nem csak a meg szál lott
sze mé lye ken lát szik. A ka te ké ta idéz -
te II.JánosPált, aki sze rint a ke resz -
té nyek nek na pon ta kell ör dög űzést
vé gez ni ma guk ban, aho gyan az or to -
dox lu the rá nu sok is be szél tek már a
sá tán rend kí vü li mű kö dé se (meg -

szál lott ság) mel lett a „ren des mű kö -
dé sé ről”, a hét köz na pi kí sér té sek ről is.

Lász ló Vir gil fel hív ta a hall ga tó ság
fi gyel mét ar ra, hogy nem sza bad a sá -
tán ból va la mi fé le bál ványt kre ál nunk,
sa ját fe le lős sé gün ket rá tol va. „Az
ör dög több fron ton dol go zik, de aki
el bu kik, az ma ga az em ber.” Ugyan ak -
kor a be szél ge tés vé gén a Szent írást
idéz ve rá mu ta tott, hogy Is ten men tő
sze re te té be bár mi kor ka pasz kod ha -
tunk, mert „semmagasság,semmély-
ség(…)elnemválaszthattőle”.

g L. J. Cs.

Ördögikörben

BorosLajossajátszerzeményétadjaelőasátorban
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LiszkaViktor,dr.LászlóVirgilésUtschalottJános
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b A fesz ti vá lo zók tár sa sá gi éle té nek há rom jel lem ző
hely szí nén egy-egy Szél ró zsa-lá to ga tót ar ra kér -
tünk, né hány mon dat ban ér té kel je a 2012. évi ta -
lál ko zót.

KrizsánKinga a Ma -
gyar or szá gi Ke resz -
tyén If jú sá gi Egye sü let
(KIE) ká vé há zá ba be -
tér ve épp egy fe ke té vel
aján dé koz ta meg ma -
gát, ami kor le ül tünk
mel lé.

– A KIE Tap pancs
mun ka cso port já nak
tag ja ként ne gyed ma -
gam mal ér kez tem a
fő vá ros ból, ez már a
ne gye dik Szél ró zsám.
Kü lö nö sen ér de kes -
nek ta lá lom a kis szín -

pa di be szél ge té se ket, ame lyek olyan ak tu á lis té má kat dol -
goz nak fel, mint pél dá ul az egy ház je le ne és jö vő je vagy
a pár kap cso lat ban élők kö zöt ti konflik tu sok. Jó öt let volt
a Ba la ton mel lé hoz ni a ta lál ko zót. A kör nye zet, a tó sza -
bad ság ér ze tet ad az em ber nek, ugyan ak kor nem gon do -
lom, hogy ez gá tol ja a részt ve vő ket ab ban, hogy lel ki leg
is „me rít se nek”. A ko ráb bi fesz ti vá lo kon ta lán több volt
a kon cert szín pa don a „nagy név”, de ez út tal is sok ér té -
kes prog ra mot kí nál nak a szer ve zők.

***

VidánéPataiMáriaMe ző be rény ből ér ke zett Fo nyód -
li get re. Ami kor ar ra kér tük, ossza meg az EvangélikusÉlet

ol va só i val él mé nye it, épp a part ról fi gyel te, amint gyer -
me kei a tér dig érő víz ben ját sza nak.

– „El ső  bá lo zók” va gyunk; a fér jem mel, két kis fi am -
mal és a só go rom mal jöt tem. Mi u tán ta vasszal meg tisz -
tel tek az zal, hogy pres bi ter nek vá lasz tot tak a gyü le ke ze -
tünk ben, ter mé sze tes nek érez tük, hogy részt ve szünk ezen
a ren dez vé nyen. A lel ké szünk, LázárnéSkorkaKatalin
pe dig a szer ve ző Tí zek tag ja, így ne ki is fel aján lot tuk a
szer ve zés so rán a se gít sé gün ket.

Ma ra dan dó gon do la to kat kap tunk a dél előt ti bib lia -
ta nul má nyok so rán, se gít sé get ad tak az elő adók a Szent -
írás ér tel me zé sé hez. Örü lök, hogy kül föl di teo ló gu sok tar -
tot ták eze ket az al kal ma kat, így be te kin tést nyer tünk egy
más fé le kul tú rá ba, gon dol ko dás ba is.

Kü lön ki emel ném a gyer mek prog ra mo kat. A kis fi a ink
na gyon kri ti ku sak, még is jól ér zik ma gu kat a Szél ró zsa-
ovi ban, szá mom ra pe dig meg nyug ta tó, hogy biz ton ság -
ban tud ha tom őket.

***

Az ebéd lő előtt kí gyó zó so rok le he tő sé get ad tak az is -
mer ke dés re és ar ra is, hogy a fi a ta lok ér té kel jék a prog -
ra mo kat. Az er dé lyi Hét fa lu ból ér ke zett BálintLeven-
tét ak kor fag gat tuk, ami kor már a nagy kö zön ség szá má -
ra is is mert té vált, hogy jö vő re Sep si szent györ gyön
lesz az el ső er dé lyi Szél ró zsa ta lál ko zó.

– A HMIKBand do bo sa ként mint szol gá lat te vő ér -
kez tem a Ba la ton part já ra. A gyü le ke zet ből kö zel
har min can, Er dély ből pe dig mint egy száz öt ve nen jöt -
tünk. Biz to san so ká ig fo gok em lé kez ni a Csík-zenekar,
a Fool Moon együt tes és a Strokes pro duk ci ó já ra.
Örü lök an nak, hogy jö vő re már ná lunk is lesz fesz ti -
vál, és meg mu tat hat juk a töb bi evan gé li kus nak, hogy
mi is ké pe sek va gyunk meg ren dez ni egy ha son ló ta lál -
ko zót.

g –ó –ő –a
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Az idei Szél ró zsa ta lál ko zó több ge ne -
rá ci ó nak adott ott hont öt nap ra. Fo -
nyód li get idil li part sza ka szán, több
mint egy ki lo mé te ren át hú zó dott a tá -
bor te rü le te. A gaz dag prog ram vá lasz -
ték ból a leg ki seb bek től az örök if ja kig
min den ki ked vé re vá lo gat ha tott. 

Az egy há zi as jel leg nem me rült ki
a Szélrózsaországosevangélikusifjú-
ságitalálkozó el ne ve zés ben: szá mos
prog ram pont kí nált va lódi lel ki tar tal -
mat. A nyi tó és a zá ró is ten tisz te le ten
kí vül na pon ta két „me rí té sen” ve het -
tek részt a szél ró zsá zók, a ha gyo má -
nyo sab ban li tur gi zá ló is ten tisz te let től
a dzsesszis ten tisz te le tig be zá ró lag. 

Ér de mes volt fel kí nál ni ennyi színt,
be mu tat ni az el mél ke dés, di cső í tés
több fé le út ját-mód ját. Ren ge teg kép
vil lant fel eze ken az al kal ma kon,
ame lyek ki bon tá sá val, ma gya rá za tá -
val né ha ugyan ak kor adó sak ma -
rad tak az ige hir de tők. Leg in kább
ta lán ha tá ron tú li test vé re ink reg ge li
áhí ta tá nak üze ne te ér te el, érin tet te
meg a ta lál ko zó részt ve vő it…

A szer ve zők a tá bor rá di ó ján ke -
resz tül fá rad ha tat la nul szol gál tat ták
a köz ér de kű in for má ci ó kat. Eb ből

oly kor mu lat sá gos, más kor bosszan -
tó hely ze tek is adód tak, mert a hang -
szó ró kö nyör te le nül túl har so gott
min den sát ras hely színt. Így Babits
MihályZsoltárférfihangra cí mű ver -
sé be is be le ke ve re dett a „Ta láld el a
lab dát” és a „Lőj az el len fél ka pu já -
ba” ne vű fut ball csa pat kö zel gő mér -
kő zé sé re szó ló fel hí vás…

Nem so kan mond hat ják el ma -
guk ról, hogy még egy virs lis reg ge li -
ért is há rom ne gyed órát to po rog tak
a kí gyó zó sor ban. Igaz, ez a kö rül mény
ki vá ló al kal mat kí nált mély és tar tal -
mas be szél ge té sek re. Az el kép ze lés
amúgy jó volt, csak a né met mód szer -
rel pre cí zen ki szá molt hat má sod per -
ces „étel át vé te li időt” saj nos nem
tud ták tar ta ni az ét ke zők, a rá gá si-nye -
lé si idő fak tor ról nem is be szél ve…

Ezt, no meg a re giszt rá ció idő igé -
nyes ke ser ves sé gét le szá mít va min -
den ki előtt nyil ván va ló le he tett és
tisz te le tet pa ran csolt a szer ve zők
fá rad ha tat lan igye ke ze te, az a ha tal -
mas mun ka, ame lyet nap ról nap ra és
éj sza ká ról éj sza ká ra vég zett a több
mint négy száz ön kén tes.

g – bal la –

„Hétköznapi”Szélrózsa

Temeddigmennélel
egypohárvízért?

Már nem isszuk meg a csap vi zet, mert nem tren di. Ne künk a bő ség ben már
nem jó az a víz, amely a lá bunk alatt meg ta lál ha tó egész ha zánk ban. 

Eti ó pi á ban nincs víz. Nem hogy csap víz, de pa lac ko zott víz sincs. La punk -
ban már több ször be szá mol tunk az Öku me ni kus Se gély szer ve zet mun ká -
já ról, leg utóbb egy tel jes pa no rá ma ol dalt szen tel tünk eti ó pi ai szol gá la tuk -
nak. Most e kép pel a Szél ró zsán vég zett te vé keny sé gü ket mu tat juk be.

A ren dez vény részt ve vői vir tu á li san el me het tek ví zért Eti ó pi á ban. Ful lasz -
tó hő ség, ci pe ke dés, iz za dás. Nem volt egy sze rű. (BővebbinformációazÖku-
menikusSegélyszervezetweboldalán:segelyszervezet.hu.) Szer kesz tő sé günk
egyik mun ka tár sa – KinyikAnita új ság író – ki pró bál ta. Ő is nagyon el fá radt.

g Ká roly György Ta más felvétele

sZerinTeM…

Fertőzésveszély!
Asokjómellettmegkellemlítenemaztis,hogyaSzélrózsánbizonyműköd-
hettekdémonierőkis.Szerintemalegdurvábbazvolt,hogyazélőkönyvtár-
banidegenvallásokhívei–köztükpéldáulKrisna-tudatúak–beszélhettek
afiataloknak,moderálatlanul.
Azsemvolttúlbölcsdöntés,hogyugyanottegyhomoszexualitásátgyakor-

ló–magátkereszténynekmondó–emberrelbeszélgethettekhasonlóképpen
szabadonapubertáskoronéppencsakátesett(vagymégátsemesett?)fia-
talok.
Mindenesetrenembiztos,hogyegytinédzserelégérettarra,hogyezeketa

szellemisíkonérkezőtámadásokatkivédje.Reméljük,mégissikerültfelven-
niükfegyverzetüket(Ef6,10–20)atalálkozóidejéreis…

g Tom

Na pok óta ra kos ga tod szo bád ban a kis fém ku la csot,
ame lyet a re giszt rá ci ó nál kap tál. Ki dob ni saj ná lod, hisz
né hány szép nap em lé két „zár tad” a fo nyó di víz he lyé -
re. Láj ko lod a kon cer ten ké szült fel vé te le ket, meg osz -
tasz a ba rá ta id dal egy-egy ön fe ledt mo solyt áb rá zo ló
fo tót. Ezt a la pot is ta lán tu da to san ke res ted, af fé le nosz -
tal gi á ból, bár el kép zel he tő, hogy csak vé let le nül akad -
tál rá nagy ma mád pos ta lá dá já ban, vagy kí ván csi ság ból
kér ted az aján dék elő fi ze tést a kar sza lag hoz ka pott ku -
pon nal. Pa kolsz, tű nődsz, gon dol ko zol: va jon mi ér tel -
me volt en nek az öt ba la to ni nap nak?

Két ség te le nül más volt, mint más fesz ti vá lok. Itt nem
vizs gál ták át a tás ká dat szi go rú, egyen ru hás biz ton sá -
gi ak. Ezen a he lyen az át la gos nál is több gye re ket és ke -
re kes szé kes fi a talt lát tál. És ez út tal nem va la me lyik al -
ko hol gyár tó cég ről, ha nem a ke hely ről ne vez ték el a
szín pa dot. De kü lön bö zött-e még va la mi ben ez az öt
nap at tól, mint ha más fesz ti vá lon ve red fel a sát rad?

Az igen vá lasz csak raj tad áll. Te te he ted más sá, job -
bá, szeb bé a Szél ró zsa em lé két. Mert va jon volt-e ér tel -
me az erő szak tól sza ba dí tó vi zet ki mer ni a tó ból, ha leg -
kö ze lebb is olyan trá gá rul be szélsz a – két ség te le nül tü -
rel met pró bá ló – sor ban ál lás köz ben, aho gyan tet ted azon
a bi zo nyos szer dai na pon, a re giszt rá ció ka val kád já ban? 

Ho zott-e hasz not ez a pár nap, ha a kö vet ke ző al ka -
lom mal is rög tön ki té rő vá laszt adsz, ha egy szer ve ző
meg kér ar ra, hogy né hány pa pír szé ket vi gyél be gyor -
san a te tő alá a vi har kö ze led té vel? 

Va jon el gon dol ko zol-e azon, hogy meg le he tő sen fi -
a tal ko rod el le né re a kel le té nél töb bet mu tat tál a Te rem -
tő től ka pott tes ted ből a fo nyód li ge ti tó par ton? 

Egy ál ta lán: nem kel le ne-e gyak rab ban át él ned a sza -
ba du lás ün ne pét úgy, hogy ke zed be ve szed azt a bi zo -
nyos kely het, amely az új és örök szö vet ség ita lát tar -
tal maz za?

Ha a va ló ság ban már le vág tad is a kar sza la got a csuk -
lód ról, a ké pe ken, em lé kek ben le va kar ha tat la nul ott sze -
re pel a ke ze den az evan gé li kus ta lál ko zó emb lé má ja. A
hét köz na pok so rán te ma gad vagy a Szél ró zsa, ami kor
má sok kal ta lál ko zol, be szél getsz, ta nulsz, dol go zol,
spor tolsz vagy szó ra ko zol. En gedd, hogy a vi lág fel is -
mer je ben ned a sza ba du lást, és be lő led me rít hes sen!

Két év múl va, a ti ze dik ju bi le u mi Szél ró zsán pe dig,
ami kor re mény ség sze rint mind annyi an az ide i nél sok -
kal tü rel me seb ben vá runk majd a so runk ra, vagy
együtt pa kol juk a pa pír szé ke ket, meg is be szél het jük,
mi től más ez a ta lál ko zó…

g Je nő

Volt-eértelme?
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Szentháromságünnepeután8.vasárnap.Liturgikusszín:zöld.
Lekció:Mt7,15–23;Ézs2,1–5.Alapige:1Jn4,1–8.Énekek:442.,238.

Budavár, I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Balicza Iván; de. 10. (német) Johannes
Erlbruch; de. 11. (úrv.) Balicza Iván; du. 6. Balicza Iván; Fébé, II., Hűvösvölgyi
út 193. de. 9. Veperdi Zoltán; Sarepta, II., Modori u. 6. de. 3/4 11. Szto ja -
no vics András; Pesthidegkút, II., Ördögárok u. 9. de. fél 10. (úrv.) Fodor
Viktor; Csillaghegy–Békásmegyer, III., Mező u. 12. de. 10. Vári Krisz ti na;
Óbuda, III., Dévai Bíró M. tér de. 10.; Újpest, IV., Lebstück M. u. 36–38.
de. 10. Solymár Péter Tamás; Deák tér, V., Deák tér 4. de. 9. (úrv.) Smi dé -
li usz Gábor; de. 11. (úrv.) Cselovszky Ferenc; du. 6. (orgonazenés is ten tisz -
te let) Gáncs Péter; Fasor, VII., Városligeti fasor 17. de. fél 10. (angol nyelvű,
úrv.) Scott Ryll; de. 11. (úrv.) Aradi György; Józsefváros, VIII., Üllői út 24.
de. fél 11. Szabó Bertalan; VIII., Rákóczi út 57/a de. 10. (szlovák) Gu lá csi -
né Fabulya Hilda; VIII., Karácsony S. u. 31–33. de. 9. Szabó Bertalan; Fe -
renc vá ros, IX., Gát u. 2. (katolikus templom) de. 11. (úrv., énekes liturgia)
Ko czor Tamás; Kőbánya, X., Kápolna u. 14. de. 10. Benkóczy Péter; Ke repesi
út 69. de. 8. (úrv.) Tamásy Tamásné; Kelenföld, XI., Bocskai út 10. de. 8.
dr. Blá zy Árpádné; de. fél 11. (úrv.) dr. Blázy Árpádné; du. 6. Kovács Viktor;
XI., Né met völ gyi út 138. de. 9. (úrv.) Kovács Viktor; Budagyöngye, XII.,
Szi lágyi E. fa sor 24. de. 9. (úrv.) dr. Joób Máté; Budahegyvidék, XII., Kék
Golyó u. 17. de. 10. (úrv.) Keczkó Pál; Angyalföld, XIII., Kassák Lajos u.
22. de. 10. dr. Ma gyar kúti Gyuláné Tóth Katalin; Zugló, XIV., Lőcsei út 32.
de. 11. (úrv.) Ta má sy Tamásné; XIV. Gyarmat u. 14. de. fél 10. Tamásy
Tamásné; Pest új hely, XV., Templom tér de. 10. (úrv.) Kendeh K. Péter;
Rákospalota, XV., Ré gi Fóti út 73. (nagytemplom) de. 10. D. dr. Harmati
Béla; Rá kos szent mi  hály, XVI., Hősök tere 10–11. de. 10. Fekete Gy.
Viktor; Cinkota, XVI., Batthyá ny I. u. de. fél 11. Vető István; Mátyásföld,
XVI., Prodám u. 24. de. 9. Vető István; Rákoshegy, XVII., Tessedik tér de.
9. ifj. Zászkaliczky Pál; Rá kos ke reszt úr, XVII., Pesti út 111. de. fél 11. ifj.
Zászkaliczky Pál; Rá kos csa  ba, XVII., Péceli út 146. de. 9. Kovács Áron;
Rákosliget, XVII., Gózon Gy. u. de. 11. Kovács Áron; Pestszentlőrinc,
XVIII., Kossuth tér 3. de. 10. dr. Korányi András; Pestszentimre, XVIII.,
Rákóczi út 83. (református temp lom) de. 8. dr. Korányi András; Kispest,
XIX., Templom tér 1. de. 10. Széll Éva; XIX., Hungária út 37. de. 8. Széll
Éva; Pesterzsébet, XX., Ady E. u. 89. de. 10. Győri János Sámuel; Csepel,
XXI., Deák tér de. fél 11. Zólyomi Má tyás; Budafok, XXII., Játék u. 16. de.
10. Hokker Zsolt; Budaörs, Sza bad ság út 75. de. 10. Endreffy Géza;
Budakeszi, Fő út 155. (gyülekezeti te rem) de. fél 10. Gyarmati István.
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Összeállította: Boda Zsuzsa

Évek kel ez előtt min dig „ot t al vós”
tá bo ro kat szer vez tünk a nagy má -
nyok–vár al jai gyü le ke zet gyer me -
kei szá má ra. Nagy tá bo ri él mé nyek -
kel, tá bor tűz zel, víz hor dás sal, éj sza -
kai ka land tú rá val és ál lan dó küz de -
lem mel az éj sza kai pi he né sért. Hő -
si e sen be kell val la nom azon ban,
egy so kat fel éb re dő kis gye rek édes -
any ja ként éj sza kai fel ügye le tet vál lal -
ni mos ta ná ban nem tud nék. 

Mi vel a má ra már meg szo kot tá
vált pénz te len ség mi att az itt élő szü -
lők több sé ge drá ga tá bort fi nan szí roz -
ni nem tud, a nap kö zis tá bor szer ve -
zé se vál lal ha tó és ide á lis al ter na tí vá -
nak tűnt. Ter mé sze te sen az ala csony
(há rom ezer fo rin tos) árat csak pá lyá -
za ti ki egé szí tés sel és ta ka ré kos meg -
ol dá sok kal tud tuk ki gaz dál kod ni. 

Ta valy volt a „pró ba kör”, és na gyon
jól si ke rült: a gye re kek már az utol só
két na pon kér dez get ték, mi kor lesz a
foly ta tás. Nos, er re ez év ben jú li us 4.
és 13. kö zött ke rült sor Vár al ján.

A spó ro lás je gyé ben sa ját in gat la -
nunk ban (a gyü le ke ze ti te rem ben)
vol tunk, és ma gunk nak főz tünk. Egyik
bu szos ki rán du lá sunk úti cél ja egy
olyan kör nyék be li va das park (Len gyel-
An na für dő) volt, ahol a be lé pő je -
gyért nem, csak a busz par ko lá sá ért
kel lett fi zet ni. Itt a lát ni va lók meg te -
kin té se és egy kis ki rán du lás után em -
lé ke ze te sen fi nom pap ri kás krump lit
ké szí tett a ve lünk jö vő két anyu ka. Az
ebéd el ké szül té ig a gye re kek er dei ve -
tél ke dő ben ver se nyez tek. 

Tá bo runk jel le gét te kint ve két – hit -
ta nos és né met nem ze ti sé gi – rész ből
állt. Mi vel gyü le ke ze tünk né met nem -
ze ti sé gi hát te rű, és a né met nyelv
presz tí zse eb ben a ré gi ó ban egy re
na gyobb, már ta valy is si ke rült já té kos
nyelv ok ta tást a prog ram ba il lesz te ni.
Idén a szó kincs bő ví tés, mon dó kák
és né met ká no nok mel lett ko moly

kul tu rá lis blok kot szen tel tünk a né met
tán cok nak, vi se let nek, épít ke zé si és ét -
ke zé si szo ká sok nak. Eh hez kap cso ló -
dott a má sik ki rán du lá sunk, mely nek
cél ja egy táj ház meg te kin té se volt. Itt
a gye re kek a né met nem ze ti sé gi vi se -
let ről hal lot ta kat a sa ját sze mük kel is
meg néz het ték. 

Ide kí ván ko zik, hogy ki tű nő mun -
ka tár sak kal jól le het együtt dol goz ni:
há rom né met ta nár is van gyü le ke ze -
tünk ben, akik a prog ram nak ezt a ré -
szét ve zet ték. Az irá nyí tás és fő zés mel -
lett te hát a hit ta nos rész ma radt rám:
áhí ta tok és Azapostolokcselekedete-
inek meg be szé lé se, át is mét lé se. Ez
utób bi rajz fil mes fel dol go zá sa igen
le kö töt te a gye re kek fi gyel mét, és ér -
de ke seb bé tet te az is me ret szer zést. 

A tá bor ban a gye re kek na pi há rom -
szo ri ét ke zést kap tak (tíz órai, ebéd,

uzson na), ami per sze mun ka igé nyes
do log. De az asz tal kö zös ség egy tá bor -
ban, kü lö nö sen egy nap kö zis tá bor ban,
úgy gon do lom, na gyon fon tos. A gye -
re kek min den nap nagy öröm mel és
há lá san (!) vár ták az az nap ra szánt ebé -

det. (Nem mon dom, hogy Süti ne vű
vizs lánk ki csit sem göm bö lyö dött ki a
tá bor vé gé re az össze gyűj tött ma ra dé -
kok tól, de nem volt tra gi kus a hely zet.
Sü ti pe dig ki fe je zet ten él vez te…) 

Ta valy egy szín da rab meg ta nu lá sá -
val ké szül tünk a bú csú est re, ez azon -
ban na gyon sok ener gi án kat le kö töt -
te. Ez év ben a meg ta nult evan gé li kus
éne kek, né met da lok és nép tánc mel -
lett a kéz mű ves-fog lal ko zá so kon ké -
szült re me kek ki ál lí tá sa ad ta a bú csú -
est prog ram ját. No meg az anyu kák ál -
tal ké szí tett fi nom sá gok el fo gyasz tá sa. 

Né ha ki csit meg csúsz tunk a prog -
ram mal, to vább tar tott a kéz mű ves -
ség, vagy a sza bad idő ben nagy já ték
ala kult ki. Meg be szél tük, hogy majd
be pó tol juk az el ma radt film né zést
egy es ti „kert mo zi zás sal” va la me -
lyik me le gebb éj sza kán. 

A „nyol ca dik nap” vé ge te hát egy ki -
csit ké sőbb re to ló dott, amit a gye re kek
csep pet sem bán nak, mert így van mit
vár ni, van mi re áhí toz ni. Is ten ad ja,
hogy vá ra ko zá sunk őben ne tel je sül jön! 

g Schal ler Ber na dett

Anyolcadiknapon…
Táboribeszámolókicsitmásképp

A szo mo rú ese mény hát te re az volt,
hogy a tö rök ve ze tés – ThökölyImre
szö vet sé ge se – 1683 nya rán Bécs alá
vo nult, de ve re sé get szen ve dett Lo-
tharingiaiKároly her ceg és Sobieski
János len gyel ki rály se re ge i től. Meg -
rop pant a tö rök tá ma dó len dü le te,
ami Thö kö ly ter ve it is dön tő mér ték -
ben be fo lyá sol ta. 
XIV.Lajos húsz év re fegy ver szü ne -

tet kö tött I.Lipóttal.Az egye sült csá -
szá ri és ki rá lyi ha dak si ke re sen har -
col tak a tö rö kök és Thö kö ly csa pa -
tai el len. A ku ru cok el ve szí tet ték a fel -
ső-ma gyar or szá gi vá ra kat. 1686-ban
hó na po kig tar tó ost rom után a Habs -
burg-szö vet ség csa pa tai vissza fog lal -
ták az or szág egy kor fon tos vá ro sát,
Bu dát is. 

Thö kö ly fel vi dé ki fe je de lem sé gét
1685-ben, Er délyt pe dig 1687-ben
száll ták meg a csá szá ri csa pa tok. A
vá ra di pa sa el fo gat ta Thö kö lyt, és töb -
bed ma gá val Belg rád ba hur col tat ta. A
tö rök azt re mél te, a fe je de lem ki szol -
gál ta tásá val bé ké re bír hat ja a bé csi ha -
di ta ná csot, de té vedett. Thö kö ly sza -
bad láb ra ke rült, sőt 1690-től az Er dély
fe je del me cí met is vi sel te, most már
ha ta lom nél kül.

A fel ső-ma gyar or szá gi csá szá ri
ha dak pa rancs no ka, Caraffa 1686-
ban ir gal mat la nul meg sar col ta Deb -
re cent, 1687 ta va szán pe dig fel ál lít -
tat ta az eper je si vér tör vény szé ket,
ahol ár tat lan em be re ket, te kin té lyes
ipa ro so kat, va gyo nos pol gá ro kat
kí noz ta tott meg és vé gez te tett ki
csak azért, mert hű sé ges evan gé li ku -
sok és igaz ha za fi ak vol tak! Ki csi kart
val lo má sok alap ján az zal gya nú sí tot -
ták őket, hogy az ost rom zár ral kö -
rül vett Mun kács vé dő i nek le ve le ket,
üze ne te ket köz ve tí tet tek, és pénzt hi -
te lez tek.

A „tör vény szék nek” be ál lí tott vér -
für dő már ci us tól má jus vé gé ig tar tott.
Val la tás köz ben meg halt FejaGyörgy,
aki részt vett Thö kö ly moz gal má ban,
de Li pót tól am nesz ti át ka pott. Hu -
szon négy evan gé li kust ár tat la nul ki -
vé gez tek vagy ha lál ra kí noz tak. Így
járt pé dá ul ZimmermannZsigmond,
RaucherGáspár,FleischackerGyörgy,
KeczerAndrás és fia, Gábor,Bezzegh
György, Medveczky Sámuel, Rad-
vánszkyGyörgy,WéberJános és fi ai:
Frigyes és Dániel.

A ki vég zet tek bir to ka it rész ben a
tör vény szék ma gyar tag jai kap ták. Az

ese mé nyek ről a kor társ RezikJános
is ko la mes ter kéz ira tos mű ve szá -
mol be meg döb ben tő rész le tes ség gel.

Ca raf fa ke gyet len ke dé se olyan
mé re te ket öl tött, hogy a ná dor és a
ma gyar fő urak kö ve te lé sé re I. Li pót
kény te len volt őt Bécs be vissza ren -
del ni. De nem lett kegy vesz tett: ki -
tün tet ték, és ké sőbb is fon tos fel ada -
tok kal bíz ták meg.

A to váb bi mé szár lá sok nak az 1687.
évi po zso nyi or szág gyű lés ve tett vé -
get, vi szont a pro tes tán sok val lás sza -
bad sá gát a bé ke kö té sek ál tal biz to sí -
tott tör vé nyek he lyett a „ki rá lyi kegy”
in ga do zó alap já ra he lyez te, új hely -
ze tet te remt ve ez zel.

A Radvánszky csa lád meg őriz te
azt a kam pót, amely re ki tűz ve Rad -
vánsz ky György fe jét köz szem lé re
tet ték.
KarácsonyJános ka no nok köny vé -

ben (Magyarországegyháztörténete,
Nagy vá rad, 1915) a szer ző „el fe lej tet -
te” meg em lí te ni sok más, szo mo rú
ese mény mel lett pél dá ul az eper je si
vér tör vény szé ket is.

A vér ta núk vé re az egy ház mag ve -
té se!

g Dr. Barcza Béla

HároMsZáZHusZonöTéveTörTénT

Azeperjesivértörvényszék„Éljetekúgy,mintavilágossággyer-
mekei.Avilágossággyümölcseugyan-
iscsupajóság,igazságésegyenesség.”
(Ef 5,8–9)

Szent há rom ság ün ne pe után a 8. hé -
ten az Útmutató reg ge li és he ti igé -
i ben Is ten a sö tét ség ből a vi lá gos ság ra hív, hogy sze re te te ál tal a vi lá gos -
ság gyer me ke i vé le gyünk. „Az Is ten sze re tet: és aki a sze re tet ben ma rad,
az Is ten ben ma rad, és az Is ten is őben ne.” (1Jn 4,16; LK) „Ti, akik lát já tok
és tud já tok, hogy Is ten re ánk ára dó csu pa sze re tet, ve gyé tek is mind ezt
szí ve tek re, és ugyan azt te gyé tek fe le ba rá ta i tok kal. Mert le he tet len, hogy
aki Is ten sze re te té nek e nagy tü zét meg érez te, át ne he vül ne s láng ra ne
gyúl na tő le!” (Luther) Is ten gyer me kei Jé zus sze re te té vel sze ret nek. Ő sze -
re tett min ket, és ön ma gát ad ta ér tünk; ezért kér jük: „Ál dott Úr is ten, se -
gíts meg min ket, a te ne ved nek di cső sé gé ért sza ba díts meg min den go nosz -
tól!” (GyLK 759) A vi lág vi lá gos sá ga ígé ri Hegyibeszédébenmin den ko ri kö -
ve tő i nek: ha ben nem él tek (l. Gal 2,20), „tivagytokavilágvilágossága”.Nem
ön cé lú e fé nyes ke dés: „Úgyragyogjonativilágosságotokazemberekelőtt,
hogylássákjócselekedeteiteket,ésdicsőítsékatimennyeiAtyátokat.” (Mt
5,14.16) He ti igénk ben Pál elénk tár ja, mi a vi lá gos ság gyü möl cse – „há rom
az egy ben” –, majd éb resz tőt fúj: „Ébredjfel,akialszol,támadjfelaha-
lálból,ésfelragyognekedaKrisztus.” (Ef 5,14) Jé zus örök na punk, de aka -
dály ta la nul to vább su gá roz zuk-e fé nyét? Re for má to ra ink kal vall juk: „Hit -
ből jön a cse le ke det, / Hogy éle tünk be tölt se; / Élő, igaz hit nem le het, /
Mely nek nincs jó gyü möl cse.” (EÉ 320,5) Vall juk: „…kegyelembőlvanüd-
vösségetekahitáltal,éseznemtőletekvan:Istenajándékaez;nemcsele-
kedetekért,hogysenkisedicsekedjék.” (Ef 2,8–9) Pál he ti igénk fé nyé ben kér -
di: „…miközeegymáshozazigazságnakésagonoszságnak,vagymiköze
vanavilágosságnakasötétséghez?VagymiazonosságvanKrisztusésBe-
liál (a sá tán) között?” (2Kor 6,14–15) A he lyes vá lasz hoz mennyei böl cses -
ség kell, hit tel kér jük az Úr tól! „Afelülrőlvalóbölcsesség…jógyümölcsök-
kelteljes…Azigazsággyümölcsebékességbenvettetikelazoknak,akikbé-
kességetteremtenek.” (Jak 3,17.18) Öröm mon dó bé ke kö vet le hetsz te is, ha
Jé zust be en ge ded az éle ted be; így fé nye át jár s be bo rít, és a vi lá gos ság gyer -
me ke ként to vább su gár zod őt. „Vigyázztehát,hogyabennedlevővilágos-
ságsötétséggénelegyen!” (Lk 11,35) Ne vesd meg Jé zus e fi gyel mez te té sét
s fel szó lí tá sát: „Harosszatmondtam,bizonyítsdbe,hogyrosszvolt,hape-
digjótmondtam,miértütszengem?” (Jn 18,23) Övéi fé le lem mel és ret te -
gés sel mun kál ják üd vös sé gü ket, tud ván: „Istenaz,akimunkáljabennetek
mindazakarást,mindacselekvést”. Be töl tik misszi ó ju kat: „…ragyogtok,
mintcsillagokavilágban,haazéletigéjérefigyeltek.” (Fil 2,13.15–16) „Örök
nap fény, / Te ra gyogj rám” (EÉ 375,4), Jé zus! 

g Ga rai And rás

HETIÚTRAVALÓ
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A ku ta tók sze rint hu szon öt év múl -
va há rom em ber ből ket tő nek nem
lesz ele gen dő ivó vi ze. Fon tos te hát,
hogy vi gyáz zunk rá, és mér ték kel
hasz nál juk – az öko sá tor ban er re is
prak ti kus ta ná cso kat és tip pe ket
kap hat tak az ér dek lő dők. 

A ta lál ko zó részt ve vői már a tá bor -
ba va ló be lé pés kor el is kezd het ték a
kör nye zet kí mé lő élet mó dot, hi szen
azok, akik elő re giszt rál tak, kap tak egy
ku la csot, hogy ab ba ivó vi zet tölt se nek,
ne ás vány vi zet vá sá rol ja nak
(amely nek mű anyag pa lack -
ját az tán a sze mét be kel le ne
dob ni uk). Saj nos a ta pasz ta -
lat az volt, hogy a ku la csok
dísz ként, de üre sen lóg tak a
tá bo ro zók nya ká ban, az ás -
vány vi zes PET-pa lac kok pe -
dig szín ül tig meg töl töt ték a
ku ká kat. Ta lán azért a ha -
za vitt ku la csok ké sőbb is
ins pi rál ják majd tu laj do -
no sa i kat, és sok szor fog ják
hasz nál ni őket a mű anyag
fla ko nok he lyett. A ta lál ko -
zó szin tén kör nye zet kí mé -
lő mo men tu ma volt, hogy
a ká vé zók ban vissza vált ha tó „zöld
po ha rak ba” mér ték az in ni va ló kat.

Az öko sá tor ban ar ra is le he tő sé get
kap tak az ér dek lő dők, hogy meg vizs -
gál ják, mi ből is me rí tünk, vagy is mi az,
amit víz ként meg iszunk. A víz vizs gá -
la tot egy he lyi szer ve zet, a Nők a Ba -
la to nért Egye sü let mun ka tár sa, Pilisz-
kyZsuzsabio ló gus ve zet te. Az el ső al -
ka lom mal az ivó víz ben le vő szennye -

ző anya go kat, vegy sze re ket mu tat -
ták ki, a má sik al ka lom mal pe dig a Ba -
la ton vi zé ből me rí tet tek, és vet ték
gór cső alá a víz min tá kat. Az ama tőr
ku ta tók még pi ó cá kat is szem ügy re ve -
het tek, ame lye ket a víz part men ti kö -
vek alól csa lo gat tak elő. 

A Ba la ton vi zét egyéb ként a ta lál -
ko zó részt ve vői fo lya ma to san „ér zék -
szer vi vizs gá lat ba” von ták, vagy is a
se kély, de kel le mes hő fo kú víz ben na -
gyo kat fü röd tek ki csik és na gyok.

Az öko sá tor leg lel ke sebb lá to ga -
tói a kis gyer me kek vol tak. A sá tor
be já ra tá nál ugyan is nap elem mel
mű kö dő já té kok hí vo gat ták az ar ra
sé tá ló kat, en nek pe dig a gye re kek
örül tek a leg job ban. Őszin te lel ke -
se dés sel szem lél ték és pró bál ták ki
a nap ener gi á já val for gó pro pel lert,
a ma lom nap ele mes ke re két vagy a
mi ni-víz me le gí tőt. 

Per sze a gye re ke ket kí sé rő szü lők
és a gyer mek nél kül be té rő fel nőt -
tek is nagy él ve zet tel szem lél ték és
pró bál gat ták eze ket a já té ko kat,
ame lyek ki tű nő esz kö zei a szem lé -
let for má lás nak. Ta lán azok, akik
ki csi ben ki pró bál ják a nap ele mek
mű kö dé sét, „nagy ban” is ked vet
kap nak ar ra, hogy a há zuk te te jé re
nap ele met sze rel tes se nek, így csök -
kent ve mind a kör nye zet szennye -
zést, mind a ház tar tás költ sé ge it.

Ki csik és na gyok is pró bál koz -
hat tak a bib li ai te rem tés vé del mi to -
tó ki töl té sé vel, amely ből meg tud -
hat ták, hogy az ed di gi leg na gyobb
öko ló gi ai ka taszt ró fa az özön víz volt,
Noé bár ká ja tu laj don kép pen ál lat -
men hely ként szol gált; és bár Sa la mon
cso dá la tos temp lo mot épít te tett, de

ez zel je len tő sen hoz zá já -
rult a ne mes er dők drasz -
ti kus csök ke né sé hez. Jé zus
kö ve tői pe dig ma is pél da -
ként szol gál nak ne künk
ar ra, hogy ne pa za rol juk az
ételt, hi szen öt ezer em -
ber meg ven dé ge lé se után
a ma ra dé ko kat gon do san
össze gyűj töt ték…

Mi vel a ta lál ko zó a Ba -
la ton part ján volt, az öko -
sá tor ban le he tő ség nyílt a
Ba la ton nak és kör nyé ké -
nek meg is me ré sé re is. A
ki seb bek óri ás tár sas já ték
se gít sé gé vel bő vít het ték

is me re te i ket, a na gyob bak pe dig a
Ba la ton-fel vi dé ki Nem ze ti Park ter -
mé szet vé del mi őre, RoznerGyörgy
elő adá sá ból tud hat tak meg olyan
hasz nos és ér de kes in for má ci ó kat,
ame lye ket sok szor még az ott la kók
sem ismernek.
ASzélrózsateremtésvédelmiprog-

ramjairólvalóbeszámolótfolytatjuk.
g S. A.

ÖkosátorralaSzélrózsán
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ÜZeneTAZArAráTról

Rovatgazda:SántaAnikó

b A Fo nyód li ge ten meg ren de zett Szél ró zsa ta lál ko zón az Ara rát mun -
ka cso port öko sá tor ral volt je len, és sok fé le in for má ci ó val és prog ram -
mal vár ta a be té rő ket. Mint is me re tes, a ta lál ko zó egyik fő mo tí vu -
ma a víz volt. A víz, amely nél kül nem tud juk el kép zel ni az éle tet, és
amely ma annyi ra ter mé sze tes ele me min den nap ja ink nak, hogy
nem is fi gye lünk rá. Pe dig a Föld víz kész le te na gyon sé rü lé keny. Ha
boly gónk egész víz kész le te egy vö dör nyi, ak kor az édes víz egy po hár -
nyi, de eb ből csu pán egy te ás ka nál nyi áll a ren del ke zé sünk re, mert a
töb bi hez nem tu dunk hoz zá fér ni – és ez a hely zet ro ha mo san rom -
lik, hi szen egy re ne he zebb lesz hoz zá jut ni az ivó víz hez… 

Hat au tó val kö zel har min can cso dál -
hat tuk meg Ke me nes al ja szép sé ge it. 

El ső ál lo má sunk a Ke me nes al ja
egyik „ék szer do bo za ként” em le ge tett
merseváti temp lom (képpünkön) volt.
Itt a gond nok asszony és test vé re kö -
szön töt te me leg sze re tet -
tel és for ró ká vé val, üdí -
tő vel cso por tun kat. Var-
gyainé FodorHajnalka
ala pos át te kin tést adott
a fi lia hely ze té ről. A Vi-
dos csa lád ál do za tos
ado má nya i tól kezd ve Jó-
zsa Márton temp lom -
épí tő mun ká ján át egé -
szen a mai gyü le ke zeti
ter ve kig íve lő be szá mo -
lót kap hat tunk. Haj nal -
ka nem köny vek ből, ha -
nem még élő szem ta -
núk tól gyűj töt te össze
az anya got a fa lu, il let ve
a gyü le ke zet múlt já ról.

A kemenesszentmár-
toni ima ház ban a gyü le ke zet ak tív
tag ja i nak ven dég sze re te tét él vez het -
tük. A te rí tett asz tal kö rül Patyi
László, az utol só evan gé li kus ta ní tó
fia is mer te tett meg ben nün ket a
múlt tal és a jö vő be li ter vek kel.
Kemenessömjénben a fa lu kö ze pén

áll a na gyon szé pen fel újí tott evan -
gé li kus ima ház. A gyü le ke zet ve ze tő -
sé ge tel jes lét szám ban so ra ko zott
fel a fo ga dá sunk ra, és bő sé ges tíz óra -
i val ven dé gelt meg ben nün ket. A
több év ti ze dig hű sé ges ko ráb bi gond -
nok tól, Irénke né ni től le á nya vet te át
a sta fé ta bo tot a szol gá lat ban. Tő le,
Rajki Istvánné, Zsuzsától tud tuk
meg, hogy a gyü le ke zet sa ját erő ből
szé pí tet te, újí tot ta meg az Is ten há -
zát. Fi li á ink egyet len kán to ra, Béres
Lajosné,Kati az zal tisz tel te meg az
anya gyü le ke ze ti ta go kat, hogy har -
mó ni um mal kí sér te éne ke in ket.
Tokorcson az ima ház mel lett le vő

ha rang láb he lyett az el múlt hó na pok -
ban to rony épül he tett. Az ép pen
nyi tott to rony ab la kon ke resz tül a
ha rang ban is gyö nyör köd het tünk.
A fel ada ta i kat még szor gal ma san
vég ző kő mű ve sek mun ká ját egy ki -
csit hát rál tat tuk, de óva to san azért
kö rül néz het tünk az ak kor még ja vá -
ban re no válás alatt álló temp lom ban.

Ál dott per ce ket él het tünk át, hi szen
Is ten Szent lel ke volt kö zöt tünk.

Utol só fi li ánk ban, a Ság hegy tö -
vé ben hú zó dó Mesteriben az igen -
csak öre ge dő gyü le ke zet egy ko ri
is ko lá já hoz ér kez tünk. Szo mo rú an

hal lot tunk ar ról, hogy a fa lu ban
mi lyen ke ve sen van nak az ál lan dó
la ko sok. Sok a kül föl di tu laj do nos,
a nya ra ló, hi szen a fa lu gyógy für dő -
je ugyan ak kor igen von zó. A gyü le -
ke zet né hány szol gá lat kész csa lád -
ból áll, ame lyeknek re mény sé ge a tá -
bor hely szé pí té se, épí té sé nek foly ta -
tá sa. A kör nyék be li és az itt szol gá -
ló lel ké szek évek óta pró bál koz nak
gyü le ke ze ti hit tan tá bo rok kal. Imád -
sá ga ink ban hor doz zuk a gyer mek-
és az if jú sá gi mun kát. Hisszük, hogy
te rem tő Urunk, jó Pász to runk sok
fi a talt ve zet, le gel tet. 

„Nyá já val ar ra jár, / Amer re vár va
vár / A for rás hűs vi ze, /A zöld me -
ző” – éne kel tük imád ság ként több
szó lam ban. Hisszük, hogy a mes te -
ri mag ve tés a Ke me nes al ján is sok -
szo ros ter mést hoz hat. 
PecznyikPál, hű sé ges bib lia órás

tár sunk, köl tőnk mind egyik fi li á ban
la kó gyü le ke zet szá má ra írt egy ver -
set, me lyet a hely szí nen fel ol va sott,
és né hány pél dányt aján dék kép pen
szét osz tott a test vé rek kö zött. 

Ál dott órá kat töl töt tünk együtt
ezen a szom ba ti na pon, meg ta pasz -
tal va: „Az Úr a pász to runk, jó pász -
tor ő!”

g Kiss Ju dit

„AzÚrapásztorunk…”
b Év ti ze de ken át min dig a fi li ák ból lá to gat tak a gyü le ke ze ti ta gok (kon fir -

má ci ó ra, gyű lé sek re stb.) az ősi cell dö möl ki ar ti ku lá ris temp lom ba. A kö -
zel múlt ban, egy bo ron gós (!) nyá ri szom ba ton most a cell dö möl ki bib -
lia órá sok kel tek út ra. Nem csak azért, hogy meg te kint sék a temp lo mo -
kat, ima ter me ket, hogy meg is mer jék az öt le ány egy ház tör té ne tét, ha nem
azért is, hogy az ot ta ni gyü le ke ze ti ta gok kal együtt éne kek kel, imád ság -
gal di csér jék az Is tent. A cel li bib lia órá sok (át la gos lét szá muk ti zen öt–
ti zen hét fő) öt le te alap ján lel ké szünk, RácDénesöröm mel szer vez te meg
a fi lia kör utat, amely hez né hány to váb bi gyü le ke ze ti tag is tár sult.
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„Te hát így kell vi sel ked nünk. Fe le lő -
sek va gyunk a fe le ba rá ta in kért min -
den egyéb baj ban és ve szély ben is. Ha
ég a há zuk, ak kor hív a sze re tet,
hogy men jek oda, és se gít sek ol ta ni.
Ha ele gen van nak ott, akik ol ta ni tud -
nak, ak kor ha za me he tek, vagy ott
ma rad ha tok. Ha víz be vagy gö dör be
esik va la ki, ak kor nem hagy ha tom,
ha nem mu száj oda men nem, és
amennyi re csak tu dok, se gí te nem
kell ne ki. Ha van nak ott má sok, akik
ezt meg te szik, ak kor én sza bad va -
gyok. Ha lá tom, hogy va la ki éhe zik
vagy szom ja zik, ak kor nem hagy ha -

tom ma gá ra, ha nem étel lel és ital lal
kell el lát nom, és nem sza bad a ve -
szélyt néz nem, hogy ez ál tal kárt
szen ve dek. Mert aki csak ad dig akar
a má si kon se gí te ni, a má si kat tá mo -
gat ni, amíg sa ját éle tét és ja vait kár és
ve szély nem fe nye ge ti, az a fe le ba rát -
já nak va ló já ban so ha nem fog se gí -
te ni, mert min dig úgy íté li majd
meg, hogy a se gít ség ne ki vesz te sé -
get, ve szélyt, kárt vagy idő pa zar lást
je lent. Hi szen egyet len szom széd
sem tud a má sik mel lett úgy él ni,
hogy ne kell jen szá mol nia a ve szél -
lyel, amely a tes tét, a ja va it és a csa -
lád ját fe nye ge ti. Szá mol nia kell
ugyan is az zal, hogy tűz vész vagy
bár mi más ve sze de lem tör rá a szom -
széd ból, és el pusz tít ja őt, ja va it, csa -
lád ját és min de nét, ami je csak van.”

d� LutherMárton:
El me ne kül he tünk-e a ha lál elől?

(KovácsÁronfordítása)

seMperreForMAndA

A kérdésre vélhetően még az sem
tudnaválaszolni,akielírtaacíméta
Szélrózsatalálkozó–DunaTelevízió
általközvetített–záróistentisztele-
tének…EgyheteMes ter há zy Ba lázs
hívtafelafigyelmemetarra,hogya
rádióújságban–éskülönbözőinter-
netesműsorajánlókbanis–reformá-
tusistentisztelet-közvetítéskéntszere-
pelaSzélrózsazáróalkalma.
Azonnalutánanéztem,hogyment-

sük,amimégmenthető.Megtudtam,
hogy a főszerkesztő, a producer, a
gyártásvezetőésaműsoroklebonyo-
lításáértfelelősszemélyishelyesento-
vábbítottaazáltalammegadottcímet:
A Szél ró zsa or szá gos evan gé li kus if -
jú sá gi ta lál ko zó zá ró is ten tisz te le te.
AfőcímtehátnemisazEvan gé li kus
is ten tisz te letmegjelölésselkezdődött
volna, amelyet elírhattak. Így szá-
momraatalánymégnagyobb.
ADunaTvhonlapján,aműsorúj-

ságbanjúlius22-én,vasárnap10.30-
nálakövetkezőtolvashatjuk: Szél ró -
zsa ta lál ko zó – evan gé li kus is ten tisz -
te let.Atartalomnálpedig: „Fo nyód -
li ge ten tar tot ták a Szél ró zsa Evan gé -
li kus Or szá gos If jú sá gi Ta lál ko zót,
mely nek zá ró is ten tisz te le tét köz ve -
tít jük.” (Ezténadtammegígy.)Ahi-
vatalosTeletextenisjólírtákki.
Érdekes,hogysokhelyütt–példá-

ulaPort.huinternetesműsoraján-

lóban–ahelytelenülszereplőRe for -
má tus is ten tisz te let főcímalatthe-
lyesenaz evan gé li kus if jú sá gi ta lál -
ko zó zá ró is ten tisz te le te szerepel,
úgy,ahogyanmegadtam.Hogyezt
mikénthoztákössze,arrólfogalmam
sincs.

Fájdalmunkraazonban csakaz
elsősor,ahibásanírtRe for má tus is -
ten tisz te let címkerültakülönböző
kábelszolgáltatókhoz, amelyek a
DunaTv-tőlfüggetlenül,általunkel-
lenőrizhetetlenmódonalakítjákki
aműsortükröt.Ígytörténhetettmeg
az,amitkésőbbhallottam,hogyaz
adásalattis–éppenfutóműsorként
– a Re for má tus is ten tisz te let ki-
írásszerepelt.

Hajlamosvagyokarra,hogybizo-
nyosdolgokathumorosanfogjakföl.
Ezazelírásazonbannemtartozik
ezekközé.Hiszenrengetegmunka,
precízfelkészüléselőztemegaszer-
vezők,elsősorbanMesterházyBalázs
részérőlazistentiszteletet.Ezértis
tudtukkilencvenpercben(aDunaTv
rugalmasságánakisköszönhetően)
elejétőlvégéigközvetíteniagazdagli-
turgiát.
Atelevíziómunkatársaiismin-

dentmegtettekazadássikereérde-
kében.Aszervezőkkelegyüttame-
teorológiaiszolgálatotisrendszere-
senhívtuk,hogy–aszélerősségétől
függően–holtartsukazistentiszte-
letet.Pál Ma ri et ta egészéjjelazon
dolgozottsegítőivel,hogyasátorban
isméltókeretekközöttlegyenmeg-
tartva a záróalkalom. És a többi
szervezőről,résztvevőrőlmégnemis
szóltam.
Ezért az a fajta slendriánság,

amellyelvalakielírta,rosszulírtaa
címet, számomra elfogadhatatlan.
Megszoktam,hogynyugodtlehetek,hi-
szenazáltalammegadottcímetviszik
végigahivatalosiratokban.Ezeddig
mindigígyisvolt.Mostnemígytör-
tént.Nekem tanulság, de remélem,
hogyazelírásértfelelősnekisaz.

g Nagy Lász ló 
szerkesztő(MTVA)

Miértreformátus
azevangélikusistentisztelet?
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9.30 / m1
XXX.nyáriolimpiaijátékok
Élő köz ve tí tés Lon don ból
10.00 / Du na Tv
Élőegyház
Hí rek, tu dó sí tá sok 
a Kár pát-me den ce 
és a nagy vi lág val lá si 
ese mé nye i ről
15.57 / Bar tók rá dió
Kapcsoljukabayreuthi
Festspielhaust
Wag ner: Par si fal
(háromfelvonásosopera)
16.30 / m1
XXX.nyáriolimpiaijátékok
Élő köz ve tí tés Lon don ból
Ben ne: 
Ma gyar or szág–Szer bia
fér fi ví zi lab da-mér kő zés

22.30 / Bar tók rá dió
Intermezzo
Ma ria Graf hár fá zik

HÉTFŐ

9.05 / Bar tók rá dió
Hang-fogó
Ben ne:
Liszt: Mis sa so lem nis – 
Esz ter go mi mi se
11.00 / Du na Tv
Lyukasóra
(irodalmiműsor)
12.00 / MR4 – 
Nem ze ti sé gi adá sok
Déliharangszó
asoproninémet
evangélikustemplomból
13.30 / Kos suth rá dió
ErősváramiIstenünk!
Az evan gé li kus egy ház 
fél órá ja
21.35 / Du na Tv
Magyarretró
(magyardokumentumfilm)
23.00 / Du na Tv
KoncertekazA38hajón
Fan fa ra Comp le xa

KEDD

9.05 / Bar tók rá dió
Hang-fogó
Ben ne:
Sztra vinsz kij: Zsol tár szim fó nia
9.45 / m2
Millenniumimesék
(portréfilm)
A kard fe je del me, Ger evich
Ala dár
14.15 / Du na Tv
Táncvarázs
Tíz tánc ma gyar baj nok ság
(Me ző kö vesd)
18.00 / Du na World
Balatoninyár
(magazinműsor)
21.00 / Pax Tv
Mitérazember,havak?
(portréfilm)
21.35 / Du na Tv
Hannahésnővérei
(amerikaijátékfilm,1986)
(102’)

SZERDA

11.00 / Du na Tv
Élőnépzene
Ven dég ség ben 
a Nyír ség tánc együt tes nél
12.05 / Kos suth rá dió
Déliharangszó
azegyházsdengelegi
evangélikustemplomból
13.30 / Kos suth rá dió
„Tebennedbíztunk
eleitőlfogva…”
A re for má tus egy ház 
fél órá ja
15.10 / m1
XXX.nyáriolimpiaijátékok
Ma gyar or szág–Kí na 
női ví zi lab da-mér kő zés
20.04 / m1
AbszolútLondon
Kul tu rá lis olim pia 2012
20.05 / Du na World
Pannonia3keréken
(útifilmsorozat)

CSÜTÖRTÖK

8.55 / m2
Avégzetasszonya
(magyartévéfilm)
10.30 / Há ló zat Tv
Szentföldiszenthelyeküzenete
(ismeretterjesztőfilm)
14.15 / Du na Tv
Hogyvolt?!…
Schu bert Éva 
te le ví zi ós fel vé te le i ből
16.30 / Kos suth rá dió
Halló,ittLondon!
Ma gyar or szág–Ro má nia 
fér fi ví zi lab da-mér kő zés
19.30 / Pax Tv
Sarepta
(dokumentumfilm)
21.35 / Du na Tv
Azoroszlánugranikészül
(magyarjátékfilm,1969) (81’)
22.30 / Bar tók rá dió
Intermezzo
Ch ri stoph Rous set 
csem ba lón és or go nán ját szik

PÉNTEK

13.30 / Mez zo Tv
Charpentier:
DávidésJonathán
(bibliaitragédia)
16.50 / Du na Tv
Mesélőcégtáblák
(magyarismeretterjesztő
sorozat)
Két or szág vas út ja
18.00 / Du na World
Balatoninyár
(magazinműsor)
20.50 / Bar tók rá dió
AzAuraMusicaleegyüttes
Bach-műveketjátszik
De ák té ri evan gé li kus 
temp lom, 2009. jú ni us 5.
22.25 / Du na Tv
Apa,hányévesvagy?
Port ré film 
Su mo nyi Zol tán köl tő ről
23.35 / m1
Borvacsora
(gasztronómiaimagazin)

SZOMBAT

9.05 / Bar tók rá dió
Hang-fogó
Ben ne:
Bruck ner: e-moll mi se
9.30 / Kos suth rá dió
Korkóstoló
(gasztromagazin)
10.00 / Du na Tv
Élőegyház
(vallásihíradó)
10.30 / Du na Tv
Istenkezében
12.40 / Du na Tv
Vannakvidékek
(magyarismeretterjesztő
sorozat)
Sop ron, Fer tőd, Fer tő tó
19.20 / m1
XXX.nyáriolimpiaijátékok
Ma gyar or szág–Nagy-Bri tan nia
fér fi ví zi lab da-mér kő zés
22.10 / Du na Tv
Asvédszépség
(svédjátékfilm) (85’)

VASÁRNAP

8.05 / MR6 – A ré gió rá di ó ja
Kapocs
(vasárnapiökumenikusműsor)
13.30 / Du na Tv
Szerelmesföldrajz
Őr sé gi idő szá mí tás 
Ru dolf Pé ter rel 
és Nagy-Ká lózy Esz ter rel
15.05 / Bar tók rá dió
JubilateDeo
Ben ne:
Fasch: La eta tus sum – 
121. zsol tár
Bach: Sei greg rüs set Jesu gütig
– ko rál par ti ta BWV 768.
15.45 / Du na World
Szórólszóramagyarul
22.00 / Du na Tv
Vakációskönyv
(törökjátékfilm,2008) (88’)
1.35 / m1
Nagyonzene
(koncertfilm)
Ma gas he gyi Un derg round

VASáRnAPTÓLVASáRnAPIg
Ajánlóarádióésatelevízióműsoraibóljúlius29-étőlaugusztus5-éig

vasárnap(július29.)
Van-eolyanIstenamennybenésaföldön,akiolyanhatalmastettekettud-
navéghezvinni,mintte? 5Móz 3,24b (1Tim 3,16; Mt 5,13–16; Ef 5,8b–14; Zsolt
119,129–136) Mi előtt rá vág nánk a vá laszt – per sze hogy nincs –, gon dol juk
vé gig, hogy a kér dés nem azért hang zik, hogy má sok szá má ra va la mi na gyot
mond junk, ha nem azért, hogy az el ső pa ran cso lat ügyé ben ön ma gunk nak
te gyük fel: nagy nak lá tom, nagy nak tar tom, nagy nak val lom-e az Is tent? Az
ige, az éle tem ese mé nyei ar ra se gí te nek, hogy szí vem ből, hi tem ből meg tud -
jam val la ni: ha tal mas az Is ten. Meg mu tat ja, gya ko rol ja ha tal mát raj tam az -
zal, hogy sze ret és meg ment, sőt örök éle tet kí nál.

Hétfő(július30.)
Pálmondta:MivelazIstenmindemainapigmegsegített,ittállok,ésbizony-
ságotteszekkicsinyeknekésnagyoknak.Ap Csel 26,22 (2Krón 20,17; Jak 2,14–
26; Mk 5,1–20) Sok min den vál to zik, egy azon ban nem: Is ten meg se gí tő, éle -
te met fenn tar tó, ve ze tő és cél ba jut ta tó sze re te te. Aki ezt át éli, az nem tud
hall gat ni ró la. Azt Is ten jó sá gá nak él mé nye ta nús ko dás ra kész te ti. Együtt
mond ja Je re mi ás sal: sze ret az Úr, ezért nincs még vé günk. A jó hír meg kell,
hogy ér kez zen mi nél több em ber hez. Ez a mi fe le lős sé günk és le he tő sé günk.

kedd(július31.)
Jézusígyszólt:„Azaratnivalósok,deamunkáskevés,kérjétektehátazara-
tásUrát,hogyküldjönmunkásokatazaratásába.” Lk 10,2 (Ézs 61,11; 2Kor 6,11–
18/7,1/; Mk 5,21–34) Pé ter-Pál után egy hó nap pal las san vé get ér az ara tás. Saj -
nos ma nap ság már nem fi gye lünk elég gé er re az éle tet meg ha tá ro zó ese mény -
re. A ké pet azon ban jól ért jük. Is ten szán tó föld jén van mit ten ni, hogy az élet
nö ve ked jék. Ugyan ak kor érez zük, min den em be ri igye ke zet ke vés, hogy rend -
ben men je nek a dol gok az egy ház ban. Nem elég szer vez ni, nem elég em be -
re ket moz gó sí ta ni – ezt pro fi mun ka szer ve zők is tud ják, a leg több ször ná lunk
job ban. Ar ra van szük ség, hogy a mi igye ke ze tün ket Is ten hí vá sa és kül dé se
te gye al kal mas sá a ne ki tet sző mun ká ban.

szerda(augusztus1.)
Lefegyverezteafejedelemségeketésahatalmasságokat,nyilvánosanmeg-
szégyenítetteőket,ésKrisztusbandiadalmaskodottrajtuk.Kol 2,15 (Ézs 63,15a;
Jak 3,13–18; Mk 5,35–43) Az Is tent ke re ső, Is ten sze re te té ben él ni aka ró em -
ber éle te küz de lem. Harc a kö rü löt tünk s még in kább a ben nünk ak tí van
mű kö dő go nosszal. Sok szor ki lá tás ta lan nak érez zük a hely ze tet. Em ber -
fe let ti erők, ha tal mak pró bál ják rán gat ni az éle tün ket. S ami kor el ke se re -
dünk, meg szó lal evan gé li kus him nu szunk igé vel biz ta tó sza va: „Nincs ere -
je már, / Reá íté let vár…” Mi vesz tés re ál lunk. Is ten azon ban már le fegy -
ve rez te a go noszt, hi szen a ke resz ten – bár mi ha lált lá tunk – meg szü le -
tett va la mi: a győ ze lem a go nosz fe lett. Aki Krisz tus ta nít vá nya ként jár, az
a győz tes csa pat tag ja ként él.

Csütörtök(augusztus2.)
Istennemszemélyválogató.Róm 2,11 (Dán 9,14b; Lk 11,33–36/37–41a/; Mk 6,1–
6) Meg kü lön böz te tett tisz te let tel kö szön tik a ven dé get – ak kor már tu dom,
hogy az nem jó, hi szen az ér dek és nem a tisz te let moz gat ja a kö szön tőt. Is -
ten nem sze mély vá lo ga tó. Oly annyi ra ért he tet len ez, hogy el sem tud juk kép -
zel ni. Mi, em be rek sze mély vá lo ga tók va gyunk. Nem egy szer ön ző en, rossz in -
du lat tal, oly kor pe dig a sze re tet kön tö sé be öl töz tet ve ki vé te le zünk, vá lo ga tunk,
s fe lejt jük el az egyen lő bá nás mód el vét. Is ten előtt egyen lő ség van. Nem a szo -
ci a liz mus ke gyet len és nem is a de mok rá cia több nyi re ál sá gos egyen lős di je.
Az egyen lő ség Is ten vég te len és ki me rít he tet len sze re te té ben van. Ő nem né -
hány em bert sze ret. Úgy sze ret te a vi lá got… – hang zik az evan gé li um sum -
má ja. Az egész vi lá got. Min den te remt mé nyét. Ki vé tel nél kül. Ezért bíz ha tom
ab ban, hogy még én is meg ma rad ha tok sze re te té ben.

péntek(augusztus3.)
Legyetekmindnyájanegyetértők,együttérzők,testvérszeretők,könyörülete-
sek,alázatosak. 1Pt 3,8 (Zsolt 34,15; Jn 18,19–24; Mk 6,7–13) Ne héz lec két
ad az apos tol a mai nap ra. Ha es te meg pró bál juk kont rol lál ni, mennyit si -
ke rült meg va ló sí ta nunk mind eb ből, nem biz tos, hogy túl szép mér le get tu -
dunk von ni. Nem sza bad azon ban fel ad ni a küz del met. Hol nap reg gel új ra
kell kez de ni. A mér ce ál lan dó. Jó, hogy ilyen ma gas, van mi hez fel nő ni. A
pél da is mert – az a Jé zus, aki így biz ta tott: „…ahogyanénszerettelektiteket,
tiisúgyszeressétekegymást!”A mér ce és a pél da azon ban ke vés. Kell az erő,
az ener gia. Ez zel akar fel töl te ni nap mint nap az ige. Új nap, új ke gye lem…

szombat(augusztus4.)
Zákeusfelmászottegyvadfügefára,hogylássaJézust,mertarrakellettelmen-
nie.AmikorJézusodaért,felnézett,ésígyszólthozzá:„Zákeus,szálljleha-
mar,mertmaateházadbankellmegszállnom.” Lk 19,4–5 (Jer 29,13–14; Fil
2,12–18; Mk 6,14–29) Mi leg fel jebb csak ér dek lő dünk. De Urunk meg is ke -
res min ket. Ez a mi „sze ren csénk”. Ér dek lő dés ből még nem biz tos, hogy ta -
lál ko zás lesz. Ha igen, ak kor sem biz tos, hogy ér de mi, tar tal mas, mély. Év -
ez re dek óta ér dek lő dik az em ber a vég ső va ló ság, a túl vi lág, a menny és az
Is ten iránt. Né ha meg sej tet te a lé nye get, de rá alig ta lált. S ak kor for dult a
koc ka. Az Is tent ke re ső em ber rel szem be jött az úton az em bert ke re ső Is -
ten. Em ber ré lett, ránk ta lált. Az óta nem kell el ve szett ként bo lyon ga nunk.

g Ha fen scher Ká roly

Újnap– újkegyelem
50 éve ha rang ön tés
Őr bottyán ban
GOMBOSMIKLÓS
aranykoszorús
harangöntőmester

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

Referencia:www.harangontes.hu.

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

APRóHIRDETÉSEK

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

***
Ked ves Gyü le ke ze tek! Ba la ton bog lár,
Sió fok – még a nyá ron. Bár mi kor:
Sze ged, Ka pos vár, Za la eger szeg, Bu -
da pest. TakátsEszterNemajutalo-
mért tur né. Sze ret ném el vin ni a kon -
cer tet Önök höz. Je lent ke zés: Szabó
Attila, e-mail: sza habb@gmail.com.

Tiszteltegyéni,többpéldányos
ésgyülekezetilapelőfizetőink,

könyvvásárlóink!
Az EvangélikusÉlet tel jes kö rű ter jesz té sét jú li us 25-étől a Lu ther Ki adó
meg bí zá sá ból a Me di a LOG Lo gisz ti kai Zrt. vég zi. Így az egy pél dá nyos
egyé ni elő fi ze tők mel lett immár a több pél dá nyos egyé ni elő fi ze tők és a
gyü le ke ze tek is az új ter jesz tőn ke resz tül kap ják meg az új sá got. 

Mint ahogy azt már az egy pél dá nyos egyé ni elő fi ze tő ink kö zül né há -
nyan meg ta pasz tal hat ták, a ter jesz tő vál tás nem zök ke nő men tes, ezért
továbbra is tü rel met és együtt mű kö dést ké rünk azon elő fi ze tő ink től, aki -
ket e vál to zás – át me ne ti leg – eset leg hát rá nyo san érint. 

Kér jük, ha a lap kéz be sí té sé ben fenn aka dást ta pasz tal nak (ha he ti la punk
kés ve vagy egy ál ta lán nem ér ke zik meg), azt – gyülekezeti és több pél dá -
nyos előfizetőink – ha la dék ta la nul je lez zék az aláb bi el ér he tő sé ge ken:

Me di a LOG Lo gisz ti kai Zrt. ügy fél szol gá la ta – te le fon: 80/106-000,
e-mail: ugy fel szol galat@me dia-log.hu.

Lu ther Ki adó – 1085 Bu da pest, Ül lői út 24.; te le fon: 1/317-5478, 1/486-
1228, 20/824-5518; fax: 1/486-1229; e-mail: ki ado@lu the ran.hu.

A könyvek kézbesítését jú li us 25-étől szin tén a Me di a LOG Lo gisz ti -
kai Zrt. vég zi. Az eset le ge sen fel me rü lő prob lé má kat a fen ti el ér he tő -
sé ge ken tud ják je lez ni. Szí ves meg ér té sü ket ez úton is kö szön jük.

g Kendeh K. Péter igazgató (Luther Kiadó)


