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„Fon tos nak tar tom, hogy min den cso por tot
a ne ki meg fe le lő ze nei kö zeg ben szó lít sak
meg. Eh hez azon ban né ha a rap per nek 
rap per ré, a gi tá ros nak gi tá ros sá kell 
vál nom, hogy né me lye ket meg nyer jek.”

Hittanórák… f 2. oldal

„Mit szól nak be le! Az én 
le ve se met csur gat ja ki, 
nem a ma gu két! Nem tud ják
ezek, mi az, hogy éh ség, 
azért nem be csü lik az ételt.”

Ingyenkonyha f 10. oldal

„Tör té nel mi leg ne künk ada tott 
a le he tő ség, hogy mi, na gyobb egy há -
zak ta nul juk meg át ölel ni a ki sebb 
kö zös sé ge ket, hi szen ma gyar
nem ze tünk ér té kes sejt je i ről van szó.”
Akik a kicsiket is befogadják f 5. oldal

g Dr. Lack ner Pál

Az el múlt na pok ban sok ál ta lá nos és
kö zép is ko lás di ák vit te ha za büsz kén
vagy szo mor ká san a fél évi bi zo nyít -
ványt. Eb ből a fel nőt tek szá má ra is
nyil ván va ló lett a ta nu lók fel ké szült -
sé ge – már ami a mér he tő részt il le -
ti. A fel ső ok ta tás ban a vizs ga idő szak
a fi nis be for dul, még van né mi esély
a ja ví tás ra, de nem le het csak a sze -
ren cse és az ok ta tói em pá tia fak to ra -
i ra szá mí ta ni…

Az el múlt na pok egyi kén én sem
tud tam  –  so kad ma gam mal  –  be -
men ni a mun ka he lyem re a hó mi att.
A bu dai he gyek ben nem járt a busz.
Az tán – eső után kö pö nyeg ként –
hal lot tam töb bek től a ma gya rá za tot:
„Fel ké szül tünk, de nem er re az idő -
já rás ra meg ennyi hó ra…”

Het ve ned  va sár nap ját  ün ne pel -
jük – az idei rö vid far san gi sza kasz -
nak  több mint  a  fe le már  a múl té.
Ahol a hó, be teg ség vagy más kö rül -
mé nyek mi att ed dig el ma radt a bál,
alig két hét ma rad a mu la to zás ra, hi -
szen a böjt elő nem hosszú sza ka sza
az egy há zi év nek, ze nés-tán cos es tet
böjt ben nem cél sze rű és a ha gyo má -
nyok sze rint nem is il len dő tar ta ni.
Már  nincs  sok  idő  a  jel me ze ken
gon dol kod ni, ki vi te lez ni vagy a ta va -
lyi nál lé nye ge sen jobb mű sort össze -
ál lí ta ni.

Sok szor  fog lal koz tat  a  kér dés:
mennyi re va gyunk fel ké szül ve ar ra,
amit  sze ret nénk,  ami re  vá gyunk?
Ha meg va ló sul egy cél, ér ték több let
ke let ke zik-e,  vagy  csak  ki ma rad  a
meg szo kott,  akár  ked ves  fel ada tok
egyi ke? A be tel je se dés vagy az át me -
ne ti ki üre se dés ér zé se tölt el min ket?
Ez is meg van? Kép le te sen fo gal maz -
va:  a  vég ál lo más  azo nos-e  a  cél lal,
vagy az út, az uta zás ma ga a cél? Ez
az em be ri élet pá lya sok-sok lé pé sé -
nél fel ve tő dik, lásd ta nu lás, mun ka,
csa lá di ese mé nyek, ün ne pek…

A  gyü le ke ze ti  lét ben  is  van nak
nagy cé lok. Épü le tek, in téz mé nyek,
kö zös sé gek és cso por tok lét re ho zá -
sa  és  el in dí tá sa  si ker él mény  vagy
csak – re mél he tő en csu pán rö vid tá -
von – az utol só erő fe szí tés utá ni, zi -
lá ló kap ko dás a le ve gő után?

Az egy ház egy sé gé ért tar tott ima -
hét az év szak nak meg fe le lő me te o ro -
ló gi ai  adott sá gok –  a  kül ső  fagy,  a
meg kö ze lí té si ne héz sé gek – el le né -
re a leg több te le pü lé sen a gyü le ke ze -
tek szá má ra a ba rát ko zás rend sze re -
sen  is mét lő dő al kal ma. Éven te né -
hány  nap  –  a  nyolc na pos  so ro zat
nem  ál ta lá nos  gya kor lat  –,  az tán
hosszú ide ig min den a ré gi meg szo -
kás alap ján… Jól ne vel ten el kö szö -
nünk: majd jö vő re ve le tek ugyan itt
ta lál ko zunk, és foly tat juk.

Mennyi re va gyunk fel ké szül ve ar -
ra, hogy ami re tö rek szünk, az va ló -
ban meg lesz? Imád ko zunk is ten tisz -
te le te in ken az egy ház tel jes egy sé gé -

ért  az  úr va cso rai  li tur gi á ban;  az
egye te mes kö nyör gés ben a vég íté let
mi nél ha ma rab bi el jö ve te lé ért vagy
az evan gé li um ter je dé sé ért min den
nép és tár sa dal mi ré teg kö zött; a né -
pek és nem ze tek kö zöt ti ki en gesz te -
lő dé sért. 

Tud nánk-e  mit  kez de ni  az zal  a
hely zet tel, ha hir te len olyan sze mé -
lyek je len né nek meg gyü le ke ze ti kö -

zös sé ge ink ben, akik re ed dig – egy ál -
ta lán nem ki mond va, de va la hol be -
lül és mé lyen – ta lán mint na gyon
nem is hi ány zók ra te kin tet tünk? Mi
len ne,  ha  a  ke resz tény ség  egy kor
meg volt tel jes egy sé ge – amely bár
nyel vek és vi dé kek sok szí nű sé gé nek
fe szült sé gét két ség te le nül ma gán vi -
sel te – megint va ló ság len ne? Mek -
ko ra ki hí vás len ne, ha azok a nép cso -
por tok köz ti  fe szült sé gek,  ame lyek
sok-sok eset ben ko moly ke resz tyé nek
et ni kai ön meg ha tá ro zá sá nak alap ve -
tő pil lé rei is, egy sze rű en meg szűn né -
nek?  Ha  a  „Ked ves  test vé re im  az
Úr ban” meg szó lí tás nem csak a for -
má lis egy há zi pro to koll meg szo kott
frá zi sa len ne, ha nem ko mo lyan át élt
va ló ság?

A pub li cisz ti ka és a re to ri ka sza -
bá lyai sze rint itt a drá mai for du lat he -
lye és ide je. Er re hi tünk és ta ní tá sunk
sze rint még in kább szük ség van. Az
egy ház tör té net zi va ta ros kor sza kai
után  el mond hat juk:  az  egy há zak
nagy ré szé ben egyet ér tés van a ke -
reszt ség ér tel me zé sé ben, ki sebb cso -
port ban  az  úr va cso rát  il le tő en  is,
ami nem pusz tán el mé le ti kon szen -
zus,  ha nem  a  min den na pok  vagy
leg alább is az ün ne pek gya kor la ta. So -
kat  fej lőd tünk,  de  ez  nem  elég.  A
Krisz tus-hí vők meg osz tott sá ga aka -
dá lyoz za a vi lág mé re tű misszi ót – ez
a  19.  szá zad  fel is me ré se  volt.  Ma
sem erő sí ti az evan gé li um ere jét a tra -
dí ci ók hoz va ló túl zott ra gasz ko dás,
ugyan ak kor a hit val lá sok hát ra szo rí -
tá sát cél zó el kép ze lé sek sem egy ér -
tel mű en  jók,  szár maz za nak a vi lág
bár mely ré szé ről.

A fel ké szü lés az Írás és a hit val lá -
sok alap ján le het ered mé nyes, le gyen
az ki en gesz telt sok szí nű ség, tör té nel -
mi  fe szült sé gek  fel ol dá sa.  Vissza
ezek hez!

A szerző egyházunk program ko or di -
ná tora

Merengés
farsangközepén

Felemelő tolerancia f 3. oldal
Körbeimádkozni a földet f 4. oldal
Romakérdés? f 5. oldal
Illusztrált irodalom f 6. oldal
Velünk is megtörtént f 11. oldal
Teremtésvédelem kezdetben f 15. oldal

b Egyedi támogatási kérelmet
nyújthatnakbeazegyházakkö-
zösségicélúprogramjaik,beru-
házásaiktámogatására,valamint
építettörökségükvédelmére–
közölteazegyházi,nemzetiségi
és civil társadalmikapcsolato-
kért felelős államtitkárság ja-
nuár 16-án a Magyar Távirati
Irodával.

A köz pon ti költ ség ve té si hoz zá já ru -
lá sok ra vo nat ko zó fel hí vás ke re té ben
az egy há zak ké rel met nyújt hat nak be
kö zös sé gi  cé lú  prog ram ja ik nak  és
be ru há zá sa ik nak  az  elő se gí té sé re,
egy há zi kö zös sé gek hit éle ti, kul tu rá -
lis, ok ta tá si, kö zös ség épí tő és fel zár -

kóz ta tó  te vé keny sé gé vel  szo ro san
össze füg gő  he lyi sé gek  fel újí tá sá ra
vagy ki ala kí tá sá ra.

Tá mo ga tás ban ré sze sít he tő azok -
nak az egy há zi in gat la nok nak a fel újí -
tá sa, ame lyek ben a he lyi kö zös ség hit -
éle ti te vé keny sé get gya ko rol, va la mint
kul tu rá lis kö zös ség épí tő ese mé nye ket
ren dez. Tá mo gat ha tó a kül ho ni ma -
gyar ság meg ma ra dá sát szol gá ló egy -
há zi kö zös sé gek hit éle ti, kul tu rá lis,
ok ta tá si és kö zös ség épí tő prog ram jait
szol gá ló  he lyi sé gek  fel újí tá sa  vagy
ki ala kí tá sa is.

A tá mo ga tás  iránt be le het ad ni ké -
rel met az egy há zi hit éle ti vagy köz -
fel ada tot el lá tó, mű em lék in gat la nok
vé del mé re,  fel újí tá sá ra,  bő ví té sé re,
va la mint egyéb szük sé ges egy há zi fel -
újí tá si, épí té si be ru há zá sok ra. A tá -

mo ga tás  fe de ze tet nyújt  to váb bá  a
ma gyar nem ze ti kul tu rá lis örök ség
ré szét ké pe ző Kár pát-me den cei egy -
há zi mű em lé kek és a kül ho ni ma gyar
aj kú  egy há zi  szer ve ze tek  nem zet -
meg tar tó sze re pé nek nö ve lé sét cél -
zó egyéb be ru há zá sok, fel újí tá sok tá -
mo ga tá sá ra.

A tá mo ga tá si ké rel me ket feb ru ár
15-ig kell elekt ro ni ku san fel töl te ni. Az
egy há zi ál lam tit kár ság a be adá si ha -
tár időt  kö ve tő hat van na pon be lül
hoz za meg dön té sét.

A  tá mo ga tás  igény lé sé hez  ha zai
igény lők ese té ben szük sé ges a fe let tes
egy há zi szerv aján lá sa. A fel hí vás sal
kap cso la tos  bő vebb  in for má ci ók  a
www.kor many.hu, il let ve a www.emet .
gov.hu in ter ne tes ol da lon ta lál ha tók.
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Támogatásikérelmetnyújthatnakbeazegyházak
beruházásaikra,programjaikra

„Ma sem erő sí ti 
az evan gé li um ere jét 
a tra dí ci ók hoz 
va ló túl zott ra gasz ko dás,
ugyan ak kor 
a hit val lá sok 
hát ra szorí tá sát cél zó 
el kép ze lé sek sem 
egy ér tel mű en jók, 
szár maz za nak 
a vi lág bár mely 
ré szé ről.

A ma gyar or szá gi or szá gos meg nyi tó
is ten tisz te let re ja nu ár 20-án a bu da -
pest-fa so ri evan gé li kus temp lom ban
ke rült sor, ahol a mrid an ga, az In di á -
ban  val lá sos  ese mé nye ken  hasz nált
dob hang já ra vo nul tak be az is ten tisz -
te let li tur gi á já ban részt ve vő pa pok, a
ha zai ke resz tény fe le ke ze tek ve ze tői. 

A kü lön le ges hang szer nem csu pán
azt szim bo li zál ta, hogy eb ben az esz -

ten dő ben ázsi ai  test vé rek ál lí tot ták
össze az öku me ni kus hét te ma ti ká ját,
ha nem már az ele jén fel hív ta a fi gyel -
met a szá muk ra oly fon tos kér dés re:
a ki re kesz tet tek, a tár sa da lom pe re -
mén élők sem mi be vé te lé re. In di á ban
kü lö nö sen is érez he tő a sze mély vá lo -
ga tás. Hi va ta lo san el tö röl ték ugyan,
de zsi ge ri leg  to vább él  az  em be rek
men ta li tá sá ban a kaszt rend szer. Nem

volt vé let len a hang szer meg vá lasz tá -
sa, hi szen a tár sa da lom ból ki re kesz -
tet te ket, az érint he tet le ne ket a ta mil
nyelv ben pá ri ák nak, az az do bo sok -
nak ne ve zik. 

Ara di György fa so ri  lel kész  kö -
szön tő jét kö ve tő en ezért is hív ta fel a
gyü le ke zet fi gyel mét dr. Fischl Vil mos,
a Ma gyar or szá gi Egy há zak Öku me ni -
kus  Ta ná csá nak  (ME ÖT)  fő tit ká ra
ar ra, hogy az idei ima hét kö zép pont -
já ban ke resz té nyi kül de té sünk áll: a
kö zös sé ge ink pe re mén élő ket, az el -
nyo mot ta kat  emel jük  fel,  le gyünk
szó szó ló ik. A dr. Orosz Ata náz gö rög -
ka to li kus püs pök ál tal fel ol va sott há -
la adó imád ság so ra is ezt tá masz tot -
ta alá: „Kö szön jük, hogy min den nap
be lépsz  éle tünk be,  és  szo li da ri tás ra
hívsz azok kal, akik nek em be ri mél tó -
sá gát po li ti kai, szo ci á lis vagy gaz da -
sá gi rend sze rek tör ték meg.” 

Misszióiküldetésünkújragondolása
Ima hét a Krisz tus-hí vők egy sé gé ért

b „Esztendőnkéntlegalábbezazegyhétarraadatik,hogyavilágkeresz-
tényeifelismerjék,hogyhafelekezetenkéntmás-másmódonimád-
jákisazIstent,mégsemidegenekegymásszámára,sőtösszetartoz-
nak,testvérek.”AzEgyházakVilágtanácsának(EVT)sajtószolgálata
ezzelamondattalharangoztabeazideiimahetet,amelynektemati-
kájátindiaikeresztényekközreműködésévelállítottaösszeazEVTHit
ésEgyházszervezetBizottságaésaKeresztényEgységetElőmozdító
PápaiTanács.Ebbenazesztendőbenazonbanazimahétalkalmainem
csupánahívőkegységéreemlékeztetnek,hanemKrisztusnépénekkö-
zösfelelősségéreis,amikorszerteavilágbanMikeásprófétátidézve
keresikaválasztakérdésre:MitkívántőlünkazIsten?

f Folytatás a 3. oldalon
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Ko rint hus ban Pál apos tol el len fe lei lel -
ki  em be rek nek  tar tot ták  ma gu kat.
Még is  vi szályt  szí tot tak,  mert  két -
ség be von ták Pál apos tol sá gát. Ezért
sza ka dás ke let ke zett. Egye sek Apol lós,
má sok Pál kö ve tő i nek val lot ták ma gu -
kat. Sőt – az el ső fe je zet ből tud juk –
lét re jött  egy  har ma dik  cso port  is,
amely nek tag jai Krisz tus kö ve tő i nek
ne vez ték ma gu kat. 

Pál még sem csak az egyik vagy a
má sik cso por tot ma rasz tal ja el, ha nem
az egész gyü le ke ze tet. Azok nak sem
áll párt já ra, akik Krisz tus kö ve tő i nek
mond ják ma gu kat. Bár en nek a har -
ma dik cso port nak annyi ban iga zat ad,
hogy a gyü le ke zet se nem Apol ló sé, se
nem Pá lé, ha nem egye dül Krisz tu sé.
De nem he lyes li, hogy ezt az igaz fel -
is me rést ez a cso port is a má sik ket -
tőt el ítél ve, tő lük el kü lö nül ve akar ja ér -
vé nye sí te ni.

A ke resz té nyek és az egy ház egy sé -
gé ért tar tott ima hét zá ró va sár nap ján
nem ke rül he ti el fi gyel mün ket, hogy
a ko rinthu si gyü le ke ze ten be lü li sza -
ka dás a ké sőb bi nagy egy ház sza ka dá -
so kat min táz za. 1054-ben az egy ház
egyik fe le a kons tan ti ná po lyi pát ri ár -
ka, a má sik fe le a ró mai pá pa kö ve tő -
jé nek val lot ta ma gát. Mi vel ez a két
egy há zi ve ze tő köl csö nö sen ki kö zö sí -
tet te egy mást és kö ve tő it, lét re jött a
Ke let  és  Nyu gat  kö zött  mind má ig
fenn ál ló sza ka dás. 

Ké sőbb a nyu ga ti egy ház ban a pá -
pa nem is mer te el Krisz tus kö ve tő i nek
azo kat, akik az ő ta ní tá sát nem tar tot -
ták min den ben Krisz tus  ta ní tá sá val
egye ző nek,  és  sor ban  ki kö zö sí tet te
őket és kö ve tő i ket. Így a nyu ga ti egy -
ház ban a 16. szá zad ban az egy há zi élet
meg job bí tá sát és a hit élet meg újí tá sát
cél zó re for má to ri tö rek vé sek – a re for -

má to rok  szán dé kán  kí vül  –  újabb
sza ka dá so kat ered mé nyez tek. De a re -
for má ció  tá bo rán  be lül  is  kez det től
fog va el kü lö nül tek egy más tól Zwing li
és Lu ther, majd ké sőbb Kál vin ta ní tá -
sá nak kö ve tői. Ezért amit Pál apos tol
egy kor  a  ko rinthu si  gyü le ke zet nek
írt, az ma az egész ke resz tény ség nek
és az egész egy ház nak szól.

Pál a ko rinthu si gyü le ke zet ben ta -
pasz talt sza ka dá sért a tes ti (szar ki kosz)
em ber re jel lem ző gon dol ko dás ural -
ko dó vá vá lá sát hi báz tat ja. Nem mást
tesz, mint a „gyü möl csé ről is mer szik
meg a fa” jé zu si el vét al kal maz za. A
sza ka dás min den eset ben a tes ti mó -
don  va ló  gon dol ko dás  gyü möl cse.
Ahol  sza ka dás  van,  ott  nem  lel ki
(pne u ma ti ko sz) em be rek kö zös sé gé -
ről be szé lünk. 

Pál szá má ra ez olyan vi lá gos, mint
a két szer ket tő igaz sá ga. Akik úgy akar -
nak lel ki em ber nek bi zo nyul ni, hogy
a gyü le ke ze ten vagy az egy há zon be -
lül – nem rit kán a Szent lé lek re hi vat -
koz va – el kü lö nül nek Krisz tus ban hí -
vő, Krisz tust Uruk nak val ló test vé re -
ik től, és meg ta gad ják ve lük az Úr asz -
ta lá nál va ló kö zös sé get, azok va ló já ban
tes ti mó don gon dol ko dó – Pál sza vá -
val –, tes ti em be rek. 

De ve gyük szem ügy re kö ze lebb ről,
mik is a tes ti mó don va ló „lel ki ség” főbb
is mér vei!  A  leg szem be öt lőbb,  hogy
amíg a va ló ban lel ki em ber el fo gad ja a
Szent lé lek nek az Is ten igé je mel lett va -
ló ta nú ság té te lét, ad dig a tes ti mó don

„lel ki” em ber az igét tes ti ér tel mé vel
ma gya ráz za, és azt tart ja az ige „lel ki”
mó don  va ló  meg ér té sé nek,  ami kor
az ige igaz sá gá ból csak annyit fo gad el,
amennyi ki áll ja a rá ció íté le tét. Pél dá -
ul Krisz tus igé it – „Ez az én tes tem”, „Ez
az én vé rem” – a va ló di lel ki em ber a
Szent lé lek  ta nú sá gát  el fo gad va,  szó
sze rint ér ti és hi szi, míg a tes ti mó don
„lel ki”  em ber  e  sza vak  szim bo li kus
ér tel me zé sét tart ja „lel ki” ér te lem nek. 

A va ló ban lel ki em ber – mi köz ben
ra gasz ko dik a Szent lé lek ál tal meg erő -
sí tett igaz ság hoz – sze re tet tel vi se li el
azo kat, akik nek az ér tel me még nem
ju tott  túl  az  Is ten min den  ér tel met
meg ha la dó aján dé kán va ló bot rán ko -
zá son. Hi szen a va ló ban lel ki em ber
tud ja, hogy az egy ház Krisz tus tes te,
és min den – az Atya, Fiú, Szent lé lek
ne vé ben meg ke resz telt  és  Krisz tust
Urá nak val ló – hí vő az egy és oszt ha -
tat lan Krisz tus-test tag ja. 

Ez zel szem ben a tes ti mó don „lel -
ki” em ber meg kér dő je le zi mind azok -
nak  a  hí vők nek  a  Krisz tus-test hez
va ló tar to zá sát, akik az igaz ság meg -
is me ré sé ben hoz zá ké pest el ma rad tak,
vagy ép pen előbb re jár nak ná la. Mert
amíg  a  va ló ban  lel ki  em ber  tud ja,
hogy a Krisz tus-test kü lön bö ző tag jai
kü lön böz nek egy más tól a hit ben va -
ló nö ve ke dés ben, bár mind annyi uk nak
– így ne ki is – to váb bi nö ve ke dés re van
szük sé gük, ad dig a tes ti mó don „lel -
ki” em ber ön ma gát a hit ben va ló nö -
ve ke dés leg fel sőbb fo kán tud ja, és jó
eset ben igyek szik el kü lö nül ni azok tól,
akik az ő íté le te sze rint le ma rad tak, de
az is le het, hogy a Krisz tus-test tag já -
nak sem haj lan dó te kin te ni őket. 

Amíg a va ló di lel ki em ber min den
né zet kü lönb ség  el le né re  igyek szik
meg tar ta ni és meg erő sí te ni a sze re tet

kö te lé két a Krisz tus-test min den tag -
já val, ad dig a tes ti mó don gon dol ko -
dó „lel ki” em ber csak a ve le min den -
ben  egyet ér tő ket  sze re ti,  és  előbb
gya nak vás sal, majd el len sé ges in du lat -
tal, sőt gyű lö let tel és ki re kesz tő szán -
dék kal for dul azok fe lé, akik a vi ta tott
kér dé sek ben más né ze tet val la nak. 

Mind eb ből be lát ha tó, hogy a ke resz -
tény ség és az egy ház lát ha tó egy sé ge
mind ad dig il lú zió ma rad, amíg az egy -
ház ban és a gyü le ke ze tek ben a va ló ban
lel ki em be rek a tes ti mó don „lel ki ek” el -
nyo má sa alatt áll nak. Ha son ló kép pen
be lát ha tó az is, hogy ezen a hely ze ten
alul ról  in du ló  kez de mé nye zé sek kel
nem le het ér dem ben vál toz tat ni. 

A Szent lé lek Is ten fe lül ről in dí tott
for ra dal má ra van szük ség ah hoz, hogy
az egy ház nak – mint va ló ban lel ki em -
be rek kö zös sé gé nek – az egy sé ge lát -
ha tó mó don meg nyil vá nul jon, és így
vég re el higgye a vi lág (lásd Jn 17,23),
hogy Krisz tust az Atya küld te az em -
be ri nem bűn és ha lál fog sá gá ból va -
ló meg vál tá sá ra és üd vö zí té sé re.

g Vég he lyi An tal

Imád koz zunk! Urunk, ne en gedd, hogy
egy há zad meg osz tott sá gá ért rád há rít -
suk a fe le lős sé get. És ne en gedd, hogy
be le tö rőd jünk a meg osz tott ság ba, mint -
ha ez egy há zad nor má lis ál la po ta
len ne. Add, hogy ne künk is fáj jon,
ami ne ked fáj dal mas: add, hogy meg -
osz tott sá gun kat kö zös bű nünk ként is -
mer jük el. Óvj meg at tól, hogy di cse ked -
jünk a test vé re ink től va ló kü lön ál lá -
sunk kal, és in díts ben nün ket őszin te
bűn bá nat ra, hogy meg kö nyö rül hess
raj tunk, és meg te hesd, ami ne künk le -
he tet len: új ra egy nyáj já tedd né pe det
a föl dön. Ámen.
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Nincsegységatestimódon„lelkiek”egyházában
a va Sárnap ig éje

b Azegyháziévfordulásávalújté-
mákésszerzőkjelennekmegro-
vatunkban,továbbraisugyanar-
raaközéppontratekintve.Hogyan
vezetibeagyerekeketakeresz-
tyénzene,azevangélikusegyház-
zenevilágábaakiskőrösikántor-
hitoktató?Errőlszólamaiírás.

Az ének lés és a ke resz tyén élet vi tel
ter mé sze tes  mó don  kap cso ló dik
össze hí vő éle tünk ben. Ez a kap cso -
lat azon ban nem ma gá tól ala kul ki az
em ber ben – fej lesz te ni, ta ní ta ni kell.

Hit ok ta tás  ke re té ben  leg elő ször
evan gé li kus óvo dánk ban ta lál ko zom
gye re kek kel. Szá muk ra egy ének fü ze -
tet ál lí tot tam össze könnyű dal lam ve -
ze té sű, ért he tő szó kész le tű da ra bok -
ból. A gyűj te mény ben ko rá lok, já té -
kos-mu to ga tós  gyer mek éne kek  és
gra du á lok ból szár ma zó egy sze rű té te -
lek is he lyet kap tak. Az óvo dás kor osz -
tály a leg in kább fo gé kony bár mi lyen
stí lu sú ének re, ezért ki emel ten fon tos,
hogy igé nyes ze nei táp lá lé kot kap ja nak,
hi szen a ké sőb bi ek ben ez lesz az alap,
amely re épít he tünk kol lé gá im mal. 

A leg ki seb bek kü lö nö sen ked ve lik,
ha az ének hez moz gás is tár sul, így
egy sze rű moz du la tok kal a ko rá lo kat
is könnye dén meg ta nul ják, és lel ke -
sen ének lik. Az ének lést ci te rá val, gi -
tár ral vagy zon go rá val kí sé rem. 

Ze ne hall ga tás ként egy-két per ces
rö vid, klasszi kus, ka rak te res da ra bo -
kat  te kin tünk  meg  vi deo fel vé tel ről,
hogy a ze né sze ket, éne ke se ket is lás -

sák. Így már egé szen ko rán meg is mer -
ked nek a hang sze rek kel, a klasszi kus
ze né vel, me lyet ma nap ság csak na gyon
rit kán hall hat nak más for rás ból. A ze -
ne se gít han gu la to kat ér zé kel tet ni és
az el vont fo gal ma kat is meg ér tet ni.

Az ál ta lá nos is ko lai hit ok ta tás ban
már az al só ta go za ton nagy kü lönb sé -
gek van nak a gye re kek kö zött ze nei
kép zett ség és ér zé keny ség te kin te té -
ben. El ső és má so dik osz tály ban – ahol
még nem tud nak kész ség szin ten ír ni-
ol vas ni – a bib li ai tör té ne tet is több -
ször ta ní tom éne ke ken ke resz tül. Sok
meg fi gye lé si szem pont tal, rit mus tap -
so lás sal, fe lel ge tős ének lés sel, a szö veg
elem zé sé vel az óra vé gé re több vers -
sza kos éne ket is meg ta nul nak, s így a
tör té ne tet és a hoz zá kap cso ló dó üze -
ne tet is ma gu ké vá te szik a gye re kek.

Az ön kor mány za ti is ko lá ban tar tott
he ti egy hit tan óra na gyon ke vés ah -
hoz, hogy ha té ko nyan fog lal koz zunk
egy ház ze né vel is. Ter mé sze te sen itt is
pró bá lunk éne kel ni, de a gye re kek ál -
ta lá nos hoz zá ál lá sa a ze né hez oly kor
na gyon el ke se rí tő. Sok szor nem az a
kér dés, hogy mi lyen ke resz tyén éne -
ket ta nul junk, ha nem hogy egy ál ta lán
ki nyis sák a szá ju kat, és han got ad ja -
nak ki, vagy ép pen ség gel ének lés gya -
nánt ne ar ti ku lá lat la nul üvölt se nek. 

Nem min den kö zös sé get si ke rült
dal ra fa kasz ta nom. Né ha a nagy el -
len ál lás mi att in kább én ad tam fel,
csak hogy a hit tan óra mint misszi ós
le he tő ség ne vesszen kár ba az ének -
lés kap csán ke let ke zett fe szült ség ben.

Kis ka ma szok  szá má ra  több ször
volt  el ső  lép cső fok  a  meg szó la lás

út ján egy ke resz tyén ka ra oke-DVD
a Nap ra for gók tár su lat tól, mely nek
se gít sé gé vel já té ko san, ne vet ve, egy -
mást biz tat va kezd tek el éne kel ni a
leg va gá nyabb srá cok is. Kö vet ke ző ál -
lo más ként  a  Ko rál-szi get fel vé te le it
hív tuk  se gít sé gül  ének ta nu lás hoz,
majd élő gi tár kí sé ret tel da lol tunk, és
né hány óra után már a gre go ri án fo -
gal mát is el ma gya ráz hat tam ne kik.
Fon tos nak tar tom, hogy az ének lés jó
él mény  és  öröm for rás  le gyen  szá -
muk ra; ha ez nem ala kul ki, ak kor in -
kább nem éne ke lünk.

Az egy há zi is ko lá ban fo lyó hit ok -
ta tás ze nei ele me it a hét köz na pi és
ün ne pi  áhí ta tok  al kal má val  ta nult
éne kes köny vi és if jú sá gi éne kek re is
épít het jük. Mint egy ré gé sze ti ása tás -
ként fel tár hat juk egy-egy ré gi éne -
künk ere de tét, út ját, mai for má ját és
mo dern fel dol go zá sát. 

Fel ső ta go zat ban és gim ná zi um -
ban a leg ne he zebb éne kel tet ni a kö -
zös sé ge ket.  Itt  fő ként  az  Új ének
vagy a Za rán dok ének da rab jai sze re -
pel nek a hit tan órák re per to ár ján gi -
tár-, il let ve zon go ra kí sé ret tel. A ti né -
dzse rek nek  új ra  kell  fo gal maz ni uk
ed di gi hit be li is me re te i ket. A sze mé -
lye sebb hang vé te lű éne kek se gí te nek
tu da to sí ta ni ne kik: a bib li ai tör té ne -
tek nem me sék, Is ten sza vát ma guk -
ra is vo nat koz tat hat ják, így élet kö ze -
lib bé vál hat szá muk ra az evan gé li um.

Szám ta lan klasszi kus ze ne mű dol -
goz fel bib li ai tör té ne te ket, ezek ta ní -
tá sá nál  né hány  na gyon  jel leg ze tes
részt mu ta tok be, me lyek tük rö zik a
tör té net  han gu la tát,  ze nei  nyel ven

fes tik le az ese mé nye ket. G. F. Hän del
Iz rá el Egyip tom ban cí mű mű vé ből a
tíz csa pást már al sós gye re kek is ér tik.
J. Kuh nau bib li kus szo ná tá ja, a Dá vid
és Gó li át na gyon ké pi es, ka rak te res da -
rab, akár bá bo zás alá fes tő ze né je le het.

Az  evan gé li kus  gim ná zi um  né -
hány hó nap ja in dult új ra Kis kő rö sön.
Ter ve ink közt sze re pel az egy ház ze -
ne  iro dal má ból  több  sze mel vény
meg is mer te té se és ze nei alap fo gal -
mak, mű fa jok meg ta ní tá sa.

Az  egy ház ze ne  fon tos  esz köz  a
misszi ó ban, iden ti tá sunk ki ala kí tá sá -
ban és meg tar tá sá ban. Még is a leg fon -
to sabb cél ja, hogy erő sít se és el mé lyít -
se Is ten nel va ló kap cso la tun kat, ál ta -
la az Úr ne ve di cső ít tes sék, és Jé zus
meg vál tó  tet te  min den ki  szá má ra
nyil ván va ló vá vál jon. Azon ban a kü -
lön bö ző szo ci á lis hát te rű, mű velt sé gű
gye re kek már egy kor osz tá lyon be lül
is kü lön bö ző ze nei nyel vet ér te nek és
fo gad nak el. Fon tos nak tar tom, hogy
min den cso por tot a ne ki meg fe le lő ze -
nei  kö zeg ben  szó lít sak meg.  Eh hez
azon ban né ha a rap per nek rap per ré,
a  gi tá ros nak  gi tá ros sá  kell  vál nom,
hogy né me lye ket meg nyer jek. 

Alap ve tő cél, hogy a mu zsi ka ne
gát, ha nem elő re len dí tő erő le gyen az
Is ten nel va ló kap cso la tuk ban. Amint
ki ala kult a pár be széd egy adott ze nei
nyel vi szin ten, on nan tól kezd ve már
az  én  fel ada tom,  hogy  to vább fej -
lesszem  íz lé sü ket,  mé lyít sem  igé -
nyes sé gü ket,  be ve zes sem  őket  az
egy re ér té ke sebb és gaz da gabb tar tal -
mú egy ház ze ne szép sé ge i be.

g Far kas né Gom bár Il di kó

az ének lé S je len tő Sé g e é S g ya kor l a ta

Hittanórákakiskőrösigyülekezetben

Urunk, sok ra van erőnk, de a leg fon -
to sab bat csak te tu dod meg ad ni. Ezért
ké rünk, aján dé kozd meg egy há za dat
meg úju ló hit tel, hogy a te ke gyel me -
det ke res se és hir des se min den na pon.

Ké rünk  té ged,  aján dé kozz  meg
min ket  ele gen dő  nap fénnyel,  hogy
nö ve ked ni tud junk, tisz ta víz zel, hogy
szom jun kat olt has suk, tisz ta éle lem -
mel és mér ték le tes ség gel, hogy még so -
ká ig él hes sünk ezen a boly gón. Aján -
dé kozz meg fe le lős ség tu dat tal és bő -
ke zű ség gel, hogy jut tas sunk ja va ink -
ból azok nak, akik nek ke ve sebb ada tott.

Ké rünk  té ged,  aján dé kozd  meg
gyü le ke ze tün ket a fel tá ma dott Krisz -
tus ban va ló hit tel. Add, hogy min den
ap ró ál do zat tal és le mon dás sal kö ze -
lebb ke rül jünk a má so kért va ló élet
tit ká hoz. Add, hogy ki tud juk előt ted
üre sí te ni ma gun kat, és min den re mé -
nyünk nek csak te légy a for rá sa.

Ké rünk té ged, aján dé kozd a gyá -
szo lók nak a vi gasz ta lás lel két; aján -
dé kozd meg a szen ve dés ben élő ket
áll ha ta tos ság gal; adj együtt ér ző se -
gí tő tár sa kat a ma gá nyo sok nak, tes -
ti-lel ki gyó gyu lást a be te gek nek.

Ké rünk, aján dé kozz meg min den
em bert ir ga lom mal, az igaz ság ke re -
sé sé vel és sze re tet tel, hogy ne ked tet -
sző en él hes sünk. Ami kor bi zony ta -
la nok  va gyunk,  ve zess  és  bá to ríts,
ami kor  ön tel tek  va gyunk,  iga zíts
hely re sza vad dal.

Is te nünk, Krisz tu sért ké rünk, add
meg ne künk a leg fon to sab bat, amit
csak te tudsz meg ad ni. Ámen.

Oratio
œcumenica

„Zsolt 38,5: Mert bű ne im össze csap tak
fe jem fö lött: egé szen alá nyom tak en -
gem, és szá mo sab bak, erő seb bek ná -
lam. Ez mind a »nyi lak tól« van; azok -
tól olyan sok, nagy s erős lesz a bűn,
hogy az em ber ma ga sem ta ná csot,
sem se gít sé get nem tud el le nük, ha -
nem el alél. És sú lyos te her ként ne he -
zed nek rám, sú lyo sab ban, mint ahogy
el tu dom vi sel ni. Akár a 65. zsol tár ban:
»Erőt vet tek raj tunk a bű nök, de te
meg bo csá tod vét ke in ket.« (Zsolt 65,4)
Így ta pos ben nün ket láb bal a bűn, míg
el nem jő a ke gye lem, és az nem ta pos -
sa láb bal a bűnt, és ki eme li fe jün ket
be lő le,  hogy  ne künk  le gyen  ha tal -
munk raj ta, ne pe dig an nak mi raj tunk,
és ne az ural kod jék. De azok, akik ha -
lot tak bű ne ik ben, vagy pe dig túl sá go -
san szen tek, nem érez nek eb ből sem -
mit. Mi lyen cso dá la tos azért: aki nek
nin csen bű ne, az ér zi, és tud ró la, aki
pe dig bű nös, az nem ér zi, és nem tud
ró la.  Le he tet len ség  vol na  ugyan is,
hogy a zsol tá ros a bűn re és a bűn el -
len pa nasz kod jék, hogy ha nem él ne
igaz ság ban  és  ke gye lem ben.  Mert
egy ör dög sem űzi ki a má si kat, egy
bűn sem árul ja be a ma ga faj tá ját, és
nin csen far kas, aki a má sik ra kí gyót-
bé kát ki ál ta na. És még sem le het sé ges,
hogy bűn te len vol na, mi kor ép pen el -
le ne ki ál to zik. Mert köl tött, ki ta lált be -
széd del csak nem szól hat Is ten előtt;
igaz nak kell len nie, hogy úgy bű nös,
amint meg vall ja, s ugyan ak kor an nak
is igaz nak kell len nie, hogy bűn nél -
kül va ló. Ami kép pen Krisz tus va ló já -
ban egy szer re volt iga zán élő és ha lott,
úgy kell egy ben bű nös nek és bűn te -
len nek len nie az igaz ke resz tény nek.” 

d Lu ther Már ton:
A har ma dik bűn bá na ti zsol tár

(Zsolt 38) (Schu lek Ti bor for dí tá sa)
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Egy há zunk re for má ci ói em lék bi zott -
sá ga 2013-at – il lesz ked ve a te ma ti kus
évek so rá ba – a „re for má ció és to le -
ran cia” esz ten de jé nek nyil vá ní tot ta.
Az ez zel kap cso la tos pla kát sze re pel
az ez évi Evan gé li kus nap tár cím lap -
ján, va la mint je len lap szá munk kö ze -
pén. Ezen a fo tós trükk jé vel né mi leg
még meg  is  bo lon dí tott  ké pen  egy
moz gal mas, sok szí nű kö zös ség lát ha -
tó, amely fö lött ott áll az Ef 4,2 alap -
ján meg fo gal ma zott jel mon dat: „El vi -
sel ni egy mást sze re tet ben.”

Kü lön bö ző fó ru mo kon sok vi ta fo -
lyik ar ról, jó-e ez a vá lasz tás. Volt, aki
– egyéb ként szel le me sen – úgy fo gal -
ma zott, hogy „ha Lu ther nek egy mák -
szem nyi kö ze lett vol na e föl ka pott cso -
da szó hoz, a to le ran ci á hoz, ak kor Wit -
ten berg ben 2013-ban is még Tet zel cé -
du lá it árul nák, ter mé sze te sen di gi tá -
li san”.  Más tól  azt  a  min den  ala pot
nél kü lö ző vá dat kap tuk, hogy ez zel vol -
ta kép pen a ho mo sze xu á lis pá rok egy -
há zi meg ál dá sát ké szít jük elő. Is mét
má sok ar ra fi gyel mez tet tek, hogy az
egy ház,  a  to le ran ci á ra  hi vat koz va,
nem ad hat te ret ide gen ta ní tás nak. 

Ez utób bi val egyet ért ve szük sé ges -
nek lá tom an nak le szö ge zé sét: a to -
le ran cia nem jár hat együtt Krisz tus
és  az  ő  igaz sá ga  meg ta ga dá sá val.
Egy há zunk ban el le ne va gyunk a val -
lá si  re la ti viz mus nak  és  a  min dent
össze mo só szink re tiz mus nak. 

Lá tom, hogy tár sa dal mi té ren mi -
lyen sok szor vissza él nek a to le ran cia
fo gal má val.  Egyet ér tés sel  ol vas tam
pél dá ul a He ti Vá lasz cí mű he ti lap ban
A to le ran cia dik ta tú rá ja cí mű cik ket
(2012. december 20., 20–23. o.), amely
ar ról az el ké pesz tő hely zet ről szá molt
be, hogy Brüsszel fő te rén a nö vek vő
mo ha me dán la kos ság ér zé keny sé gé re
hi vat koz va,  sza kít va  a  ré gi  ha gyo -
mánnyal, nem ál lí tot tak ka rá csony fát.

Nem kép vi sel jük és egy há zunk ban
sen ki re nem kí ván juk rá eről tet ni a po -

li ti kai  kor rekt ség nek  ne ve zett  túl -
buz gal mat, hi szen az sa ját – val lá si
vagy ép pen nem ze ti – azo nos ság tu -
da tunk vég ze tes fel adá sát je len te né.
Öröm mel  em lé ke zünk  vi szont  az
1568-as  tor dai or szág gyű lés re,  ahol
tör vény be ik tat ták a val lá si egyen lő -
ség el vét. Tu da to sít juk to váb bá azt,
hogy II. Jó zsef 1781-es tü rel mi ren de -
le te nagy mér ték ben hoz zá já rult lu the -
rá nus ele ink sza bad val lás gya kor lá sá -
hoz. Öröm mel tölt el min ket az  is,
hogy ép pen negy ven éve ír ták alá az
úgy ne ve zett le u en ber gi egyez ményt,
amely az evan gé li kus és re for má tus
egy ház kö zött a szó szék- és ol tár- (Úr -
asz ta la-) kö zös sé get biz to sít ja. 

Sa ját  por tánk  előtt  sö pör ve  el -
mond hat juk, hogy az Ágos tai hit val -
lás a  kü lön fé le  irány za tok  kö zöt ti
köl csö nös  to le ran ci á ra  int,  ami kor
VII. cik ke így fo gal maz: „…nem szük -
sé ges, hogy az em be ri ha gyo má nyok,
vagy is az em be ri ere de tű egy há zi
szo ká sok és szer tar tá sok min de nütt
egy for mák le gye nek.”

Ta nul sá gos nak tar tom, hogy egy,
a to le ran ci á ról szó ló, év ele ji saj tó nyi -
lat ko za to mat mi ként fo gad ták né me -
lyek. Nem sze ret nék iro ni zál ni, de ép -
pen  né mely  tü rel met len  meg nyil -
vá nu lást hall va erő söd tem meg ab ban
a meg győ ző dé sem ben, hogy  jó vá -
lasz tás volt a 2013-as.

Ami kor  pél dá ul  2017-re  utal va
azon  re mé nyem nek  ad tam  han got,
hogy va la mi lyen for má ban a ró mai ka -
to li kus egy ház nak is fon tos lesz a re -
for má ció kez de té nek öt szá za dik év -
for du ló ja, ak kor va la ki – a „ka to li kus
hit vé de lem” je gyé ben – így írt: „…egy
[ha zug mó don ma gát püs pök nek ne -
ve ző] lu the rá nus lel kész mi lyen ala pon
akar  dör gö lődz ni  a  ka to li kus  Egy -
ház hoz? Mi ért akar ja Krisz tus Egy há -
zát be von ni a sa ját juk bűv kö ré be?” 

A dol gok tü rel met len fél re ma gya -
rá zá sá ból fa ka dó ha rag nem csak az

egy ház ra, ha nem az egész mai ma gyar
tár sa da lom ra  jel lem ző.  Volt,  aki ből
nyi lat ko za tom nak azok a mon da tai,
ame lyek a rassziz mus ve szé lyé re utal -
tak, ilyen meg jegy zé se ket vál tot tak ki:
„Las san az lesz a ke resz tény ség üd vö -
zü lés ta na,  hogy  ha  jól  vi sel kedsz,
majd el nye red a zsi dók bo csá na tát.
Egy re job ban örü lök, hogy a budd hiz -
must ér zem kö ze lebb ma gam hoz.” 

Bű nöm már csak azért is na gyobb,
mert a szent end rei Ámos Im re-ki ál -
lí tá son  egy há zunk  ne vé ben  fáj dal -
ma mat fe jez tem ki a ho lo kauszt ide -
jén tör tén te kért. Vá lasz ként ezt a fel -
ki ál tást  kap tam:  „…mi lyen  mély re
süllyed tek a ke resz tény fe le ke ze tek a
zsi dók ki szol gá lá sa, va la mint a ke resz -
tény ség és a ma gyar ság el áru lá sa te -
rén, és mi lyen mér ték ben hat ja át a
ho lo kauszt val lás a ke resz tény nek már
csak rész ben ne vez he tő hit vi lá got…” 

Vissza tér ve a „re for má ció és to le -
ran cia” té má ra, az egyik in ter ne tes
por tál ezt a cí met ír ta saj tó nyi lat ko -
za tom  fö lé:  „Az  evan gé li kus  püs -
pök nek a re for má ci ó ról is a zsi dók,
b…k és ci gá nyok jut nak az eszé be”.
Az ere de ti ben nem ki pon toz va sze -
re pel a kö zép ső szó, amellyel a szer -
ző ar ra utalt, hogy azt mond tam: az
ige hir de té sek ben  is  re a gál ha tunk
akár „a fut ball hu li ga niz mus sal elő re -
tö rő in to le ran ci á ra vagy a ho mo sze -
xu á li sok kal szem ben meg fo gal ma zó -
dó el len ér zé sek re”. 

Mon dan dóm lé nye gét fenn tart va
ezen az egy he lyen sze ret nék pon to -
sí ta ni: az el len ér zé sek he lyett jobb lett
vol na gyű löl kö dést és meg szé gye ní -
tést mon da ni. Eb ben az össze füg gés -
ben is mély sé ge sen igaz nak ér zem Pi -
linsz ky sza va it:  „Az  a  baj  ve le tek,
hogy ti azt gon dol já tok, az élet ben
prob lé mák van nak, és meg ol dá so kat
kell ta lál ni. Va ló já ban az élet ben tra -
gé di ák  van nak,  és  ir ga lom ra  van
szük ség.”

Kér dez he ti az ol va só, sze re pel-e a
to le ran cia sza va a Bib li á ban. A tü re -
lem ter mé sze te sen igen, hi szen ma -
gá ról Is ten ről tud juk, hogy „tü rel me
hosszú, sze re te te nagy” (Zsolt 103,8).
Ami kor Jé zus az zal szem be sül, hogy
ta nít vá nyai  nem  tud nak  se gí te ni  a
hold kó ros fi ún, in du la to san így ki ált
fel: „Med dig tűr lek még ti te ket?” (Mt
17,17) – ám az tán meg szán ja őket, és
ő ma ga lép ak ci ó ba. 

A  la tin  tol lo, tolle re ige  egy-egy
meg le pő új szö vet sé gi és egy ház tör té -
ne ti to vább élé sé re hadd utal jak. Jé zus -
ról mint Is ten Bá rá nyá ról ezt mond -
ja Ke resz te lő Já nos: „hor doz za a vi lág
bű nét” (Jn 1,29). La ti nul „qui tol lit pec -
c atum mun di”. Ez ter mé sze te sen nem
azt je len ti, hogy el fo gad ja a bűnt, ha -
nem azt, hogy hor doz za, ma gá ra ve -
szi. Nem áll bosszút, nem vág vissza
ér te, ha nem el szen ve di a ke resz ten. A
la tin  tol lo igé nek  van  ugyan is  egy
olyan je len té se is, hogy „fel vesz, fel -
emel”. In nen az egy ház tör té ne ti pél da:
meg té ré se kor az ad dig Is ten nél kül
élő Au gus ti nus egy szer csak eze ket a
sza va kat hall ja: „tolle, lege” – „vedd és
ol vasd”. Ezért ve szi kéz be a Szent írást,
és en ge di, hogy Is ten igé je új em ber -
ré te gye őt. 

Dön tő nek ér zem, hogy a to le ran -
cia szó ban ben ne van a „fel emel” je -
len tés is. Ha úgy te kin tünk a mély sze -
gény ség ben élők re, a bűn mély sé gé -
ben ver gő dők re, hogy ke res sük az ő
fel eme lé sük és meg té ré sük le he tő sé -
gét is, ak kor új tar tal mat ad tunk en -
nek  a  szó nak.  Jó zsef At ti la így  ír:
„Nem emel föl már sen ki sem / Be -
le ne he zül tem a sár ba.” 

Tud juk, ma mi lyen  sok  a  le csú -
szott, gö dör be ke rült, mély sze gény -
ség ben élő em ber. Jé zus fel emel te a
baj ba ju tot tat. A „kelj fel és járj” sza -
vak kal egy szer re adott gyó gyu lást és
bűn bo csá na tot, vagy is új éle tet. Ami -
kor pe dig az ir gal mas sa ma ri tá nus a

hi va ta los val lá si ve ze tő ket meg tes te -
sí tő pap és lé vi ta kö zö nye után meg -
lát ta a fél holt em bert az út szé lén, ak -
kor nem ver bá li san volt to le ráns ve -
le, nem tar tott saj tó tá jé koz ta tót, és
nem ren de zett works ho pot, de még
csak nem is akar ta őt meg té rí te ni –
ha nem le ha jolt ér te, és föl emel te őt.
Köz ben pe dig sá ros és vé res lett. A
má si kat föl eme lő to le ran cia gya kor -
lá sa kor bi zony be szennye ződ he tünk.

Nem ezt tet te ma ga az Is ten? Az
in kar ná ci ó ban  le ha jolt  az  em ber -
hez. Jé zus sem te kin tet te zsák mány -
nak, hogy egyen lő Is ten nel, ha nem
le mon dott  di cső sé gé ről,  és  szol gai
for mát  vett  fel.  A  mély be  ment.
Azért,  hogy  fel emel je  az  em bert.
Ezt je len ti a „tol lit pec c atum mun di”. 

Ért sük jól a 2013-as év té má ját. To -
le ran ci ánk  gyö ke re  az,  hogy  Is ten
meg tűr min ket. Nem azt mond ja a
bű nös nek: „Hordd el ma gad!”, ha nem
ő ma ga hor doz za őt. Az ő új já szült
gyer me ke i ként  mi  is  az  ir gal mat
gya ko rol hat juk egy ir gal mat lan vi lág -
ban.  Vi gaszt  nyújt ha tunk  egy  vi -
gasz ta lan kor ban. Köz ben pe dig el -
vi sel jük egy mást sze re tet ben.

g Fa bi ny Ta más

Felemelőtolerancia é gtájoló

A kö zös  fel ké szü lés Sze me rei Já nos
nyu ga ti  (du nán tú li)  egy ház ke rü leti
püs pök  Róm  10,18  alap ján  tar tott
áhí ta tá val kez dő dött.

Fáb ri György elő adá sá ban ar ra biz -
tat ta a lel készeket, hogy bát ran hasz -
nál ják a mé dia tel jes esz köz tá rát, él je -
nek az or szá gos és he lyi, írott és elekt -
ro ni kus saj tó mel lett az in ter ne tes kö -

zös sé gi és vi deo meg osz tó ol da lak ad -
ta meg je le né si le he tő sé gek kel is. Utób -
bi ak az evan gé li u mi üze net to vább adá -
sá nak és a kap cso lat tar tás nak olyan új,
ki hasz ná lan dó fó ru mai, ame lyek ál tal
bő vül het a meg szó lí tot tak kö re. 

Szó esett ar ról is, hogy a te le ví zi -
ó ban rend kí vü l cse kély val lá si tar ta -
lom je le nik meg, il let ve hogy a köz -

szol gá la ti adók val lá si mű so ra i nak né -
zett sé ge igen sze rény. (A né ző szá mot
va ló szí nű leg nö vel né a né zet tebb idő -
sáv ba va ló át he lye zés , il let ve az, ha a
val lá si mű so rok nem egy  tömb ben,
egy mást kö vet ve ke rül né nek a né zők
elé.) A je len lé vők együtt gon dol kod -
tak ar ról, ho gyan le het ne több em ber
szá má ra von zó vá ten ni a köz ve tí té se -
ket. Ez zel kap cso lat ban bő ség gel hang -
zot tak el öt le tek és ja vas la tok. 

Vé gül Nagy Lász ló szer kesz tő prak -
ti kus ta ná csai után Fabiny Tamás az
Evan gé li kus Élet Li tur gi kus sa rok ro -
va tá ban ko ráb ban meg je lent, az is ten -
tisz te let és a mé dia vi szo nyá val fog lal -
ko zó pub li ká ci ó já nak  gon do la ta i val
bo csá tot ta út nak a há rom egy ház ke -
rü let ből ér ke zett lel ké sze ket.

g – bal la –

Jelenlétünkamédiában
Fel ké szü lés a rá di ós és te le ví zi ós is ten tisz te let-köz ve tí té sek re

b AMagyarRádió,illetveaTelevízióazidénisközvetítevangélikusis-
tentiszteleteket.Azérintettlelkészekszámárajanuár15-énfelkészí-
tőmegbeszélésttartottakazÉszakiEgyházkerületPüspökiHivata-
lában.Azüléstdr. FabinyTamásmédiáértfelelőspüspökvezette,a
résztvevőketaműsorokszerkesztője,NagyLászló láttaelhasznostud-
nivalókkal,gyakorlatitanácsokkal.Napjainkmédiahelyzetérőlpedig
dr. FábriGyörgy kommunikációkutató,azészakikerületfelügyelő-
je–egyúttalaKözszolgálatiTestületelnöke–tartottrövidelőadást.

a köz ve tí té sek idő pont jai és hely szí nei
a Ma gyar rá di ó ban
Feb ru ár 17. – Pest er zsé bet, Győ ri Já nos Sá mu el lel kész
Már ci us 29., nagy pén tek – Keszt hely, Hont he gyi Zsolt lel kész
Áp ri lis 14. – Ke len föld, Gáncs Ta más lel kész
Jú ni us 9. – Ba kony cser nye, Szar ka Éva lel kész
Jú li us 14. – Pécs, Né meth Zol tán és Ócsai Zol tán lel ké szek
Au gusz tus 11. – Do mony, Sá ghy Ba lázs lel kész
Ok tó ber 31., re for má ció – Pá pa, Pol gár di Sán dor es pe res
De cem ber 1., ad vent el ső va sár nap ja – Pestúj hely, Sza bó B. And rás lel kész
De cem ber 25., ka rá csony el ső nap ja – Bu da pest, dr. Fa bi ny Ta más püs pök

a Ma gyar te le ví zi ó ban
Már ci us 24., vi rág va sár nap – Pi lis, Krá mer György es pe res
Má jus 19., pün kösdva sár nap – Győr-Mén fő csa nak, dr. Percze Sán dor lel kész
Szep tem ber 1., tan év nyi tó is ten tisz te let – Kis kő rös, Lup ták György es pe res

Fabiny Tamás püspök
Északi Egyházkerület

A bűn val ló kö nyör gés ben Tarr Zol tán
re for má tus zsi na ti ta ná csos val lot ta
meg, hogy gyak ran még Is ten né pe is
„kaszt rend szert épít”, egy más tól el vá -
lasz tó fa lak kal von ja kör be ma gát. 

Az em ber gyar ló sá gá nak meg lá tá -
sa után Is ten vá lo ga tás nél kü li sze re -
te té nek fel is me ré sé ben se gí tet te az ün -
nep lő  gyü le ke ze tet  az  Orosz lá nyi
evan gé li kus kó rus fe lejt he tet len szol -
gá la ta  Mi lán Zol tán né ve ze té sé vel,
majd az ó- és új szö vet sé gi ige ver sek
fel ol va sá sa kö vet ke zett Cser nák Ist ván
me to dis ta  szu per in ten dens, Pa ta ky
Al bert pün kös di és Papp Já nos bap tis -
ta egy ház el nök tol má cso lá sá ban. 

Gá los Mik lós or go na já té kát  és  a
gyü le ke zet éne két kö ve tő en dr. Er dő
Pé ter bí bo ros, prí más, esz ter gom–bu -
da pes ti ér sek állt a fa so ri szó szék re.
Az em mau si ta nít vá nyok tör té ne té -
re hi vat koz va tet te fel a kér dést: Ho -
gyan le het ma ta lál koz ni a fel tá ma dott
Krisz tus sal?  Ugyan úgy,  aho gyan  a
két ezer év vel ez előt ti kö ve tő i nek si -
ke rült. Ő  van  je len  az  igé ben,  ró la
szól nak a pró fé ci ák, ve le van kö zös -
sé günk a ke nyér meg tö ré sé ben, az eu -
cha risz tia szent sé gé ben. 

De – és itt a bí bo ros a tör té net nek
egy ke vés bé idé zett moz za na tát emel -
te ki – Krisz tus van je len az apos to -
lok,  a  ta nít vá nyok  ta lál ko zá sá ban,
ami kor meg erő sí tik egy mást ab ban,

amit a Fel tá ma dot tal kap cso lat ban át -
él tek. A mai kül döt tek nek, a hí vők nek
is ez a misszi ói kül de té sük: a ta nú kon
ke resz tül ta lál koz zon a vi lág az élő
Úr ral. „Ne büsz ke sé günk vagy ér de -
künk lo gi ká ját, ha nem Krisz tus ke -
gyel mét kö ves sük!” – zár ta szent be -
szé dét a fő pász tor. 

Ste in bach Jó zsef re for má tus püs pök,
a ME ÖT el nö ke a 34. zsol tár 11–18.
ver sei alap ján hir det te az igét, a hí vő
em be rek pár be szé dé nek fon tos sá gát
emel ve ki. Szin te foly tat ta a bí bo ros ál -
tal meg kez dett gon do lat sort, ami kor
utalt ar ra, ho gyan vál hat a kül ső vi lág
szá má ra misszi ó vá az, ami kor Krisz -
tus né pe együtt di csé ri az Urat, sőt
– a zsol tá ros sza va i val: di csek szik ve -
le! – kö zö sen em lék szik meg az Úr
ha tal mas  tet te i ről,  és  bi zony sá got
tesz ar ról, hogy Is ten ma is cse lek szik. 

Ez zel a hit tel mond ta el az ün ne pi
is ten tisz te le ten részt ve vő öku me ni -
kus  gyü le ke zet  a  zá ró,  köz ben já ró
imád sá got Gáncs Pé ter evan gé li kus
püs pök ve ze té sé vel, amely hez Ka lo -
ta Jó zsef or to dox ér se ki vi ká ri us csat -
la ko zott az Úr tól ta nult imád ság gal. 

Az al ka lom vé gén, mi előtt a Him -
nusz hang jai fel csen dül tek, majd az
ang li kán és or to dox fő pász to rok ál dás -
sal  ha za bo csá tot ták  vol na  a  hí vők
né pét, egy szép ak tus ra ke rült még sor.
A gyü le ke zet tag jai egy más nak ke zet
nyújt va a bé ke je lét ad ták egy más nak. 

g B. Pin tér Már ta

Misszióiküldetésünk
újragondolása

Ima hét a Krisz tus-hí vők egy sé gé ért
f Folytatás az 1. oldalról

Szemerei János áhítatot tart – szem -
ben Fábri György
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b APortesOuvertes franciaevan-
gélikus szervezet rangsorolása
szerintakeresztényeketüldöző
államok között az első tíz or-
szágbólnyolcmuzulmántöbb-
ségű, a listára újonnan felke-
rültországokközöttpedigtöbb,
aSzaharátóldélrefekvőafrikai
államisszerepel.

Ti zen egy  éve  fo lya ma to san  Észak-
Ko rea áll az élen a ke resz té nye ket leg -
in kább ül dö ző or szá gok lis tá ján – de -
rül ki a Por tes Ou ver tes (Tárt Ka puk)
ne vű fran cia evan gé li kus szer ve zet ja -
nu ár 8-án meg je lent ki ad vá nyá ból. 

„50 ezer és 70 ezer kö zöt ti azon ke -
resz té nyek  szá ma,  akik  kény szer -
mun ka tá bo rok ban síny lőd nek – ol -
vas ha tó a je len tés ben, ame lyet a La
Cro ix fran cia ka to li kus na pi lap is mer -
tet. – A nagy mér té kű ül dö zés Kim
Dzsong Un ve ze té se alatt sem mér -
sék lő dött.”

A ke resz té nye ket ül dö ző ál la mok
öt ve nes  lis tá já nak  el ső  tíz  he lyén
Észak-Ko re át  Sza úd-Ará bia,  Af ga -
nisz tán, Irak, Szo má lia, a Mald ív-szi -
ge tek, Ma li, Irán, Je men és Erit rea kö -

ve ti. „Az el ső tíz ben nyolc mu zul mán
több sé gű or szág sze re pel” –  jegy zi
meg a ki ad vány. In di á ban, In do né zi -
á ban, Eti ó pi á ban és Ma li ban rom lott
a hely zet, il let ve négy új, a Sza ha rá -
tól dél re fek vő af ri kai ál lam – Tan zá -
nia,  Ke nya,  Ugan da  és  Ni ger  –  is
meg je lent a lis tán.

„Szent Pál mon da tá nak nyo mán –
»Mind azo kat, akik ke gye sen akar nak
él ni Jé zus Krisz tus ban, szin tén ül döz -
ni fog ják« (2Tim 3,12) – egy be gyűjt -
jük a ke resz té nyek kel szem be ni el -
len sé ges ke dés  min den ne mű  meg -
nyil vá nu lá sa it, le gyenek azok sza vak
vagy  tet tek,  a  diszk ri mi ná ci ó tól
kezd ve  az  erő sza kos  cse le ke de te -
ken ke resz tül a bör tön be zá rá sig” –
mond ta  Mi chel Var ton, a  Por tes
Ou ver tes igaz ga tó ja.

Az 1976-ban ala pí tott evan gé li kus
szer ve zet az adat gyűj tést he lyi in for -
má to rok ra tá masz kod va vég zi. Az
élet több te rü le té re vo nat ko zó kér -
dő ívet küld szét a he lyi ke resz tény
szer ve ze tek nek  és  szak ér tők nek,
de  ered mé nye it  egyéb  ku ta tó köz -
pon tok  –  pél dá ul  a  Pew Fo rum
vagy a Fre e dom Hou se – ada ta i val
is össze ve ti.

d La Cro ix/Ma gyar Ku rír

Keresztényüldözők

b Azökumenikusimahétésanők
közelgővilágimanapjajóapro-
pó arra, hogy egyházunk női
missziójának vezetőjével, az
EvangélikusKülmisszióiEgyesü-
let(EKME)lelkészielnökével,B.
PintérMártával azökumenéről
beszélgessünk.

– A 2013-as egye te mes ima hét te -
ma ti ká ját és prog ram fü ze tét az in di -
ai ke resz té nyek ál lí tot ták össze. Itt
Eu ró pá ban, ha zánk ban gyak ran haj -
la mo sak va gyunk meg fe led kez ni ar ról,
hogy kon ti nen sün kön kí vül is
szer te a vi lá gon – az éb re dé si
hul lá mok ered mé nye ként –
vi rul nak a kü lön bö ző ke resz -
tény kö zös sé gek. Vé le mé nye
sze rint a hí vők ugyan azon
öku me ni kus kér dé sek kel szem -
be sül nek az af ri kai vagy az
ázsi ai föld ré szen, mint mi?

– Mi vel nem élek kö zöt -
tük, a kér dés re csak a kül föl -
di  kon fe ren ci á kon  ta pasz -
tal tak,  il let ve  a  kü lön fé le
misszi ói új sá gok cik kei alap -
ján tu dok vá la szol ni. Az a be -
nyo má som, hogy a har ma dik
vi lág ban élők szá má ra nem
olyan  lé nye ges  szem pont  a
fe le ke ze ti  ho va tar to zás. Az
el té rő teo ló gi ai vagy li tur gi -
ai  kér dé sek  sem  alap ve tő
fon tos sá gú ak. 

Az eu ró pai egy há zak meg -
osz tott sá gá nak hu mo ros bí -
rá la ta az a ka ri ka tú ra, ame -
lyet  egy  misszi ói  új ság ban
lát tam:  a  raj zon  egy  fe ke te
bő rű em ber ácso rog té to ván. Mö göt -
te  egy  ka to li kus  és  egy  pro tes táns
temp lom,  ke zé ben  pe dig  egy-egy
szó ró lap, amely a két gyü le ke zet be hí -
vo gat. Az em be rünk szá já ból ki jö vő
szö veg bu bo rék ban a kö vet ke ző ol vas -
ha tó: „Most me lyik be men jek be, va -
jon hol la kik a Krisz tus?”

Eu ró pá ban  a  tör té nel mi  ese mé -
nyek, az el múlt év szá za dok fe le ke zeti
csa tá ro zá sai meg ne he zí tet ték a ke -
resz tény egy há zak bé kés együtt élé sét.
Ezek ha tá sa még ma is ér zé kel he tő.
Kö rül be lül  hu szon öt  év vel  ez előtt
ak ko ri gyü le ke ze tem bib lia órá ra já ró
egyik asszo nya két ség be es ve ke re sett
fel,  hogy  nagy  baj  tör té nik  ná luk.
Hir te len bal eset re vagy más tra gé di -
á ra gon dol tam, de ő foly tat ta: a fi uk
nő sül ni fog, és ka to li kus lányt akar el -
ven ni… Te gyük fel őszin tén a kér dést:
az egy he tes kö zös imád ko zás el le né -
re  nem  tud nánk  ma nap ság  is  ha -
son ló ese tek ről be szá mol ni?

– Ön víz ke reszt nap ján a fa so ri
evan gé li kus temp lom ban tar tott kül -
misszi ói is ten tisz te le ten utalt ar ra,
hogy az af ri ka i ak fel sza ba dul tab -
ban, gyer me kibb mó don élik meg a hi -
tü ket. Ige hir de té sé ben idé zett egy
ma száj hit val lást. He lyen ként erő sen
érez he tő volt: fe ke te test vé re ink igen -
csak ma guk ra szab ták a szö ve get.

–  Én  ezt  po zi tívnak  ér té ke lem.
Ők így ér zik ma guk hoz kö ze lebb a hit
dol ga it, a meg vál tás üze ne tét. Pél dá -
ul ab ból a sor ból, ame lyik így hang -
zik: „egy bar lang ban te met ték el, de
a hi é nák nem bán tot ták”, ki érez he tő
az Is ten Fia irán ti fel tét len tisz te let.
Su gá roz za azt az örö möt, hogy fel is -
mer ték: sze mély sze rint is övék Krisz -
tus. Ér tük is meg halt, ér tük is fel tá -
ma dott. 

– Ez a Meg vál tót sze mé lyes sé té vő
gon do lat me net je le nik meg azo kon az
af ri kai ka rá cso nyi áb rá zo lá so kon is,
ame lye ken fe ke te bő rű a kis Jé zus?

– Va ló szí nű leg. Ez zel kap cso lat ban

a leg ked ve sebb él mé nyem egy Ka rib-
ten ge ri or szág ka to li kus temp lo má -
ból  szár ma zik.  Az  ol tá ron  há rom
fest mény ta lál ha tó egy más mel lett.
Há rom fé le kép pen  fes tet ték  meg  a
Ma don nát a kis ded del. Az egyi ken fe -
ke te bő rű ek, a má si kon réz bő rű ek,
míg a har ma di kon fel is mer he tők az
ázsi ai  jel lem zők:  fer de  vá gá sú  sze -
mek,  sár gás bőr szín. Eb ben  az or -
szág ban szá mon tart ják a gyö ke re ket
– vol tak, akik nek őse it rab szol ga ként
hur col ták be, míg má sok fel me nő it
be te le pí tet ték, vagy épp a le igá zott in -
di án tör zsek egyi ké hez tar toz tak. Ez
az  ol tár kép  üzen  a  la kos ság  to le -

ran ci á já ról, aho gyan egy mást tisz te -
lik, el fo gad ják. De leg fő kép pen ar ról
tesz bi zony sá got, hogy a Meg vál tó ki -
vé tel nél kül min den kié. 

– Em lí tett víz ke resz ti pré di ká ci ó -
já ban egy ke nyai sze mé lyes él mé -
nyét is meg osz tot ta a gyü le ke zet tel…

–  An nak  il luszt rá lá sá ra  mond -
tam el az ese tet, hogy ér zé kel tes sem
az ott élő ke resz té nyek eu ró pa i a kat
meg szé gye ní tő, gyer me ki hi tét. Szir -
mai Zol tán né val, az EK ME szer ve -
ző tit ká rá val vet tünk részt egy kon fe -
ren ci án. Nai ro bi ból utaz tunk gyü le -
ke zet lá to ga tás ra az óce án part já ra.
Csak mi ket ten, kí sé rőt nem ad tak
mel lénk.  Mi vel  az  El  Ni ño  vi har
tönk re tet te a fő utat, a me net rend sze -
rin ti tá vol sá gi busz egy nem ze ti park
gö rön gyös út ja in ver gő dött le Mom -
ba sá ig. Fel bo rult te her au tó kat, sze -
mély gépko csi kat ke rül get tünk majd
fél na pon át jobb ról-bal ról. Rém álom
volt, fél tünk. Ami kor el csi gá zot tan és
fruszt rál tan  vég re  meg ér kez tünk,

nem tud tuk meg áll ni, hogy meg ne
kér dez zük ven dég lá tó ink tól: ho gyan
te het tek ki min ket egy ilyen út nak?
Nem ag gód tak, hogy ba junk esik? Ők
mo so lyog va  csak  ennyit  mond tak:
„Ó, tud tuk, hogy nem lesz sem mi ba -
jo tok, hi szen imád koz tunk ér te tek.” 

– Ez bi zony meg szé gye ní tő egy
szin te min de nért ag gó dó, szo ron gó
ma gyar em ber nek…

– Én ott, Ke nyá ban él tem át a ke -
resz tény em ber nek ezt a sza bad sá gát.
Fe ke te test vé re ink min den nyo mo rú -
sá guk el le né re is na gyon bol do gok,
na gyon  tud nak  örül ni  az  élet nek,
de a ba jok tól sem ijed nek meg. Mert

min dent Is ten ke zé ből vesz -
nek: örö möt is, pró bá kat is.

– Most va sár nap vé get ér
az egye te mes ima hét, azon -
ban az öku me ni kus prog ra -
mok so ra még nem zá rul le.
Feb ru ár ban a há zas ság he te,
már ci us el ső pén te kén pe dig
a nők vi lág ima nap ja kí nál
újabb le he tő sé get fe le ke zet -
kö zi ren dez vé nyek re.

–  Jó,  hogy  a  ke resz tény
fe le ke ze tek hez tar to zók már
a  nap tá ri  év  ele jén  rá döb -
ben het nek ar ra, mennyi min -
den össze köt ben nün ket. Kü -
lö nö sen  is  örü lök  an nak,
hogy a há zas ság he te el ne ve -
zé sű moz ga lom egy re köz is -
mer tebb. Fon tos nak tar tom
ugyan is, hogy mi – kü lön bö -
ző  egy há zi  kö zös sé gek  –
együt te sen hív juk fel a köz vé -
le mény fi gyel mét a há zas ság
és a csa lád ér té ke i re.

A női ima nap idei te ma ti -
ká ját fran cia ke resz tény asszo -

nyok ál lí tot ták össze. Iz gal mas kér dést,
a be ván dor lás, il le tő leg az ide ge nek
be- és el fo ga dá sá nak prob lé ma kö rét
jár ják kö rül – ter mé sze te sen teo ló -
gi ai ala pok ra he lyez ve, pél dák kal is
szem lél tet ve.

– Az ima nap kap csán – akár csak
az öku me ni kus ima hét al kal má val –
„csak” egy-két órás együtt lét re gyűl -
nek össze a hí vek. Nem túl zás ak kor
ima nap nak, il let ve -hét nek ne vez ni a
ren dez vényt?

– Az igaz, hogy sok or szág ban a
dol go zó  em be rek  nem  tud ják  az
egész na pot kö zös imád ko zás sal töl -
te ni. De ha be le gon do lunk, az idő el -
to ló dás mi att va ló já ban az ima már -
ci us ban hu szon négy órán át, most
pe dig egy tel jes hé ten ke resz tül kör -
be öle li a föl det. Re mé nyem sze rint ez
a fo lya ma tos Is ten re fi gye lés ha tás -
sal lesz a ke resz tény vi lág ra, és vá laszt
ad  a  kér dé sünk re:  „Mit  kí ván  tő -
lünk az Is ten?”

g Bo da Zsu zsa

Körbeimádkozniaföldet
Be szél ge tés B. Pin tér Már ta evan gé li kus lel késszel

Mi hi szünk az egy, ha tal mas Is ten ben, aki sze re tet ből meg te rem tet te ezt
a gyö nyö rű vi lá got és ben ne min den jót. Ő te rem tet te az em bert is, és
azt akar ta, hogy az em ber bol dog le gyen a föl dön. Is ten na gyon sze re ti
a vi lá got, a föld ke rek ség min den né pét, min den tör zsét. Ed dig a sö tét -
ség ben is mer tük csak a min den ha tó Is tent, de most már a vi lá gos ság -
ban is mer jük. Is ten meg ígér te sza vá nak köny vé ben, a Bib li á ban, hogy üd -
vö zí ti a vi lá got, a nem ze te ket, a tör zse ket.

Hisszük, hogy Is ten tel je sí tet te ígé re tét az zal, hogy el küld te fi át, Jé zus
Krisz tust, em be ri test ben, zsi dó törzs tag ja ként, sze gény nek szü let ve egy
kis fa lucs ká ban, aki az tán el hagy ta ott ho nát, min dig úton volt, hogy jót
cse le ked jen, meg gyó gyít sa az em be re ket Is ten ere jé vel, ta nít sa őket Is -
ten ről és az em ber ről, meg mu tas sa, hogy a val lás lé nye ge a sze re tet. Az
em be rek el uta sí tot ták őt, meg kí noz ták, ke ze it és lá ba it ke reszt hez szö -
gez ték, meg öl ték. Egy bar lang ban te met ték el, de a hi é nák nem bán tot -
ták. Har ma dik na pon fel tá madt a sír ból, fel ment az egek be. Ő az Úr!

Hisszük, hogy min den bű nünk bo csá na tot nyer ál ta la. Min den ki, aki
őben ne hisz, bán kó dik a bű nei mi att, Is ten Szent lel ke ál tal meg ke resz -
tel ke dik, a sze re tet sza bá lya sze rint él ez után, meg oszt ja ke nye rét sze -
re tet ben má sok kal, hogy így hir des se az öröm hírt, amíg Jé zus új ra el nem
jön. Vá runk rá. Fel tá madt, él. Eb ben hi szünk. Ámen.

A Ni ce ai hit val lás adap tá ci ó ja a ke let-af ri kai ma száj törzs ál tal

K
Á

R
O

LY
 G

Y
Ö

R
G

Y
 T

A
M

Á
S

 F
E

LV
É

T
E

LE

b Megnyerteastrasbourgiembe-
rijogibíróságonindítottperét
Nadia Eweida, akit a British
Airwaysbritlégitársaságazért
akartelbocsátani,mertkeresz-
tetviseltanyakában–adjahírül
aBBC.Három,hasonlóügyben
Strasbourghozfordulósorstár-
saviszontveszített.

A  hat van egy  éves  kopt  ke resz tény
Na dia Ewe i da ügye 2006 szep tem be -
ré ben kez dő dött, ami kor ha za küld -
ték a mun ká ból, mert lát ha tó mó don
vi sel te nya ká ban kis ezüst ke reszt jét
– a cég ve ze tés ké ré se el le né re. A Bri -
tish Air ways 2007 feb ru ár já ban mó -
do sí tot ta az egyen ru ha-vi se lés re vo -
nat ko zó sza bá lyo zást, ek kor a nőt ad -
mi niszt ra tív  mun ka kör be  vet ték
vissza, ad dig azon ban nem dol go zott.

Na dia Ewe i da vi szont bí ró ság hoz
for dult, mi vel sze rin te a lé gi tár sa ság
meg sér tet te az Em be ri jo gok eu ró pai
egyez mé nyé nek 9.  és  14.  cik ke lyét,
ame lyek tilt ják a val lá si meg kü lön -
böz te tést, va la mint el is me rik a szó -
lás- és val lás sza bad sá got. Az asszony
ha zá já ban vé gig jár ta a bí ró sá go kat, de
mind egyik pert el ve szí tet te, mi vel a
mun ka ügyi bí ró ság tól a leg fel sőbb bí -
ró sá gig min den hol úgy ítél ték meg,
hogy nincs jo ga vi sel ni a ke resz tet a
tár sa ság  ké ré se  el le né re,  mi vel  az
hi té nek nem köz pon ti ré sze – az az a
ke resz té nyek nek nem kö te le ző ke -
resz tet vi sel ni ük.

A stras bour gi em be ri jo gi bí ró ság
vi szont most ki mond ta, hogy a Bri -
tish Air ways sza bá lyo zá sa diszk ri mi -
na tív  volt,  s  az  új  sza bá lyo zás  is
mu tat ja, hogy an nak nem volt köz -
ponti je len tő sé ge. Da vid Ca me ron
brit mi nisz ter el nök üd vö zöl te a dön -
tést. A per tét je az volt, hogy vi sel -
het nek-e az em be rek a mun ka he lyü -
kön val lá si jel ké pe ket.

Ugyan ak kor  Na dia  mel lett  még
hár man for dul tak Stras bourg hoz ha -
son ló okok ból. Ők vi szont el vesz tet -
ték a pert. 

Shir ley Chap lint ugyan csak ar ra

kér ték mun ka he lyén (Ro yal De von
and Exe ter Fo un da ti on NHS Trust),
hogy ne vi sel jen ke resz tet a nya ká -
ban. A kór ház biz ton sá gi sza bá lyok -
ra hi vat ko zott: ha egy be teg meg ra -
gad ja a nyak lán cot, az meg sért he ti vi -
se lő jét.  Chap lin  asszony  azon ban
har minc éve vi se li a nyak lán cot prob -
lé ma nél kül. Vé gül Shir ley Chap lint
ad mi niszt ra tív mun ka kör be he lyez -
ték. A mun ka ügyi bí ró sá gok az ő ér -
ve lé sét is el uta sí tot ták, ahogy most
az em be ri jo gi bí ró ság is. Az asszony
egyéb ként 2012-ben a nyug díj ba vo -
nu lást vá lasz tot ta.

Lil li an La de le a lon do ni Is ling ton
Bo ro ugh ön kor mány za tá nál dol go -
zott, és val lá si meg győ ző dé sé re hi -
vat koz va el uta sí tot ta, hogy össze ad -
jon  azo nos  ne mű  pá ro kat  a  „ci vil
pár kap cso lat” 2004-es ál la mi be ve -
ze té se  után. Az  asszony ott hagy ta
mun ka he lyét, és olyan mun kát ke re -
sett ma gá nak, ahol nem volt prob -
lé ma val lá sos meg győ ző dé se. A bí -
ró sá gon  ugyan ak kor  az zal  ér velt,
hogy szem be ál lí tot ták val lá si meg -
győ ző dé sét a mun ká já val, és ho mo -
fób nak ne vez ték. 

2008  ja nu ár já ban  a  mun ka ügyi
bí ró ság a ja vá ra dön tött. Ugyan azon
év de cem be ré ben azon ban a mun ka -
ügyi fel jebb vi te li bí ró ság meg vál toz -
tat ta az íté le tet, és ezt a leg fel sőbb bí -
ró ság is hely ben hagy ta. La de le ez után
for dult az Em be ri Jo gok Eu ró pai Bí -
ró sá gá hoz, amely el le ne dön tött.

Gary Mc Far la ne-t azért  bo csá -
tot ta el mun ka he lye, a Re la te Avon,
mert a mun kál ta tó sze rint el uta sí tot -
ta, hogy azo nos ne mű pá rok nak is
nyújt son sze xu á lis te rá pi át. A fér fit
2007 ok tó be ré ben füg gesz tet ték fel,
és  2008  már ci u sá ban  bo csá tot ták
el. A Cha rity Ch ris ti an Con cern ne -
vű szer ve zet ugyan ak kor azt ál lít ja: a
te ra peu ta csu pán annyit mon dott fe -
let te se i nek,  hogy  ha  ilyen  eset tel
len ne dol ga, sze ret né meg be szél ni ve -
lük. Mc Far lane pert in dí tott, és ő is
el vesz tet te – most pe dig az em be ri
jo gi  bí ró ság  is  a  mun kál ta tó já nak
adott iga zat.

d Ma gyar Ku rír (szg)

Keresztítélet
Pert nyert a ke reszt je mi att el bo csá tott nő –

hár man vi szont vesz tet tek



Evangélikus Élet 2013. január 27. f keresztutak

A tar tós hi deg ben a té li, fo lya ma tos
telt há zas mű kö dés mel lett is egy re
töb ben ke re sik fel se gít sé gért az Öku -
me ni kus  Se gély szer ve zet  in téz mé -
nye it.  A  mun ka tár sak  nem csak  a
szer ve zet épü le tei ben fo gad nak na -
gyobb szám ban rá szo ru ló kat, ha nem
meg erő sí tett ut cai meg ke re ső szol gá -
lat tal is se gí tik a fe dél nél kül élő ket.

Az Öku me ni kus Se gély szer ve zet
deb re ce ni  in téz mé nyé ben húsz éve
se gí tik fo lya ma to san a baj ba ju tot ta -
kat,  a  té li  krí zis idő szak ban  pe dig
meg kü lön böz te tett fi gyel met for dí ta -
nak a fe dél nél kül élők re, el lá tá suk ra. 

Az ut cai meg ke re ső szol gá lat ta ka -
rók kal, ru hák kal, éle lem mel és gyógy -
sze rek kel  se gí ti  azo kat,  akik  nem
ke re sik  föl  a  haj lék ta la nok  nap pa li
me le ge dő jét. Az in téz mény ben pe dig
gyak ran elő for dul, hogy az át la gos -
nál  más fél-két szer  több  rá szo ru ló
ke res  fű tött  át me ne ti  me ne dé ket,
vagy áll be a sor ba éle le mért. 

Fi gecz ki Ta más, a se gély szer ve zet
deb re ce ni in téz mé nye i nek ve ze tő je
el mond ta: a mun ka tár sak fel ké szül -
tek a hi deg re, több év ti ze des ta pasz -
ta lat tal, meg fe le lő szak em ber stáb bal
pró bál ja a szer ve zet helyi ki ren delt -
sé ge eny hí te ni a tar tós hi deg mi at ti
ne héz sé ge ket.

Az Öku me ni kus Se gély szer ve zet
gyu lai  in téz mé nye  a  nap  hu szon -
négy órá já ban nyit va van, se gít sé get
nyújt  a hi deg elől me ne dé ket ke re -
sők nek. Az ön kor mány zat szo ci á lis
osz tá lyá val,  a  csa lád se gí tő,  il let ve
ta nya gond no ki  szol gá lat tal  együtt -
mű köd ve igye kez nek mi nél több rá -
szo ru lón se gí te ni. 

A meg erő sí tett és fo lya ma tos ut -
cai szol gá lat mel lett a nép kony hán
na pi száz adag me leg ételt osz ta nak
ki,  amely re  más fél-két sze res  igény
mu tat ko zik. 

g Gáncs Kris tóf 
kom mu ni ká ci ós igaz ga tó

Megerősítettszolgálat
azÖkumenikusSegélyszervezetnél

A ro mák fel zár kóz ta tá sá ra az Eu ró -
pai  Bi zott ság  2011  áp ri li sá ban  fo -
gad ta el a ro ma in teg rá ci ós ke ret stra -
té gi át. A  tag ál la mok  kö te le zett sé -
gé vé  lett,  hogy  meg al kos sák  sa ját,
nem ze ti ro ma in teg rá ci ós stra té gi á ju -
kat.  Ma gyar or szág  még  uni ós  el -
nök sé ge ide jén, el ső ként tett ele get
en nek a kö te le zett sé gé nek.

Az Eu ró pai Gaz da sá gi és Szo ci á -
lis Bi zott ság az unió ta nács adó, kon -
zul ta tív szer ve ként a ro ma in teg rá ció
tár gyá ban az el múlt két év ben két fel -
tá ró je len tést ál lí tott össze. A do ku -
men tu mok  ra port őre To po lán sz ky
Ákos volt, míg Krémer Ba lázs szak -
ér tő ként mű kö dött köz re az el ké szí -
té sük ben. A je len té sek be fog lalt el vek,
meg ál la pí tá sok  több ször  is  elő ke -
rül tek az elő adás ban.

A re for má tus lel ki pász tor a fe le -
lős ség  kér dé sé ről  szól va  rá mu ta -
tott: az egyén, a tár sa da lom, az egy -
há zak és a ha ta lom hoz zá ál lá sa kon -
cent rál hat ja, mé lyít he ti a konflik tust,
de se gít he ti is a ro mák hely ze té nek
ren de zé sét. Saj nos ál ta lá nos ta pasz -
ta lat, hogy et ni kai szí ne ze tet kap nak
a tár sa dal mi prob lé mák. 

A nyo mor, a jog fosz tott ság, a ki -
re kesz tés és a mély sze gény ség új ra -
ter me lő dő hely ze te i nek el fo ga dá sa
lel ki is me re ti kér dés is, jó lel ki is me -
ret tel nem le het be le tö rőd ni ezek be.
Az elő adó ki tért ar ra is, hogy mi lyen
el vek men tén ér de mes a ro ma szak -
po li ti kát lét re hoz ni, s hogy ab ban a
teo ló gia, a szo cio ló gia és a pol ti ti ka
nem vál hat el egy más tól. 

A több sé gi tár sa da lom, a ha ta lom
po zi tív  hoz zá ál lá sa,  il let ve  az  ér -
dek kép vi se le tek  meg fe le lő  szin tű
be vo ná sa el en ged he tet len a ter ve zés -
hez. A ke ret stra té gi á val kap cso lat ban
To po lánsz ky  Ákos  el mond ta:  fel -
mé rés ké szült ar ról, ho gyan lát ják a
ro ma szer ve ze tek a stra té gi á ban meg -
fo gal ma zott  cé lo kat,  és  mennyi re
érez ték ma gu kat be von va el ké szí té -

sé nek fo lya ma tá ba. A ma gyar or szá -
gi ro ma szer ve ze tek vá la sza i ból ki de -
rült,  ők  érez ték  a  leg ke vés bé  úgy,
hogy be kap cso lód hat tak a mun ká ba. 

Krémer Ba lázs a ro ma né pes ség lé -
lek szá má ra vo nat ko zó ku ta tá son ke -
resz tül mu ta tott  rá  a  ro ma po li ti ka
szé le sebb as pek tu sa i ra. A leg utol só
fel dol go zott  nép szám lá lá si  ada tok
sze rint 140 ezer ma gyar pol gár val -
lot ta ma gát  ro má nak. Ugyan ak kor
Ke mény Ist ván szo cio ló gus 2003-as
ku ta tá sai alap ján 700-800 ezer fő re
te he tő a ro ma la kos ság lé lek szá ma. 

A je len tős kü lönb ség nem mé ré -
si hi ba. Az áll hat a hát te ré ben, hogy
a ma gya rok iden ti tás hoz va ló vi szo -
nyu lá sa sa já tos, nem sze re tik a töb -
bes gyö ke re ket, a töb bes iden ti tás vá -
lasz tást.  Rá adá sul  ro má nak  len ni
stig mát je lent. Adott te hát a kér dés:
eb ben a hely zet ben le het-e a ne ga tív
meg kü lön böz te tést ered mé nye ző je -
gyek kel büsz kén azo no sul ni? 

A sa ját iden ti tás ki ala kí tá sa min -
den ki nek a sza bad ság jo ga. Ez ön de -
fi ní ci ót  je lent.  Ha  azon ban má sok
szá má ra de fi ni á lunk iden ti tást, az zal
a  sa ját  iden ti tás meg ha tá ro zá su kat
fe lül is le het ír ni. A több sé gi ha ta lom
pe dig ezt te szi – mond ta a szo cio ló -
gus – a kül ső je gyek alap ján (rassz),
a kul tu rá lis más ság okán vagy ép pen
a tár sa dal mi po zí ció alap ján. 

Nem  a  rassz je gyek  és  nem  is  a
szár ma zás je len ti azon ban a prob lé -
mát – hang zott el –, ha nem a kon -
cent rált nyo mor, amely a tár sa da lom -
ban rassz jeggyel kép ző dik le. Ám saj -
nos az uni ó nak nincs nyo mor po li ti -
ká ja, ki dol go zott stra té gi á ja a mély -
sze gény ség el len, a mély sze gény ség -
ben élők fel eme lé sé re. 

Az al ka lom vé gén a részt ve vők –
Kő sze gi Ábel nek, az EPM SZE al el nö -
ké nek  mo de rá lá sá val  –  kér dé se ket
te het tek  fel,  be szél get het tek  az  elő -
adók kal.

g Bal la Má ria

Romakérdés?
Elő adás és be szél ge tés 
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„A tör té nel mi hű ség” ked vé ért em lít -
tes se nek név sze rint: a zsi dó fe le ke zet
ré szé ről a Ba ran ko vics Ist ván Iz ra e li -
ta  Mű hely  el nö ke,  Weisz Pé ter; a
MEÖT kép vi se le té ben dr. Fischl Vil -
mos evan gé li kus lel kész, fő tit kár; ka -
to li kus rész ről Kun sza bó Zol tán ál lan -
dó  dia kó nus;  a  re for má tu sok tól  D.
Sza bó Dá ni el, az Ali ansz el nö ke; az

evan gé li ku sok tól Sze ve ré nyi Já nos or -
szá gos misszi ói lel kész, az Ali ansz al -
el nö ke volt je len. A bap tis tá kat Papp
Já nos egy ház el nök,  a  me to dis tá kat
Szu hánsz ky Gá bor Ali ansz-al el nök, az
ad ven tis tá kat dr. Szi geti Je nő lel ki pász -
tor, egye te mi ta nár, a Ná zá ret kö zös -
sé get Gusz tin Im re szu per in ten dens,
a pün kös di e ket Pa ta ky Al bert egy ház -
el nök, Ali ansz-al el nök kép vi sel te. A
Ma gyar or szá gi  Sza bad ke resz tyén
Gyü le ke zet ré szé ről Mé zes Lász ló lel -
ki pász tor, a Ma gyar or szá gi Ke resz tyén
Test vér  Gyü le ke ze tek től  Voh mann
Pé ter, az  Üdv had se reg től  And rew
Mor gan ma gyar or szá gi ve ze tő, a Gol -
go ta kö zös ség től Phil Metz ger lel ké -
szi ve ze tő, az Aga pé kö zös ség től Per -
je si Ist ván ve ze tő pász tor ka pott szót
az ün nep sé gen.

A  há zi gaz da  kis pes ti  gyü le ke zet
lel ki pász to ra, a Ma gyar or szá gi Bap -
tis ta Egy ház ko ráb bi el nö ke, dr. Mé -
szá ros Kál mán Ali ansz-al el nök meg -
nyi tó be szé dé ben fel idéz te a moz ga -
lom tör té ne tét. 

Az  Evan gé li u mi  Vi lág szö vet ség
1846-ban  ala kult meg  Lon don ban.
Tag jai  el ső sor ban  az  evan gé li u mi
hit val ló egy há zak és kö zös sé gek so -
ra i ból ke rül tek ki, ame lyek azo no sul -
ni  tud tak  a  re for má ció  sar ka la tos
igaz sá ga i val: a Szent írás is te ni ih le -
tett sé gé vel,  a  Krisz tus ban  tör tént
meg vál tás sal,  az  egye dül  hit  ál tal
va ló meg iga zu lás sal.

Az Ali ansz-ima moz ga lom el in dí -
tói ha zánk ban a pest-bu dai Lánc híd
épí té se kor ak tí van mű kö dő, úgy ne -
ve zett Skót Misszió tag jai vol tak. 

Az 1880-as évek ele jén Bu da pes ten,
a Hold ut cai gyü le ke zet ben a re for má -
tus Szi lassy Ala dár, a Köz igaz ga tá si Bí -
ró ság má sod el nö ke és Sza bó Ala dár,
a Bet há nia Egy let meg ala pí tó ja szor -
gal maz ta, hogy tart sa nak ima he tet a
Kál vin té ri temp lom ban. 

A  moz gal mat  1936-ban  a  Fel ső
er dő so ri me to dis ta ima ház ban ren -
de zett ala ku ló köz gyű lé sen Ma gyar

Evan gé li u mi Szö vet ség né ven egye -
sü let té szer vez ték. Az ala pí tók kö zött
sze re pelt – töb bek kö zött – dr. Ra -
vasz Lász ló re for má tus,  dr. Raf fay
Sán dor evan gé li kus püs pök és dr. Kiss
Fe renc or vos pro fesszor is. 

Az  1943-ban  meg ala kult  ME ÖT
szo ro san együtt mű kö dött test vér szer -
ve ze té vel, de az öt ve nes évek ben a to -

ta li tá ri us ál lam ha ta lom az Ali ansszal
együtt a ta ná csot is fel osz lat ta. 

A moz ga lom 1991 nya rán éledt új -
já, ami kor tár sa dal mi szer ve zet ként
vet ték nyil ván tar tás ba. Tíz év vel ké -
sőbb pe dig úgy ha tá roz tak az Ali ansz
köz gyű lé sén,  hogy  vissza tér nek  az
1936-os ere de ti alap sza bály hoz, il let -
ve meg erő sí tik, hogy a misszió alap -
já nak Krisz tus fő pa pi imá ját te kin tik:
„…hogy mind nyá jan egyek le gye -
nek…, hogy el higgye a vi lág, hogy te
küld tél el en gem.” (Jn 17,21)

* * *

Az or szá gos Ali ansz-ima hét ez évi
meg nyi tó ján hi va ta lo san is be je len -
tet ték, hogy a ME ÖT és az Ali ansz
nem ré gi ben együtt mű kö dé si meg ál -
la po dást írt alá. 

Va jon  mi  in do kol  egy  ilyen  lé -
pést? A fent em lí tett ige? Ta lán az,
hogy va la me lyik – vagy mind két –
szer ve zet úgy ér zi: fogy a lel ki-szel -
le mi  mu ní ció,  és  szük ség  van  az
össze ka pasz ko dás ra? Eset leg en nek
el len ke ző je mo ti vál ta a dön tést: az,
hogy  mind két  szer ve zet  elég  erős

szel le mi leg ah hoz, hogy ne félt se a sa -
ját ér té ke it, ha nem meg ossza a má -
sik kal?

A vá lasz ra D. Sza bó Dá ni elt (alsó
ké pün kön), az Ali ansz el nö két kér tem. 

– Min dig vol tak sze mé lyi át fe dé -
sek is a két szer ve zet kö zött, hi szen
jó ma gam egy  idő ben a  re for má tus
zsi nat al el nö ke ként is tá mo gat tam az
Ali ansz tö rek vé se it. Már csak azért
is, mert kon cep ci ónk sze rint nem in -
téz mé nyek  vagy  egy ház tes tek  ad -
mi niszt ra tív össze kap cso lá sát ha tá -
roz tuk el, ha nem a sze mé lyes kap cso -
la tok ban  va ló  épít ke zést  te kin tet -
tük és te kint jük fon tos nak.

Az el nök el mond ta to váb bá: a ba -
rá ti be szél ge té sek – pél dá ul D. Sze -
bik Im re nyu gal ma zott evan gé li kus
püs pök kel – ab ban erő sí tet ték meg,
hogy a ME ÖT és az Ali ansz, bár más-
más nagy ság ren det kép vi sel, és más
jel le gű szer ve zet, tö rek vé se i ben azo -
nos: „…hogy egyek le gye nek…”

A part ne ri együtt mű kö dés ről pe -
dig azt emel te ki, hogy min den ki –
min den kö zös ség – meg őriz te iden -
ti tá sát, de a tár sa dal mi fe le lős ség vál -
la lás mi att így kel lett dön te ni. Hi szen
a ma gyar nép hat van öt éven ke resz -
tül nem ta lál koz ha tott az is ko la pad -
ban Jé zus evan gé li u má val. 

Rá adá sul az 1990-es for du lat óta
el telt hu szon há rom év alatt saj ná la -
tos mó don so kan vissza él tek a sza -
bad ság ad ta le he tő sé gek kel. A sok új,
Krisz tus nak oda szánt éle tű kis egy ház
el kel lett, hogy szen ved je a fe le lőt len,
vissza élé sek től sem men tes, egé szen
a tör vény sér té se kig el me nő kö zös sé -
gek, a „biz nisz egy há zak” je len lé tét.
Saj nos egy ré gi kor mány za ti in téz ke -
dés jó ta lajt te rem tett en nek. 

– Ezt lát va nem dönt het tünk más -
ként, mint hogy mi, na gyobb egy há -
zak se gít sé get nyúj tunk a ré geb ben
mun kál ko dó evan gé li u mi kö zös sé -
gek nek, a tár sa dal mi, szo ci á lis se gítő
mun kát vég ző ki sebb test vé re ink nek.
Leg alább negy ven kö zös ség ről van
szó, ame lye kért – ta lán úgy is fo gal -
maz ha tok – ke zes sé get vál la lunk –
mond ta D. Sza bó Dá ni el. – A kö zös
fel lé pés ről már tá jé koz tat tuk a Köz -
igaz ga tá si és Igaz ság ügyi Mi nisz té ri -
u mot is. 

Az együtt mű kö dés köz ben ima kö -
zös sé gek jöt tek lét re, lel ki leg-szel le -
mi leg még in kább össze ko vá cso lód -
tunk. Tör té nel mi leg ne künk ada tott
a le he tő ség, hogy mi, na gyobb egy -
há zak ta nul juk meg át ölel ni a ki sebb

kö zös sé ge ket, hi szen ma gyar nem ze -
tünk ér té kes sejt je i ről van szó. 

Vá runk, vá gyunk a nem zeti egy -
ség re. Ne künk kell el ső ként pél dát
mu tat ni né pünk szel le mi meg erő sö -
dé sé nek szol gá la tá ban! – ál la pí tot ta
meg az Ali ansz el nö ke.

g Nagy Im re

Akikakicsiketisbefogadják
Együtt mű kö dés a ME ÖT és az Ali ansz kö zött

b AMagyarEvangéliumiSzövetség(Aliansz)azideielsővasárnapontar-
tottaazAliansz-imahétországosnyitóistentiszteletétaKispestiBap-
tistaGyülekezetben.Arésztvevőkegyháztörténelmijelentőségűnek
értékeltékazösszejöveteltkétszempontbólis.Azegyik:azsidófe-
lekezetképviselőjehivatalosanmégsohanemvettrésztamozgalom
imahetein.Amásik:mivelaMagyarországiEgyházakÖkumenikus
Tanácsa(MEÖT)tagegyházainakdelegáltjaiisjelenvoltakazünnep-
ségen,mégsohaennyiegyház,illetvefelekezetnemképviseltettema-
gátazAlianszrendezvényén.
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– A ki ál lí tás meg nyi tón M. Nagy
Pé ter új ság író úgy fo gal ma zott, hogy
az Ön il luszt rá ci ói vissza ve zet nek
ab ba a kor ba, ami kor a kép szer ves
ré sze volt a könyv nek. Ha vé gig te kin -
tünk az itt ki ál lí tott mű ve ken, szin -
te egy élő iro da lom órá ba csöp pe -
nünk: meg ele ve ned nek ko ráb bi ol vas -
mány él mé nye ink.

– A hely szű kös sé ge mi att  itt
most csak egy vá lo ga tás ra nyílt le -
he tő ség, de ezek a ké pek is mind
a szí vem ből va lók. Annyi ra gaz dag
az iro dal mi kin cses há zunk, ne kem
pe dig, há la Is ten nek, az év ti ze dek
alatt a kü lön bö ző ki adók nál bő sé -
ges le he tő sé gem nyílt il luszt rá lás -
ra. Az itt lát ha tó mű vek is mind
meg je lentek nyom ta tás ban.

– Hadd ra gad jak ki egyet: a
Rad nó ti  Mik lós  He te dik  ec lo ga
cí mű ver sé hez 2001-ben ké szí tett
réz kar cát. Ma gá val ra ga dó, ahogy
a né hány négy zet cen ti mé te res fe lü -
le ten meg je le ní ti a má so dik vi lág -
há bo rú bor zal mát, ben ne az egyes
em ber – így a köl tő – tra gé di á ját is.

– 1975-ben egy ama tőr kép ző -
mű vé sze ti pá lyá zat or szá gos el ső
he lye zett je ként len gyel or szá gi ta -
nul mány utat nyer tem. Ak kor el ju tot -
tam az ausch wi tzi kon cent rá ci ós tá -
bor ba is – meg ren dí tő él mény ma -
radt a szá mom ra. A He te dik ec lo ga il -
luszt rá lá sá nál ezek ből az em lé kek ből
me rí tet tem.

De en ged je meg, hogy én is ki emel -
jek  egy  szá mom ra  ked ves mun kát.
Gyer mek ko rom egyik meg ha tá ro zó
ol vas mány él mé nye  volt  Fe ke te Ist -
ván Tüs ke vár cí mű re gé nye. Ké sőbb
ez a gyer me ke ink nek is az egyik ked -
ven ce lett. 2007-ben, a mű szü le té sé -

nek öt ve ne dik év for du ló ján az ün ne -
pi ki adás il luszt rá lá sá ra en gem kért fel
a Mó ra Könyv ki adó.  Szá mom ra  ez
olyan örö möt és meg tisz tel te tést je -
len tett, ami lyen egy szí nész nek le het
a ju ta lom já ték. Em lék szem, el utaz tam
a re gény szín he lye i re, és újabb váz la -
to kat ké szí tet tem a húsz év vel az előtt
szü le tet tek mel lé.

– Úgy tu dom, a mun ká ja so rán so -
ha nem hasz nál fény ké pe ző gé pet.

– Nem is iga zán tu dom ke zel ni. Váz -
la tok alap ján és em lé ke zet ből fes tek.

– Az EvÉlet gyer mek ol dalának
gyö nyö rű ál la ta it is?

– Több nyi re igen. Ami kor ki me -
gyek a ter mé szet be, ak kor amit csak
le het, meg fi gye lek és le raj zo lok. Ma -
da ra kat, bo ga ra kat, min den fé le ál la -
tot. Szí nüket, moz du la ta i kat, a kö rü -
löt tük  le vő  tá jat.  Ké sőbb,  ami kor
tény le ge sen meg kell raj zol nom va -

la me lyi ket, ak kor adott eset ben egy-
egy szak könyv ben el len őr zöm, hogy
hű-e  a  kép,  de  leg in kább  Sch midt
Egont hí vom se gít sé gül.

– Ve le több mint har minc kö zös
köny vük van. Hon nan az is me ret ség?

– A Mó ra Könyv ki adó ban ta lál koz -
tunk  1981-ben,  ami kor  meg kér tek
Egon Bo dza ven dég lő cí mű köny vé nek
il luszt rá lá sá ra.  Gyer mek ko rom  óta
raj zol tam  a  ter mé sze tet,  de  ek kor
döb ben tem rá, még is mennyi re ke vés -
sé is me rem. Na gyon so kat ta nul tam és
az óta is ta nu lok Sch midt Egon tól.

– A fes té szet ben kiket te kint a
mes te re i nek?

–  Nem  ta nul tam  fő is ko lán,  így
fő leg au to di dak ta mó don sa já tí tot tam
el a szak mai is me re te ket. Azon ban
fel tét lenül szól nék Bá lint Gé zá ról, aki
ál ta lá nos is ko lai rajz ta ná rom volt. Ve -

le ha lá lá ig szin te apa-fiú vi szony -
ban  áll tam.  A  kór há zi  be teg -
ágyán az volt az egyik utol só kí -
ván sá ga, hogy az enyém le gyen a
fes tő áll vá nya. Olyan meg tisz tel -
te tés  volt  ez  szá mom ra,  hogy
egy  évig  nem  is  mer tem  raj ta
fes te ni. Az tán le lak koz tam, hogy
az ál ta la ej tett fes ték pöttyök meg -
ma rad ja nak, ne hogy le tö röl jem az
enyé im mel.

– Hí vő ka to li kus ként mit je lent
az Ön szá má ra a hit, ma gyar ként
pe dig a ha za fo gal ma?

– Ezek szá mom ra na gyon sze -
mé lyes  dol gok,  nem  is  sze ret -
nék so kat el árul ni ró luk. Az el ső -
vel  kap cso lat ban  csak  annyit,
hogy éle tem egyik leg bol do gabb
pil la na ta  volt,  ami kor  ta valy  a
lá nyo mat az es kü vő je nap ján az

ol tár hoz kí sér het tem. Azt meg él ni,
hogy a fe le sé gem mel fon tos nak tar -
tott ér ték rend és ne ve lé si mód szer
be ért, és a gyer me künk ben to vább él,
csak há lá ra kész tet.

A hon nal kap cso la tos ér zé se i met
pe dig az a réz karc so ro zat tük rö zi a leg -
job ban, ame lyet 2000-ben a Ma ko vecz
Im re ve zet te Ma gyar Mű vé sze ti Aka -
dé mia ál tal ki írt mil len ni u mi al ko tó -
mű vé sze ti pá lyá zat ra ké szí tet tem, és
ame lyet arany ok le vél lel ju tal maz tak.

g bo dazs

Akiecsettelmesélazállatokról
b Hetilapunkkéthetentejelentkezőgyermekoldalának2010.október17-
eótaegyikállandóillusztrátoraBudaiTibor grafikusművész.Színes
rajzai,amelyekSchmidtEgonKossuth-díjasírónak,ornitológusnaka
hazánk állatvilágát bemutató – Mesélnek az állatok rovatcímmel
megjelenő– írásaitkísérik,nemcsakagyermekekkörébennépszerű-
ek,hanemfelnőttolvasóinkközülissokanmegcsodáljákőket.Budai
Tiborraljanuár19-énarákoskeresztúriVigyázóSándorMűvelődésiHáz-
bannyílt,Szemelvényekamagyarirodalomból című,amagyarkultú-
ranapjaalkalmábólmegrendezettönállókiállításánbeszélgettünk.

b Munkatársunknak,akéthetentejelentkezőgyer-
mekoldalillusztrátorának,BudaiTibor grafikus-
művészneknyíltönállókiállításaamagyarkultú-
ra napja alkalmából a rákoskeresztúri Vigyázó
SándorMűvelődésiHázban.

A Sze mel vé nyek a ma gyar iro da lom ból cí mű tár la ton
vá lo ga tás  lát ha tó  a mű vész  ko ráb ban  új sá gok ban  és
köny vek ben meg je lent iro dal mi il luszt rá ci ó iból. A ki -
ál lí tott al ko tá sok írók, köl tők mű ve i hez készült, egé szen
kü lö nös han gu la tú, na gyon em ber kö ze li, még is könnyed
ké pi meg fo gal ma zások. Aho gyan M. Nagy Pé ter új ság -
író  meg nyi tó be szé dé ben  fo gal ma zott:  „A  pon to san
meg fi gyelt és még pon to sab ban áb rá zolt rész le tek ke -
rek egésszé áll nak össze a gra fi ká kon, fest mé nye ken és
réz kar co kon.”

A ki ál lí tás nem csak iro da lom ked ve lők nek aján lott, mert
az al ko tá sok az ere de ti mű vek től füg get le nül, ön ál ló an
is meg áll ják a he lyü ket. A ja nu ár 19-én nyílt tár la tot is -
ko lai cso por tok egy hó na pon át (feb ru ár 19-ig) ta nul má -
nyi ki rán du lás ke re té ben is fel ke res he tik, hi szen Ba las -
si Bá lint tól kezd ve Fe ke te Ist vá non át Rad nó ti Mik ló sig
jó né hány, a tan anyag ban sze rep lő al ko tó mű ve i hez ké -
szült il luszt rá ció is lát ha tó a ké pek kö zött. 

Bu dai Ti bor né hány ki ál lí tott al ko tá sa pe dig az ál lat -
vi lág gal kap cso la tos köny vek ked ve lői szá má ra le het is -
me rős, hi szen Sch midt Egon Kos suth-dí jas író, or ni to ló -
gus – he ti la punk gyer mek ol da lá nak egyik ál lan dó szer -
ző je – mű ve it gaz da gít ja.

g – Bo da – 

Bu dai Ti bor: Sze mel vé nyek a ma gyar iro da lom ból. Vi -
gyá zó Sán dor Mű ve lő dé si Ház, Bu da pest XVII., Pes ti út
113. A ki ál lí tás feb ru ár 19-ig lát ha tó.

Illusztráltirodalom
Bu dai Ti bor gra fi kus mű vész ki ál lí tá sa

Ré gi ta lál ko zást idé zek: tíz év vel ez előtt
egy dél előt töt tölt het tem mű ter mé ben,
amely te le volt ké pek kel, kü lö nös raj -
zok kal, tex til plasz ti kák kal, fa fa ra gá sok -
kal. Nincs eb ben sem mi meg le pő, hi -
szen Sché ner Mi hály sok ol da lú al ko -
tó volt, va rá zsos ke zű mes ter. 

Med gyes egy há zán szü le tett. Any -
já tól örö köl te mű vé szi ér zé keny sé gét,
ő vett ne ki szí nes ce ru zát és fes té ket.
1933-ban kezd te el ta nul má nya it a bé -
kés csa bai  evan gé li kus  gim ná zi um -
ban. Be já ró di ák volt, ko ra haj nal ban
kelt, így volt ide je fel fe dez ni a sze líd
tá jat, az év sza kok vál to zá sát. Em lék -
szem, mi lyen sze re tet tel be szélt rajz -
ta ná rá ról, aki kü lön fel ada to kat adott
ne ki, fon tos kép ző mű vé sze ti al bu mo -
kat. Az után a fő is ko la kö vet ke zett, a
há bo rú, ka to na ság, fes tő mű vé szi ok -
le vél… ki ál lí tá sok, az el ső si ke rek.

Ezek a szá raz élet raj zi ada tok. De
köz ben tör tént va la mi, ami meg ha tá -
roz ta  ké sőb bi út ját.  Fa plasz ti kák  és
mé zes ka lács fi gu rák ke rül tek a ke zé -
be, és egy sze ri ben ki tá gult előt te a vi -
lág. Ahogy Bar tók és Ko dály mun kás -
sá gát, Sché nert is át for mál ta a ma gyar
nép mű vé szet. Gaz da gí tot ta és el kí sér -
te egész éle té ben. Nagy sze rű ba rá tok
biz tat ták: Bar csay Je nő, Kon dor Bé la,
Nagy Lász ló. Lász ló Gyu la ré gész pro -
fesszor nyi tot ta meg ki ál lí tá sát; itt hon
és eu ró pai nagy vá ro sok ban mu tat ko -
zott be. Ész re vét le nül épült, for má ló -
dott, gaz da go dott élet mű ve.

„Sché ner  Mi hály ban  a  te rem tés
van je len – ír ta Ju hász Fe renc. – Ve -
le a min den ség szer keszt tár gya kat,
hogy meg mu tas sa: a bő rök, a hé jak,
a  fe dők,  bo rí tá sok  alatt  ilyen  va -
gyok. Sché ner azt mond ja: azért le -
het a já ték, mert van az em ber. Nem
az em ber hasz nál ja a já té kot, a já ték
az em bert.” 

Ne gyed szá zad dal ez előt ti gon do -
la tok.  Ér vé nye sek-e  még?  Hi szen
ször nyűbb lett a vi lág. Mint ha ma a
gyer me kek ha lott ka to nák tól el vett
fegy ve rek kel  ker ge tőz né nek  szí ve -

sen, vé res há bo rúk per zsel nek föl fal -
va kat, éhe ző vá ro so kat. Nem szű nik
a gyű lö let.

Tud ta ezt a fes tő, de ő sze re tet ről
ál mo dott min dig, bé kes ség ről, ahol
mi, fel nőt tek együtt le he tünk a leg -
ki seb bek kel.  Vi dám ság  és  ne ve tés
töl ti  be  a  bé kés csa bai  Me se há zat.
Éven te egy szer föl ke re ke dik az egész
or szág, hogy  fe led je a min den na pi
gon do kat.

Sché ner  Mi hály  sű rít  és  össze -
von:  múl tat,  tör té nel met,  ha gyo -
mányt.  Rongy ban,  fé nyes  fá ban,
csen gő  vas ban,  má zas  cse rép ben
tün dö köl nek  üze ne tei.  Előbb  csak
mo soly gunk, az után mi is ne ve tünk
a  töb bi ek kel  együtt.  Szin te  ké zen
fog nak a mé zes ka lács zsi nó ros hu szá -
rok, a csi kó hal gyík sár ká nyok, a szí -
nes vi rág lá nyok, az ör dög fi úk, a kő -
ris fá ból fa ra gott ko csik, a fes tett ját -
szó té ri szöcs kék… És per sze az olaj -
ké pek:  a  vas tag  fes ték kel  föl ra kott
port rék, tá jak, il la to zó vi rá gok. 

Lá tom ma gam előtt, ahogy gug gol -
va, tér del ve a föld re le tett le mez re fest
bol do gan, és köz ben me sél a ré gi szép
idők ről,  ész re vét le nül  –  az  uj já val
oda kent sár gá tól – élet re kel nek a bu -
sa fe jű nap ra for gók.

Egy ré geb bi ta lál ko zás kor nyi lat -
koz ta: „Örü lök, hogy hí ve le he tek an -
nak az Is ten nek, akit mi, evan gé li ku -
sok tisz te lünk. Tu dom, hogy el in dult
a kü lön bö ző egy há zak kö zöt ti meg -
bé ké lés. Rá jöt tek, jobb lesz össze fog -
ni, mert a vi lág ban az ör dö gi erők áll -
nak nye rés re. A mé dia cé zá rok erő -
szak tól  csö pö gő kép er nyő i vel nem
ve het jük föl a ver senyt, de fog juk meg
gyer me ke ink ke zét, és mu tas sunk ne -
kik mást is.” 

Ha él ne, ki lenc ven éves len ne Sché -
ner Mi hály. A ke rek év for du lón még
ak tu á li sab bak a sza vai. A szép ség: az
igaz ság hir de té se. Egy más meg be csü -
lé se. A ma gyar ság meg őr zé se min den
idő ben!

g Feny ve si Fé lix La jos

Játékahalálellen
Sché ner Mi hály kép ző mű vész szü le té sé nek 

90. év for du ló já ra

karasszon de zső or go na kon cert je
Karasszon De zső or go na kon cer tet ad feb ru ár 3-án, va sár nap 18 óra kor
a bé kás me gye ri evan gé li kus temp lom ban (1038 Bu da pest, Me ző ut ca 12.).
Köz re mű kö dik: Karasszon Dé nes és Rön kös Il di kó gor don kán.

Mű so ron: F. Tun der: g-moll pre lú di um, In dich hab ich ge hof fet; C. Da -
quin: Is ten től el nem ál lok; Gár do nyi Zol tán: In ter mez zo; J. Klen gel: Há -
rom da rab két gor don ká ra és or go ná ra; C. Franck: Szim fo ni kus da rab.
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Schéner Mihály „szobája” 1978-ban
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Mi től krisz tu si egy ön val lo más? Leg -
in kább at tól, ha nem is iga zán ön ma -
gá ról vall ben ne az író ja. Sa lyá mosy
Éva Az íté let: fel men tés! cí mű köny vé -
ben meg le pő őszin te ség gel és rész le -
tes ség gel tár ja elénk éle té nek ap róbb
és na gyobb tör té né se it, lel ki ví vó dá -
sa it kis lány ko rá tól négy év ti ze det át -
ölel ve a má ig. Még is más ról szól…

Meg is mer het jük a kö tet ből a kis -
lány Évi két és a büsz ke mar ke ting igaz -
ga tót is. Sok szor érez het jük úgy ol va -
sás köz ben, hogy már-már túl kö zel
en ge dett ma gá hoz a szer ző, még is to -
vább ol va sunk, mert érez he tő a cél.
Csak esz köz a ki tá rul ko zás. Egy fél éle -
ten át tar tó út ke re sés, majd a cél ba ta -
lá lás tör té ne tét kap juk kéz be.

Nem iro dal mi a nyel ve zet, na gyon
is hét köz na pi, de se baj. A könyv író ja
nem akar ve tél ked ni Arany Já nos sal
vagy Kosz to lá nyi val. Ez nem lány re -
gény. Ez egy lé lek úti köny ve. Egy Is tent
ku ta tó bé dek ker. Nyer sen és fra zí rok
nél kül mu tat ja meg a szer ző azt az utat,
ame lyen járt, amíg el nem ér te a célt.

Min dent  meg ta lál ha tunk  a  kö -
tet ben, ami egy ro man ti kus lány re -
gény hez kell: sze re lem, int ri ka, ha -
lál és szü le tés, ma gány, si ker, csa ló -
dás,  he pi end…,  és  so rol hat nám.
Akár hogy ol va som is, még sem lesz
sem bul vár vagy pony va, sem a má -
sik vég let. Nem a Roma nát, de nem
is Him fy sze rel me it ol va som… Ez egy
más  mű faj.  Ti pi ku san  ke resz tény
mű faj.  Bi zony ság té tel.  Jó,  nem  a
temp lo mi zan zás í tott. Ez in kább az
ott ho ni, el mé lyült be szél ge té ses faj -
ta. Könyv ként.

Őszin te és krisz tu si. Azért őszin te,
mert krisz tu si. Sa lyá mosy Éva a sa ját
pél dá já val tár ja elénk Is ten mun ká ját,
és  tesz  bi zony sá got  Jé zus  Krisz tus
mel lett. Lát hat juk, hogy a zak la tott,
sze re tet éhes és ma gá nyos lé lek ön -
ma gá tól  ho gyan  fut  zsák ut cák ból
zsák ut cák ba,  majd  Is ten nel  és  Is -
ten ben ho gyan nyu szik meg, és ta lál -
ja meg a sze re tet va ló di for rá sát. 

Olyan volt a köny vet ol vas ni, mint -
ha egy ba rát me sél né el az éle tét, ami -

kor a meg té ré sé ről és a lé te ző Is ten -
ről tesz bi zony sá got.

És  hogy  ki csit  ke vés bé  ko moly
né ző pont ból is be mu tas sam az írást:
a má kos nud lit én is sze re tem. Aki
tud ni sze ret né, hogy ez hogy jön ide,
ol vas sa  el  a  köny vet.  Mar ke tin ges
hölgy ír ta…

g Ká roly György Ta más

Sa lyá mosy Éva: Az íté let: fel men tés!
Szer zői ki adás, Bu da pest, 2012. Ára
2500 fo rint.

Krisztusiönvallomás?
Sa lyá mosy Éva ön élet raj zi köny vé ről

Evangélikus Élet 2013. január 27. f kultúrkörök

b BölcsFrigyes (III.Frigyes,1463–
1525)nemcsakahétnémetvá-
lasztófejedelemegyike,megfon-
toltpolitikus,aművészetekéstu-
dományoknagylelkűpártfogója,
hanem a reformátor szerzetes
tanár,LutherMárton (1483–1546)
és a reformáció támogatója is
volt.Idén,január17-énvoltszü-
letésének550.évfordulója–eb-
bőlazalkalombólemlékezünkrá
akövetkezőnéhánysorral.

Szász or szág  dél ke le ti  her ceg sé gét
1356-tól a hét vá lasz tó fe je de lem egyi -
ke irá nyí tot ta. Bölcs Fri gyes mind -
össze hu szon há rom éve sen lett vá -
lasz tó fe je de lem mé ap ja, (Szász) Er -
nő (1441–1486) ha lá lát kö ve tő en. 

Mély  val lá sos ság  jel le mez te.  Na -
pon ként  járt mi sé re, nagy tisz te lő je
volt Má ri á nak és a szen tek nek. Meg -
ha tá ro zó él ményt  je len tett szá má ra
szent föl di za rán dok la ta (1493), az in -
nen ho zott erek lyék ala poz ták meg az
idő vel  Eu ró pa-hí rű vé  vált  erek lye -
gyűj te mé nyét. Ud va ri fes tő je, id. Lu -
cas Cra nach (1472–1553)  1509-ben
fa met sze tek kel el lá tott, pon tos ka ta -
ló gust ké szí tett a gyűj te mény ről, mely
ek kor már 5005 té tel re rú gott. A leg -
fél tet tebb da ra bok: egy tö vis Krisz tus
tö vis ko ro ná já nak bel ső ol da lá ról, egy
szög a gol go tai ke reszt ből, egy szőr -
szál Jé zus sza kál lá ból, egy mor zsa az
utol só va cso rá ról. Alig tíz év vel ké sőbb
már majd 19 ezer té tel ből állt Fri gyes
gyűj te mé nye.

Ne vé hez fű ző dik a hí res wit ten ber -
gi egye tem ala pí tá sa 1502-ben. Az ok -
ta tás  né hány  Itá li á ból  meg hí vott
pro fesszor ral és Ágos ton-ren di ta nár -
ral in dult. A vá ros éle te ha mar fel vi -
rág zott, s több je les tu dós és mű vész
köl tö zött a szász fő vá ros ba. Az if jú
szer ze tes ta nár, Már ton test vér 1511
vé gén ér ke zett Wit ten berg be, ahol a

fe ke te ko los tor má so dik eme le ti to -
rony szo bá ja lett az ott ho na.

A vá lasz tó fe je de lem Lu ther mel let ti
ki ál lá sa nem az új hit iránti el kö te le -
zett ség re, sok kal in kább po li ti kai és
sze mé lyes  okok ra  ve zet he tő  vissza.
Egy részt mély el len szen vet ér zett a re -
ne szánsz pá pák egy re fék te le neb bé vá -
ló  anya gi  kö ve te lé se i vel  szem ben,
más részt  köz re ját szott  két sze ri  si -
ker te len pró bál ko zá sa I. Mik sa (1459–
1519) né met-ró mai csá szár nál, hogy
nő ül ve hes se a lá nyát, Mar gi tot (Habs -
burg Mar git, 1480–1530).

Lu ther sem vé let le nül sze gez te ki
a  vár temp lom  aj ta já ra  a  min den -
szen tek ün ne pét meg elő ző na pon –

1517. ok tó ber 31-én – hí res vi ta té te -
le it. A nép ek kor tö me ge sen tó dult a
szász  fő vá ros ba,  hogy  –  le ró va  a
tisz te le tet Fri gyes erek lye gyűj te mé -
nye előtt – bűn bo csá na tot nyer jen. 

Ha mar  egy ér tel mű vé  vált,  hogy
Lu ther a fel is mert bib li ai igaz sá gok -
ból sem mit sem volt haj lan dó en ged -
ni.  A  vá lasz tó fe je de lem nek  mind -
össze  egy  sza vá ba  ke rült  vol na  „az
eret nek” ki ada tá sa Ró má nak. Még -
sem  tet te! Hi á ba  „a hit  vé dő jé nek”

szó ló pá pai  aján dék,  az  arany ró zsa
(1518) vagy Mik sa csá szár ha lá lát kö -
ve tő en (1519) a pá pai je lö lés a csá szá -
ri trón ra! Fri gyes ol tal ma alá vet te az
egy re hí re seb bé vá ló szer ze tes ta nárt. 

Köz tu dott, hogy az egy há zi át kot
kö ve tő en a bi ro dal mi átok sem vá ra -
tott  so ká ig  ma gá ra  (Worms,  1521).
Bölcs Fri gyes a Worms ba ve ze tő út -
ra ki esz kö zöl te V. Ká roly csá szár tól
(1500–1558) Lu ther szá má ra a men -
tel mi jo got. A ha za úton ugyan ak kor
fegy ve re sek tűn tek fel, akik el ra bol ták
az im már tör vé nyen kí vü li Ágos ton-
ren di ba rá tot. Csak Wart burg vá rá ban
de rült ki, hogy a ka to nák ugyan csak
Fri gyes fegy ve re sei vol tak…

A Lu ther cí mű film mel (2003) el len -
tét ben kü lö nös fej le mé nye az élet nek,
hogy ami kor a fe je de lem vég re sze mé -
lye sen is ta lál koz ha tott vol na vé den -
cé vel, Lu ther aka dá lyoz ta tá sa mi att a
ta lál ko zás még sem jö he tett lét re. Sok
min dent el árul az is, hogy a bölcs fe -
je de lem éle te vé gén, a ha lá los ágyán
Lu ther re for má tor tár sá tól, Ge org Spa -
la tin tól (1484–1545) im már két szín
alatt vet te magá hoz az úr va cso rát…

g Dr. Blázy Ár pád

550éveszületettBölcsFrigyes,
areformációvédelmezője

fel vé tel az evan gé li kus Hit tu do má nyi egye tem re 
a 2013/2014-es tan év re

Az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem (EHE) vár ja mind azo kat, 
– akik el hí vást érez nek a lel ké szi pá lya iránt;
– akik hit tan ta nár ként vagy gyü le ke ze ti hit ok ta tó ként sze ret nék tu -

dá su kat to vább ad ni a jö vő ge ne rá ci ók nak;
– akik gyü le ke ze ti cso por tok ve ze té sé ben, a lel kész mun ká já nak se -

gí té sé ben lát ják cél ju kat;
– akik sze re tik az egy ház ze nét, és kán to ri, kar ve ze tői szol gá lat tal sze -

ret nék gaz da gí ta ni a gyü le ke ze tek éle tét;
– aki ket ér de kel a teo ló gia, még sem sze ret né nek fel tét le nül hit ok ta -

tói vagy lel ki pász to ri mun ka kör ben te vé keny ked ni, de fo gé ko nyak a kul -
túr kö rük ből adó dó val lá sos ér ték rend sa já tos sá ga i ra, ha gyo má nya i ra, szim -
bó lu ma i ra és rí tu sa i ra, más val lá sok kal va ló kap cso la tá ra;

– akik el mé lyül tebb tu dást sze ret né nek sze rez ni a Bib lia tör té ne té ről,
kul tú rá já ról, vi lá gá ról, ha tás tör té ne té ről, ér tel me zé si meg kö ze lí té se i ről;

– akik ér dek lőd nek az ál ta lá nos és al kal ma zott eti kák (gaz da ság-, kör -
nye zet-, tech ni kai, po li ti kai és bio e ti ka) teo ló gi ai meg ala po zá sa és az eti -
kai pár be széd kü lön bö ző for mái iránt.

A kép zés le he tő sé gei a kö vet ke zők: 

1. teo ló gus, lel kész szak: egy sé ges, osz tat lan mes ter kép zés
Kép zé si idő: 12 fél év. Meg szer zen dő kre di tek szá ma: 360.
A kép zés Bu da pes ten, nap pa li ta go za ton fo lyik. 
A kép zés cél ja: fel ké szí tés a teo ló gia tu do má nyá nak mű ve lé sé re és az evan -
gé li kus lel ké szi hi va tás be töl té sé re. A szak a ke resz tény teo ló gi ai ha gyo -
mány egé szé re épü lő alap is me re te ket nyújt és kö ve tel meg, fel ké szí ti a
hall ga tó kat az ön ál ló, evan gé li kus szem lé le tű teo ló gi ai gon dol ko dás ra,
to váb bá az evan gé li kus egy ház ban, de el sőd le ge sen a Ma gyar or szá gi Evan -
gé li kus Egy ház ban vég zen dő lel ké szi mun ká ra, és ki ala kít ja ben nük az
eh hez szük sé ges jár tas sá go kat, kész sé ge ket és szem lé le ti  jel lem ző ket.

2. ka te ké ta-lel ki pász to ri mun ka társ alap szak (Ba)
Kép zé si idő: 6 fél év. Meg szer zen dő kre di tek szá ma: 180.
A kép zés Bu da pes ten, nap pa li és le ve le ző ta go za ton fo lyik.
A kép zés cél ja: olyan fel ké szült gyü le ke ze ti hit ok ta tók, il let ve lel ké szi mun -
ka tár sak kép zé se, akik gyü le ke ze ti lel kész vagy hit ta nár fel ügye le te mel -
lett ön ál ló hit ok ta tói szol gá la tot lát hat nak el, il let ve se gít he tik a lel kész
ad mi niszt ra tív, lel ki gon do zói, gyü le ke zet épí té si mun ká ját.

3. kán tor alap szak (Ba)
Kép zé si idő: 6 fél év. Meg szer zen dő kre di tek szá ma: 180.
A kép zés Bu da pes ten, nap pa li ta go za ton fo lyik.
A kép zés cél ja: fel ső fo kú el mé le ti és gya kor la ti is me re tek kel és kom pe -
ten ci ák kal ren del ke ző kán to rok kép zé se, akik jól hasz no sít ha tó ala po -
zást kap nak a teo ló gi ai alap is me re tek, az or go na já ték és a kar ve ze tés mel -
lett a pe da gó gia, az if jú sá gi ze ne és a gyü le ke zet épí tés te rü le tén is.

4. Hit ta nár-ne ve lő ta ná ri mes ter szak (Ma)
Kép zé si idő: 5 fél év. Meg szer zen dő kre di tek szá ma: 150.
A kép zés nap pa li ta go za ton, az EHE és az Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye -
tem Pe da gó gi ai és Pszi cho ló gi ai Kar (EL TE PPK) kö zös kép zé se ke re -
té ben Bu da pes ten fo lyik.
A mes ter kép zés azok nak nyújt to vább ta nu lá si le he tő sé get, akik ka te ké -
ta-lel ki pász to ri mun ka társ vagy kán tor alap sza kon vé gez tek, to váb bá akik
fő is ko lai hit ta ná ri ok le vél lel vagy egye te mi szin tű teo ló gus-lel kész ok -
le vél lel ren del kez nek.
A je lent ke zés hez fel té tel nél kül el fo ga dott a ka te ké ta-lel ki pász to ri mun -
ka társ BA ok le vél.
A je lent ke zés hez fel té tel lel el fo ga dott ok le ve lek a kö vet ke zők:
– teo ló gus-lel kész egye te mi ok le vél,
– fő is ko lai szin tű hit ta nár/hit ok ta tó ok le vél,
– kán tor BA ok le vél.
Az utób bi há rom eset ben elő fel té tel 10 kre dit nyi pe da gó gi ai-pszi cho ló -
gi ai mo dul el vég zé se, ame lyet szük ség ese tén az EL TE PPK biz to sít.
Más alap sza kok ról va ló je lent ke zés ese tén a be lé pés fel té te le leg alább 50
kre dit meg szer zé se az aláb bi is me ret kö rök ből: ala po zó rend sze res teo -
ló gi ai és/vagy fi lo zó fi ai is me re tek, tör té ne ti teo ló gi ai is me re tek, bib li kus
teo ló gi ai is me re tek, gya kor la ti teo ló gi ai is me re tek.

5. teo ló gus mes ter szak (Ma)
Szak irá nyok: bib li kum, szo ci ál eti ka.
Kép zé si idő: 4 fél év. Meg szer zen dő kre di tek szá ma: 120.
A kép zés le ve le ző ta go za ton, Bu da pes ten fo lyik.
A kép zés cél ja: olyan ér tel mi sé gi ek kép zé se, akik a teo ló gia tu do má nyát
ma gas szin ten mű ve lik, és be tud nak kap cso lód ni az egyes egy há zak, val -
lá si kö zös sé gek szel le mi ve ze té sé be. 
A je lent ke zés hez fel té tel nél kül el fo ga dott ok le vél: 
– teo ló gus BA ok le vél,
– ka te ké ta-lel ki pász to ri mun ka társ BA ok le vél. 
A je lent ke zés hez fel té tel lel el fo ga dott a nem teo ló gus sza kon szer zett,
leg alább alap fo ko za tú (BA) ok le vél. 

To váb bi in for má ci ók az EHE hon lap ján: te ol.lu the ran.hu ta lál ha tók.
A mel lék le tek kel el lá tott ki töl tött sa ját je lent ke zé si lap nak, va la mint a pi -
ros pos ta utal vá nyon fel adott 4000 fo rint fel vé te li el já rá si díj nak már ci -
us 1-jé ig kell az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem Rek to ri Hi va ta lá ba
(1141 Bu da pest, Ró zsa völ gyi köz 3.; tel.: 469-1051, fax: 363-7454, mo bil:
20/824-9263) be ér kez nie.

Hibaigazítás.Az Evangélikus naptár ez évi kötetének borítóján Kiss Ta -
más felvétele látható, a plakát grafikusa Balás Gyula. A kiad vá nyunk -
ban  szereplő  téves  megjelölésért  az  érintettek  és  olvasóink  szíves
elnézését kérjük.

g Luther Kiadó

éld át a ta ní tást! – to vább kép zés dé li ke rü le ti hit ok ta tók nak
A Dé li Evan gé li kus Egy ház ke rü let to vább kép zést hir det lel ké szek nek és hit ok ta tók nak. A to vább kép zés idő pont -
ja: már ci us 9. (szom bat), 9–16 óra. Hely szín: Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem (1141 Bu da pest, Ró zsa völ gyi
köz 3.). A to vább kép zé sen a ta pasz ta la ti hit ok ta tás óra ele me it vesszük sor ra, egy konk rét bib li ai rész ta ní tá sán
be mu tat va. A to vább kép zést ve ze ti: Ács Pál né mes ter ta nár (Re mény ség Mag jai Ala pít vány); há zi gaz da: Sza bó -
né Mát rai Ma ri an na püs pök he lyet tes. Bő vebb in for má ció a ke rü let hon lap ján (del.lu the ran.hu) ol vas ha tó.
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A pá ra el ho má lyo sí tot ta az ab la ko kat.
Fül ledt me leg áradt szét a kony há ban,
a hő sé get le he lő sü tő től ne héz lett a
le ve gő. Zsó fi ka gyor san le vet te a pu -
ló ve rét, és az ebéd ki osz tó fe hér kö -
tény ké be bújt. Für gén el igaz gat ta a
fő kö tő jét, rá mo soly gott a tü kör ké pé -
re, és már nyi tot ta is az aj tót.

– Szép jó na pot min den ki nek! 
A fő ző asszo nyok ba rát ság ta la nul

bó lin tot tak  fe lé,  az tán  kí ván csi an
mér ték vé gig az új lányt. Mi lyen fi -
a tal, vi dám te rem tés. Na, ez sem fog -
ja so ká ig bír ni itt! Nem könnyű mun -
ka ám ez. Azt hi szik ezek a kis di ák -
lá nyok,  hogy  csu pa  ked ves,  há lás
em ber rel lesz dol guk, pe dig de hogy.
Elé ge det len, mor cos, kö te ke dő szin -
te va la mennyi, jó szót nem igen kap
tő lük  az  em ber,  még  hagy ján,  ha
bán tó meg jegy zést nem tesz nek. 

Per sze nem va ló szí nű, hogy bár mi
kö ze len ne en nek az ebéd hez, in kább
az élet nek szól meg a sors nak, mely
ki ta szí tot ta őket a vi lág pe re mé re: a
vá ró ter mek, alul já rók, bo ro zók né pé -
nek bosszú ja ez a mo dor a sze ren csé -
seb be ken, akik ház ban lak nak, ágy -
ban al sza nak, és ké nyel mes fo te lok -
ban ül ve ol vas sák el a friss új sá got. 

Han go san még sem mond tak sem -
mit a fő ző asszo nyok, csak a ki osz tás -
hoz  szük sé ges  tud ni va ló kat: mi ből
mennyit kap hat nak a ha ma ro san ér -
ke ző haj lék ta la nok. 

Az új lány ta nács ta la nul állt az aj -
tó ban, va la mi biz ta tás ra vagy jó szó -
ra várt még, de mi vel sen ki sem szólt
hoz zá  töb bet,  vé gül  meg kér dez te:

– Se gít he tek va la mi ben? 
A fő ző asszo nyok csak le gyin tet tek.
–  Á,  min den  kész  van,  né hány

perc, és kez dünk, ad dig pi henj nyu -
god tan egy ki csit.

Zsó fi ka ér dek lőd ve jár tat ta vé gig
a sze mét az óri á si edé nye ken, me -
lyek ben il la tos le ves gő zöl gött, s az
asz tal lap nyi  sü tő le me ze ken,  ame -

lye ken a lek vá ros buk ták hűl tek. Ti -
tok ban na gyot nyelt, de azon nal kö -
hé csel ni is kez dett za va rá ban. Nem
sze ret te vol na, ha bár ki ész re ve szi.

Az ut cá ról halk mo raj lás hal lat -
szott be a fé lig nyi tott ab la kon.

– Gyü le kez nek – gon dol ta Zsó fi -
ka. A szí ve a tor ká ban do bo gott. Jaj,
csak bír ja jól a mun kát, mu száj! A fe -
jét le hajt va fo hász ko dott ma gá ban.
Szé dült,  émely gett  a  gyom ra.  Jaj,
csak min den rend ben men jen! 

Vég re  delet  jelzett  a  szem köz ti
temp lom  ha rang ja.  Öb lös  hang ja
messze zú gott, s sza vá ra ki tá rult az
in gyen kony ha aj ta ja is. 

Hű vös, friss le ve gő áradt be. Zsó fi -
ka mé lye ket lé leg zett. Há lás volt most
ezért a tisz ta, hi deg áram la tért. Lá ba -
i ba las san vissza tért az erő, iz zadt te -
nye rét kö té nyé be tö röl te, és a he lyé re
állt. Óva to san fog ta meg a szo kat la nul
nagy me rő ka na lat. Ki csit még resz ke -
tett a ke ze az el ső tá nyé rok meg töl té -
se kor, egy csöp pet ki is löttyin tet te a
le vest, mi re egy vö rös sza kál lú fér fi ha -
ra go san rá mor dult: 

– Mit sze ren csét len ke dik itt! Igye -
kez zen már! És fi gyel jen oda!

A má sik ab lak nál lek vá ros buk tát
osz tó nő csi tít gat ta: 

–  Hagy ja  bé kén  ezt  a  kis lányt,
Pis ta, csak most kez di még, majd be -
le jön. Egy csep pet fo lya tott csak ki,
mit kell úgy rá för med ni!

De az nem hagy ta annyi ban. 
– Mit szól nak be le! Az én le ve se -

met  csur gat ja  ki,  nem  a  ma gu két!
Nem tud ják ezek, mi az, hogy éh ség,
azért nem be csü lik az ételt.

Zsó fi ka ide ge sen kap kod va foly tat -
ta az osz tást. Szé gye né ben egé szen le -
haj tot ta a fe jét, mint ha el me rül ne a
mun ká ban egész va ló já val, és na gyo -
kat  nyelt,  hogy  a  könnye it  vissza
tud ja tar ta ni.

A  sor  las san  ha ladt,  a  tá nyé rok
vég te len sor ban ér kez tek, és  se ho -

gyan  sem  akar tak  fogy ni.  A  lány
kar ja me rev lett, a há ta el gém be re dett
a mo no ton moz du la tok tól.

Pe dig mi lyen ma ga biz tos volt, mi -
kor  el vál lal ta  ezt  a  mun kát.  Nem
amo lyan anyám asszony ka to ná ja ő,
so se ké nyez tet ték, anyá nak ren ge te -
get se gít a pi cik gon do zá sá ban. Erős,
dol gos  le ány, men ni  fog min den  a
leg na gyobb rend ben. 

Még azt is el ha tá roz ta, hogy jó ét -
vá gyat  kí ván  min den ki nek  egyen -
ként, de a ha ra gos  fér fi sza vai után
egé szen meg fe led ke zett az el ha tá ro -
zá sá ról. Fá rad tan és ked vet le nül mer -
te, mer te a le vest ma ga elé bá mul va.
Csak  né ha  ri adt  fel  gon do la ta i ból
egy-egy mo gor va meg jegy zés re:

–  Igye kez zen  már,  med dig  áll -
junk még itt?!

– Hon nan vet ték ezt a két bal ke zes
nőt?! 

– Már megint bab le ves? Foly ton
ba bot za bál junk?

– Olyan  a  kony há juk, mint  egy
mun ka tá bo ré. 

– Ez a le ves tel je sen ki hűlt, és én
for rón sze re tem. Nem jut az em ber
me leg étel hez itt sem, olyan ke ser ve -
sen oszt ják.

– Van, aki for rón sze re ti. Lát tad azt
a fil met, Csö ves? Ab ban van nak csak
a  jó du dák! Nem mint ezek nek itt.

Zsó fi ka na gyo kat nyelt za va rá ban, az
ar ca láng vö rös re gyúlt a gő zöl gő le ves -
től és a szé gyen től. Egy pil la nat ra meg
kel lett áll nia, a sze me it egé szen el ho -
má lyo sí tot ták a könnyek, le akar ta tö -
röl ni őket, mi előtt rá csöp pen ti va la mi -
re. De a sor ban ál lók va dul rá tá mad tak. 

–  Na  most  meg  mi  van?  Bőg,
vagy mi az is ten! Si es sen mán, ma ga
sze ren csét len ra kás!

Egy bo zon tos öreg még kö pött is
egyet.

– Eh, a ro hadt élet be! Kel lett ezt az
ér zel gős li bát ide ál lí ta ni!

Zsó fi ka össze szo rí tot ta a szá ját, a

há tán hi deg ve rí ték csor do gált, a fe je
szé del gett a ki me rült ség től. Mi re ki -
osz tot ta a két száz ebé det, úgy érez te,
men ten össze esik. El hú zó dott az ab -
lak tól, nem vár ta meg, míg a buk ta osz -
tó nő rend re uta sít ja és el kül di azo kat,
akik ké sőn ér kez tek. Szi dal ma ik tá vo -
li nak és kö dös nek tűn tek. Ő pe dig fá -
radt volt, ki mond ha tat la nul fá radt.

A lá bai resz ket tek, a tor ka szá raz
volt, a sze mei ég tek. Egy szék hez tá -
moly gott. Le ült, és gör csö sen ka pasz -
kod va a kar fák ba igye ke zett mé lye -
ket  lé le gez ni. Egy-ket tő, egy-ket tő,
mind járt  jobb  lesz,  mind járt  jobb
lesz, egy-ket tő. Las san kez dett ma -
gá hoz tér ni.

Csak most vet te ész re, hogy a buk -
ta osz tó lány mel let te állt, és fi gyel te. 

– Min den rend ben?
Zsó fi ka eről te tett mo sollyal bó lin -

tott. Fel áll ni még nem mert, ta lán kér
egy po hár vi zet, de a nő már ad ta is
a ke zé be.

– Nem könnyű mun ka, igaz? De be -
le le het jön ni. Az el ső hét ke gyet len, az -
tán meg szo kod. Amit mon da nak, azt
meg leg jobb, ha el eresz ted a fü led mel -
lett. Nincs ér tel me meg hal la ni.

Zsó fi ka örült az em be ri szó nak. A
fe je is ki tisz tult, csak a lá ba it érez te
még erőt len nek. Óva to san fel állt, és
rá mo soly gott a lány ra. 

– Na, most már nem  fél te lek –
mond ta az. – Hol nap ta lál ko zunk!
Szia.

– Szia.
Jó, hogy el ment ez a lány, nem is baj,

ha nem tud ja min den ki. A mo so ga tó -
hoz si e tett. Az edé nyek csö röm pö lé -
se és a nők vi dám lár má ja hal lat szott
a csöpp he lyi ség ben. A pult ról hord -
ta a tá nyér hal mo kat. Üve ges te kin tet -
tel né zett ki az üres ebéd lő re. Min den
csen des,  csak  a  ci pők ről  le hul lott
sár da ra bok bi zo nyí tot ták, hogy nem -
rég em be rek jár tak itt. Meg a min dent
át ha tó, ne héz, szú rós szag. 

Egy jó sá gos ar cú, nagy da rab idős
né ni ra kos gat ta az edé nye ket a pol -
cok ra. Az óra már jócs kán el ha lad -
ta  a  hár mat.  Zsó fi ka  té to ván  állt
egyik lá bá ról a má sik ra. 

–  El né zést  –  hú zó dott  az  edé -
nyes polc mel lé.

– Mi az, ga lam bom? Ma ga még itt
van? Ha vé gez tünk a mo so ga tás sal,
a  ki se gí tő  sze mély zet  ha za me het.
Mi majd el pa ko lunk, ez már nem a
ma ga fel ada ta – mo soly gott rá iga zi
anyás ko dó sze líd ség gel.

Zsó fi ka  el vö rö sö dött.  Hogy  is
mond ja  meg…  Le haj tott  fej jel  állt
egyik lá bá ról a má sik ra, és a kö té nye
szé lét bab rál gat ta az uj ja i val.

– Én… – kezd te za var tan.
A hang ja ide ge nül csen gett. Meg -

kö szö rül te a tor kát. 
– Sze ret ném el kér ni az ebé det, ami

fél re  van  té ve.  A  ve ze tő,  La ci  bá csi
meg ígér te, hogy ehe tek, mi u tán vé gez -
tem  a  ki osz tás sal.  Én  va gyok  az  a
Hor váth Zsó fi. Itt la kunk az anya szál -
lón. Biz to san tet szett hal la ni ró lunk.
Anyu a gyár ban kap ebé det, a ki csik az
óvo dá ban, csak ne kem… Ki csit ne he -
zen élünk most…

A né ni döb ben ten hagy ta ab ba a
mun ká ját, ke ze a le ve gő ben állt meg
a cso dál ko zás tól.

– Hát éhes vol tál? – kér dez te na -
gyon csen de sen.

Zsó fi ka a szá ja szé lét ha rap dál ta. A
sze mé ben  egy  könny csepp  gyűlt
össze, le haj tot ta a fe jét, úgy bó lo ga tott. 

A né ni fe hér ab roszt te rí tett egy
kisasz tal ra, és ma ga me le gí tet te meg
és szed te ki az ételt a ri adt sze mű kis -
lány nak. Az tán ma gá ra hagy ta, hogy
nyu god tan tud jon en ni. Csak egy pil -
la nat ra za var ta meg pár perc múl va,
ami kor egy kis cso ma got tett a tá -
nyér ja mel lé az asz tal ra.

– Ha jól lak tál, ezt vidd ha za szé -
pen. Jó lesz va cso rá ra. És hol nap is
vá runk… sze re tet tel.
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Öcsém elé ge det ten ve re get te meg a
há ti zsák ja ol da lát. Vég re út ra kész,
min den szük sé ges hol mi ben ne van,
és még el is bír ja. Egy he tes nya ra lás
előtt  ez  szin te  hi he tet len  meg -
könnyeb bü lés.  Fő leg  ha  az  em ber
stop pal kí ván ja meg ten ni az út nak
leg alább egy ré szét, mint ő. Most te -
hát elé ge det ten néz te a hol mi ját, új -
ra meg új ra fel pró bál ta, sé tál ga tott
ve le a kert ben. 

Csak én vol tam te le ag go da lom -
mal. Ezt nem le het így! Hogy csak el -
in dul az em ber, huss, be le a nagy vi -
lág ba. Ez nem biz ton sá gos – ér vel tem
már na pok óta. De min dig csak le -
gyin tett la zán. Van ta pasz ta la ta, né -
mi pén ze, és út köz ben sok ba rát ja is.
Nem is em lít ve a hi tét, ami szin tén
nem mel lé kes. 

De ne kem most sem mi sem tűnt
elég biz tos nak. Lel ki sze me im előtt
már szin te lát tam egyet len test vér ké -
met  meg kö töz ve,  tú szul  ejt ve,  el -
hur col va. Va la mi, va la mi… nem tu -
dom,  mi cso da  még is csak  kel le ne,
hogy biz ton ság ban le gyen. Mond juk
leg alább biz tos olasz tu dás, ha bol do -
gul ni akar tal ján föl dön. 

– Fi gyelj csak! Hogy fogsz te egy -
ál ta lán oda ta lál ni? – sze gez tem ne -
ki a so ka dik kér dést. 

– Á, nem prob lé ma – le gyin tett
le zse ren.  –  Majd  meg kér de zem,
mer re  van  a  Bé ke  ut ca.  Né me tül
vagy an go lul csak da dog nak va la mit
– mo soly gott rám pi masz ka masz -
fin tor ral. 

– Hát ez az! – csap tam le. – Hát ez
az, lel kem. Mi van, ha nem ta lálsz né -

me tül vagy an go lul ma ko gó já ró ke -
lőt? Mi van ak kor, ha te szem azt sen -
ki vel sem si ke rül szót ér te ned? És ott
állsz a vá ros szé lén, és raj tad ez a dög
nagy há ti zsák, az tán ki tud ja, mer re
to vább? 

Öcsém vál lat vont. Szem mel lát -
ha tó an nem óhaj tott osz toz  ni ag go -
dal ma im ban. 

– Ak kor meg kér de zem a kö -
vet ke ző já ró ke lőt – húz ta el a szá -
ját. – Va la ki csak tud majd se gí -
te ni. 

Nem hagy tam ma gam. 
– Va la ki? Hát ez az! Te egy nagy

gye rek vagy, nem gon dol tad vé gig,
ennyi az egész. Ezért vagy ilyen nyu -
godt – tá mad tam rá. 

– Te meg annyi ra vé gig gon dol -
tad,  hogy  mind járt  el vesz ted  az
esze det a fé le lem től – vá gott vissza. 

Egyéb ként  iga za  volt.  Tény leg
bor zal ma san  fél tet tem.  Egy sze -
rű en eszem be sem ju tott, hogy ké -
pes le het egye dül meg ol da ni ezt
az ügyet. Fel sem me rült ben nem,
hogy más is ké pes le het őt meg -
őriz ni raj tam kí vül. Erő sza ko san
ron tot tam rá. 

– Fi gyelj, én egy sze rű en nem
en ged lek el így! Nem és nem. Leg -
alább  egy  mon da tot  tud nál,  hogy
se gít sé get kér hess, ha baj ba ke rülsz.

– Na, le gyen – ad ta meg ma gát. –
Gyor san va la mi egy sze rűt. Mit szól -
nál mond juk a „Se gít ség!” olasz vál -
to za tá hoz? 

– Á, an nak sem mi ér tel me – ra -
gad tam  meg  rög tön  az  al kal mat,
ami kor te he tek va la mit ér te. 

Egy re rit kább volt az ilyen, mi ta -
ga dás, kez dett fel nő ni az öcsi. Ezt az
új  hely ze tet  ne kem  is meg  kel lett
szok nom. 

–  Ta nuld
meg  in kább  azt
ola szul,  hogy  „Hol
van a Bé ke ut ca?”.

– Rend ben. Ti éd a szó.
– Te hát: Mi di ca per fa vo re, do ve

é la Via Pace?

– Na ne bo molj! Ennyi szó val én
már  az  ön élet raj zo mat  el  tud nám
mon da ni. Mi a csu dá nak be szél jek
ennyit? Mondd egy sze rűb ben!

– Saj nos le he tet len – csó vál tam a
fe jem. – Hogy mű velt és jól ne velt fi -
a tal em ber be nyo má sát keltsd, ah hoz
ennyi  szó ra van szük sé ged. Ez egy
ud va ri as  for mu la.  Fi gyelj,  meg is -
mét lem.

Né hány szor  még  elő mond tam
ne ki,  az tán egy re  job ban kez dett
ha son lí ta ni a ki ej té se az enyém hez.
Egy na pom volt még, hogy sze kál -
jam a per fekt olasz mon dat tal,
mi előtt el in dul. Az tán egy na -
pom, hogy le rág jam a kör me -
i met, míg csak meg nem ér ke -
zett, és fel nem hí vott meg -
nyug ta tás kép pen.

– Na és hasz nál tad azt
az olasz mon da tot? Ugye,
hogy job ban bol do gul -

tál?  –  kér dez tem
meg könnyeb -

bül ve, de
a z é r t
né mi

elég té tel re szá mít va a sok iz ga lom
után. 

– Hasz nál tam ám – mond ta ne -
vet ve. – És tu dod, mi re men tem ve -
le? Sem mi re!

– Ne őr jíts meg! Mi ért? – kér dez -
tem döb ben ten. 

– Hát csak azért, lel kem, nő vér -
kém, mert a tö ké le tes olasz ság gal fel -
tett kér dé sem után sem mit nem ér -
tet tem az ola szul el hang zó vá la szok -
ból. Bi zony – ka ca gott a te le fon ba.

És va ló ban, ko moly ag go dal ma im
kö ze pet te ez a cse kély ség tel je sen el -
ke rül te a fi gyel me met.

– Ak kor hogy si ke rült még is cél -
ba ér ned? – kér dez tem döb ben ten.

–  Ép pen  úgy,  ahogy  ere de ti leg
ter vez tem – fe lel te pi masz nyu ga lom -
mal.  –  Pró bál koz tam  né me tül  és
an go lul,  az tán  ami kor  túl  bo nyo -
lult nak ta lál tam a vá la szo kat, ak kor
imád koz tam, és ak kor jött egy há zas -
pár, ame lyik el kí sért odá ig. Pont ott
lak tak.  Igaz,  hogy  egész  úton  ka -
rattyol tak, én meg csak bó lo gat tam,
de sze rin tem úgy érez ték, jól el be szél -
get tünk, én meg há lát ad tam, hogy
min den ilyen si mán ment. 

Az óta el telt pár év, né hány nagy és
kis fé lel men, ag gó dá son is túl va gyok.
Ami vi szont min dig be iga zo ló dott: jó
oko san ké szül ni a dol gok ra, de az iga -
zi biz ton ság kul csa nem ná lunk van.
Azt aján dék ba kap juk. 

A la punk rend sze res szer ző jé nek,
Fül ler Tí me á nak az írá sa i ból össze -
ál lí tott kö tet a ter vek sze rint ez év ko -
ra nya rán je le nik meg a Lu ther Ki adó
gon do zá sá ban.

Amikorsegítettemazöcsémnek



Van nak olyan  szto rik  a  csa lá dok
éle té ben, ame lyek is mét lik ön ma -
gu kat, és ked ves em lék ként buk -
kan nak majd fel sok-sok év vel ké -
sőbb  ál dott  nosz tal gi á zá sok  kö -
ze pet te.  Őszin tén  szól va  vá rom
ezt  az  idő sza kot,  de  most  még
nya kig ben ne va gyunk az alap tör -
té né sek ben.

Hogy le het egy gye re ket ott fe lej -
te ni az óvo dá ban?! Hi he tet len tör -
té net.  El kép zel he tet len.  Sőt  fel -
há bo rí tó! De meg csi nál tuk mi is.
Nem akar tuk, de si ke rült. 

Fél hat kor vé gez tem az is ko lá -
ban. Két szá lon fu tott a dél utá ni
tör té net:  ve zet tem  a  szín ját szó
kört, köz ben érett sé giz tet tem. A
fér jem is dol go zott, ne kem kel lett
vol na  szól nom  a  test vé rem nek,
hogy hoz za el az ovi ból a leg ki seb -
bet, de el fe lej tet tem. 

Fél  hat kor  a  gyer me künk  az
ovi ban! El ha tá roz tuk, hogy mind
az öten (apa, anya, há rom test vér)
el me gyünk ér te, hogy ki csit szé pít -
sünk a hely ze ten, és sze re tet bom -
bá val, tö me ge sen gyó gyít suk majd
a lel két.

Az óvó né ni nek már a fér je is
be köl tö zött  a  cso port szo bá ba,
ket ten őriz ték a  lá nyun kat nagy
bé ké ben, de azért lát tam az ag go -

da lom  fel hőcs ké jét  fel száll ni  a
hom lo kuk ról és ki si mul ni az ar cu -
kat. Meg jött a sze le bur di csa lád tel -
jes me net fel sze re lés ben! (Fü lün kön
is is ko la tás kák és uzson nás zacs kók,
tor na zsá kok lóg tak.) 

Ki csi lá nyunk mo so lyog va re pült
fe lénk, és kar ja i val át fű zött min ket.
Nem mon dott  egy  szem re há nyó
szót sem, csak örült ne künk, én pe -
dig könnye kig meg ha tód tam a tü -
rel mén és hő si es el fo ga dá sán. 

De ez zel még nem ér tünk a nap
vé gé re. To vább ta ní tott a leg ki sebb
fi ó kánk.

Ha za ér tünk, és el kez dett há ti -
zsá kot ke res ni. A há ti zsák ba tö röl -
kö zőt,  pa pu csot,  für dő ru hát  pa -
kolt… az úszó hol mi ját, mert az nap
kez dő dött az úszás ok ta tás az ovi -
ban, és csak mi fe lej tet tünk el fel -
sze re lést vin ni. 

Megint  meg ha tód tam.  A  ne -
gye dik gyer mek túl élé si ösz tö né vel
az  ön ál ló ság  olyan  szint jé re  lé -
pett, amely nem a hat éve sek sa ját -
ja. Megint nem pa nasz ko dott, nem
ha ra gu dott, csak se gí tett, és meg -
ol dot ta a kis éle tét. Ki tet te az aj tó -
ba a há ti zsák ját.

Es te volt mi ért bo csá na tot kér -
nem a lány kám tól, és el sem tud -
tam sza kad ni az ágy mel lől, amíg
álom ba nem si mo gat tam. Imád -
koz tunk, és meg be szél tük a na pot.
Egy utol só álom pu szi után meg -
iga zí tot tam a ta ka ró ját, és meg -
döb ben ve  lát tam, hogy pi zsa ma
he lyett a reg ge li ru há ját vet te fel. 

Most nem sír do gál tam a meg -
ha tott ság tól, ha nem a könnye im
po tyog tak a ne ve tés től. Mi cso da
le le mé nyes ség,  ahogy  igyek szik
be biz to sí ta ni ma gát. Biz tos, ami
biz tos – reg gel itt hon ne hagy juk!

Nem hagy tuk. 
So ha töb bet.

g Papp And rea
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„Nem a ma gunk igaz tet te i ben, ha -
nem a te nagy ir gal mad ban bíz va
visszük eléd kö nyör gé se in ket.” (Dán
9,18c)

Het ve ned he té ben az Út mu ta tó reg -
ge li és he ti igéi – het ven nap pal fe -
hér va sár nap előtt – ké rik: in dul junk böjt fe lé igaz meg té rés sel. Jus sunk el el -
bi za ko dott sá gunk ból oda adó is ten tisz te let re! „Is ten lé lek, és akik őt imád -
ják, azok nak lé lek ben és igaz ság ban kell imád ni uk.” (Jn 4,24; LK) „Him nuszt
zeng je tek né künk Sion nak éne ke i ből!”(GyLK 769) Dá ni el bűn val ló imád sá -
gá val kezd jük a hús vé ti ün nep kört: „Is te nem, for dítsd fe lém fü le det, és hall -
gass meg!” (Dán 9,18a) Jé zus ma gá ra vet te vét kes adós sá gunk ter hét, hogy
a bűn töb bé ne ural kod jék raj tunk, s ő el hív és ki vá laszt szol gá la tá ra: „Men -
je tek ti is a sző lő be, és ami jo gos, meg adom nek tek.” A fi zet ség azo nos, a tel -
jes bér, in gyen ke gye lem ből: örök élet. S ez a gaz da in dok lá sa: „Hát nem sza -
bad-e ne kem azt ten nem a ja va im mal, amit aka rok?” (Mt 20,4.15) De ho -
gyan le gyünk utol sók ból el sők? Pál ta ná csa: úgy fus sunk, hogy el nyer jük a
ver seny dí jat, a her vad ha tat lan ko szo rút; cél az örök élet. „Én te hát úgy fu -
tok, mint aki előtt nem bi zony ta lan a cél…” (1Kor 9,26) So ha ne fe led jük: „…nem
azé, aki akar ja, és nem is azé, aki fut, ha nem a kö nyö rü lő Is te né.” (Róm 9,16)
Jé zus Zá ke ust le hív ta a fá ról, hogy ná la le hes sen: „Ma lett üd vös sé ge en nek
a ház nak… Mert az Em ber fia azért jött, hogy meg ke res se és meg tart sa az el -
ve szet tet.” (Lk 19,9–10) Ve gyük mi is ko mo lyan Krisz tus kö ve té sét: „Tö re ked -
je tek min den ki iránt a bé kes ség re és a szent élet re… Ügyel je tek ar ra, hogy sen -
ki se ha jol jon el Is ten ke gyel mé től…” (Zsid 12,14–15) Ő a kö ve tő i vel azo no -
sít ja ön ma gát: „Aki ti te ket be fo gad, az en gem fo gad be, és aki en gem fo gad
be, az azt fo gad ja be, aki el kül dött en gem.” (Mt 10,40) Mi Is ten mun ka tár -
sai va gyunk: „Aki ül tet, és aki ön töz: egyek, és mind egyik majd a ma ga ju -
tal mát kap ja fá ra do zá sá hoz mél tó an.” (1Kor 3,8) Jé zus ma is meg tisz tít ja a
szí vünk temp lo mát, hogy el bi za ko dott ság ból oda adó is ten tisz te let re jus sunk:
„A te há zad iránt ér zett fél tő sze re tet emészt en gem.” (Lásd Zsolt 69,10.) És
a kö ve tői „hit tek az Írás nak és a be széd nek, ame lyet Jé zus mon dott”. (Jn 2,17.22)
Negy ven nap pal a szü le té se után meg tör tént Jé zus be mu ta tá sa: „…fel vit ték
Jé zust Je ru zsá lem be, hogy be mu tas sák az Úr nak…, hogy »min den el ső szü lött
fiú mag zat az Úr nak szen tel tes sék«; és hogy ál do za tot ad ja nak…” (Lk 2,22–
24) Min ket ki vá lasz tott Is ten hit ál tal az üd vös ség re; mód sze re: „azo kat vá -
lasz tot ta ki az Is ten, akik a vi lág sze mé ben nem elő ke lők…; hogy egyet len em -
ber se di cse ked jék az Is ten szí ne előtt. Az ő mun ká ja az, hogy ti a Krisz tus Jé -
zus ban vagy tok.” (1Kor 1,28–30) Lu ther sze rint is Is ten vá lasz tott ki min ket:
„Én von lak ti te ket ma gam hoz, én aján dé ko zom nék tek min de ne met, hogy
se a ma ga tok, se a vi lág jó cse le ke de te i vel s ér de mé vel ne di cse ked hes se tek;
ha nem csak egye dül az én ke gyel mes sze re te tem mel.” Még ben nün ket is „El -
fo gad tál és el hív tál, élő Jé zus, Mes te rünk. / Ke gye lem, hogy ve led já ró ta -
nít vá nyok le he tünk.” (EÉ 475,1)

g Ga rai And rás
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Ígéretaszülőföld
A ker tek fosz lott hó pap la nai
cso bog nak a vá ra ko zá si csönd be.
Ál dott szü lő föld, ki fo gyunk be lő led!
A lel kem ben ne velt bi za ko dást
te sut tog tad széj jel. Ne kem
ad tad ma gad domb ja id dal.
Bo kor öböl fész ked ne vel ge tett,
ve ze tett. Hal lot tad fo há szom.
Ér par ton, dű lő kön nyár es ti
nyug ta lan sá god ége tett.
Át sütsz a múl ton, be lém
éget tél va la mit. Őse im gör nyedt
alak ját el nyel te az idő.
Föl ded ba ráz dás, eső vájt
ar cán né hány lé pés.
Ár nyak moz dul nak,
fel kur jan tok az ég be.
Küz del met vív ben nem
a re mény te len ség gel a re mény.
A fa lum az er dők lá bá hoz la pul,
vé del met és vi gasz ta lást ke res,
mint én Őben ne.

Velünkismegtörtént

Fe le sé gem, Liz azt mond ja, nem tu -
dom  ki kap csol ni  az  agya mat.  Azt
vá la szo lom, hogy ez azért van, mert
nincs sok be lő le, és az zal az egy da -
rab bal kell dol goz nom, ami van! A va -
ló ság vi szont az, hogy iga za van. Túl
so kat  ter ve zek,  ag gó dom,  túl  sok
stresszt élek át, és kín ló dom – va lós
és el kép zelt – hely ze tek mi att. 

Ez va ló szí nű leg az Is ten irán ti bi -
za lom hi á nyá ból ered, és az at tól va -
ló  fé le lem ből  is,  hogy ha pró bá lok
ma nő ve rez ni és irá nyí ta ni, a dol gok
még a mos ta ni nál is rosszabb ra for -
dul nak.

Az évek so rán meg ta nul tam, hogy
van gya kor la ti meg ol dás er re a prob -
lé má ra, és pró bá lom is al kal maz ni,
ami lyen  gyak ran  csak  le het. Hadd
kezd jem egy ana ló gi á val: min den nap
reg ge li zem. Azt mond ják, a ki adós
reg ge li azért is lé nye ges, hogy meg -
le gyen a szük sé ges ener gi ánk és len -
dü le tünk az előt tünk ál ló nap ra.

Vé le mé nyem sze rint azon ban van
va la mi fon to sabb, mint a reg ge li és
az,  hogy  a  fi zi kai  táp lá lé kunk ról
gon dos kod junk.  Min den nap,  mi -
előtt el fo gyasz ta nám a fi zi kai táp lá -
lé kot,  lel ki táp lá lé kot  ve szek  ma -
gam hoz.  Mi ért  te szem  ezt?  Mert
aho gyan  meg ér tet tem  és  hi szem,
nem fi zi kai test va gyok lé lek kel, ha -
nem  lel ki  lény  fi zi kai  test tel.  Szá -
mom ra ez azt je len ti: bár mi lyen sű rű
is a na pi prog ra mom, az zal kez dem a
na pot  –  és  eh hez  ra gasz ko dom  –,
hogy el ol va sok egy sza kaszt a Bib li á -
ból és egyik ked venc áhí ta tos köny -
vem ből, hogy gon dol ko dá som a he -
lyes irány ba in dul jon el. 

Egyik reg gel a bib lia ol va sás mel lett
Os wald Cham bers na pi áhí ta tát vet -
tem a Krisz tus min de nek fe lett cí mű
könyv ből. A szer ző egy ige sza kaszt
idé zett, és tett hoz zá né hány ész re -
vé telt: „ …ne ag gód ja tok éle te te kért,
hogy mit egye tek, és mit igya tok, se
tes te te kért, hogy mi vel ru ház kod ja tok.”
(Mt 6,25) „Jé zus a jó zan ész sze rin ti
ag go dal mas ko dást a ta nít vá nya i nál
hi tet len ség nek tart ja. Ha vet tük Is ten

Szent lel két,  ő  át jár  min ket,  és  ezt
mond ja: »Hol jut szó hoz Is ten eb ben
a ba rá ti kap cso lat ban, eb ben a ter ve -
zett nya ra lás ban, ezek ben az új köny -
vek ben?« (…) min den ben ő le gyen az
el ső  szem pon tunk.  Va la hány szor
más dol go kat te szünk az el ső hely re,
zűr za var tá mad. 

»…ne ag gód ja tok éle te te kért….«
Ne  ve gyé tek  ma ga tok ra  az  elő re
gon dos ko dás  nyo masz tó  ter hét!
Nem csak rossz az ag go dal mas ko dás,
ha nem hi tet len ség is, mert az ag go -
dal mas ko dók vé le mé nye sze rint Is -
ten éle tünk gya kor la ti rész let kér dé -
se i vel  nem  tö rő dik,  ne künk  pe dig

ezek  okoz nak  gon dot.  Fel fi gyel tél
már va la ha ar ra, mi ről mond ta Jé zus,
hogy meg fojt ja a be lénk ol tott igét?
A go nosz? Nem – »e vi lág gond jai«
(Mt 13,22). Min dig a kis gon dok ve -
sze del me sek! Nem aka runk hin ni, ha
nem lá tunk: itt kez dő dik a hi tet len -
ség. Az egyet len gyógy szer a hi tet len -
ség el len: en ge del mes kedj a Szent lé -
lek nek!” 

Azt hi szem, ez jó, gya kor la ti böl -
cses ség, ame lyet hasz ná lat ba ve he -
tünk, ami kor mun ka he lyi ki hí vá sa -
ink kal szem be sül ünk.

g Ken Kor kow
For rás: Mon day Man na
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Idén va la hogy ké sőbb szed tem le a ka rá csony -
fá ról  a  dí sze ket,  mint  szok tam.  Víz ke reszt
ün ne pe  már  ja vá ban  el múlt,  a  tű le ve lek  is
egy re-más ra po tyog tak, csak úgy, mint az el -
gyen gült ágak ról a mé zes ka lács fi gu rák. Meg -
vál ni még sem tud tam tő le.

Ta lán azért, mert em lé kez te tett. Em lé kez te -
tett va la mi re, amit oly na gyon vár tam. Ha oly -
kor meg áll tam  előt te,  eszem be  ju tott,  ahogy
szent es te éne kel tünk és imád koz tunk mel let te.
Eszem be ju tott, mi lyen re mé nyek és vá ra ko zá -
sok vol tak a szí vem ben, mi köz ben fel öl töz tet -
tük. Hogy mi lyen gond dal csi no sít gat tuk, hogy
min den dísze-éke a meg fe le lő hely re ke rül jön.

És az tán el jött az ün nep – és el is ment. Me -
men tó ként egy idő re még itt ma radt a fa, mely
az idő mú lá sá val las san szin tén in dul ni ké szül.
Tud tam én ezt, és érez tem is, mi kor a zok nim -
ba be ra gad tak a tű le ve lek, de pró bál tam nem
ven ni tu do mást ró la. Nem ment, hogy vég leg
le csu pa szít sam, hogy meg fosszam dí sze i től, ma -
ra dék le ve le i től. Mert ha már ennyi sincs, ak -
kor mi ma rad az ün nep ből?! Mi fog em lé kez -
tet ni ar ra, hogy itt tör tént va la mi? És mi hez kez -
dek majd nél kü le?

Er ről szól an nak a vá ros nak a tör té ne te is,
amely ről Bru no Fer re ro ír Oly kor elég egy nap -
su gár – Ap ró tör té ne tek a lé lek szá má ra cí mű
kö te té ben.

Sen ki sem tud ta, hogy a fér fi mi kor ér ke zett
a vá ros ba. Úgy tűnt, mint ha min dig is ott lett
vol na, a bel vá ros jár dá i nak szé lén, a zsú folt ut -
cá kon, a ki ra ka tok mel lett, a sze rel me sek ked -
venc he lye in.

Min dig az asz falt fö lé tér del ve lát ták. Szí nes
kré ták kal an gya lo kat, gyö nyö rű na pos tá ja kat
raj zolt, bol dog ar co kat, sza bad ság ról szó ló ál -
mo kat.

Ahogy telt-múlt az idő, a vá ros la kói meg -
szok ták a fér fit. Volt, aki oda do bott egy pénz -
da ra bot, más kor meg állt mel let te va la ki, és be -
szél ge tett ve le. Egy idő után el mond ták ne ki ag -
go dal ma i kat, re mé nye i ket. Be szél tek ne ki fé -
lel me ik ről, fáj dal ma ik ról, vá gya ik ról. És a fér fi
csak hall gat ta a tör té ne te ket. Hall ga tott, és ke -
ve set be szélt.

Az tán egy nap el kezd te össze pa kol ni a dol -
ga it, el hagy ni ké szült a vá rost. So kan kö ré je
gyűl tek, és néz ték. Néz ték, és vár tak.

– Hagyj itt ne künk va la mit! Hagyj itt va la -
mit, hogy em lé kez ni tud junk… – kér ték.

A fér fi ki nyi tot ta üres te nye rét: ugyan mit
tud na ő aján dé koz ni, hi szen nincs sem mi je. De
az em be rek csak áll tak kö rü löt te, és vár tak. Ak -
kor a fér fi elő vet te tás ká já ból a szí nes kré tá kat,
ame lyek kel sok-sok gyö nyö rű ké pet fes tett, és
ki osz tot ta  az  em be rek  kö zött. Min den ki nek
adott egy da rab szí nes kré tát, majd el ment.

Hogy mit kezd tek az em be rek a szí nes kré -
ták kal? Volt, aki be ke re tez te, és a há za fa lá ra
akasz tot ta. Volt, aki a Mo dern Mű vé sze tek Mú -
ze u má nak aján dé koz ta, volt, aki be le tet te egy
fi ók ba. A több ség el fe led ke zett ró la…

Jött va la ki, aki ne ked is meg ad ta azt a le he -
tő sé get, hogy szí ne sítsd a vi lá got. Te mi hez kezd -
tél a ne ked aján dé ko zott kré tá val? Az zal a kré -
tá val, amelyet ő szánt ne ked.

g Ba lázs Vik tó ria
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Színeskréták

Az oldalt szerkesztette: Vitális Judit

Né zem  a  pla ká tot,  és  az  jut
eszem be: add to vább!

Bi zo nyá ra so kan em lé kez tek
a nyár kö ze pi fo nyód li ge ti Szél -
ró zsa  nyi tó  is ten tisz te le té ről
ar ra a dé zsá ra, amely be be le töl -
töt tük  ott hon ról  ho zott  fla -
kon ja ink ból, a re giszt rá ci ó nál
ka pott  ku la csa ink ból  a  vi zet,
az tán egy idő után nem bír ta a
dé zsa. Mert túl sok volt. És túl -
folyt, túl csor dult. De ez nem
volt baj, mert  ép pen
azt  él het tük  meg,
hogy  az  Úr is ten  ke -
gyel me is ilyen. Kap -
juk, és fo lyik. Öm lik.
Mér he tet le nül.

Most új ra le he tő sé -
get ka punk ar ra, hogy
egy ki csit meg él jünk
ab ból, ami a 9. or szá -
gos evan gé li kus if jú -
sá gi ta lál ko zón annyi -
ra  ter mé sze tes  volt.
Hogy új ra be le sza gol -
junk ab ba a han gu lat -
ba, amely annyi ra jel -
lem ző a Szél ró zsá ra.
Hogy új ra hall gas suk
a szá munk ra oly fon -
tos dal la mo kat. Hogy
új ra át él jük azt a sok -
szí nű  ke resz tyén sé -
get,  amely  evan gé li -
kus  egy há zunk ban
olyan  szé pen meg fér  együtt.
Hogy  új ra  hall gas sunk  elő -
adá so kat, hogy új ra részt ve -
hes sünk  kü lön bö ző mű hely -
mun ká kon. Hogy új ra hall juk
Is ten  igé jét,  amely  új ra  to -
vább in dít hat ben nün ket, hogy
va ló ban to vább is tud juk ad ni
azt, amit mi is kap tunk.

Így  hí vunk min den kit  egy
olyan együtt lét re feb ru ár 16-ára
a  Bu da pest-Fa so ri  Evan gé li -
kus Gim ná zi um ba és a mel let -
te ál ló temp lom ba, ahol mind -
eze ket együtt át él het jük.

Le het  ér kez ni  már  15-én,
pén te ken es te is a Ró zsák te rei
kol lé gi um ba, ahol kon cert, já -
ték, be szél ge té sek és ta izés el -
csen de se dés sze re pel a prog -
ram ban. Más nap pe dig Ócsai

Zol tán pé csi lel kész – egy ko ri
Szél ró zsa-öt let gaz da – áhí ta tá -
val in dul a nap, ze nél nek az el -
ső éves  teo ló gu sok, majd ter -
mé sze te sen  lesz  Szél ró zsa
Band-kon cert  is,  il let ve nagy
örö münk, hogy a re for má ció és
to le ran cia  te ma ti kus  éve  je -
gyé ben a kár pát al jai ci gá nyok -

ból ál ló Ama ro Del ze ne kar is
el fo gad ta meg hí vá sun kat.

Ven dé günk  lesz  Nyáry
Krisz ti án, a nép sze rű blog ger,
Kuby szin Vik tor, a Drog nap ló
cí mű könyv szer ző je, aki a re -
for má tus egy ház rác ke reszt úri
drog te rá pi ás ott ho ná ban tért
meg,  to váb bá  egy há zunk
mind há rom püs pö ke ké szül a
nyá ri  Püs pök fa lat prog ram
foly ta tá sa kép pen el kép zelt Püs -

pök desszert cí mű be -
szél ge tő al ka lom ra.

Szin tén a nyá ri si -
ke ren fel buz dul va lesz
stand up Kö ves di
Mik lós sal; lát ha tat lan
szín ház zal, il let ve Ta -
más-mi sé vel  fog lal -
ko zó mű hely mun ka;
tár sas já ték Szu nyo ghy
Zsol ték kal; elő adás és
kvíz a vi lág já ró Gru -
ber Lász ló tól, il let ve
egy má sik te rem ben a
U2 ke resz tyén hit val -
lá sá ról. Mind emel lett
néz het jük a nyá ri ké -
pe ket, ta lál koz ha tunk
is me rő sök kel,  ba rá -
tok kal,  test vé rek kel,
Urunk kal.

Csak  nyújt suk  ki
a ke zün ket. Mert az a
kéz a pla kát bal al só

sar ká ban  az  enyém  is  le het.
Meg a ti éd is.

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

To váb bi in for má ció és je lent -
ke zés: http://szel ro zsa tal al ko -
zo.hu/utotal al ko zo
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b Többszöröskeresztapának
mondhatja magát a hu-
szonkétévesGömbös Ta-
más. Cigány kisgyerme-
keketésveleegykorúfiatal
felnőtteketpróbállegjobb
tudásaszerintIstenútján,
Jézusfeléterelgetni.

A  keszt he lyi  szü le té sű,  apai
ágon Vas me gyei evan gé li kus
csa lád ból  szár ma zó  Ta más  a
sop ro ni Ber zse nyi Dá ni el evan -
gé li kus lí ce um ban vé gez te kö -
zép is ko lai  ta nul má nya it.  Bár
kis is ko lás ko ra óta fon tol gat ta
a lel ké szi hi va tást, és az érett -
sé git kö ve tő en 2009 nya rán fel
is vet ték az Evan gé li kus Hit tu -
do má nyi Egye tem re, még sem
irat ko zott be az in téz mény be.
Mint  mond ja:  a  szün idő
alatt rá döb bent, még nem
áll ké szen a teo ló gi á ra. 2010
szep tem be ré től  a  sze ge di
egye tem  tör té ne lem  sza -
kos  hall ga tó ja  –  és  az  ifj.
Cser há ti Sán dor lel kész ve -
zet te he lyi evan gé li kus if jú -
ság osz lo pos tag ja.

– Úgy ér zem, Jé zus Sze -
ge den szó lí tott meg iga zán.
Hí vő nek hí vő vol tam már
an nak előt te is; apai nagy -
szü le im, ke reszt anyám és
szü le im  le rak ták  hit bé li
ne ve lé sem  alap ja it,  s  na -
gyon sok lé lek eme lő pré di -
ká ci ó ra em lék szem gyer mek -
ko rom ból  ke resz te lő  lel ké -
szem től, Nagy né Sze ker Évá tól
is. Azon ban Sze ge den töl tött
be  az  a  meg bi zo nyo so dás,
hogy mit is je lent az, hogy Jé -
zus ban  ma ga  a  te rem tő  és
sze re tő  Is ten  jött  kö zénk.
Hogy  mek ko ra  fel sza ba dí tó,
mo soly fa kasz tó és meg nyug -
ta tó öröm is az, hogy ma ga az
Is ten ta nít ben nün ket sze ret -
ni, könnyet tö röl ni és bol dog -
ság ra ve zet ni, s hogy ad dig is
el megy ön át adó sze re te té ben,
hogy ön ma gát ad ja so kak kö -
zött ér tem is!

A nap fény vá ro sá ban Ta más
más temp lo mo kat is fel ke re -
sett, és szo ká sá vá vált, hogy a
va sár na pon kén ti evan gé li kus
is ten tisz te le ti al kal mak mel lett
a  hét  más  nap ja in  be-be ül
egy-egy szent mi sé re a dóm ba.

–  Ko ráb ban  is  szív ügyem
volt az öku me né, de most még
in kább úgy lá tom: fon to sak a
tör té nel mi, fe le ke ze ti sa já tos -
sá gok, ám ha ez fe lül ír ja a kö -
zös  test vé ri-fi úi  ér zést,  amit
Jé zus  szer zett  meg  ne künk,
ak kor célt té vesz tet tünk.

2011 no vem be ré ben a dóm
be já ra ta előtt  lé pett oda Ta -
más hoz  az  ak kor  ti zen nyolc
éves  Szil vi alig  más fél  éves,
Ani kó ne vű  kis lá nyá val.  Ez
volt az el ső ta lál ko zá suk. In -
nen től  Ta más  va la hány szor
ar ra járt, meg ke res te a le ány -
anyát, és pró bált a sa ját anya -
gi le he tő sé ge i hez mér ten se gí -
te ni raj ta: ki vál tott gyógy szer -
rel, hi deg vagy me leg étel lel,
hasz nált  ru há val.  Köz ben  a
fi a tal lány egy re több örö mét
és bá na tát osz tot ta meg ve le,
és Ta más fo ko za to san meg is -
mer te  a  ci gány  csa lád  töb bi

tag ját is. Ki de rült, hogy Ani -
kó nak van egy báty ja, aki nek
az ap ja után Ro bi ka a ne ve.

Sze ret né nek meg ke resz tel -
ked ni – mond ták el ta valy ta -
vasszal Ta más nak. Szil vi fel -
kér te  őt  a  két  gyer me ke,  a
nagy ma ma pe dig még má sik
há rom gyer mek ke reszt ap já -
nak. Ar ra is meg kér ték, ad jon
min den ki nek kü lön ke reszt ne -
vet. Az ün ne pi  is ten tisz te let
jú ni us  22-én  volt;  Ro bi ka  a
Krisz ti án, a kis Ani kó a Mag -
da lé na ne vet kap ta a ke reszt -
ség szent sé gé ben.

–  Mind ez  ha tal mas  meg -
tisz tel te tés  és  egy út tal  nagy
fe le lős ség is! Az ál tal, hogy én
let tem a ke reszt ap juk, a sze re -
tő Is ten szí ne előtt meg fo gad -
tam, hogy részt ve szek a gyer -
me kek hí vő ke resz tyén né ne ve -

lé sé ben.  To vább ra  is  igyek -
szem se gí te ni őket – pél dá ul
vin ni  ne kik  az  egy ház  ál tal
össze gyűj tött  ru hák ból –,  de
emel lett  ta nít ga tom  is  őket
imád koz ni, és igyek szem az ő
gyer me ki, tisz ta lel kük höz kö -
zel vin ni, hogy mit is je lent az
Is ten sze re te te.

Mind eköz ben a ke resz tel -
ked ni  vá gyás  to vább  élt  az
em lí tett  csa lád ban.  Ad vent
har ma dik  va sár nap ján  a  ti -
zen öt éves Le i la és a ti zen hat
éves Györ gyi, va la mint a húsz -
éves Ta más és a hu szon há rom
éves  At ti la ke resz tel ke dett

meg. (Utób bi fiú ma gyar szár -
ma zá sú,  ne héz,  ne ve lő in té -
zet ben  töl tött  gyer mek-  és
ka masz kor után ke rült a csa -
lád hoz.) A fi a tal em be rek ra -
gasz kod tak ah hoz, hogy ne kik
is Ta más le gyen a ke reszt ap -
juk. A ke resz te lő re is ő ké szí -
tet te fel őket, sőt a ke resz te lői
be széd meg tar tá sát is át en ged -
te ne ki Cser há ti Sán dor.

–  Ez  kü lön  vá ra ko zás sal
töl tött el. Ott hon, Keszt he lyen
– Hont he gyi Zsolt lel kész fel -
ké ré sé re  –  lek ció ol va sás sal

már majd nem há rom éve részt
ve szek az is ten tisz te le ti szol -
gá lat ban, de most  vég re  egy
rö vi debb pré di ká ci ó ban is ki -
pró bál hat tam ma gam.

Ta más most már biz to san
ér zi, hogy Jé zus a lel ké szi pá -
lyá ra hív ja őt, ezért tör té ne lem
sza kos dip lo má ja meg szer zé -
se után sze ret né majd meg kez -
de ni  teo ló gi ai  ta nul má nya it.
Na gyon fon tos nak tart ja a ci -
gány misszi ós  mun kát,  még -
sem sze ret ne er re spe ci a li zá -
lód ni, hi szen Is ten re min den -
ki nek szük sé ge van.

– A tár sa dal munk ban él egy
olyan in du la tos kép, hogy a ci -
gány csak nap lo pó, mun ka ke -
rü lő  le het  –  de  ab ba  so kan
már nem gon dol nak be le, hogy
hány olyan em ber van, aki bi -
zony nem biz tos, hogy el ven -

né a sze le telt sza lá mit, ha
egy ci gány pul tos nyúj ta ná
ne ki. Te hát nem csak a ci gá -
nyok nak,  ne künk  is  sok
min de nen kel le ne  vál toz -
tat nunk a gon dol ko dá sunk
és  élet vi te lünk  te rén.  Hi -
szem, hogy a bé kés és sze -
re tet tel jes együtt élés egye -
dül Jé zus Krisz tus sal va ló -
sít ha tó meg.

Saj nos ko ráb ban – né -
hány  gyer mek ko ri  rossz
ta pasz ta lat mi att  –  én  is
haj la mos vol tam az ál ta lá -
no sí tás ra  a  ci gány ság gal
kap cso lat ban. Rá adá sul ka -

masz ként  erő sen  fo gé kony
vol tam a nem ze ti esz mé re, és
egy idő ben egé szen ra di ká lis
né ze te ket val lot tam. Sze ged -
re ke rü lé sem után fo ko za to san
vet kőz tem  le  ezt ma gam ról.
Ma már azt val lom: a krisz tu -
si sze re tet nek meg kell előz nie
a nem ze ti ér zü le tet. Mert fon -
tos a nem ze ti  iden ti tás – de
csak ad dig, amíg nem tip rok rá
ezért egy má sik em ber re, le -
gyen az bár ki is.

A ke reszt szü lő ség ál tal be te -
kin tést  nyer tem  a  lo vá ri  ci -
gány  kul tú rá ba.  Meg ta pasz -
tal tam,  hogy  ate is ta  ci gány

em ber nincs, ugyan ak kor lát -
tam azt is, hogy a ci gá nyok ke -
resz tyén hi te mé lyen át ita tó -
dott  ba bo nák kal,  folk lór ral.
Na gyon meg érin tett az az erős
és  fel fo ko zott  ér zel mes ség,
amellyel  kö zöt tük  ta lál koz -
tam. Ál lan dó an Is ten re fi gyel -
nek; ha va la mi rosszat tesz nek
is, már szin te előt te bo csá na -
tot kér nek. Itt ta nul tam meg,
mi lyen  az  Is ten  sze mé lyes,
nem  sze mély vá lo ga tó  örök
sze re te te.

g V. J.

Templomajtóbantalált
keresztszülő

Be szél ge tés Göm bös Ta más sze ge di ifis sel

név jegy: 
Ba lázs vik tó ria
A deb re ce ni gyü le ke zet
és a deb re ce ni egye te mi
gyü le ke zet  lel ké sze  va -
gyok.
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H I R D E T É S

A győ ri gyűj te mény 2011-ben vet te fel
Ráth Má tyás, a győ ri szü le té sű, szü -
lő vá ro sá ban 1789-től 1810-ben be kö -
vet ke zett  ha lá lá ig  szol gá ló  lel kész
ne vét, akit egy út tal az el ső ma gyar
nyel vű hír lap, a Ma gyar Hír mon dó
szer kesz tő je ként is em lít he tünk.

A győ ri gyü le ke zet ber ke in be lül
ré gi ha gyo má nya van a köny vek és a
gyü le ke zet re vo nat ko zó ré gi  ira tok
gyűj té sé nek.  Rend sze res  le vél tá ri
mun ka a 18. szá zad kö ze pén kez dő -
dött. 1712-től töb bé-ke vés bé fo lya ma -
to sak a Győ ri Evan gé li kus Egy ház -
köz ség éle té vel kap cso la tos ira tok, de
tö re dé kes  anya gok  a  17.  szá zad ra
vo nat ko zó an is fenn ma rad tak. 

A 18. szá zad nál ré gebb re vissza -
nyú ló, nagy já ból tel jes so ro za tot ké -
pez nek  az  1685-ben  in du ló  anya -
köny vek. Né mi tö rést csu pán az a né -
hány év ti zed je lent a 18. szá zad kö -
ze pén, ami kor az evan gé li ku sok szá -
má ra  nem  en ge dé lyez ték  ön ál ló
anya köny vek ve ze té sét. 1763-tól ku -
tat ha tók az egy ház köz ség tes tü le te -
i nek jegy ző köny vei és azok mel lék -
le tei. Ezek ből a győ ri evan gé li kus ság
szer ve ze te, éle te, temp lo ma i nak, is -
ko lá já nak tör té ne te, a gyü le ke zet ben
vég zett kü lön bö ző bel misszi ói te vé -
keny sé gek jól ki raj zo lód nak. 

Ahogy a gyü le ke zet ere je és lé lek -
szá ma gya ra po dott, úgy vál lalt újabb
fel ada to kat, s őriz te az ezek re vo nat -
ko zó irat anya go kat is. Így jött lét re az
is ko la  ön ál ló  irat ál lo má nya,  majd
eh hez csat la ko zott 1884-től a sze re -
tet há zé is. A gyü le ke zet in téz mé nye it
és fí li á it érin tő do ku men tu mo kon kí -
vül  fi gye lem re  mél tók  a  ha gya té ki
irat együt te sek is. Kö zü lük ki emel ke -
dő je len tő ség gel bír több 20. szá za -
di püs pö künk, így Ka pi Bé la, Tú róczy
Zol tán vagy ép pen Sza bó Jó zsef irat -
ha gya té ka.

A könyv tár mint egy ti zen két ezer
kö tet nyi anya ga is je len tős ér té ke ket
őriz. Ahogy a fent em lí tett Tú róczy
Zol tán  püs pök  fo gal ma -
zott: „Nem nagy könyv tár,
nem  terv sze rű en  fej lesz -
tett, a kor ral  lé pést  tar tó
könyv tár, in kább ré gi ség -
tár.”  Terv sze rű,  tu da tos
gya ra pí tá sá ra, fej lesz té sé -
re nem ke rült sor, el ső sor -
ban  a  lel ké szek,  il let ve
gyü le ke ze ti ta gok ado má -
nya i ból,  ha gya té ka i ból
gya ra po dott a 17. szá zad -
tól kezd ve  fo lya ma to san. 

A könyv ál lo mány a 16.
szá zad tól nap ja in kig tar tó
idő sza kot öle li fel. Az őri -
ze té ben  lé vő  leg ko ráb bi
kül föl di mun kák az 1500-
as évek ele jé ről szár maz -
nak (pél dá ul And re as Alt -
ha mer pro tes táns pré di ká -
tor  Dial lage cí mű,  1527-
ben meg je lent mun ká ja),
míg  a  leg ré gibb  ma gyar
nyom da ter mék a 17. szá -
zad má so dik fe lé ből va ló. Ki eme len -
dők a ma gyar pi e tiz mus nyom da ter -
mé kei. Ez az ál lo mány rész evan gé li -
kus pe da gó gi ai  tör té ne tünk  fon tos
for rá sa. Ér té kes Schu lek Ti bor evan -
gé li kus lel kész, him no ló gus éne kes -
könyv-gyűj te mé nye is.

A gyűj te mény le vél tá ri és könyv -
tá ri ál lo má nya re giszt rá ci ót kö ve tő -
en  hely ben  sza ba don  ku tat ha tó.
Köny vek köl csön zé sé re csu pán kor -
lá to zott mó don, szi go rú sza bá lyok
sze rint van le he tő ség. Nagy öröm,
hogy 2012-ben – a nagy evan gé li kus
gyü le ke ze ti gyűj te mé nyek so rá ban
utol só ként – gyűj te mé nyünk nyil vá -
nos  ma gán le vél tá ri  be so ro lást  ka -
pott. Ez  le he tő vé te szi a nyil vá nos
gyűj te mé nyek ré szé re ki írt ál la mi pá -
lyá za to kon va ló rész vé telt. E for rá -
sok ból ké sőbb ter ve ink sze rint las -
sacs kán több fej lesz té si el kép ze lés is
meg va ló sul hat. 

Fon tos len ne az esz köz park mo -
der ni zá ci ó ja, gya ra pí tá sa, ál lo mány -
vé del mi szem pont ból pe dig szük ség
len ne anya köny vi ál lo má nyunk leg -
ré geb bi kö te te i nek res ta u rá lá sá ra. Az
anya köny vek kap csán nem ke rül he -
tő meg a di gi ta li zá lás kér dé se. Meg -
fe le lő pá lyá za ti hát tér mel lett ez is
sze re pel kö zép tá vú ter ve ink kö zött.
Sze ren csé re ez Győr ben gyűj te mé -
nyi  együtt mű kö dés  ke re té ben  is
meg va ló sít ha tó nak lát szik, így nem
szük sé ges sa ját di gi ta li zá ló mű hely
be ren de zé se.

Ren de zé si fel ada tok is fo lya mat ban
van nak, s las san a vé gé hez kö ze le dik
a le vél tá ri anyag nyil ván tar tá sá nak fe -
lül vizs gá la ta. Ezt kö ve tő en meg kez -
dőd het a könyv ál lo mány szá mí tó gé -
pes  fel dol go zá sa an nak ér de ké ben,
hogy a kö zel jö vő ben a ku ta tók in ter -
ne ten ke resz tül is tá jé ko zód has sa nak.

Írá som cí mé vel lap pan gó ér té ke -
ink re utal tam. Bí zom ab ban, hogy ez
az  is mer te tés  is  hoz zá já rul  ah hoz,

hogy az el kö vet ke ző évek ben ezek az
ér té kek  fel szín re  ke rül hes se nek,  s
az ér dek lő dők mi nél szé le sebb ré te -
ge i hez el jut has sa nak.
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Rovatgazda: Kovács Eleonóra

Tör tént, hogy a csák vá ri evan gé li kus
gyü le ke zet  gond no ka,  Bo kor Bé la
részt vett a rév fü lö pi pres bi ter kép -
zé sen. Ott – má sok mel lett – meg -
is mer ke dett  a Nóg rád me gyei  bá -
tony te re nyei gyü le ke zet egyik ak tív
pres bi te ré vel, aki so kat me sélt ne héz

kö rül mé nye ik ről, a gyü le ke zet és az
ott élő em be rek éle té ben ta pasz tal -
ha tó sze gény ség ről. 

Ka rá csony kö ze led té vel jött a hír,
hogy a nóg rá di gyü le ke zet idén már
nem tud se gít sé get nyúj ta ni azok nak
a rá szo ru lók nak sem, akik hez ad dig

min den év vé gén el jut tat tak va la mi -
lyen aján dé kot. Er re a hír re gond no -
kunk az egy ház köz ség ben, il let ve az
egész te le pü lé sen gyűj tést  in dí tott,
mely hez ké sőbb kap cso lód tak a szé -
kes fe hér vá ri és bo ko di evan gé li ku sok
is. Bo kor Bé la emel lett a pres bi ter -

kép zőn részt vet tek le ve le ző lis tá ján
is kör be kül dött egy fel hí vást, mely -
nek ered mé nye ként több hely ről ér -
ke zett pénz ado mány,  il let ve pos tai
cso mag Bá tony te re nyé re. Gyü le ke ze -
tünk ben, Csák vá ron ad ven ti kó rus -
ta lál ko zó val kö töt tük egy be a gyűj -

tést – a mint egy há rom száz fős hall -
ga tó ság ból szin te sen ki sem ér ke zett
üres kéz zel… 

Így  de cem ber  21-én  haj nal ban  a
gond nok el in dul ha tott a gyűj tés „ered -
mé nyé vel”:  mint egy  hét száz  ki lo -
gramm tar tós élel mi szer rel és száz ezer
fo rint pénz ado mánnyal. A bá tony te -
re nyei  gyü le ke zet  lel ké szé nek,  Su -
lyok An ná nak és fér jé nek, Kle nócz ky
Sán dor nak a se gít sé gé vel har minc öt
csa lád, ben nük kö zel száz gyer mek ré -
sze sül he tett köz vet le nül a jó kor jött se -
gít ség ből. Az ot ta ni gyü le ke zet ak tív
pres bi te re Gyur csó Nor bert volt, aki –
is mer ve a kö zös ség rá szo ru ló it – se -
gí tett a csa lá dok hoz el jut tat ni az élel -
mi sze re ket. Ő volt az is, aki a pénz -
ado mány ból  meg vá sá rol ta  a  fát,
amellyel a té li szü net ben egész nap
tud nak fű te ni ott, ahol egyéb ként hi -
de gek len né nek a kály hák.

A csák vá ri gyü le ke zet ben igyek -
szünk to vább gon dol ni és foly tat ni ezt
a kap cso la tot, mely től egé szen más
lett az idei ka rá csony vá rá sunk, ad -
ven tünk.

Ter ve ink  sze rint  feb ru ár  24-én
dél után  sze re tet ven dég ség  ke re té -
ben ve tí te nénk le az ado mány út ról
ké szült fo tó kat, és ek kor ha tá ro zunk
a to váb bi lé pé sek ről is, akár test vér-
gyü le ke ze ti  kap cso lat  lé te sí té sé ről.
Mind emel lett ma gam – mint ke rü -
le ti  fel ügye lő  –  a már ci u si  ke rü le ti
gyü le ke ze ti el nök sé gek kon fe ren ci -
á ján is sze ret ném na pi rend re tűz ni
ezt a té mát, hogy egy-egy te he tő sebb
du nán tú li gyü le ke zet ke res sen kap -
cso la tot va la me lyik ne he zebb sor sú
ha zai evan gé li kus kö zös ség gel.

Az ado má nyok cél ba jut ta tá sá ról és
ki osz tá sá ról ké pek Evan gé li kus élel mi -
szer ado mány Bá tony te re nyén cím -
mel a href.hu/x/j6r8 lin ken ta lál ha tók.
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Budavár,I.,Bécsikaputér de. 9. (úrv.) Bence Imre; de. 10. (német) Johannes
Erlbruch; de. 11. (úrv.) Bencéné Szabó Márta; du. fél 6. Vigassy Mihály római ka -
to li kus plébános; Fébé,II.,Hűvösvölgyiút193. de. 9.; Sarepta,II.,Modoriu.
6. de. 3/4 11. Sztojanovics András; Pesthidegkút,II.,Ördögároku.9. de. fél
10. (úrv.) Fodor Viktor; Csillaghegy–Békásmegyer,III.,Mezőu.12. de. 10. Fülöp
At tila; Óbuda,III.,DévaiBíróM.tér de. 10. Horváth Ferenc; Újpest,IV.,Lebs-
tückM.u.36–38. de. 10. Solymár Péter Tamás; Deáktér,V.,Deáktér4. de.
9. (úrv.) Gerőfiné dr. Brebovszky Éva; de. 11. (úrv., kan tátazenés istentisztelet)
Smi dé li usz Gábor; du. 6. (orgonazenés áhítat) Cselovszky Ferenc; Fasor,VII.,
Városligetifasor17. de. fél 10. (angol nyelvű, úrv.) Scott Ryll; de. 11. (úrv.) Aradi
György; Józsefváros,VIII.,Üllőiút24. de. fél 11. Románné Bol ba Márta; VIII.,
Rákócziút57/a de. 10. (szlovák) Gulácsiné Fabulya Hilda; VIII.,KarácsonyS.
u.31–33. de. 9. Románné Bolba Márta; Ferencváros,IX.,Gátu.2.(katolikus
templom) de. 11. (úrv., énekes liturgia) Koczor Tamás;  liturgus: Muntag Lő rinc;
Kőbánya,X.,Kápolnau.14. de. 10. Ben kó czy Péter; Kelenföld,XI.,Bocskai
út10. de. 8. (úrv.) dr. Blázy Árpád; de. fél 11. (úrv.) dr. Blázy Árpád; du. 6. (ves -
pe ra) dr. Blázy Árpádné; XI.,Németvölgyiút138. de. 9. (úrv.) dr. Blázy Ár pád -
né; Budagyöngye,XII.,SzilágyiE.fasor24. de. 9. (úrv.) Bencéné Szabó Már -
ta; Budahegyvidék,XII.,KékGolyóu.17. de. 10. (úrv.) Keczkó Szilvia; Angyal-
föld,XIII.,KassákLajosu.22. de. 10. Németh Tamás református lelkész; Zugló,
XIV.,Lőcseiút32. de. 11. (úrv.) Tamásy Tamásné; XIV.Gyarmatu.14. de. fél
10. Tamásy Ta más né; Pestújhely,XV.,Templomtér de. 10. (úrv.) Béres Ta más;
Rákospalota,XV.,Juhosutca28.(kistemplom) de. 10. Ponicsán Erzsébet; Rá-
kosszentmihály,XVI.,Hősöktere10–11. de. 10. Börönte Márta; Cinkota,XVI.,
Rózsalevélu.46. de. fél 11. Vető István; Mátyásföld,XVI.,Prodámu.24. de.
9. Vető István; Rákoshegy,XVII.,Tessediktér de. 9. Kovács Áron; Rákoske-
resztúr,XVII.,Pestiút111. de. fél 11. Kovács Áron; Rákoscsaba,XVII.,Péceli
út146. de. 9. Nagyné Szeker Éva; Rákosliget,XVII.,GózonGy.u. de. 11. Nagyné
Sze ker Éva; Pestszentlőrinc,XVIII.,Kossuthtér3. de. 10. dr. Korányi András;
Pestszentimre,XVIII.,Rákócziút83.(reformátustemplom) de. 8. dr. Ko rányi
And rás; Kispest,XIX.,Templomtér1. de. 10. Széll Bulcsú; XIX.,Hungáriaút
37. de. 8. Széll Bulcsú; Pesterzsébet,XX.,AdyE.u.89. de. 10. Győri János Sámuel;
Csepel,XXI.,Deáktér de. fél 11. Zólyomi Mátyás; Budafok,XXII.,Játéku.16.
de. 10. Hokker Zsolt; Budaörs,Szabadságút75. de. 10. Endreffy Géza; Pilis-
vörösvár(reformátustemplom) du. 2. (úrv.); Budakeszi,Főút155.(gyülekezeti
terem) de. fél 10. dr. Lacknerné Puskás Sára.
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Összeállította: Balla Mária

A Sch we i tzer-em lék év hang ver seny -
so ro za tá nak mind a két száz hely szí -
ne olyan temp lom, ahol a No bel-bé -
ke dí jas  evan gé li kus  or vos  egy kor
ma ga is adott or go na kon cer tet af ri -
kai kór há za tá mo ga tá sa cél já ból.

a köl csö nös tisz te let 
el en ged he tet len 
a glo ba li zált vi lág ban is
Jo a chim Ga uck, Né met or szág szö vet -
sé gi  el nö ke a meg nyi tó ün nep ség re
kül dött írá sos kö szön tő jé ben mél tat -
ta Al bert Sch we i tzer kor sza kos je len -
tő sé gét.  „Út ké szí tő  volt,  ne ki  kö -
szön het jük, hogy az ál ta lá nos or vo -
si el lá tás és a szo ci á lis gon dos ko dás
em be ri  alap jog  lett”  –  ír ta,  majd
hoz zá tet te: „A fe le ba rá ti szem lé let és
a  köl csö nös  tisz te let adás  esz mé je,
amely re Sch we i tzer egész éle té vel fel -
hív ta a fi gyel met, a glo ba li zált vi lág -
ban sem ke rül he tő meg.” 

A 100 év em ber ség mot tó val meg -
hir de tett jó té kony sá gi év véd nök sé gét
dr. Fried rich Sc hor lem mer evan gé li kus
teo ló gi ai pro fesszor vál lal ta.

Ör ven de tes, hogy a mo dern kom -
mu ni ká ci ós esz kö zök is részt vál lal -
nak a jó té kony sá gi év le bo nyo lí tá sá -
ból. A né met Al bert Sch we i tzer Köz -
pont web lap ján, va la mint az újon nan
in dí tott 100 év em ber ség la pon min -
den ak tu á lis in for má ci ót meg kap ha -
tunk a kon cer tek ről, elő adá sok ról, ki -
ál lí tá sok ról,  ün ne pé lyek ről,  pub li -
ká ci ók ról. Az  ala pos  elő ké szü le tek
után re mél he tő leg ered mé nyes lesz
a foly ta tás. 

Az 1913-ban ala pí tott lam ba ré néi
in téz mény – ak kor el ső ren den még
csak  lep ra kór ház  –  mai  fel újí tá si
költ sé gei  meg ha lad ják  az  öt mil lió
eu rót.  A  költ sé gek nek  ed dig  csak
tíz szá za lé ká ra van fe de zet. 

Az Al lensba chi Köz vé le mény-ku -
ta tó In té zet ada tai sze rint a né met la -
kos ság nak  mint egy  88%-a  is me ri
töb bé-ke vés bé Sch we i tzer ne vét és
mun kás sá gát, 26%-ának a pél da ké pei
kö zött is sze re pel. So kan em lé kez nek
az élet fel tét len és köl csö nös tisz te -
le té nek sch we i tze ri gon do la tá ra, a Jé -
zus éle té re vo nat ko zó ku ta tó mun ká -
já ra s fő ként ar ra, hogy ki vé te le sen
nagy te het sé ge volt az or go na já ték -
hoz, ko rá nak ki vá ló Bach-is me rő je,
va la mint ih le tett elő adó ja volt. Az is
so kak em lé ke ze té ben él, hogy Lam -
ba ré né ből  írt  til ta ko zó  le ve let  az
atom fegy ver-kí sér le tek el len, amely -
re  John F. Ken ne dy ame ri kai  el nök
sze mé lyes le vél ben re a gált. 

A jó té kony sá gi év ke re té ben or go -
na kon cer tek lesz nek pél dá ul a ber li -
ni,  a mag de bur gi,  a  hil des he i mi,  a
würz bur gi, a lim bur gi dóm ban. Pá -
rizs ban hús vét után egy tel jes he tet
szen tel nek az ak ci ó nak. Ess lin gen ben
jú ni us vé gén or go na éj sza kát tar ta nak
fo lya ma tos Bach-mu zsi ká val. Frank -
furt ban, Bra unsch weig ben, Kop pen -
há gá ban és Moszk vá ban több na pos
szim pó zi u mok ra ke rül sor.

eti ka, amely nap ról nap ra 
ak tu á li sabb lesz
Nem rég  ér de kes  in ter jút  kö zölt  az
evan gelisch.de in ter ne tes  egy há zi
hon lap Ein hard We ber rel, az Al bert
Sch we i tzer Né met Se gély szer ve zet

el nö ké vel. Sch we i tzer eti ká ja nap ról
nap ra ak tu á li sabb lesz – fo gal maz ta
meg az in ter jú alany. 

Sch we i tzer a He gyi be széd eti ká ját
akar ta át ül tet ni a min den na pi élet be,
Jé zust kö vet ve ezért hagy ta ott az ígé -
re tes  eu ró pai  pro fesszo ri  kar ri ert;
gyó gyí ta ni, se gí te ni in dult Af ri ká ba.
Ott is az egyen lí tői vi dék re, amely ön -
ma gá ban em ber pró bá ló az eu ró pa -
i ak szá má ra: ős er dő, tró pus. De ő úgy
ér tel mez te a val lást, mint amely sze -
rint  az  em ber  az  em be rért  van.
Schwei tzer nél  szó  és  tett  ab szo lút
mó don fed te egy mást. 

Lam ba ré né ben  ak ko ri ban  kez -
det le ge s  ál la po tok  ural kod tak,  az
or vo sok a misszi o ná ri u sok nak épí -
tett há zacs kák ban lak tak. Min dent
Schwe i tzer  fi nan szí ro zott.  Si ke res
köny vei nek, elő adá sa i nak tisz te let -
dí ját,  eu ró pai  és  ame ri kai or go na -
kon cert je i nek be vé te lét tel jes egé szé -
ben az af ri kai kór ház ra  for dí tot ta.
Pél dá ja so ka kat ösz tön zött ki sebb-
na gyobb ada ko zás ra, ado má nyo zás -
ra, szpon zo rá lás ra. A No bel-bé ke dí -
já val  já ró  össze get  is min de nes tül
Lam ba ré né nek ad ta.

a kul tú ra mély re pü lé sé nek oka
az eti ka hi á nya – 
a sch we i tze ri kré dó
Ön élet írá sá ból,  le ve le i ből  tud juk,
hogy már na gyon fi a ta lon el kez dett
töp ren ge ni  az  eu ró pai  kul tú rá ról.
1900-ban ki ala kult az a meg győ ző dé -
se, ame lyet az tán ké sőbb, az 1923-ban

ki adott kul túr fi lo zó fi á já nak el ső kö -
te te ele jén fo gal ma zott meg így: „A
kul tú ra mély re pü lé sé nek kor sza ká -
ban élünk, mi vel egy re in kább hi ány -
zik az eti ka.” 

Az ős er dő csend jé ben ju tott el a
fel is me ré sig, ame lyet az tán kor sza kos
eti kai  elv ként  is  meg fo gal ma zott:
Tisz te let adás az élet előtt! „Élet va -
gyok, mely él ni akar a töb bi élet tel
együtt –  ír ta –, amely  szin tén él ni
akar.” Ez a sch we i tze ri kré dó, hit val -
lás. In nen ki in dul va erő tel je sen bí rál -
ta a fi lo zó fi át, amely 1850-től ér zé kel -
he tő en  eti kai  vá ku u mot  te rem tett,
az az nem fog lal ko zott eti kai kér dé -
sek kel. Ezért mind na gyobb lett az
em be ri ség te rem tett vi lág gal szem -
be ni fe le lőt len sé ge. Ép pen az eti kai
hi á nyos sá gok mi att. 

Pon to san  ezt hi va tott pó tol ni  az
élet tisz te le té nek köz pon ti el ve gon -
dol ko dá sá ban és élet gya kor la tá ban.
És ezt az el vet nem csak az em be rek -

re, ha nem a tel jes élő vi lág ra is vo nat -
koz tat ta. Iga zi öko ló gi ai eti kát te rem -
tett, mi előtt még az em be ri ség rá éb -
redt vol na a kör nye zet vé del mi, ter mé -
szet vé del mi  fel ada tok  élet be  vá gó
fon tos sá gá ra. 

Sch we i tzer egész éle te és élet mű -
ve az ön zés, az ego iz mus el len pél dá -
ja volt. Az élet ér tel mét nem az ön -
épí tés ben, ön ma gunk gaz da gí tá sá ban,
ha nem a má sik em ber, a fe le ba rát se -
gí té sé ben, épí té sé ben, tá mo ga tá sá ban
is mer te fel és va ló sí tot ta meg. Más
val lá sok ban ezt élet szent ség nek ne -
ve zik. 

500 or go nis ta je lent ke zett, és 
a ga bo ni kor mány is „be in dult”
A Lam ba ré né meg se gí té sé re meg hir -
de tett év re már is so kan je lent kez tek.
Több mint öt száz or go nis ta irat ko zott
fel az elő adói lis tá ra, Eu ró pá ból, de más
kon ti nens ről is. Meg le pő és nagy sze -
rű ez az ered mény, meg biz ta tó is. 

A Sch we i tzer-év fő véd nö ke, Fried -
rich Sc hor lem mer evan gé li kus teo -
ló gus, aki ma ga is írt köny vet a nagy
el zá szi ról,  saj tó nyi lat ko za tá ban  rá -
mu ta tott: nem csak a gyűj tés ről, az
anya gi ak ról van szó, ha nem a hu ma -
ni tás, az em ber ség új ra ak ti vi zá lá sá -
ról, amely re a mai vi lág em be re i nek
is igen nagy szük sé gük van. 

A ga bo ni ál lam el nök, Ali Bon go On -
dim ba fo gad ta az Egye sült Ál la mok,
Svájc,  Fran cia or szág,  Né met or szág
Lam ba ré né-szak ér tő it, s meg ál la po -
dott ve lük az új já épí tés ben. Az el nök
és a de le gá ció tag jai is hang sú lyoz ták
a jó té kony sá gi év hasz nos sá gát Ga bon
és a kór ház szem pont já ból. 

Ga bon ban  is  lesz nek  ün nep sé -
gek, ezek re már most kor mány fő ket,
No bel-dí ja so kat,  or vo so kat,  pro -
fesszo ro kat, mű vé sze ket hív tak meg.
Lam ba ré né ben ké szül az új kon fe ren -
cia-köz pont, az ot ta ni or vo si ku ta tó -
köz pon tot bő ví tik. A hi va ta los ál la -

mi  ün nep ség so ro zat ra  Ga bon ban
jú li us  6–8.  kö zött  ke rül  sor,  el ső
ren den Lam ba ré né ben.

Azok a ne ves kor tár sak, akik  is -
mer ték Al bert Sch we i tzert, nem vé -
let le nül nyi lat koz tak ró la fel ső fok ban.
Né hány vé le ményt idé zünk. 

Win ston Chur chill: „Ő az em be ri -
es ség zse ni je.” 

Mar tin Lu ther King bap tis ta pré -
di ká tor, em ber jo gi har cos: „A  jö vő
nem ze dé ke ket  fog ja  ins pi rál ni.  A
tör té ne lem ben azon nagy vo na lú lel -
kek kö zé tar to zik, akik min dent a má -
sik em ber ja vá ra szen tel tek.” 

Al bert Eins tein: „Nem ta lál koz tam
még olyan em ber rel, aki ben a jó ság
és a szép ség utá ni vágy olyan tö ké le -
te sen  egye sült  vol na,  mint  Al bert
Sch we i tzer ben.” 

Ins pi rá ci ó já ra, em ber sé gé re, eti kus
gon dol ko dá sá ra, élet tisz te le té re ma
is va ló ban igen nagy szük ség len ne.

g Dr. Bé ke fy La jos 

Kétszázkoncert
aszázéveslambarénéikórházjavára

b 100évemberség –ezamottójaaberliniVilmoscsászáremléktemp-
lombanjanuár14-énünnepélyesenmegnyitott2013-asAlbertSchwei-
tzer-évnek.Az1875.január14-énazelzásziKaysersbergbenszületett
orvos,író,filozófus,teológus,orgonaművész,azistenáldottatehet-
ségű„nagyfehérdoktor”születésnapjánjelentettékbe,hogyazál-
talaszázévealapítottlambarénéikórházjavárakétszázjótékonysá-
gikoncertettartanakNémetországbanésszerteEurópában.

fel vé te l és tájékoztató a deák téri gimnáziumban
A De ák Té ri Evan gé li kus Gim ná zi um (1052 Bu da pest, Sü tő u. 1.) fel vé -
telt hir det nyolc osz tá lyos és négy osz tá lyos ta go za tá ra a 2013/2014-es tan -
év re  olyan,  je len leg  4.,  il let ve  8.  osz tá lyos  ke resz tyén  –  el ső sor ban
evan gé li kus – ta nu lók szá má ra, akik nek mind a ma ga tar tá suk, mind a
ta nul má nyi ered mé nyük jó. Kol lé gi u mi el he lye zést tu dunk biz to sí ta ni.
A je lent ke zé si la pot és mel lék le te it feb ru ár 11-ig kér jük el jut tat ni az is -
ko lá ba, le he tő leg sze mé lye sen.

A je lent ke zés sel kap cso la tos in for má ci ók el ér he tők az is ko la hon lap -
ján (www.de ak te ri.hu), vagy a fel vé te li el já rá sért fe le lős igaz ga tó he lyet -
tes től, Vic tor Mó ni ká tól kér he tők.

A 2013/2014-es tan év re fel vé te liz ni szán dé ko zó di á kok és szü le ik szá -
má ra feb ru ár 1-jén, pén te ken 16 óra kor meg is mé tel jük a 2012 szep tem -
be ré ben már egy szer meg tar tott fel vé te li tá jé koz ta tón kat. Ezen az al -
kal mon az in téz mény igaz ga tó ja szá mol be a szü lők nek is ko lánk mű -
kö dé sé ről, ha gyo má nya i ról és a fel vé te li rend szer ről, a gye re kek pe dig
di ák ja ink se gít sé gé vel is mer he tik meg az is ko lát. Sze re tet tel vár juk az
ér dek lő dő ta nu ló kat szü le ik kel együtt – el ső sor ban azo kat, akik le ma -
rad tak a szep tem be ri al ka lom ról.

H I R D E T É S

el nök ség ik ta tá sa a Bor sod-He ve si egy ház me gyé ben
„És ve zé rel té ged az Úr szün te len, meg elé gí ti lel ke det nagy szá raz ság ban
is, és csont ja i dat meg erő sí ti, és olyan le szel,
mint a meg ön tö zött kert, és mint víz for rás,
amely nek vi ze el nem fogy.” Ézs 58,11

A Bor sod-He ve si Egy ház me gye Köz gyű -
lé se tisz te let tel és sze re tet tel meg hív ja Önt
és ked ves csa lád ját az egy ház me gye meg vá -
lasz tott új el nök sé ge – Bu day Bar na bás es -
pe res és Gyu ris Mik lós egy ház me gyei fel -
ügye lő – be ik ta tá sá ra. Az is ten tisz te let feb -
ru ár 3-án, va sár nap dél után 3 óra kor kez dő dik az ar nó ti evan gé li kus temp -
lom ban. Utá na ün ne pi köz gyű lést és fo ga dást tar tunk. Az ige hir de tés és
a be ik ta tás szol gá la tát dr. Fa bi ny Ta más, a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
Egy ház Észa ki Egy ház ke rü le té nek püs pö ke vég zi. 

Cím: Bor sod-He ve si Egy ház me gye Es pe re si Hi va ta la, 3713 Ar nót, Pe -
tő fi Sán dor u. 96/a, bar na bas.bu day@lu the ran.hu

ek Me-köz gyű lés és kül misszi ói nap
Az Evan gé li kus Kül misszi ói Egye sü let (EK ME) Merd job bá ten ni a vi -
lá got! cím mel ren de zi meg köz gyű lé sét és kül misszi ói nap ját feb ru ár 23-
án, szom ba ton 10 és 16 óra kö zött a Bu da pest-De ák té ri evan gé li kus gyü -
le ke zet nagy ter mé ben (1052 Bu da pest, De ák tér 4.). 

Áhí ta tot tart Sze ve ré nyi Já nos evan gé li kus or szá gos misszi ói lel kész.
Elő adást tart dr. Do bos Ágos ton bé kés szent and rá si re for má tus lel ki pász -
tor Is ten cso dá la tos misszi ói ter ve a ge ne zis től a je le né se kig cím mel. Ke -
nyá ból ha za tér ve be szá mo lót tar t Bá lint né Kis Be á ta és Bá lint Zol tán
az or szág ban vég zett misszi ói szol gá la tuk ról.

Min den ér dek lő dőt sze re tet tel hí vunk és vá runk.

H I R D E T É S
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A nap pa li ból lá to gat ha tó a Ge ne zá ret-
tó (mai ne vén Ga li le ai-ten ger), ahol a
Bib lia sze rint Jé zus a ví zen járt, és le -
csen de sí tet te a vi hart. Ka per na um is
– me lyet a Bib lia Szent Pé ter ott ho -
ná nak tart – vár ja a lá to ga tó kat, s az
ar mag ed don hely szí ne ként is mert té
vált  Meg id do  he gyé nél  is  vir tu á lis
sé tát le het ten ni a Go og le Street View
se gít sé gé vel az in ter ne ten.

A ter mé szet ra jon gók a szá raz föld
leg mé lyebb pont já nak szá mí tó Holt-
ten ger part ján sé tál hat nak, a tör té ne -
lem  iránt  ér dek lő dők  pe dig  kö rül -
néz het nek az UNES CO ál tal a vi lág -
örök ség ré szé nek nyil vá ní tott Mamshit
és Shiv ta te rü le tén, de te het nek egy sé -
tát a vi lág egyik leg na gyobb ré gé szeti
te rü le te ként szá mon tar tott Bet She’an
Nem ze ti Park ban is. A nya ral ni vá gyók
meg néz he tik Ei lat ko rall zá to nyok kal
tar kí tott  ten ger part ját,  vagy  jár kál -
hat nak a fes tői Sa fed vá ro sá ban.

A Street View a vi lág negy ven négy
or szá gá nak össze sen  több mint há -
rom ezer vá ro sát mu tat ja be és te szi
bár ki szá má ra be jár ha tó vá az in ter ne -
ten. Amel lett, hogy jö vő be ni tu ris ták
és he lyi la ko sok éle tét te szi ké nyel me -
seb bé, kü lön le ges ga lé ri á i val a Street
View a vi lág ne he zen el ér he tő tá ja i ra
is el re pí ti az in ter ne te ző ket.

Vir tu á lis uta zás ra hív bár kit, aki ta -
lál koz na az Ant ark tisz ping vin je i vel,
vagy  kí ván csi  az  Észa ki-sark ra,  a
sváj ci Al pok ra, az óce á nok mé lyé re,

Ka li for nia nem ze ti park ja i ra, a NA -
SA  lé te sít mé nye i re  vagy  ép pen  az
Ama zo nas eső er de i re. Be jár ha tó vá
te szi a vi lág örök ség ré sze it, a Go ogle
Art Pro ject ré vén min den ki nek az ott -
ho ná ba hoz za a vi lág mű vé sze ti kin -
cse it, a bolt tu laj do no sok pe dig ven -
dég csa lo ga tás ra hasz nál hat ják az üz -
le tük ben ké ré sük re ké szí tett 360 fo -
kos pa no rá ma fo tó kat.

A Go og le mér nö kei fo lya ma to san
dol goz nak a Go og le-tér kép fej lesz té -
sén. A mun ka ered mé nye ként Ma -
gyar or szág kór há zai, egye te mi cam -
pu sai,  ide gen for gal mi  cél pont jai  s
az or szág leg na gyobb te me tői is ko -
ráb ban  nem  lá tott  rész le tes ség gel
és pon tos ság gal ke rül tek fel a Go ogle-
tér kép re (de cem ber óta már ez zel ta -
lál koz nak a hasz ná lók).

2007.  má jus  29-étől  ér he tő  el  a
Street View – ma gya rul „Ut ca kép” né -
zet – ma már kö zel öt ven (mú ze u mi
né zet tel együtt öt ven há rom) he lyen.
Kör pa no rá ma-fo tó kat  fel hasz nál va
az ut ca szint jén ki je lölt pon tok kö zött
le het mo zog ni, na gyí ta ni, for gat ni a
ké pet. A ké pe ken a sze mé lyi sé gi jo gok
vé del me mi att az ar cok és a rend szá -
mok nem is mer he tők fel. 

A Go og le új szol gál ta tá sa, hogy az
ön ként  je lent ke ző  cé gek  épü le té nek
bel se jé ről és mú ze u mok ról 360 fo kos
pa no rá ma ké pe ket ké szít, így a lá to ga -
tó ezek ben is kör be te kint het. 

d For rás: MTI

Ami kor a te rem tés tör té ne te ket a te -
rem tés vé de lem  kér dé sei  kap csán
idé zik fel, ak kor leg gyak rab ban két
ige hely re  hi vat koz nak,  me lyek kel
két, alap ve tő en kü lön bö ző ál lás pon -
tot igye kez nek alá tá masz ta ni. 

Egy részt a 19. szá zad má so dik fe -
lé re egyes kö rök ben nép sze rű vé vált
az a vé le ke dés, me lyet a ke resz tény -
ség kri ti ká ja ként is fo gal maz tak meg.
Az el ső te rem tés tör té net vé gén ka -
pott  is te ni  pa rancs  („…hó dít sá tok
meg a föl det. Ural kod ja tok a … föl -
dön moz gó min den élő lé nyen” –
1Móz  1,28)  ugyan is  sze rin tük  ép -
pen azt su gall ja, hogy az em be ri ség
az egész vi lá got a sa ját cél jai és ér -
de kei  ki szol gá lá sá ra  kap ta,  s
ezért a ke resz tény ség ta ní tá sa
– mely a kö zép kor ban meg -
kez dő dött nyu ga ti tech no ló -
gi ai fej lő dés alap ját is ad ta
– fe le lős a je len le gi öko ló -
gi ai krí zi sért. 

A  teo ló gu sok  leg gyak -
rab ban  az zal  vá la szol ják
meg  eze ket  a  kri ti ká kat,
hogy a hó dí tást és ural ko -
dást nem ön ké nyes, ön ző és
pusz tí tó mó don kell ér tel mez -
nünk,  ha nem úgy,  aho gyan  az
Új szö vet ség lap ja in is ol vas ha tunk
a sá fá rok ról, akik gon dos kod nak a rá -
juk bí zott föld ről, va gyon ról. A sá fár -
ság ilyen ér te lem ben nem az óko ri
ke le ti ural ko dók ra jel lem ző szi go rú
kor mány zást, erő sza kos le igá zást je -
len ti, ha nem sok kal in kább egy te rü -
let fe let ti ol tal ma zó gon dos ko dás ra,
egy nyá jat ve ze tő pász tor fi gyel mes
mun ká já ra utal.

Mind emel lett a két szó tel je sebb
meg ér té sé hez ér de mes meg néz nünk
az egész te rem tés tör té ne tet. Az el be -
szé lé sen  vé gig vo nul  Is ten  he lyes lő
sza va:  mind az,  amit  al ko tott,  jó.
Igen jó. Az ég bol ton el ren de zett égi -
tes tek, majd a vi ze ket, a le ve gőt és a
föl det be né pe sí tő élő lé nyek, kö zöt -
tük az em ber egy jó vi lág ban, har mó -
ni á ban és bé ké ben él het egy más sal.
Ez a vi lág har mo ni kus és  erő szak -

men tes! Így az el be szé lés vé gén ol va -
sott sza va kat is egy ilyen vi lág ban kel -
le ne ér te nünk és ér tel mez nünk. 

Va jon mi lyen hó dí tás ról és ural ko -
dás ról  szól hat  az  a  bib li ai  szö veg,
amely egy erő szak men tes vi lá got, a
bűn eset előt ti  ál la po tot  tart ja  szem
előtt? Va jon ho gyan néz het ki az a hó -
dí tás és ural ko dás, amely ben az Is ten,
em ber és ter mé szet kö zöt ti kap cso la -
tok még éde ni ál la pot ban van nak? Ak -
kor, ami kor a bűn eset lé nye ge, a Te -
rem tő vel  szem be ni  bi zal mat lan ság

még nem hat ja át sa ját sze mé lyün ket,
vá gya in kat,  hét köz nap ja in kat,  má -
sok hoz va ló vi szo nyu lá sun kat? 

Mai ta pasz ta la tunk más a vi lág ról.
Nem  mond hat juk,  hogy  erő szak -
men tes és min den ér te lem ben har mo -
ni kus  vi lág ban  élünk.  Ha  je len le gi
tu dá sunk  fé nyé ben  ol vas suk  a  te -
rem tés tör té net vé gén ka pott fel ada -
tun kat,  ak kor  ne héz  he lye sen  ér te -
nünk eze ket a sza va kat. S ha az ural -
ko dás és hó dí tás he lyes ér tel me zé sét
nem  tud juk  is  meg ha tá roz ni,  azt
még is  érez zük,  hogy  je len  ko runk
em be ri vi sel ke dé sé nek kri ti ká ját na -
gyon  erő sen  meg fo gal maz za  ez  a
bib li ai pa rancs. 

A te rem tés vé de lem té ma kö ré hez
gyak ran idé zett má sik ige he lyet a má -
so dik  te rem tés tör té net ben  ol vas -
hat juk: „És fog ta az Úr is ten az em -
bert, el he lyez te az Éden kert jé ben,
hogy azt mű vel je és őriz ze.”  (1Móz
2,15) A mű ve lés és őr zés fel ada ta jól
kap cso ló dik a sá fár sze re pé hez, ezért
gyak ran idé zik együtt a két te rem tés -
tör té net mon da tát a sá fár ság ké pé -
nek ki ala kí tá sá hoz. 

De  mi lyen  is  le het  az  erő szak -
men tes  mű ve lés  és  őr zés?  Er re  a
kér dés re min den ősi kul tú rá nak van
sa ját vá la sza. Az észak-ame ri kai in -
di á nok pél dá ul úgy tart ják, hogy a

föl det csak leg fel jebb hat kü velyk
mé lyen sza bad fel ás ni, hogy ne

te gye nek kárt ben ne. Más né -
pek nél  –  így  az  Ószö vet ség
lap ja in az el en ge dés évé nek
be ve ze té sé vel is – a ve tés -
for gót al kal maz ták a  föld
pi hen te té sé re, a ter mő föld
ki zsák má nyo lá sá nak el ke -
rü lé se ér de ké ben. 

Va jon ma, ami kor egy re
több er dőt ir tunk ki azért,

hogy még több ter mő föl det
„ké szít sünk”  ma gunk nak,  s

ami kor a vi lág ter mő ta la ja el ké -
pesz tő mér ték ben ero dá ló dik, gon -

do lunk-e ar ra, hogy nem csak mű vel -
nünk, de őriz nünk is kell a föl det?
Hogy  nem csak  ter mel nünk  és  fo -
gyasz ta nunk kell ró la, de hagy nunk
is kell pi hen ni, és kell tud nunk vá ra -
koz ni? Hogy nemcsak az elő ál lí tás és
a  fo gyasz tás  a  fel ada tunk,  ha nem
épp annyi ra a vá ra ko zás és a meg őr -
zés is?

Ne héz  meg ta nul nunk  vár ni.  A
föld del va ló szo ros kap cso lat tól ki csit
el tá vo lo dott  tár sa dal munk ban nem
annyi ra a  té li  idő szak el múl tá ra s a
föld del va ló ak tí vabb kap cso lat be kö -
szön té re  kell  meg ta nul nunk  vár ni,
ha nem a min den na pi fo lya ma tos fo -
gyasz tá sunk so rán kell el gon dol koz -
nunk a hó dí tás, az ural ko dás, a mű -
ve lés és az őr zés ere de ti fel ada tá ról. 

g Ko dá csy-Si mon Esz ter

Teremtésvédelemkezdetben
b „Anya,hányatkellmégaludniahhoz,hogyújraelültethessükaku-
koricaszemeketakertünkben?”Négyévesgyermekemszámára,úgy
látszik,emlékezetesélménytjelentettatavalytavasszalelvetettnö-
vény,amelykiskonyhakertünkbenalegalapvetőbbzöldségekmellett
kapottegykevéshelyet.Nemvoltegyszerűelmagyaráznom,hogya
hátralévőmintegyszáznapmárnemisolyansokidő.Addigpedigegy
kicsitmégvárnunkkell.Mindannyiunknaknehezéreesiktürelemmel
fordulniateremtettvilághoz,növényekhez,állatokhoz,embertársa-
inkhozéssajátmagunkhoz.
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Megrendelőlap
EzennelmegrendelemazEvangélikusÉletet

negyed évre: 3575 fo rin tért              fél év re: 7150 fo rin tért              egy év re: 14 300 fo rin tért

Megrendelő neve és címe:

Kézbesítési név és cím:
(ajándék előfizetés esetén)

Afentielőfizetésidíjakbelföldre(illetveRomániaésSzlovákiaterületén)érvényesek!

Kér jük, a szel vényt NYOM TA TOTT NAGY BE TŰK KEL tölt se ki, és küld je vissza az aláb bi cím re:
EvangélikusÉletszerkesztősége,1085Budapest,Üllőiút24.
(A bo rí ték ra szí ves ked jék rá ír ni: „Elő fi ze tés”.)
A szel vényt az 1/486-1195-ös fax szám ra is el küld he ti.

Kér jük, hogy eset le ges kér dé se i vel, az elő fi ze tés sel kap cso la tos prob lé má i val ke res se
szerkesztőségünket az 1/317-1108-as vagy a 20/824-5519-es te le fon szá mon.
Elő fi ze tés sel kap cso la tos e-ma il jét az elofizetes@evelet.hu cím re küld he ti el.

AJÁNDÉKOZZON EVANGÉLIKUS ÉLETET!

üz enet az ar ar átról

Rovatgazda: Jerabek-Cserepes Csilla
ararat@lutheran.hu

Bibliaihelyszínek
aStreetView-n

b Azarmageddonhelyszínét,aGenezáret-tavat–aholJézusavízenjárt
–éstovábbibibliaihelyszíneket,avilágörökségrészéneknyilvánított
izraelivárosokatésnépszerűüdülőhelyeketjárhatbemostantólbár-
kiaGoogleStreetView-n.

A  34.  né met pro tes táns egy há zi na po kat
(Kirchen tag) 2013. má jus 1–5. kö zött ren de zik
meg Ham burg ban. A ko ráb bi évek től el té rő en
a he lyek kor lát lan szám ban áll nak ren del ke zés -
re. A rész vé te li díj ke let-kö zép-eu ró pai részt -
ve vők nek 24 eu ró. Az utat min den ki ma ga szer -
ve zi, de egy há zunk rész le ges úti költ ség-tá mo -
ga tást tud ad ni a ké rel me zők nek.

Idén min den ki nek ön ál ló an kell je lent kez nie
in ter ne ten ke resz tül, ahon nan le tölt he tő a je lent -
ke zé si for ma nyom tat vány nem zet kö zi ven dé gek -
nek (für in ter na ti o nale Gäs te).Fon tos, hogy ezen
a  nyom tat vá nyon  je lent kez ze nek  a  ma gyar
részt ve vők is. El ér he tő: www.kirchen tag.de/be-
in vol ved/re g istra ti on/re g istra ti on-se lect.html.

Kér jük, hogy a Tic kets fel irat nál a För der -
kar te cím szót  je löl jék be. A szál lás nál (Un -

terbrin gung) vagy pri vát, vagy kö zös sé gi (tor -
na te rem)  szál lást  ér de mes  be je löl ni,  ezért
ne künk nem kell fi zet ni, de a köz le mény be ír -
ják be né met vagy an gol nyel ven: kér jük a szál -
lás dí jat el en ged ni.

A  nyom tat vány  ki töl té sé re  vo nat ko zó  to -
váb bi ta ná cso kat az Evan gé li kus.hu hon la pon
meg ta lál ják. Aki nem bol do gul az on-line je lent -
ke zés sel, an nak egy há zunk öku me ni kus és kül -
ügyi osz tá lyá nak mun ka tár sai elő ze tes idő pont-
egyez te tés után szí ve sen se gí te nek. El ér he tők a
ku lugy@lu the ran.hu e-mail cí men vagy a 20/620-
3751 és a 20/824-9703 flot tás szá mo kon. 

Je lent ke zé si ha tár idő szál lás igény lé se ese -
tén:  2013.  feb ru ár  15.  To váb bi  in for má ció  a
www.kirchen tag.de/da bei-se in.html hon la pon
ta lál ha tó.

H I R D E T É S

kirchen tag 2013 – Ham burg

köszöntés
Sze pe si Ist ván nét, Gi zi né nit a si ká to ri és a veszp rém var sá nyi gyü le ke ze t kö szön ti szá za dik szü -
le té snap ja al kal má ból. Kö szö nik a sok sze re te tet, amelyet kap tak tő le.

Gi zi né ni 1913. ja nu ár 25-én szü le tett. A fér je negy ven évig volt a gyü le ke zet hű sé ges lel ké -
sze, ő pe dig ma gyar–tör té ne lem sza kos ta nár ként ta ní tot ta az is ko lá so kat.
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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 (harangjátékokat is) a ha ran gok kal
kap cso la tos bár mely mun ká hoz.

harangontes.hu–harangontode.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.

 e 2013. január 27.  Evangélikus Élet

evangélikus élet – A Magyarországi Evangélikus Egyház hetilapja
E-mail:evelet@lutheran.hu. • EvÉleton-line: www.evangelikuselet.hu. • Hirdetésfelvétel: hirdetes@evelet.hu.
Előfizetés: elofizetes@evelet.hu. • Szerkesztőség: 1085 Bu da pest, Ül lői út 24. Tel.: 1/317-1108, 20/824-5519; fax: 1/486-1195.
Szerkesztőségititkár(előfizetési és hirdetési ügyek referense): Balla Mária (maria.balla@lu the ran.hu). 
Főszerkesztő: T. Pin tér Ká roly (ka roly.pin ter@lu the ran.hu). 
Olvasószerkesztő: Dob so nyi Sán dor (san dor.dob so nyi@lu the ran.hu). Korrektor: Fedor Sára (sara.fedor@lutheran.hu). 
Tervezőszerkesztő/EvÉleton-line: Nagy Ben ce (bence.nagy@gmail.com). Tördelőszerkesztő: Károly György Tamás
(evelet@kgyt.hu). Munkatárs:Kinyik Anita (kinyik.anita@lutheran.hu).Rovatvezetők: dr. Ecsedi Zsuzsa – Cantate
(ezsu@lutheran.hu), Ken deh K. Pé ter – Oratio oecume ni ca (pe ter.ken deh@lu the ran.hu), Véghe lyi An tal – A va sár nap igé je
(antal.veg he lyi@lu the ran.hu). Szerkesztőbizottság: Adámi Mária, B. Walkó György, dr. Fabiny Tamás, Horváth-Hegyi
Áron, Kendeh K. Péter, Kiss Miklós, Orosz Gábor Viktor, Prőhle Gergely, Radosné Lengyel Anna, T. Pintér Károly.

KiadjaaLutherKiadó (ki ado@lu the ran.hu), 1085 Bu da pest, Ül lői út 24. Tel.: 1/317-5478, 1/486-1228, 20/824-5518; 
fax: 1/486-1229. Felelőskiadó: Ken deh K. Pé ter (pe ter.ken deh@lu the ran.hu). Nyomdaielőállítás: Konsilo Kft. (1022 Budapest, 
Tapolcsányi u. 6.). Felelős vezető: Nagy Zoltán. Árusítja a ki adó. Terjeszti a MediaLOG Zrt. Terjesztésiügyekben
reklamáció a MédiaLOG ingyenes telefonszámán: +36-80/106-000 és a Luther Kiadónál. • IN DEX 25 211, ISSN 0133-1302.

Elő fi zet he tő köz vet le nül a ki adó nál vagy pos ta utal vá nyon. Az elő fi ze té si díj bel föl dön (illetve Románia és Szlovákia
területén) ne gyed év re 3575 Ft, fél év re 7150 Ft, egy év re 14 300 Ft, európai országba egy évre 48 100 Ft (172 euró), egyéb
külföldi országba egy évre 56 320 Ft (201 euró). Csak a min den hó nap 15-ig be ér ke ző le mon dá so kat tud juk az azt kö ve tő
hó nap el se jé vel regisztrálni, el len ke ző eset ben még egy hó na pig jár az új ság. Be kül dött kéz ira to kat nem őr zünk meg és nem
kül dünk vissza. Az adott lap szám ba szánt kéz ira to kat a meg elő ző hét csü tör tö ké ig kér jük le ad ni! A hét fő dél utá ni lap zár ta kor
ki zá ró lag a hét  vé gi ese mé nyek kel össze füg gő (és a szer kesz tő ség gel elő ze te sen egyez te tett) írá so kat tud juk fi gye lem be ven ni.
Az e-ma il ben küldendő kéziratokat az eve let@lu the ran.hu, a hirdetéseket a hirdetes@evelet.hu címre várjuk.

VASÁRNAP

5.20/M1
Hajnali gondolatok
Adakozó öröm
6.00/Bartókrádió
Muzsikáló reggel
Vasárnapi orgonamuzsika
7.35/DunaTv
Világ-Nézet
Püspökkenyér
8.30/RégióRádió1485–
AM1485kHz
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
10.30/M1
Baptista ifjúsági műsor
10.30/DunaTv
Határtalanul magyar
Aki mondja... – Tőkés László
20.15/M1
Gettómilliomos
(angol–amerikai filmdráma,
2008)

HÉTFŐ

9.30/DunaTv
Élő egyház (vallási híradó)
10.00/DunaTv
Isten kezében
12.05/Bartókrádió
Az I Barocchisiti
hangversenye Antonio
Caldara műveiből
Mennybemenetel ünnepe –
offertórium
13.30/Kossuthrádió
Erős vár a mi Istenünk!
Az evangélikus egyház félórája
23.00/Bartókrádió
Live Jazz
Bobby McFerrin (ének) 
és Chick Corea (zongora)
koncertje
23.00/Rádió17(Budapest)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(www.radio17.hu)

KEDD

5.20/M1
Hajnali gondolatok
,,...aki hallgatja és megtartja
az én beszédemet...’’
10.10/DunaTv
Századfordító magyarok
László Gyula történész
14.00/Bartókrádió
A hét zeneszerzője: 
Giovanni Battista Pergolesi
Dixit Dominus
18.45/M2
A kockásfülű nyúl
(magyar rajzfilmsorozat)
20.00/CorvinusRádió
(Sopron)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(www.corvinusradio.hu)
20.25/DunaWorld
A rejtélyes XX. század
Kun Miklós történész műsora

SZERDA

11.40/DunaTv
Magyar történelmi
arcképcsarnok
(magyar ismeretterjesztő
sorozat)
Görgey Artúr
13.30/Kossuthrádió
,,Tebenned bíztunk 
eleitől fogva...’’
A református egyház félórája
15.55/HBO
70. Golden Globe-átadás
Vágott változat
19.43/Kossuthrádió
Weöres Sándor versei 
Sebő Ferenc megzenésítésében
19.45/DunaTv
Eszmélet – 
Epizódok József Attila életéből
(magyar tévéfilmsorozat)
23.15/PaxTv
Schweitzer József
(portréfilm)

CSÜTÖRTÖK

8.35/DunaTv
Lyukasóra (irodalmi műsor)
11.10/DunaTv
Kerekek és lépések
(magyar ismeretterjesztő
sorozat)
A Kiskunságban
12.05/Bartókrádió
A Győri Filharmonikus
Zenekar és a Magyar 
Állami Énekkar 
Kodály-hangversenye
Budavári Te Deum
14.06/Kossuthrádió
Arcvonások
Gyarmati Dezső
háromszoros 
olimpiai bajnok vízilabdázó
18.30/M1
Beugró (szituációs játék)
21.00/DunaTv
Prima primavera
(angol–bolgár–holland–
magyar játékfilm, 2008) (87’)

PÉNTEK

9.30/DunaWorld
Magyar elsők
(magyar ismeretterjesztő
sorozat)
Az első magyar 
művészeti iskola
9.50/DunaTv
Erdélyi történetek
(magyar dokumentumfilm-
sorozat)
Rendületlenül
11.25/AgnusRádió
(Kolozsvár)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(www.agnusradio.ro)
14.00/Bartókrádió
A hét zeneszerzője: 
Giovanni Battista Pergolesi
Stabat Mater
22.10/DunaTv
Mombasába, retúrjegy nélkül
(finn játékfilm, 2002) (84’)

SZOMBAT

8.25/DunaTv
Élő egyház (vallási híradó)
8.55/DunaTv
Isten kezében
9.30/Rádió17(Budapest)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(www.radio17.hu, 
ismétlés: 23.00)
13.32/Bartókrádió
Bartók Béla XXV. nemzetközi
kórusverseny 2012
Kákonyi Árpád: 151. zsoltár
18.05/Kossuthrádió
Az én muzsikám – 
portré népzenével
Szokolay Dongó Balázs
20.15/M1
A Dal 2013
1. elődöntő
22.30/DunaTv
Napok, évek, évszázadok
Tőkéczki László műsora

VASÁRNAP

8.00/CivilRádió(Budapest)
Lélekhangoló 
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(www.civilradio.hu, 
ismétlés: 22.00)
9.05/Bartókrádió
Hang-fogó
Benne:
Bach: Jesus schläft, was soll
ich hoffen (81. kantáta)
10.10/M1
Nagy magyar reformátorok
10.45/MezzoTv
Bach: Magnificat
10.55/M1
Baptista ifjúsági műsor
20.50/DunaTv
Az én XX. századom
(magyar játékfilm, 1989) (99’)
23.45/M1
MüpArt-koncertek
Benne:
Händel: Dixit Dominus

VASáRNApTÓLVASáRNApIg
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból január 27-étől február 3-áig

va sár nap (ja nu ár 27.)
Jé zus pe dig így fe lelt: „Aki az eke szar vá ra te szi a ke zét, és hát ra te kint, nem al -
kal mas az Is ten or szá gá ra.” Lk 9,62 (Jer 4,3b; Mt 20,1–16; 1Kor 9,24–27; Zsolt
18,1–20) Min den au tó pá lyán van le he tő ség ar ra, hogy adott pon ton le hajt sunk,
és vissza fe lé in dul junk el né hány ka nyar, hu rok meg té te le után. Ha rossz irány -
ba in dul tunk, kor ri gál ha tunk. Vagy ha meg gon dol tuk ma gun kat. A meg té rés után,
ha va la ki hát ra ka csin gat, fáj lal ja, amit ma ga mö gött ha gyott, ka nyart, hur kot akar
le ír ni, hogy egy ki csit még vissza fe lé is men jen, vagy tit kos ös vé nye ket akar ki -
pró bál ni, de köz ben azért elő re is ha lad ni – nos, ezt nem le het. De le het Jé zus -
ra néz ve, egye ne sen elő re, úgy, hogy köz ben ő ma ga jön ve lünk az úton… 

Hét fő (ja nu ár 28.)
Jé zus ezt mond ta a vak nak: „Láss! A hi ted meg tar tott.” És azon nal meg jött
a sze me vi lá ga, és kö vet te őt, di cső ít ve az Is tent. Lk 18,42–43a (Zsolt 40,4a;
Lk 19,1–10; Lk 7,11–17) Re mé nyik Sán dor tól az egyik ked venc vers so rom ez:
„De más nap reg gel Jé zus ar ra jött.” A vers, A Bet hes da part ján fel ka va ró an
szép – és itt vég ző dik. Az élet pe dig itt kez dő dik. Le gyek akár „je ri kói vak”,
akár „Bet hes da-par ti be teg”, ami kor Jé zus „ar ra jön”, meg gyó gyu lok. Lát ni
és hal la ni, moz dul ni, el in dul ni, örül ni, al kot ni, ten ni, pi hen ni, há lát ad ni, re -
mény ked ni, vi gasz tal ni tu dok. Ve le és ál ta la min den le het sé ges. 

kedd (ja nu ár 29.)
Is ten van ve led min den ben, amit cse lek szel. 1Móz 21,22b (1Thessz 5,28; Zsid
12,12–17; Lk 7,18–23) Éle tünk je len tős és je len ték te len ese mé nyei köz ben gon -
do lunk-e ar ra, hogy Is ten ve lünk le gyen a dön té se ink ben, elé tár juk-e di lem -
má in kat? Kér jük-e, hogy ve lünk le gyen a kö vet ke ző lé pé sek nél? Akar juk-e? Az
em ber gyak ran épp hogy nem akar ja őt be von ni, el rej tő zik elő le, és nél kü le akar
„bol do gul ni”. A lel ki is me re tün kön ke resz tül azon ban meg szó lal, ami kor ál tat -
juk ma gun kat az zal, hogy mi „he lyes, éssze rű”. Is ten sza vá ra kell hall gat nunk
ak kor is, ha az nem egye zik a mi el kép ze lé se ink kel, ha nem tet sző vagy nem
kel le mes. Is ten a leg főbb jót akar ja ne künk. Ne nél kü le, ve le cse le ked jünk.

Szer da (ja nu ár 30.)
Ugyan ki vagy te, em ber, hogy per be szállsz az Is ten nel? Róm 9,20a (Jób 9,4;
Mt 10,40–42; Lk 7,24–35) Per ben áll ni az Is ten nel – mi lyen ret te ne tes be le -
gon dol ni is, hogy ezt tesszük, és mi lyen so kan pe re lünk még is Atyánk kal. Pe -
re lünk, mert em be rek va gyunk, és oly ne héz alá za tos nak len nünk… Is ten
ugyan ak kor nem azt vár ja, hogy hall gas sunk, ha nem hogy a leg tel je sebb gyer -
me ki bi za lom mal for dul junk hoz zá. Ha fáj, ne dac cal, ne „per rel”, ha nem az
ir gal má ba és vég te len sze re te té be ve tett hit tel tár juk fel azt, ami bánt. Jé zus
ál tal úgy me he tünk, és úgy szól ha tunk hoz zá, ahogy ad dig so ha sen ki nem
te het te. Is ten le ha jolt hoz zánk, és te nye ré be vett. 

Csü tör tök (ja nu ár 31.)
Az an gyal ezt mond ta Má ri á nak: „Íme, fo gansz mé hed ben, és fi út szülsz, akit
ne vezz Jé zus nak, ő pe dig ural ko dik a Já kób há zán örök ké, és ural ko dá sá nak nem
lesz vé ge.” Lk 1,31.33 (Jer 10,10a; 1Kor 3,/1–3/4–8; Lk 7,36–8,3) Az ün nep előtt
nagy port ka vart egy in ter ne ten lát ha tó kis film, amely ben a ka rá cso nyi tör té -
net mo dern fel dol go zá sát ké szí tet ték el A fiú cím mel. Le het a fil met ele mez -
ni pró és kont ra – tény, hogy a meg vál tó Jé zus föl di ér ke zé se ko ránt sem volt
olyan, mint ahogy azt vár ták, óhaj tot ták vol na, ahogy a „nagy könyv ben” em -
be ri ésszel ezt bár ki meg ír ta vol na. Há la Is ten nek, a tör té ne lem leg fon to sabb
szü le tés tör té ne te nem em be ri „for ga tó könyv”, okos ko dás és mér le ge lés alap -
ján ment vég be… Le het fel há bo rod ni, ítél kez ni, le het ki ne vet ni vagy gú nyo lód -
ni, ám a tisz ta szí vű be fo ga dás, a hó do lás és a szív ből fa ka dó öröm a vi lág Meg -
vál tó já nak jöt té re em be rek vég te len so rát tet te már új em ber ré, meg vál tot tá. 

pén tek (feb ru ár 1.)
Jaj azok nak, akik böl csek nek kép ze lik ma gu kat, és ma gu kat tart ják okos nak.
Ézs 5,21 (Kol 2,3; Jn 2,13–22; Lk 8,4–15) A Szent írás ból, pél dá ul A pél da be -
szé dek és A pré di ká tor köny vé ből tud juk: a böl cses ség egyet len iga zi for rá -
sa a te rem tő Is ten. Az ő fé lel me pe dig az a böl cses ség, amely re min den ha -
lan dó em ber nek tö re ked nie kell (Zsolt 111,10). A fent ről kért és meg ka pott
böl cses ség bir to ká ban az em ber egy részt job ban fel is me ri sa ját kor lá ta it, és
ugyan ak kor egy re alá za to sab ban te kint szét a te rem tett vi lág ban, és di cső -
í ti an nak al ko tó ját. A böl cses ség nem csak tu dást, alá za tot, meg újult lá tást
ad, ha nem szív bé li bol dog sá got is. Is ten ke zé ben tud va ma gát a bölcs em -
ber iga zán ki tel je sed het, és éle te ál dás sá vál hat má sok szá má ra is.

Szom bat (feb ru ár 2.)
Az Is ten pe dig nem a hol tak Is te ne, ha nem az élő ké. Mert az ő szá má ra min -
den ki él. Lk 20,38 (Dán 12,2; 1Kor 1,26–31; Lk 8,16–18) A ha lál lal ne künk, élők -
nek ta lán töb bet kelle ne fog lal koz nunk, hogy ami kor el jön az a nap, ami kor
meg kell áll nunk sze ret tünk ko por só ja mel lett, és el kell őt en ged nünk, ne ér -
jen ben nün ket vá rat la nul… A gyász ugyan is évek re ké pes tes tün ket-lel kün -
ket be bo rí ta ni a fáj da lom hul lá ma i val. Csak az a hit, amely Is ten be ka pasz ko -
dik, ké pes tény le ges meg nyug vást és a se bek gyó gyu lá sát el in dí ta ni, vég hez -
vin ni. Nem utó lag kel le ne csu pán ol vas ni, ke res ni a vá laszt a mi ért re, hi szen
a Szent írás eb ben a leg ne he zebb kér dés ben vi lá gos, erőt adó, vi gasz ta ló ta ní -
tást ad. Is ten az élők Is te ne – te hát aki át megy, az is az ő ke zé ben van, és az
is, aki még itt ma radt.

g Kő há ti Dó ra
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a lep ra misszió
tisztújí tó nagy gyű lé se

A  lep rá sok  vi lág nap ján,  ja nu ár
27-én 16 órakor ün ne pi ren dez -
vényt  és  tiszt újí tó  nagy gyű lést
tart a Lep ra misszió a Budapest
VI II. ke rü let, Sa lét rom u. 5. alatti
re for má tus temp lom ban. Sze re -
tet tel vár ják a misszió mun ka tár -
sa it, tá mo ga tó it és az ér dek lő dő -
ket. (A hely szín meg kö ze lít he tő a
4-es, 6-os vil la mos Rá kó czi té ri
meg ál ló já tól gya log.)

ke resz tény ér tel mi sé gi fó rum
A Ke resz tény Ér tel mi sé gi Fó rum kö vet ke ző al kal mán a bu da hegy vi dé -
ki evan gé li kus temp lom ban (Bu da pest XII. ker., Kék Go lyó u. 17.) ja nu -
ár 28-án, hét főn 18.30-kor Egyes fél re ál lí tott egy há zi em be rek – egy el -
fe lej tett evan gé li kus teo ló gi ai pro fesszor, dr. Fer di nánd Ist ván cím mel Sze -
me rei Já nos du nán tú li evan gé li kus püs pök tart elő adást.

H I R D E T É S

nyug dí jas lel kész -
családok ta lál ko zó ja

A nyug dí jas lel kész csa lá dok feb ru -
ár 1-jén fél tíz kor tart ják össze jö -
ve te lü ket a De ák té ren. Az áhí ta -
tot Ke ve há zi Lász ló tart ja. Sze re -
tet tel vár juk az ér dek lő dő ket.

An go lul jól tu dó fi a ta lok (18–30
év) je lent ke zé sét vár ják ja nu ár 31-
ig, akik jú li us 1–8. kö zött se géd -
kez né nek az Eu ró pai Egy há zak
Kon fe ren ci á ja bu da pes ti  nagy -
gyű lé sé nek le bo nyo lí tá sá ban.

Je lent ke zés egy há zi aján lás sal
és fény ké pes élet rajz zal a CEC As -
semb ly@cec-kek.org cí men. 

Le tölt he tő űr lap: href.hu/x/j71a

H I R D E T É S

APRÓHIRDETÉS

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

EvangélikusélEt.élEd.élEd?


