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„A na ci o na liz mus ke resz tyén ség ál tal át for mált tar tal ma 
nem zet hez tar to zást, sors kö zös sé get, iden ti tást, fe le lős sé get je lent.
Min den kri ti kánk el le né re az EU egye dül ál ló le he tő sé get kí nál, 
mi vel a köl csö nös gyű löl kö dés te rü le té nek, az az Kö zép-Eu ró pá nak
a né pei az épí tő együtt mű kö dés út já ra lép tek.”

A Trianon-seb gyógyulása felé f 4. oldal

„Ki fúj juk ma gunk ból 
az »ün ne pi fá radt sá got«, 
és az ün nep han gu la tát is 
egy re in kább el tol juk 
ma gunk tól.”
Ünnepi leszerelkezés f 3. oldal

A Dé li Evan gé li kus Egy ház ke rü let el -
nök sé ge – Gáncs Pé ter püs pök és Ra -
dos né Len gyel An na fel ügye lő – az öku -
me ni kus ima hét zá ró nap ján Tót kom -
lós ra lá to ga tott. Elő ször a gyü le ke zet
pres bi té ri u má val  ta lál koz tak,  majd
át te kin tet ték a gyü le ke -
zet épí tés, va la mint az in -
téz mé nyek (óvo da, sze re -
tet szol gá lat) mű kö dé sé -
nek gond ja it és örö me it.

A pres bi te ri ülést öku -
me ni kus  is ten tisz te let
kö ve t te, amely nek ke re -
té ben a püs pök evan gé -
li kus ká pol ná vá szen tel -
te  a  ko ráb ban  bap tis ta
ima ház ként szol gá ló, de
az utób bi  évek ben már
hasz ná la ton kí vü li épü le -
tet, ame lyet a Tót kom lósi Evan gé li kus
Egy ház köz ség meg vá sá rolt a Ma gyar -
or szá gi Bap tis ta Egy ház tól. 

A zsú fo lá sig  telt ká pol ná ban együtt
szol gál tak a test vér egy há zak pász to -
rai: Kiss Ti bor Pé ter, a Kö rös-vi dé ki
Bap tis ta Egy ház ke rü let el nö ke, Nagy
Fe renc ró mai  ka to li kus  plé bá nos,
Lap is Zsu zsan na re for má tus  lel ki -

pász tor, va la mint Lá zár Zsolt, a Nyu -
gat-bé ké si Evan gé li kus Egy ház me gye
es pe re se, Unyi Ani kó be osz tott lel -
kész és a há zi gaz da, Szpi sák At ti la
pa ró kus, aki rész ben szlo vá kul vé gez -
te a li tur gi át.

Ige hir de té sé ben Gáncs Pé ter hang -
sú lyoz ta, hogy ami ként az ima nyol -
cad utol só nap já val nem fe je ző dik be
a kö zös imád ko zás és az öku me ni kus
együtt mun kál ko dás szol gá la ta, úgy
a fel szen telt ká pol ná ban is to vább fo -
lyik az Is ten nel és egy más sal va ló kö -
zös ség épí té se. 

g Nagy And rás fel vé te le

Imaheti ká pol na szen te lés 
Tót kom ló son

A szeretetmunkás f 5. oldal
Kölcsey-verseny Orosházán f 6. oldal
190 éves a „nemzeti imádságunk” f 6. oldal
Luther-konferencia f 7–10. oldal
Evangélikus borlovagrend? f 13. oldal
„Első bálozó” evangélikus iskola… f 15. oldal

„Va la ki min dig a meg szo kott he lyé re 
kí sé ri va sár na pon ként a temp lom ban,
majd mel lé he lye zi a Braille-írá sos 
éne kes könyv kö te te it.”

Támaszom az Isten – Találkozás 
Farkas Mátyás zenetanárral f 5. oldal
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Be szé dé ben Er dő Pé ter úgy fo gal ma -
zott: „Kü lö nös öröm, hogy itt most a
kü lön bö ző  ke resz tény  kö zös sé gek
tag jai  együtt  le het nek  az  idő sebb
test vér  kép vi se lő i vel,  erő sít ve  ez zel
egy más kö zött is az össze tar to zás fel -
is me ré sét.”  Er re  nagy  szük ség  van,
„ezért is tart ja ma a ho lo kauszt em -
lék nap ját szer te a vi lá gon sok or szág”.
Er dő Pé ter hoz zá tet te: az Új szö vet ség -
ben is meg je le nik a fe le ba rát, az ir gal -
mas sa ma ri tá nus, a más ként hí vő, aki
még is se gít, „és meg je le nik a té koz -
ló fiú ese te is, az el bi tan golt fi a ta labb
test vér  meg  a  mél tat lan ko dó  idő -
sebb, aki ket az édes apa össze akar bé -
kí te ni a ta lál ko zás öröm ün ne pén”. 

A bí bo ros rá mu ta tott: „Ha mi, ke -
resz té nyek ke res sük azt, ami ben nün -
ket össze köt, vissza kell tér nünk a kö -
zös alap hoz…, a ná zá re ti Jé zus sze mé -
lyé hez. Ha hoz zá vissza té rünk, ak kor
vissza ta lá lunk né pé hez is, mert nem
is mer het jük  meg…  őt,  ha  nem
vesszük ko mo lyan kap cso la tát né pé -
vel, né pé nek hi té vel és a szö vet ség gel.”

Sch we i tzer Jó zsef nyu gal ma zott
or szá gos  fő rab bi  fel hív ta  a  fi gyel -
met ar ra: a Szent írás tör vé nye meg -
kö ve te li az öz vegy, az ár va, a gyen ge
és az el esett em be rek vé del mét és se -
gí té sét, és „meg pa ran csol ja né künk

a fe le ba rát sze re te tét”. Meg je gyez te:
le het nek  az  élet  kér dé se i ben  más
né ze te ink, de „nem le het nek el len sé -
ges né ze tei egy ha za fi a i nak és egy
föld pol gá ra i nak”. 

Sch we i tzer Jó zsef ki emel te: „Is ten
előtt  alá zat tal  kell  jár nunk”,  mert
„mind nyá jan az ő esen dő gyer me kei
va gyunk”.  Hoz zá tet te:  Is ten  a ma ga
kép má sá ra te rem tet te az em bert, ezért
„min den em be ren meg kell lát nunk Is -
ten  ar cá nak  hor do zó ját”.  Meg  kell
tar ta ni a tör vényt, sze ret ni kell az igaz -
sá got, és alá zat tal kell jár ni Is ten előtt
– fe jez te be be szé dét a fő rab bi.

A szer tar tá son részt vett Lack ner
Pál nyu gal ma zott  evan gé li kus  tá -
bo ri püs pök, Papp Já nos, a Ma gyar -
or szá gi Bap tis ta Egy ház el nö ke, Cser -
nák Ist ván me to dis ta  szu per in ten -
dens,  Ócsai Ta más, a  He ted na pi
Ad ven tis ta Egy ház unió el nö ke, Pa -
ta ky Al bert, a Ma gyar Pün kös di Egy -
ház el nö ke, Ka lo ta Jó zsef, a Kons tan -
ti ná po lyi Or to dox Pat ri ar chá tus ér -
se ki vi ká ri u sa, Szé kely Já nos esz ter -
gom–bu da pes ti se géd püs pök, Fischl
Vil mos, a Ma gyar or szá gi Egy há zak
Öku me ni kus Ta ná csá nak fő tit ká ra és
Tarr Zol tán, a Ma gyar or szá gi Re for -
má tus Egy ház Zsi na tá nak ta ná cso sa.

g MTI

Ke resz tény–zsi dó ima óra 
az öku me ni kus ima hét le zá rá sa ként
b Atisztaésemelkedettemlékezéssegíthetabban,hogyolyanszörnyű-
ség,mintaholokauszt,neismétlődhessenmegsohatöbbé–mond-
taErdőPéter bíboros,prímás,esztergom–budapestiérsekazökume-
nikusimahétzáróeseményén,akeresztény–zsidóimanaponvasárnap
abudapest-terézvárosiAvilaiSzentTeréz-plébániatemplomban.

A  je ges  szél  in ten zí ven  ro ha moz ta
pén te ken es te a rév fü lö pi kon fe ren -
cia-köz pont épü le tét,  így a fagy ból
be té rők nek kü lö nö sen jól esett a ha -
gyo má nyos ven dég sze re tet tel fű sze -
re zett me leg étel. Az íz le tes va cso ra
el fo gyasz tá sa után a Lu ther-kon fe -
ren cia szel le mi szü lő aty ja, az ok ta tá -
si  köz pont  igaz ga tó ja,  dr. Ha fen -
scher Ká roly és a ren dez vény há zi -
asszo nya,  Isó Do rottya veszp ré mi
lel kész kö szön töt te az or szág min den
ré szé ből ér ke zet te ket.

Az es ti áhí tat té má ja Saul el hí vás -
tör té ne te volt az Apos to lok cse le ke de -
tei 9,1–22 alap ján. A Nyu ga ti  (Du -
nán tú li)  Egy ház ke rü let  nyu gal ma -
zott püs pö ké nek, Itt zés Já nos nak az
ige ma gya rá za tát dr. Reuss And rás -
nak, az Evan gé li kus Hit tu do má nyi
Egye tem  pro fes sor  eme ri tu sá nak
elő adá sa kö vet te Lu ther és a to le ran -
cia cím mel. 

A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy -
ház Re for má ci ói Em lék bi zott sá ga a
2013. évet a re for má ció és to le ran cia
évé nek nyil vá ní tot ta. A re for má ció
szü le té sé nek öt szá za dik, 2017-es év -
for du ló já ra va ló ké szü lés je gyé ben a
Né met or szá gi  Pro tes táns  Egy ház
(EKD)  kez de mé nye zé sé re  egy há -
zunk  –  más  or szá gok  evan gé li kus
egy há za i val együtt – a je les idő pon -

tig éven te más-más té mát állít az egy -
há zi köz élet fókuszá ba.

Hit tu do má nyi  egye te münk  nyu -
gal ma zott  pro fesszo ra  elő adá sá ban
kap cso ló dott az idei évi te ma ti ká hoz.
Szólt a to le ran cia fo gal má ról, meg je -
le né si for má i ról. A re for má tor éle té -
ből  vett  epi zó do kon  ke resz tül  be -
mu tat ta,  ho gyan  vi szo nyult  Lu ther
azok hoz a kér dé sek hez, ame lye ket a
21. szá zad em be re a to le ran cia prob -
lé ma kö ré ben lát. (A 16. szá zad ban is -
me ret len volt a mai to le ran cia fo ga -
lom.) Az ex po zé vé gén Reuss And rás
to vább gon do lás ra in dí tó kér dé se ket is
fel ve tett,  ame lyek re  a  hall ga tó ság
együtt ke res te a vá la szo kat. Az élénk
be szél ge tés az éj sza ká ba nyúl va foly -
ta tó dott az el ma rad ha tat lan rév fü lö -
pi zsí ros ke nyér és bor mel lett…

A ren dez vény prog ra mok ban leg -
sű rűbb nap ját, a szom ba tit a reg ge li
és  az  es ti  áhí tat  fog lal ta  ke ret be.
Zász ka licz ky Pál nyu gal ma zott lel -
kész a nap in dí tón Jé zus nak a ta nít -
vá nyok ju tal má ról mon dott sza va i -
ból (Mt 19,27–30), a na pot le zá rón
pe dig a Ke resz te lő Já nos nak adott jé -
zu si  vá lasz ból  (Mt  11,5)  in dult  ki
ige fej te ge té sé ben.

Dél előtt Az imád ko zó Lu ther cí mű
elő adá sá ban a lel ki éle tet, az Is ten nel
va ló  kap cso lat tar tást  érin tő  té mát

járt kö rül a há zi gaz da, Ha fen scher Ká -
roly lel kész. Szólt ar ról is, hogy Lu ther
sze rint mit és ho gyan jó az Úr is ten elé
vin ni, mit visz vég hez az imád ság ál -
tal a Szent lé lek az em ber szí vé ben,
éle té ben. A kon fe ren cia szer ve ző igaz -
ga tó Lu ther Már ton imád ság hoz va -
ló  vi szo nyát,  ima gya kor la tát  ta nu -
lan dó és kö ve ten dő pél da ként ál lí tot -
ta a je len lé vők és min den ke resz tény
elé. A re for má tor az Atyá val foly ta tott
be szél ge té se i ben gyer me ki, őszin te,
köz vet len  és  bi zal mas  kap cso la tot
ápolt – hang zott el.

A kon fe ren ciá nak év ről év re meg -
hí vott elő adó ja Vég he lyi An tal lel kész.
Az Evan gé li kus Élet A va sár nap igé je
ro va tá nak ve ze tő je hu mo ros és pro vo -
ka tív  elő adá sá ban  A fél re ér tett Lu -
ther ről szólt a bűn bá nat, a bűn bo csá -
nat és az úr va cso ra össze füg gé sé ben.
Kri ti kát  fo gal ma zott  meg  a  gyó nás
egy há zunk ban élő szo ká sá val szem ben,
ki fe jez ve ag gá lya it a sze mé lyes, négy -
szem köz ti gyó nás gya kor la tá nak hi -
á nya  mi att.  Saj ná la tos nak  ne vez te
to váb bá, hogy sok he lyütt a gyü le ke -
zet csu pán ha von ta egy szer, il let ve a
nagy ün ne pe ken van együtt az úr va -
cso ra kö zös sé gé ben, hi szen ez a lu the -
ri szel le mi ség től ide gen gya kor lat.

A Ma gyar or szá gi Lu ther Szö vet -
ség el nö ke, dr. Fa bi ny Ti bor Eric W.
Gritsch kor társ ame ri kai Lu ther-ku -
ta tó mun kás sá gá ról em lé ke zett meg.
Az  oszt rák  szár ma zá sú,  ka lan dos
éle tű  egy ház tör té nész  2012-ben
hunyt el. Ha gya té ka rend kí vül gaz -
dag, szá mos köny vet írt a lu the ra niz -
mus tör té ne té ről, a ra di ká lis re for má -
ci ó ról, Lu ther spi ri tu a li tá sá ról, teo -
ló gi ai né ze te i ről. Ma gya rul mind ez
idá ig két Lu ther-köny ve je lent meg,
mind ket tő dr. Bö röcz Eni kő evan gé -
li kus lel kész for dí tá sá ban. 

Hó vé gi hét vé ge 
Lu ther ral a té li Ba la to non

b Megtisztelőlehetőség,hogy–hanémiképprövidített,szerkesztett
formábanis,de–olvasóinkkalévrőlévremegoszthatjuklapunkha-
sábjainajanuárvégiLuther-konferenciákonelhangzóelőadásokat.
Idénkülönösenörvendetesezalehetőség,hiszenazOrdassLajos
EvangélikusOktatásiKözpontésaMagyarországiLutherSzövetség
közösenmegrendezettalkalmaezúttalegybeesettazökumenikusima-
héttel,ígyaszokottnáljóvalkevesebbenvettekrésztaháromnapos
szimpóziumon. Az összegyűlt közel negyven lelkes evangélikus
mindazonáltalimmárhatodikalkalommaltanúsíthatta,hogyarév-
fülöpiLuther-konferenciátméltánsoroljukegyházunklegrangosabb
évenkéntirendezvényeiközé.

f Folytatás a 7. oldalon
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Pál apos tol Fesz tusz hely tar tó előtt be -
szél.  Szin te  szim bo li kus  a  tör té net
részt ve vő i nek re ak ci ó ja. Fesz tusz, az
új hely tar tó úgy vé de ke zik a mon da -
ni va ló el len, hogy le bo lon doz za Pált.
Mind ad dig, amíg os to ba ság nak le het
tar ta ni ezt az egé szet, ad dig nem kell
pár be széd be bo nyo lód nia ve le, nem
kell ko mo lyan vé gig gon dol nia, tá vol
ma rad hat  a  ha tá sá tól.  Pál  a  fog lya.
Előd jé től, Fé lix től vet te át az ügyet. Ér -
de kes nek ta lál ja az apos tolt.

Ag rip pa ki rály, aki a hely tar tó üd -
vöz lé sé re ér ke zett a vá ros ba, nem ta -
gad ja, hogy szí ven ütöt te az, amit Pál
mond. Vagy ha  ta lán szí ven nem  is
ütöt te, de ha tott rá. A leg jel lem zőbb
Be re ni ké nek, a ki rály nő nek a vi sel ke -
dé se. Azt nem tud juk, hogy a fér fi ak
el szi ge te lő dé se vagy az ér dek te len ség,
a szimp la bu ta ság vagy a szá mí tó ra -
vasz ság a mo ti vá ci ó ja, de a leg biz to -
sabb utat vá laszt ja: csend ben ma rad.

* * *

Nagy pén tek kör nyé kén ját szó dik Lá -
zár Er vin egyik no vel lá ja. Egy kuj tor -
gó  ér ke zik  Rác pác eg res re.  Ott  az
volt a szo kás, hogy nem kér dez ték,
ki cso da-mi cso da aki jött, csak ad tak
ne ki he lyet az is tál ló ban, en ni is ka -
pott, az tán más nap me he tett Is ten hí -
ré vel. A kuj tor gó na gyon fá radt le he -
tett, mert egy ből el aludt. Az em be -
rek  el fe led kez tek  ró la.  Vé gez ték  a
mun ká ju kat – fe jés, ete tés –, nem tö -
rőd tek ve le.

Éj sza ka nagy dön dü lés re éb red tek.
Lá bak dobogá sa, au tó mo tor zú gá sa.
Az egyik em ber, Szo tyo ri Ist ván az -
tán fel kel, és rá ta lál a még min dig al -
vó nak  tű nő  kuj tor gó ra.  Csak hogy
tör tént ve le va la mi, mert a mel lé ből
vas tag su gár ban öm lik a vér.

* * *

Mi előtt még ne ki lát nánk, hogy ka te -
go ri zál juk gyü le ke ze tünk tag ja it, vagy
akár sa ját ma gun kat is, kon cent rál junk
Pál tör té ne té nek egy má sik fon tos fak -
to rá ra. Ez pe dig ősi vá gyunk, a ha tás.

Mind azok, akik meg szó lal nak Krisz -
tus ne vé ben, mind azok, akik ki nyit -
ják a Bib li át – ige hir de tők és ige hall -
ga tók –, mind nyá jan sze ret nénk, ha
be kö vet kez ne a cso da, hogy a sza vak
át for mál ják éle tün ket, dön té se in ket,
egész va lón kat. Sze ret nénk, ha az ige
két élű  kard ként  su hog hat na  a  ke -
zünk ben, ha tud hat nánk, hogy ez a
kard a mi fegy ve rünk le het. 

Pál sza vai pe dig hat nak. Majd nem
mind egy, hogy hall ga tói el len áll nak,
mert a lé nyeg az, hogy van mi nek el -
len áll ni uk. 

* * *

A vér ző se be sült kö zel sé ge mi att az
ál la tok meg va dul nak, so ha nem hal -
lott nyö ször gést és sí rást hal lat nak.
Az  em be rek  is meg ré mül nek. Úgy
lát ják, hogy ha lott, de fur csa mód a
vér zés nem akar csil la pul ni. Meg fog -
ják, hogy ki vi gyék va la ho vá. Köz ben
elő se reg lik a pusz ta né pe. Lát ják a
vér ző  em bert,  aki  sem mi  élet jelt
nem ad. A vér pe dig kezd el árasz ta -
ni min dent. 

– Ál lít sá tok, ál lít sá tok el a vért! –
ki a bál ja min den ki, de a vér zés csak
nem áll el.

– A kút ba, a kút ba fo lyik a vér! Vi -
gyé tek, vi gyé tek el in nen!

Min den ki meg van ijed ve. 

* * *

Pál éle té ben nem el ső al ka lom mal ta -
lál ko zunk ez zel a kér dés sel. Ott állt
az  Areo pá go szon,  ahol  ta lán  nem

elég ka rak te res, hi szen ké sőbb ő ma -
ga vál toz tat ige hir de té sé nek irá nyán:
„Mert nem azért kül dött en gem Krisz -
tus, hogy ke resz tel jek, ha nem hogy az
evan gé li u mot hir des sem, de nem böl -
csel ke dő be széd del, hogy a Krisz tus
ke reszt je el ne ve szít se ere jét” – ír ja a
ko rinthu si ak nak (1Kor 1,17). 

Athén ból Ko rint hus ba utaz va el kö -
te le zett mon da ni va ló já ban: „Mert úgy
ha tá roz tam, hogy nem tu dok kö zöt te -
tek más ról, csak Jé zus Krisz tus ról, ró -
la is mint a meg fe szí tett ről.” (1Kor 2,2)

* * *

Né gyen fog ják, úgy vi szik. A vér zés
azon ban nem hogy szűn ne, szin te szö -
kő kút tá  vá lik.  Be bo rít ja  a  fá kat,  a
bok ro kat, a föl de ket. Vér fo lyam öm -
lik az or szág úton a kör nye ző fal vak fe -
lé. Fittyet hány va a ter mé szet tör vé nye -
i nek, föl fe lé fo lyik a dom bok ra, el le pi
a sző lő ket, és vas tag su gár ban öm lik
be le a fo lyó ba, amely et től vér ré vá lik.

Az tán ar ra gon dol nak, hogy el te -
me tik. A gö dör is meg te lik vér rel ha -
mar. Nagy ne he zen si ke rül, min de -
nük csu pa vér.

– Nyu godj meg most már! Nyu -
godj bé ké ben! – mond ja az egyi kük.

– És mi re ánk ne ha ra gudj – te szi
hoz zá a má sik.

* * *

Más fe lől igaz az is, hogy azok a sza -
vak, ame lye ket Pál el mond, a ma guk
fris ses sé gé ben,  a  mon da ni va ló  új -
don sá gá ban egé szen más hogy hat hat -
tak, mint ma nap ság, ami kor az egy -
ház  két ezer  éves  hor da lé ka  ter he li
őket. Ugyan azok a mon da tok, ame lye -
ket Pál Fesz tusz előtt el mond, ma egy
szó szé ken sem hat nak túl sá go san. 

En nél sok kal több pél dá ra, uta lás -
ra, szel le mes  idé zet re,  il luszt rá ci ós

tör té net re és leg fő kép pen teo ló gi ai
ki te kin tés re len ne ma szük ség. Ezért
né mi leg iri gyel jük az apos tol vég te -
len le he tő sé ge it, az egy sze rű tény fel -
so ro lás ha tá sos sá gát.

* * *

Az tán ka to nák jön nek ló ha lá lá ban. A
gye rek ar cú tiszt dü hö sen vág vé gig
vérs ár ral fröcs költ csiz má ján.

– Mi vel árasz tot ták el ma guk a vi -
lá got? Mi ez?

– Vér  –  szó lal meg  az  em be rek
egyi ke.

– Mit csi nál tak ma guk? – kér de -
zi sá pad tan a tiszt.

– Sem mit.
A ka to nák szó nél kül meg for dít ják

lo va i kat. A rác pác eg re si fér fi ak pe dig ott
áll nak bo ká ig a vér ben. Ne héz a szí vük.
Úgy ér zik, va la mit  rosszul csi nál tak.

* * *

A ti tok azon ban ugyan úgy nincs a ke -
zünk ben,  mint  ahogy  Pál nak  sem
volt. A sza vak nem mi at ta vál nak élő -
vé. A mon da tok nem mi at ta hat nak.
A tör té net, amely nek ta nú já vá lett, Is -
ten meg je le né se a vi lág ban. Ő az, aki
ki ke rül he tet le nül re a gá lás ra kész te ti
az em bert. 

A né ma ság ugyan úgy vá lasz, mint
a he zi tá lás vagy az el uta sí tás. De el -
ső sor ban nem az em ber sza vai a lé -
nye ge sek, ha nem az, hogy van itt va -
la mi, ami tény leg hat eb ben a vi lág -
ban, ami min dent be vé rez, min dent
meg szen tel, sor sot for dít, dön té se ket
ala kít, bé két te remt, és em be re ket bé -
kít ki Is ten nel. Mi pe dig en nek a szó -
nak szol gái le he tünk.

g Ko czor Ta más

Imád koz zunk! Min den ne ved ben ki -
mon dott szó, min den kö ze led ben vé -
gig gon dolt mon dat, a meg ér tés min den
cso dá ja azt hir de ti, hogy itt vagy a kö -
zel ben. Be bo rí tod éle tün ket, meg lát ha -
tunk he gye ken és völ gye ken, az uta kon
és a vá ro sok ban. Szólj szánk kal!

Hat va nad va Sár nap (SexageSima) – ap CSeL 26,1.22–32 

Öm lik a vér
a va Sárnap ig éje
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zenésáhítatok–ugyancsaknépes
közönséget vonzó – sorozata,
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múltratekintvissza.Mosttekint-
sünkbeabbaaműhelymunkába
is,amelyezekésamindennapok
zeneiszolgálatamögöttáll!

A De ák té ren min den va sár nap és ün -
nep nap két dél előt ti és egy es ti is ten -
tisz te le tet tar tunk.

A  ki len có rai  is ten tisz te le ten  kap
te ret ha von ta egy szer a csa lá di és egy
má sik va sár na pon a li tur gi kus for ma,
utób bi a 2007-ben meg je lent Li tur gi -
kus könyv ben (LK) ta lál ha tó rend sze -
rint. Fon tos meg je gyez ni, hogy a reg -
gel ér ke zők min dig át él he tik az ige li tur -
gia és az úr va cso ra szer ves egy sé gét. 

E két spe ci á lis is ten tisz te let-tí pus
ze nei szem pont ból nem is áll olyan tá -
vol egy más tól, hi szen mind ket tő ze -
nei ge rin cét ko rál ja ink ad ják, mind -
ket tőn éne kel jük a be ve ze tő zsol tárt
– a csa lá din a gyer me kek, a li tur gi ku -
son a gyü le ke zet fi a tal ja i ból szer ve zett
li tur gi kus  kó rus  elő ének lé sé vel  –,
mind ket tőn  hasz nál juk  az  éne kes -
könyv 14. li tur gi á já ból is me rős Ky rie,
Glo ria, Sanc tus és Ag nus Dei té te le -
ket (EÉ 71., 77. és 78. o.). Ez zel sze ret -
nénk  biz to sí ta ni,  hogy  gyer me kek,
csa lá dok és fi a ta lok meg is mer jék és
meg sze res sék is ten tisz te le ti éle tünk
leg fon to sabb éne ke it és for má it. 

Ezt se gí ti az is, hogy a nyá ri csa lá -
dos tá bo rok ban a köz is mert if jú sá gi
éne kek  mel lett  min dig  hang sú lyos
sze re pet kap éne kes köny vünk éne ke -
i nek ta ní tá sa és egy zsol tár, amely az -
tán a tan év min den csa lá di is ten tisz -
te le tén vissza tér. Im már má so dik éve
a ke resz te lő ket a gyer me kek éne ke ve -
ze ti be, és ki csi nyek éne ké vel kez dő -
dik a vi rág va sár na pi is ten tisz te let is.

A ti zen egy órai is ten tisz te le te ken az
egy há zunk ban leg el ter jed tebb ének ver -
ses ren det hasz nál juk. Eb be a ke ret be
éven te tíz-ti zen két al ka lom mal egy tel -
jes Bach-kan tá ta il lesz ke dik. A Lu the -
rá nia kar mes ter-ge ne rá ci ó kon át tu -
da to san for dult egy re in ten zí veb ben 
J. S. Bach mű vé sze te fe lé. En nek oka –
a ze nei mi nő ség mel lett – az a mély -
ség, aho gyan a lip csei mes ter mű vei
pré di ká ló ze ne ként ki fe je zik a lu theri
teo ló gi át és egy-egy ün nep üze ne tét.
Bach  min dig  az  adott  va sár nap  és
ün nep evan gé li u mi igé jé hez köt ve ír -
ta kan tá tá it. Így il lesz ke dett be le ko -
rá nak is ten tisz te le té be, és ezért ének li
a Lu the rá nia min dig az adott va sár -
nap ra ren delt kan tá tát.

A gyü le ke zet ének lé se ele ven. Éne -
kes köny vünk csak nem min den éne -
ke hasz ná lat ban van, de a lel ké szek -
kel kö zö sen tö rek szünk ar ra, hogy az
egyes ün ne pek hez leg szer ve seb ben
kap cso ló dó éne kek ki emelt sze re pet
kap ja nak. Hasz ná lat ban van a gra du -
ál- és he ti éne kek – LK-ban és Gyü -
le ke ze ti li tur gi kus könyvben (GyLK)
is kö zölt – rend je. 

Az ének is me ret gaz da gí tá sá ra  is
tö rek szünk: az éne kes könyv ének ver -
ses rend jei he lyett (EÉ 1–13.) a GYLK
ének ver se it hasz nál juk (618–629.), és

az ün ne pek hez, ün nep kö rök höz kap -
cso ló dó an eb ből me rít ve bő vít jük az
ének kin cset. 

A ko rá lok meg ha tá ro zó sze re pe az
or go na ze nét is alap ve tő en be fo lyá sol -
ja: az is ten tisz te le te ken el hang zó or -
go na da ra bok  kö zel  há rom ne gye de
éne ke ink re épül.

Az  es ti  is ten tisz te le tek  egy más -
után já ban is pe ri o di kus ság ér vé nye sül.
A hó na pok el ső va sár nap já nak esti al -
kal ma  a  fi a ta lo ké. Ezen  az  if jú sá gi
ének re per to ár  kap  sze re pet.  Itt  kell
meg em lí te ni a gyü le ke zet lel ké sze ál -
tal élet re hí vott Ko rál-szi get ze ne kart,
amely az is mert ko rá lo kat új sze rű, po -
pu lá ris ze nei kön tös be öl töz te ti.

Min den  hó nap  utol só  va sár nap -
ján or go na ze nés áhí ta tot tar tunk. Itt is -
mer tebb da ra bok mel lett rend sze re sen
sze re pel nek rit ka sá gok is. Az al kal mak
év ről év re vissza té rő köz re mű kö dői a
gyü le ke zet or go nis tái. A ven dég elő -
adók kö zött pe dig is mert mű vé szek
mel lett rend sze re sen be mu tat ko zá si le -
he tő sé get nyúj tunk te het sé ges pá lya -
kez dők nek is. Az év ti ze dek alatt ki ala -
kult az áhí ta tok hű sé ges törzs kö zön -
sé ge. Nagy nép sze rű ség nek ör vend,
hogy  éven te  há rom-négy  al ka lom -
mal or go na be mu ta tót is tar tunk.

2010 nya ra óta új szín nel bő vült a
De ák  té ri  or go nás  élet:  jú ni us tól
szep tem be rig  szer dán ként  öt órai
kez det tel  rö vid  or go na me di tá ci ót

tar tunk a Pes ti Egy ház me gye fel ső -
fo kú vég zett ség gel ren del ke ző kán -
to ra i nak köz re mű kö dé sé vel.

A De ák té ri ze ne élet ből leg szé le sebb
kör ben bi zo nyá ra a Lu the rá nia ora tó -
ri um-elő adá sai is mer tek. A min dig
zsú fo lá sig meg telt temp lom mu tat ja,
hogy tö me gek szá má ra el kép zel he tet -
len a ka rá csony Bach Ka rá cso nyi ora -
tó ri u ma, a nagy hét a Já nos- vagy a Má -
té-pas sió nél kül vagy épp jú ni us el ső
he te Bach-hét nél kül. A De ák té ri al -
kal mak meg tar tó ere jét a ma gas mű -
vé szi  szín vo nal mel lett  épp az ad ja,
hogy is ten tisz te le ti ke ret ben, min den
szem pont ból „a he lyü kön” szó lal hat -
nak meg ezek a kom po zí ci ók.

Az egy ház ze né nek – és ál ta lá ban a
gyü le ke ze ti élet nek – ez a szé les spekt -
ru ma csak ha té kony csa pat mun ká val
tart ha tó fenn. Lel ké szek, kar nagy, or -
go nis ták – mind jól kö rül ha tá rolt te -
rü le te ken, egy más sal fo lya ma tos kap -
cso la tot  tart va  dol go zunk.  Mind ez
azon ban nem so kat ér ne, ha a gyü le -
ke zet ré szé ről nem érez nénk azt a tá -
mo ga tást, amely az egy ház ze nei mun -
ka ápo lá sá hoz el en ged he tet len. 

Ez a tá mo ga tás meg je le nik ab ban,
hogy az igé nyes mun kát fo lya ma to san
el vár ja a gyü le ke zet, de ab ban is, hogy
na gyon so kan szó lít ha tók meg, ha se -
gít ség re  van  szük ség.  Az  ének kari
mun ka – he ti két, ké ső es té be nyú ló
pró bá val – fo ko zott oda szá nást igé nyel.
De le gyen szó al kal mi ze nei köz re mű -
kö dés ről vagy a szük sé ges kö rül mé nyek
biz to sí tá sá ról, min dig kész sé get és se -
gí tő szán dé kot ta pasz ta lunk. Így so kan
él het jük át az Is tent di csé rő ze ne sem -
mi más sal fel nem cse rél he tő ere jét.

g Dr. Fin ta GEr gEly

Egy ház ze nei élet a De ák té ri gyü le ke zet ben

Min den ha tó Is te nünk, üres kéz zel ál -
lunk  meg  előt ted.  Min den,  amit
mar kol ni  akar tunk,  ki hul lik  a  ke -
zünk ből.  Min dent,  amit  biz to san
ma gun ké nak ér zünk, csak egy pil la -
na tig fog ha tunk. Még is há lá san és fél -
ve tart juk ke zünk ben mind azt, amit
ránk bíz tál és ne künk ad tál. Min dent,
ami tö ré keny, ami sé rül het, ami el -
vesz het, de ne künk olyan fon tos. 

Így visszük eléd egy há za dat, ahol
a  bi zony ta lan  vi lág ban  a  biz to sat
sze ret nénk  lát ni,  és  olyan  sok szor
kép te le nek va gyunk kéz ben tar ta ni
bár mit is. Erőnk, fan tá zi ánk és sze -
re te tünk ha tá rá nál mu tass új  utat.
Egye dül ben ned bí zunk, Urunk. 

Így visszük eléd a te rem tett vi lá got,
kö zös jö vőn ket. Min den, amit ural -
munk alatt érez tünk – föld, le ve gő, 
víz –, ke zünk nyo má tól szen ved. Tégy
min ket esz kö ze id dé és ker ted mun ká -
sa i vá. Adj, Urunk, az al ko tók nak ih le -
tet, min den ki nek, aki nek újat kell for -
mál nia,  va ló di  öt le tet,  hogy  szebb,
jobb és iga zabb vi lág ban él hes sünk itt
ha zánk ban és az egész  föl dön. Áldd
meg a fej lő dést, hogy ne fél nünk kell -
jen az al ko tó em be ri ke zek től, ha nem
meg is mer ve  ki tel je sít hes sük  a  ránk
bí zott vi lá got. En gedd, hogy ke ze mun -
ká já ban örö möt ta lál has son min den
em ber. Egye dül ben ned bí zunk, Urunk.

Így visszük eléd cél ja in kat. Szent ke -
zed mu tas son utat szá munk ra, hogy
ne ked  tet sző  dön té se ket  hoz zunk
éle tünk ben, kö zös sé ge ink ben, az egész
vi lá gon. Adj ér tel met min den élet nek.
Ne en gedd, hogy bár ki is fe les le ges -
nek érez ze ma gát. Le gyél min den ki -
vel  a  leg fi a ta labb tól  a  leg idő seb big.
Min den ki vel, aki egye dül van, és úgy
ér zi,  ő  sen ki nek  sem  szá mít.  Tégy
min ket em be re id dé, hogy fe lé jük for -
dul va tár sa ik le gyünk. Egye dül ben -
ned bí zunk, Urunk.

Így visszük eléd leg szo ro sabb kap -
cso la ta in kat: csa lá do kat, pá ro kat, ba -
rá to kat. Ke zün ket a sze re tet esz kö zé -
vé tedd a fáj da lom esz kö ze he lyett. Ne
en gedd, hogy em ber em ber re ke zet
emel jen.  Légy  min den  ott hon ban,
hogy bé ke le gyen. Légy min den gyü -
le ke zet ben, hogy bé ke le gyen. Légy
min den vá ros ban és fa lu ban, hogy bé -
ke le gyen. Légy min den or szág ban és
az egész vi lá gon, hogy bé ke le gyen.
Egye dül ben ned bí zunk, Urunk.

Urunk, kö szön jük, hogy te a mély -
ből is fel emelsz, az utol só hoz is oda -
mész, a ki re kesz tet tet is át ka ro lod.
Tégy min ket ke zed dé, ami át ka rol, si -
mo gat és bé két te remt ke gyel med ál -
tal.  Hall gass  meg  min ket,  ké rünk!
Ámen.

Oratio
œcumenica

C antate

„Lel ki  em ber nek  kell  ah hoz  len ni,
hogy meg ért sük: az evan gé li um ban
ép pen a böl csel ke dés és az okos ko dás
Krisz tus  és  Is ten  meg is me ré sé nek
leg főbb aka dá lya, és ezek szít ják a vi -
szályt és a meg ha son lást. Ar ra azon -
ban jó szol gá la tot tesz az eszes ség és
a böl cses ség, hogy csu pa meg szál lott
szent tel és el va dult ke resz tyén nel le -
gyen te le a vi lág, akik a mi Urun kat,
Krisz tust so ha nem fog ják meg is mer -
ni, ha csak nem lesz nek is mét bal gák -
ká,  és  egy ügyű sé gük ben  hagy ják,
hogy Is ten igé je ve zes se őket.” 

d Lu ther Már ton:
Elő szó Szent Pál nak 

a ko rinthu si ak hoz írt el ső le ve lé hez
(Szi ta Szil via for dí tá sa)
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Két, lát szó lag tel je sen füg get len tör -
té net  vál tot ta  ki  be lő lem  azo kat  a
gon do la to kat, me lye ket így ün ne pek
után sze ret nék meg osz ta ni a ked ves
ol va sók kal.

Az egyik tör té net ige hir de tés ben
hang zott el gyü le ke ze tünk ben a víz -
ke reszt  utá ni  el ső  va sár na pon.  A
pré di ká ci ót hall gat va meg ele ve ne dett
előt tem a víz ke reszt utá ni ün ne pi sá -
tor -bon tás, ami kor a fő tér ről el tűn -
nek  a  vá sá ros bó dék,  össze gyűj tik
az ün ne pi de ko rá ci ó kat a ki ra ka tok -
ból, és meg vál to zik a han gu lat a vá -
ros ban. Az ige hir de tő fel idéz te egyik
ked ves gyer mek ko ri em lé két, ami kor
is ab ban zaj lott a ne mes ver sen gés az
is ko lá ban, hogy ki nél ma rad meg leg -
hosszabb ide ig a ka rá csony fa. Mert -
hogy víz ke reszt kor a leg több fa ki ke -
rül  a  sze mét domb ra,  a  dí sze ket
össze sze dik, el te szik mé lyen a szek -
ré nyek be, pad lás fel já ra tok ba, rak tá -
rak ba. Sze mét be ke rül nek a meg szá -
radt sü te mé nyek, ki se lej te zés a sor -
sa az el gyö tört, vé let le nül el ron tott
já té kok egy ré szé nek is, ame lyek a
ka rá csony fa alatt meg ör ven dez tet ték
a gyer me ke ket.

Ez az egyik kép, amely el in dí tott
ben nem egy gon do la tot – hogy va -
ló ban el kez dő dött az ün ne pi le sze -
rel ke zés, ami kor le bon tunk, ki do -
bunk min dent: ka rá csony fát, cso -
ma go ló pa pí ro kat, do bo zo kat, já té -
ko kat,  szer ve ze tünk  fel hal mo zott
mér ge it.  Ki fúj juk  ma gunk ból  az
„ün ne pi  fá radt sá got”,  és az ün nep

han gu la tát is egy re in kább el tol juk
ma gunk tól. 

A má sik tör té net ve le jé ig meg rá -
zó és meg döb ben tő, rá adá sul ép pen
víz ke reszt tá ján tu dó sí tott ró la a hír -
adó.  Va la ki  te le fo nált  az  ál lat vé -
dők nek, hogy mind járt éhen pusz -
tul a szom széd já nak a ku tyá ja, alig
von szol ja ma gát. Ret te ne te sen saj -
nál ja az éhe ző, meg gyö tört ku tyát ez
az il le tő, ki hív ja az ál lat vé dő ket, és
ki de rül, hogy a ku tya va ló ban alul -
táp lált, éhe zik, ret te ne te sen le van
gyen gül ve – de ami en nél is sú lyo -
sabb:  a  ház ban  éhe ző  em be re ket
ta lál nak.

Nem hogy a ku tya, de a ház ban élő
csa lád sem evett na pok óta. A be teg
édes anya két nyo mo rék gyer me két
ne ve li, mind ket tő moz gás- és ér tel -
mi sé rült. Hogy va la mi en ni va ló jus -
son ne kik, ő na pok óta sem mit nem
evett. Az tán a két szen ve dő fo gya té -
kos gyer me ken kí vül ott van még a
ki lenc ve nen tú li, ágy ban fek vő nagy -
ma ma. Ezért az asszony meg a ku tya
nem evett sem mit, a töb bi ek is csak
épp hogy va la mit.

Gyöt rel mes lát ni, hogy a 21. szá -
zad ban ka rá csony tá ján egy élő, vi -
rág zó ma gyar or szá gi  fa lu ban  ilyen
do log meg tör tén het. Ez pe dig nem
egye di eset. 

És ek kor eszem be jut, hogy mi -
cso da mé dia kam pány biz ta tott ar -
ra ka rá csony kor, hogy se gít sünk a
mel let tünk  élő  em ber tár sa in kon.
Eszem be  jut, mennyi re  sztár ol ták

Böj te Csa ba fe ren ces szer ze test. Ha
nem tud nám, hogy ő fö löt tébb hi te -
les em ber, és szol gá la ta Is ten meg -
nyi lat ko zó ke gyel me a vi lág ban, ak -
kor azt mon da nám, hogy íz lés te len,
aho gyan a mé dia fel kap ta. És még -
is meg döb ben tő volt, hogy mennyi
jó em ber van a vi lá gon, és hogy si -
ke rült a mé dia se gít sé gé vel sok mil -
lió fo rin tot össze gyűj te ni az ál ta la
mű köd te tett ala pít vány nak. Ez óri -
á si do log! 

És eszem be jut a Hő sök te rén fel -
ál lí tott Mi ku lás gyár, aho vá em be rek
ez rei vit ték a cso ma go kat, és eszem -
be jut, aho gyan a ka taszt ró fa vé dők,
a  sze re tet szol gá la tok  mun ka tár sai
élel mi szer cso ma go kat gyűj töt tek és
osz tot tak a sze gé nyek nek és a haj lék -
ta la nok nak. 

Egyva la mi azon ban még is meg tör -
té nik: aho gyan ki ke rül a la ká sok ból
a ka rá csony fa, és vissza té rünk a hét -
köz na pok ba,  ugyan úgy  el fe led ke -
zünk ar ról, hogy va la mi lyen for má -
ban  en nek  az  ada ko zás nak  to vább
kell mű köd nie. És pon to san az em -
lí tett pré di ká ció in dí tot ta el a gon do -
la tot  ben nem:  va jon  az  el szá radt,
le ve lét hul la tó ka rá csony fá val a  já -
szol böl cső gyer me két is ki dob juk a
szí vünk ből? El tesszük a szek rény be,
hogy majd jö vő ka rá csony kor elő ve -
gyük? Ak kor majd új ból el kez dünk
jó té kony kod ni, és el al tat juk a lel ki is -
me re tün ket,  hogy  mi lyen  jók  va -
gyunk, mennyi re meg ha tó ez a szü -
le té si ün nep? 

Na de mi lesz ka rá csony tól ka rá -
cso nyig?  Há rom száz hat van  na pig
mi tör té nik azok kal az em be rek kel,
akik nek sen ki nem fog ja meg a ke zét;
azok kal a csa lá dok kal, ahol sé rül tek
van nak, akik oda jut nak, hogy ku tyá -
juk kal együtt hal nak éhen a szom szé -
dok sze me lát tá ra? 

Mi lyen cso dá la tos, hogy az il le tő
szom széd meg saj nál ta a ku tyát. Job -
ban örül tem vol na, ha elő ször éhe ző
em ber tár sát lát ja meg. De ezt a sze -
ren csét len asszonyt és csa lád ját nem
a fe le ba rá ti sze re tet, ha nem az em -
bert sok szor meg szé gye ní tő ku tya hű -
ség men tet te meg az éh ha lál tól. 

Ün ne pi le sze rel ke zé sünk kor tart -
suk meg a já szol böl csőt a szí vünk -
ben, ked ves ol va sók, ne dob juk ki azt
az oda fi gye lő sze re te tet, amellyel Jé -
zus kö ze lí tett az em be rek hez! Ne ki
min dig volt lá tá sa, ér zé ke, em pá ti -
á ja a szen ve dők iránt, és nem csak ki -
emelt  ün nep na po kon  volt  Krisz -
tus, ha nem min dig ba rát ja, tár sa, kí -
sé rő je volt az em ber nek. Mert nem
azért küld te Is ten az ő Fi át er re a vi -
lág ra, hogy mi há rom na pig rin ga -
tóz zunk ál ta la, hogy há rom na pig
meg in dul jon a szí vünk, és hir te len
át ölel jük a kü lön ben el fe lej tett nyo -
mo rul ta kat. Ezt nem há rom, ha nem
há rom száz hat van öt na pon át ten ni
és él ni kell.

Ta lán ba ná lis pél dát mon dok, de
a ko lozs vá ri gyü le ke zet ben van egy
per sely,  me lyet  dia kó ni ai  per sely -
nek hí vunk. Nem tud juk ez zel meg -

vál ta ni a vi lá got – azt már meg tet te
Krisz tus nél kü lünk is. Nem tud juk
meg szün tet ni a mély sze gény sé get, a
nyo mort, de ta lán az zal, hogy min -
den va sár nap ki hir det jük a dia kó ni -
ai  cél ra  tör té nő  ada ko zást,  em lé -
kez tet jük hí ve in ket ar ra, hogy víz ke -
reszt után nem dob juk ki Jé zust is a
ka rá csony fá val.

A  ka rá cso nyi  ün nep kör,  víz ke -
reszt is el múlt már. El il lant az ün nep,
ki alud tak a pom pás fé nyek, de ka rá -
csony szel le mé nek él nie kell há rom -
száz hat van öt, nem csu pán há rom na -
pig.  Ha  nem  így  van,  min den  jó
szán dé kunk csak szal ma láng.

Ün ne pi le sze rel ke zés é gtájoLó

Adorjáni Dezső Zoltán püspök
Romániai Evangélikus-Lutheránus

Egyház

A ha zai evan gé li kus egy ház a pro jekt
ré vén  egy  iga zán  je len tős,  or szá gos
szin tű, egy mást erő sí tő za rán dok út-há -
ló za tot  szán dé ko zik  meg va ló sí ta ni,
eb ben kap he lyet az Észak-ma gyar or -
szá gi ré gió is a Dél-al föl di, Észak-al föl -
di, Dél-du nán tú li és Kö zép-du nán tú li
ré gió mel lett. A hi ány pót ló be ru há zás
kap csán a bel vá ro si evan gé li kus temp -
lom gyü le ke ze té nek lel ké sze, ko ráb bi
evan gé li kus es pe res, Sán dor Fri gyes a
Mis kolc Te le ví zi ó nak el mond ta: na -
gyon örül nek az el nyert összeg nek, hi -
szen  eb ből  sok  el kép ze lé sü ket  meg
tud ják majd va ló sí ta ni. 

A pro jekt ben részt ve vő hely szí ne -
ken a te le pü lés egy ház tör té ne ti, tör -
té nel mi, kul tu rá lis és nép raj zi örök -
sé gé nek ku ta tá sa és be mu ta tá sa  is
meg va ló sul.  En nek  kö szön he tő en
olyan, a val lá si in dít ta tá son túl mu -
ta tó  tu risz ti kai  ter mék  jön  lét re,
ame lyet ed dig ha zánk ban egyet -
len tu ris ta- vagy za rán dok út sem
biz to sí tott. A je len tő sebb hely szí -
ne ken, így Mis kol con is lá to ga -
tó ba rát  mó don  meg újul  az
egy há zi  épí tett  örök ség  is,
er re  negy ven mil lió  fo rin tot
ad nak.

„Sok min den re len ne szük -
ség,  szá mos  el kép ze lé sünk
van, ame lyek je len tős ré szét
meg  tud juk  va ló sí ta ni
az  el nyert összeg -
ből.  Temp lo -
munk 1797-
ben épült,
s  a  leg -
utol só

fel újí tás egy fes tés volt a bel ső tér ben,
még  1941-ben.  A  te tő szer ke ze ten
»élet men tő«  ja ví tá so kat  vé gez tünk
el, mert kü lön ben össze dőlt vol na. A
pá lyá zat össze gé ből sze ret nénk re no -
válni, emel lett meg mu tat ni ér té ke in -
ket nem csu pán a temp lom ba já rók -
nak” – emel te ki a lel kész. Mint hang -
sú lyoz ta, az or go na szék nél, a ha rang -
láb nál is sok mun ka van, így a ka pott
pénzből eze ket is el vég zik majd, de
ter mé sze te sen a re konst ruk ció mel -
lett más ér té ke i ket is meg mu tat ják a
val lá sos és az egy ház hoz nem kö tő dő
kö zön ség nek. 

„Azo kat is meg sze ret nénk szó lí ta -
ni,  akik  nem  jár nak  rend sze re sen
temp lom ba. Szá mos olyan kin csünk
van, amely min den ki szá má ra ér de kes
és von zó le het, ilyen pél dá ul a könyv -
tá runk, amely ben az 1500-as éve kig
vissza me nő en  van nak  köny vek.
Ezek a kö te tek nem csu pán egy há -
zi jel le gű ek. Ezek ből sze ret nénk ki -
ál lí tást ren dez ni, il let ve van egy
Szé kely Ber ta lan-ol tár ké pünk is,

amely a temp lom fenn ál lá sá nak
szá za dik  év for du ló já ra  ké -

szült 1897-ben. Ez azért egye -
dül ál ló  mű vé szet tör té ne ti
szem pont ból  is,  mert  Jé zust
min dig  fe hér ben  áb rá zol ják,
ezen a ké pen pe dig sö té tebb

tó nust hasz nált az al ko tó, s
szá mos szim bó lum van
a fest mé nyen” – tet te
hoz zá Sán dor Fri gyes.

d For rás: 
mi nap.hu, 

eszak hir nok.hu

Tu risz ti kai pá lyá zat ré vén 
újul meg a mis kolc-bel vá ro si 

evan gé li kus temp lom
b ANemzetiFejlesztésiÜgynökségnemrégibentöbbminthatmilliárdfo-
rinttámogatássorsáróldöntött,amelyérintiazészak-magyarországi
térségetis.Atámogatottmiskolciprojektekközöttszerepetkapotta
Reformátusemlékutak–zarándokutak elnevezésűfejlesztésis,amely
révénaMagyarországiEvangélikusEgyház326,9millióforintotkapott.

b AzÚjSzéchenyiterv keretében
kiírt, A természettudományos
oktatásmódszertanánakésesz-
közrendszerének megújítása a
közoktatásban címűpályázatán
(Övegesprogram)aMagyarorszá-
giEvangélikusEgyházaBerzse-
nyiDánielEvangélikusLíceumés
partneriskolái természettudo-
mányosoktatásánakfejlesztése
címűpályázatával229576179fo-
rinttámogatástnyert.

A pá lyá za ti fel hí vás cél ja volt, hogy az
érin tett  ok ta tá si  in téz mé nyek ben  a
kor sze rű és ma gas szin tű ter mé szet -

tu do má nyos  szem lél te tés  há ló za tos
rend sze re ala kul jon ki, még pe dig – a
tá mo ga tott in téz mény és a ve le együtt -
mű kö dő is ko lák össze han golt, kö zös
mun ká ja  ré vén  –  költ ség ha té kony
mó don. 

Az új la bo rok ki ala kí tá sa és a leg mo -
der nebb esz kö zök be szer zé se mel lett
az ok ta tás mód sze re i nek meg újí tá sa –
a lí ce um ese té ben – az év szá za dos tra -
dí ció men tén fo gal ma zó dik meg. Ez az
élő erő vel ha tó ha gyo mány a ter mé -
szet tu do má nyok egyes tan tár gya i ra so -
ha nem gon dolt úgy, mint csu pán ön -
ál ló an fej lesz ten dő te rü le tek re, mi ként
a lí ce um ba já ró di ák ra sem te kin tett
úgy, mint az egy sí kú és egy ka rak te rű
gon dol ko dás  szür ke  köz ka to ná já ra. 

A lí ce um 2013 ja nu ár já ban in dult
Öv eges prog ram já val kap cso lat ban
az em lí tett alap el vek men tén meg va -
ló su ló fej lesz té sek szak mai ve ze tő je,
Hor váth Lú cia ta nár nő nyi lat ko za tá -
ban  Szent-Györ gyi Al ber tet idéz te:
„Az is ko la ar ra va ló, hogy az em ber
meg ta nul jon ta nul ni, hogy fel éb red jen
tu dás vá gya, meg is mer je a jól vég zett
mun ka örö mét, meg íz lel je az al ko tás
iz gal mát, meg ta nul ja sze ret ni, amit csi -
nál…  és  meg ta lál ja  azt  a  mun kát,
amit sze ret ni fog … Egy tu do mány ál -
tal te rem tett vi lág biz ton sá go san csak
a  tu do mány  szel le mé ben,  a  tu do -
mány  mód sze re i vel  mű köd tet he tő,
ami a tu do mányt is meg te rem tet te.”

d For rás: www.bdeg.hu

In dul az Öv eges prog ram
A lí ce um tá mo ga tást nyert 

a ter mé szet tu do má nyos ok ta tás meg újí tá sá ra ki írt pá lyá za ton

A 4. Té li be rek evan gé li kus hit épí tő tá bor a leg ri de gebb év szak ban kí vánt – já té kos ve tél ke dők kel, té li ki rán du lás -
sal, mé zes ka lács sü tés sel és far san gi mu lat ság gal – Jé zus kö ze lé be von ni gyer me ke ket. A KÖ SZI, az az a Ke resz tény
Ön kén te sek Szö vet sé ge az If jú sá gért szer ve zé sé ben az el múlt hé ten Nagy bör zsöny ben meg ren de zett négy na pos
hit mé lyí tő tá bor ról la punk jö vő he ti szá má ba vá runk bő vebb be szá mo lót. 

g Hor váth Már ta fel vé te le

Téli berek Nagybörzsönyben
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Há zi gaz da ként Ador já ni De -
zső Zol tán evan gé li kus püs pök
kö szön töt te az egy be gyűl te ket
ja nu ár 22-én, ked den dél után,
hang sú lyoz va: a kul tú ra olyan
bolt ív,  amely  sok fé le sé günk
el le né re  is  ké pes  össze kap -
csol ni ben nün ket. 

– Egyet len oka van an nak,
hogy  a  négy-öt száz  sze mély
be fo ga dá sá ra al kal mas temp -
lo munk  he lyett  a  Re mé nyik
Sán dor Ga lé ria ad ott hont a
ma gyar kul tú ra na pi ün nep -
ség nek: az öröm hír, hogy ezen
a hé ten hoz zá fog tunk a temp -
lom res ta u rá lá sá hoz.  In kább
tar tal mi jel le gű vál to zás a ko -
ráb bi  évek hez  ké pest,  hogy
ez út tal nem ki zá ró lag a múlt -
ra  fi gye lünk,  ha nem  kul tú -
ránk élet erős, al ko tó, ter mé -
keny  je le né re  és  jö vő jé re  is.
Leg in kább  a  kor társ  szó  jel -
lem zi a ren dez vény so ro za tot
– ma gya ráz ta a püs pök. 

Ko dály Zol tánt idéz te
(„Kul tú rát nem le het örö köl -
ni. Az elő dök kul tú rá ja egy ket -
tő re  el pá ro log,  ha  min den
nem ze dék új ra meg új ra meg
nem szer zi ma gá nak”), majd
Pi linsz ky Já nos Imád sá gért cí -
mű  írá sá nak  tol má cso lá sa
után  a  Con cor dia vo nós né -
gyes nek ad ta át a  te re pet. A
kvar tett tag jai (Már kos Al bert
– he ge dű, Bé res Me lin da – he -
ge dű, Ki rály Er zsé bet – brá csa,
Or tensz ky Gyu la – csel ló) Or -
bán György Öt mad ri gál cí mű
mű vét ad ták elő.

– Ja nu ár 22-én fe jet haj tunk
a múl tunk előtt, kul tu rá lis ér -

té ke ink  irán ti  tisz te le tün ket
fe jez zük  ki.  Ugyan ak kor  az
al ko tá sok, az al ko tók je le né re
is gon do lunk a jö vő fe lé for -
dul va  –  hang sú lyoz ta  Ke le -
men Hu nor. Az RMDSZ el nö -
ke a szö vet ség ál tal ta valy ja -
nu ár ban ala pí tott Er dé lyi Ma -
gyar Kor társ Kul tú rá ért dí jak
kap csán ki fej tet te: az el is me -
rést  olyan  sze mé lyek  vagy
szer ve ze tek  kap hat ják  meg,
akik, il let ve ame lyek al ko tó-,
épí tő-,  szer ve ző te vé keny sé -
gük kel hoz zá já rul nak az er dé -
lyi ma gyar kul tú ra meg őr zé sé -
hez, gya ra pí tá sá hoz, to vább vi -
te lé hez. 

Az  el ső  al ka lom mal  idén
oda ítélt díj ban Szé kely Csa ba
ma ros vá sár he lyi  drá ma író,  a
Bá nya vi rág, Bá nya vak ság és
Bá nya víz cí mű mű vek szer ző -
je, Ré szegh Bo tond csík sze re dai
kép ző mű vész, az Új Kri ter ion
Ga lé ria ve ze tő je, va la mint Bo -
csár di Lász ló ren de ző, a sep si -
szent györ gyi  Ta má si  Áron
Szín ház  igaz ga tó ja  ré sze sült. 

A  Sán ta Csa ba szob rász
ál tal ké szí tett kis plasz ti ká val,
Könc zey Ele mér gra fi kus ter -
vez te ok le vél lel és tíz ezer lej -
jel  já ró  ki tün te tést Ke le men
Hu nor nyúj tot ta át az ün nep -
sé gen je len lé vő Ré szegh Bo -
tond nak (lau dá ci ót mon dott
Egyed Pé ter fi lo zó fus, egye te -
mi ta nár) és Szé kely Csa bá nak
(Tom pa And rea szí ni kri ti kus
lau dá ci ó ját Lacz kó Vass Ró bert
szín mű vész tol má csol ta), Bo -
csár di Lász ló pe dig, aki mun -
ká ja mi att  nem  tu dott  je len

len ni a ren dez vé nyen, a kö vet -
ke ző na pok ban kap ja meg a
dí jat (lau dá ci ót mon dott Bo -
dó Ot tó dra ma turg, egye te mi
ta nár). 

Né meth Jú lia mű kri ti kus
nyi tot ta meg ez után az In ter -
mez zo – In me mo riam Cla ude
De bus sy, Fe ren czy Ká roly és
Bá lint Ti bor cí mű  tár la tot,
amely  kü lön bö ző  ko rok  és
mű fa jok  köl csön ha tá sá nak
ered mé nye ként jött lét re. 

– A ma gyar kul tú ra nap ját
ez zel a sa já tos in ter mez zó val
ün ne pel jük, amely egy be kap -
csol ze nét, kép ző mű vé sze tet
és iro dal mat, s amely a 2012-
es esz ten dő ből – ami kor Fe -
ren czy Ká roly és Cla ude De -
bus sy szü le té sé nek száz öt ve -
ne dik, va la mint Bá lint Ti bor
szü le té sé nek nyolc va na dik év -
for du ló já ra  em lé kez tünk  –,
át nyú lik az új év be – mond ta
a  mű kri ti kus.  –  Az  Er dé lyi
Ma gyar Mű vész pe da gó gu sok
Egye sü le te és a Ko lozs vár Tár -
sa ság Szé kely Gé za és Kán tor
La jos szer ve zé sé ben lét re jött
ren dez vé nyei most egy fe dél
alat ti köz já ték ként hir de tik a
kü lön bö ző  mű vé sze ti  ágak
köz ti kap cso la tot és át jár ha tó -
sá got, egy más ra gya ko rolt, jó -
té ko nyan gyü möl csö ző ha tá -
su kat, ma gát a tényt, hogy a
mű vé sze tek, szól ja nak akár a
szem nek, a fül nek vagy az ér -
te lem nek, egy tő ről fa kad nak,
és ér zel mi meg ala po zott sá gú
mind ahány.

A ma gyar kul tú ra nap ja al -
kal má ból  szer ve zett  ren dez -
vény so ro zat  bor kós to ló val,
Musz ka Sán dor han gu la tos
szé kely stand-up co medyjé vel,
va la mint  Már kus And rás és
Vass Ákos vers pár ba já val zá rult.

g FE rEncz Zsolt

Meg je lent a Sza bad ság cí mű ko -
lozs vá ri na pi lap ja nu ár 24-i
szá má ban

Iro da lom, kép ző mű vé szet 
és ze ne a ma gyar kul tú ra nap ján

Ko lozs vá ron
b Képzőművészet,irodalom,zeneéshumoregyaránthelyet
kapottamagyarkultúranapjatiszteletéreKolozsvárontar-
tottkétnaposünnepségprogramjában,amelyetaRománi-
aiEvangélikus-LutheránusEgyházszervezett,kultúránkal-
kotójelenéreésjövőjérefókuszálva.Azeseménysorozat
helyszínéülaReményikSándorGalériaszolgált,aholkiosz-
tottákaRomániaiMagyarDemokrataSzövetség(RMDSZ)
általalapítottErdélyiMagyarKortársKultúráértdíjakatis.

Tóth Ká roly nyu gal ma zott du -
na mel lé ki re for má tus püs pök,
az  Öku me ni kus  Ta nul má nyi
Köz pont el nö ke a fü zet cím adó
ta nul má nyá ban in do kol ja a té -
ma vá lasz tást. Még pe dig a má -
so dik vi lág há bo rú óta el telt kö -
zel hét év ti zed ben két je len tős
fo lya mat tal. Egy részt Fran cia -
or szág és Né met or szág meg bé -
ké lé se, en nek ha tá sai, más részt
a  ke let-kö zép-eu ró pai,  má ig
sem be fe je zett rend szer vál to zá -
sok.  Ké nyes  kér dé sek,  de  –
mint hang sú lyoz za – ke resz tyé -
nek szá má ra nin cse nek ta bu té -
mák, és „az Ige fé nyé ben, Jé zus
Krisz tus erő te ré ben nem csak új
lá tó szög ből te kint he tünk egyes
prob lé mák ra, ha nem se gí te ni is
aka runk”.

Bor si At ti la ma jos há zi re for -
má tus lel kész Le het-e kor sze rű
a na ci o na liz mus? – Gon do la -
tok a re for má tus teo ló gia né ző -
pont já ból cím mel fog lal ko zik
nem zet és ke resz tyén hit vi szo -
nyá val. A nép, a nem zet, bár -
mennyi re fon tos is, nem te rem -
té si  rend. A na ci o na liz mus ra
vo nat ko zó an a gond vi se lés ről
szó ló ke resz tyén ta ní tás se gít a
tisz tán lá tás ban. Eu ró pa min dig
is sok szí nű volt a né pek, nem -
ze tek  te kin te té ben.  Mind -
egyik nek, így a ma gyar nak is
kö te les sé ge meg őriz ni nem zeti
sa já tos sá ga it. 

A na ci o na liz mus gon do la ta
a  18.  szá zad tól  erő sö dött  fel.
Ek kor,  a  fel vi lá go so dás  idő -
sza ká ban ve szí tet ték el sú lyu -
kat meg in gat ha tat lan nak vélt
ke resz tyén  ta ní tá sok,  így  a
gond vi se lés hit is. A gond vi se -
lés hit hi á nya, az egyén je len tő -
sé gé nek túl hang sú lyo zá sa ki -
vá ló ter mő ta lajt biz to sít(ott) el -
len ség ké pek  ki ala ku lá sá hoz.
Hi szen min den ről az em ber -
nek, il let ve adott kö zös sé gé nek
kell gon dos kod nia. Ez a fej lő -
dés, ha la dás esz mé jé nek meg -
erő sö dé sét is ma gá val hoz ta.
(Hadd je gyez zük meg, hogy ez
utób bi  esz me  az  EU-nak  is
moz ga tó ja.) Ez zel szem ben a
kü lön bö ző ha gyo má nyú,  fej -
lett sé gű or szá gok ér de ke it na -
gyon  ne héz  össze han gol ni.
Vé gül a szu ve re ni tás fo gal má -
nál min de nek előtt Is ten szu ve -
re ni tá sá ra, az az min den ha tó -
sá gá ra kell gon dol nunk. Vagy -

is az em ber nek min dent Is ten -
nel a kö zép pont ban kell, kel le -
ne vizs gál nia.

Nem ze ti iden ti tás – eu ró pai
iden ti tás – ke resz tyén iden ti tás
cím mel az eu ró pai, il let ve EU-
pol gá rok (ön)meg ha tá ro zá sát,
azo nos ság tu da tát vizs gál ja Há -
mo ri Ádám szo cio ló gus, a Ká -
ro li Gás pár Re for má tus Egye -
tem Ta ní tó kép ző Fő is ko lai Ka -
rá nak ta nár se géd je, a Ma gyar -
or szá gi  Re for má tus  Egy ház
ko ráb bi  EU-re fe ren se.  Egy
egyén nek  egy ide jű leg  több
kul tu rá lis és cso port kö tő dé se,
több fé le ön azo nos ság-tu da ta
le het. A mai nem ze tek te rem -
tő, ho mo ge ni zá ló tö rek vé sek
ered mé nyei. A nem ze ti kö tő -
dés azon ban na gyon is meg ha -
tá ro zó. Ám ezt pro tes táns ke -
resz tyén ként a he lyén kell lát -
nunk. Büsz kék le he tünk kul -
túr tör té ne ti  örök sé günk re,  a
Szent írás és a li tur gia át ül te té -
sé re a nem ze ti nyel vek re, en -
nek to váb bi ha tá sa i ra a nem -
zet tör té ne té ben és kul tú rá já -
ban.  Ugyan ak kor  a  ke resz -
tyén ség leg ere de tibb ta ní tá sa
sze rint a kul tu rá lis kü lönb sé -
gek je len tő sé gü ket ve szí tik. 

Ami pe dig az eu ró pai iden -
ti tást  il le ti:  az  EU  esz mé je
sem mi lyen  azo no su lá si  for -
mát nem zár ki, így a nem zeti
tu da tot sem. Mind össze egy új
ér tel me zé si le he tő ség gel egé -
szí ti ki a szer ve zett, in téz mé -
nyes  együtt mű kö dés  ré vén.
Az  Eu ró pai  Unió  gaz da sá gi
re a li tá sa nem fe led tet he ti, hogy
Eu ró pa ere den dő en kul tu rá lis
és ér ték kö zös sé get je lent.

Cso ma Áron pi lis csa bai re -
for má tus lel kész, a Con fes sio
fo lyó irat fő szer kesz tő je A na -
ci o na liz mus sa já tos ma gyar
adott sá gai cím mel a ma gyar -
ság és az EU sa já tos vi szo nyát
elem zi. Bár min den EU-tag ál -
lam ban  ta lál ko zunk  ki sebb-
na gyobb  mér té kű  Eu ró pa-
szkep ti ciz mus sal, min ket kü -
lö nö sen  is ér zé kennyé tesz a
tri a no ni  bé ke dik tá tum  se be.
Ugyan ak kor le het, hogy ép pen
az EU ré vén ka punk le he tő sé -
get a seb gyó gyí tá sá ra vagy leg -
alább eny hí té sé re – ír ja, majd
sor ra ve szi a seb ke let ke zé sé -
nek és ke ze lé sé nek tör té ne tét
a  ki egye zés től  a  Ká dár-kor -

sza kig, és szin tén fog lal ko zik a
na ci o na liz mus ra  adan dó  ke -
resz tyén vá lasszal. 

A  na ci o na liz mus  ke resz -
tyén ség ál tal át for mált tar tal -
ma nem zet hez tar to zást, sors -
kö zös sé get, iden ti tást, fe le lős -
sé get je lent. Min den kri ti kánk
el le né re az EU egye dül ál ló le -
he tő sé get kí nál, mi vel a köl csö -
nös gyű löl kö dés te rü le té nek,
az az Kö zép-Eu ró pá nak a né pei
az épí tő együtt mű kö dés út já -
ra lép tek.

Vé gül  je len  so rok  író ja  Az
Eu ró pai Unió tör té ne te, szer ve -
ze te és „Eu ró pa lel ke” cím mel ad
is mer te tést.  Eu ró pa  (ki sebb-
na gyobb ré szei nek) egye sí té sét
a  ró ma i ak kal  kezd ve  töb ben
meg kí sé rel ték. Vic tor Hu go az
1849-es pá ri zsi bé ke moz gal mi
kong resszu son  ve tet te  fel  az
Eu ró pai Egye sült Ál la mok gon -
do la tát az ame ri kai min tá já ra.
A  konk rét  együtt mű kö dés  a
két  vi lág há bo rú  ha tá sá ra  az
1952-ben meg ala kult Eu ró pai
Szén- és Acél kö zös ség gel kez -
dő dött. 1957-ben a ró mai szer -
ző dés sel  jött  lét re az Eu ró pai
Gaz da sá gi Kö zös ség. A maast -
rich ti szer ző dés nyo mán 1993-
ban  ala kult  meg  az  Eu ró pai
Unió. Ma gyar or szág ki lenc má -
sik ál lam mal együtt 2004. má -
jus 1-jén csat la ko zott hoz zá.

Jac ques Del ors, az Eu ró pai
Bi zott ság el nö ke (1985–1995)
1992-ben  Klaus En gel hardt
ba de ni püs pö köt, a né met pro -
tes táns  egy há zak  (EKD)  ta -
ná csá nak el nö két fo gad va fel -
hí vást bo csá tott ki: „Ha tíz év
múl va nem si ke rül lel ket, lel -
ki sé get  ad ni  Eu ró pá nak,  a
játsz mát el ve szí tet tük.” Így in -
dult a Lel ket ad ni Eu ró pá nak
prog ram. (Er re utalt az Öku -
me ni kus Ta nul má nyi Fü ze tek
18. szá ma: A ma gyar egy há zak
és uni ós csat la ko zá sunk – Eu -
ró pa lel két akar juk, 2003.) 

Del ors  is  úgy  lát ja  azon -
ban, hogy az EU még nem iga -
zán ju tott túl a gaz da sá gi kér -
dé se ken. Egy ál ta lán nem biz -
tos te hát, hogy az unió je len -
le gi for má já ban iga zán al kal -
mas  pél dá ul  a  tri a no ni  seb
gyó gyí tá sá ra. Jó zan ésszel per -
sze sen ki sem vi tat hat ja, hogy
nél kü löz he tet len  az  eu ró pai
együtt mű kö dés, és biz ta tó je -
lek kel is ta lál ko zunk.
g Dr. SzEnt pé tEry Pé tEr

A Tri a non-seb gyó gyu lá sa fe -
lé. Öku me ni kus Ta nul má nyi
Köz pont, Bu da pest, 2012. Kap -
ha tó a köz pont ban (1114 Bocs -
kai út 15.) és a Hu szár Gál pa -
pír- és köny ves bolt ban (1052
Bu da pest, Deák tér 4.).

A Tri a non-seb gyó gyu lá sa fe lé
Az Öku me ni kus Ta nul má nyi Fü ze tek leg újabb szá ma

b AzÖkumenikusTanulmányiKözpontlegfrissebb,23.szá-
múfüzetében–amelyATrianon-sebgyógyulásafelé cím-
melkarácsonyelőttjelentmeg–ötszerzőkeresválaszt
arra,hogyazeurópaiegyüttműködés,illetveazEurópai
Uniómikéntsegíthetamagyarságotazelsővilágháború
utánértpéldátlanmegaláztatásenyhítésében.Azírások
eközbentermészetesenazeurópaiegyházak,akeresztyén-
ségszerepével,lehetőségeivelisfoglalkoznak.

A Nagy Trianon-kastély belső tere A népesség etnikai megoszlása a békeszerződés előtti országban

Éle té nek 83. évé ben, ja nu ár 26-án el hunyt He -
ge dűs Lo ránt re for má tus lel kész, teo ló gus, a
Du na mel lé ki Re for má tus Egy ház ke rü let nyu -
gal ma zott püs pö ke, a zsi nat ko ráb bi lel ké szi
el nö ke.

He ge dűs Lo ránt 1930. no vem ber 11-én szü -
le tett Haj dú ná ná son. Az érett sé gi után, 1949 és
1954 kö zött a bu da pes ti Re for má tus Teo ló gi -
ai Aka dé mi án foly tat ta ta nul má nya it. 1954–55-
ben Bics kén, majd 1956 és 1958 kö zött a bu da -
pes ti Kál vin té ri gyü le ke zet ben volt se géd lel -
kész.  Az  1956-os  for ra da lom  ide jén  vál lalt
sze re pe mi att el kel lett hagy nia a fő vá rost, ez -
után Nagy kő rö sön, Mo no ron, Kom lón, Al só -
né me di ben volt se géd lel kész.

1963-tól két év ti ze den át a Tol na me gyei Hi -
das  köz ség ben  az  oda  te le pí tett  bu ko vi nai
szé ke lyek gyü le ke ze té nek, 1983–1996 kö zött a
bu da pes ti Sza bad ság Té ri Re for má tus Egy ház -
köz ség nek volt lel ki pász to ra. 1990 és 2002 kö -

zött a Du na mel lé ki Egy ház ke rü let püs pö -
ke volt, 1990–1996 kö zött pe dig a Ma gyar -
or szá gi Re for má tus Egy ház Zsi na tá nak lel -
ké szi el nö ki  tisz tét  töl töt te be. 1996-tól
2004-ig volt a bu da pes ti Kál vin Té ri Re -
for má tus Egy ház köz ség lel ké sze, 1995-ben
meg vá lasz tot ták  a  Ma gyar  Re for má tus
Egy há zak Ta nács ko zó Zsi na ta ügy ve ze tő
el nö ké nek. 1991-ben a Ma gyar Re for má -
tu sok Vi lág szö vet sé gé nek tisz te let be li el -
nö ké vé vá lasz tot ták.

1993-ban a Veszp ré mi Egye tem cím ze -
tes egye te mi ta ná ra lett, 1999-től 2003-ig

a bu da pes ti Ká ro li Gás pár Re for má tus Egye -
tem egye te mi ta ná ra, majd tisz te let be li pro -
fesszo ra.  Ko lozs vá rott  dísz dok tor rá  avat ták.
Elő adá so kat és ige szol gá la to kat tar tott a ha tá -
ron  tú li  ma gyar ság  kö ré ben,  töb bek  kö zött
Toron tó ban, Bá zel ben, New York ban, Los An -
ge les ben, Pá rizs ban, Lon don ban, Syd ney ben,
Ko lozs vá rott. Szám ta lan teo ló gi ai és iro dal mi
mű al ko tó ja volt.
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Sor som
Kö rém a csend ólom fa lat von,
Ne ért sem a táj hang ja it!
Nem mond me sét vi dám 

pa tak víz,
Nem zsong ma dár da los csa lit.
Vil lám dü börg? Meg ráz a hang, de
Fü lem ben az csak mély mo raj.
Sze ret te im be szél nek? 

A szó alig
Több már, mint szél-só haj.

Sze mem re tom pa éj szö vő dött,
El nyel su gárt, el szí ne ket.
Vad ró zsa ág vagy zúz ma rás gally?
Egy for ma lett, ko rom le pett.
A haj na lom nem bí bor hul lám,
Hűs per met a fü vön csu pán.
S a nyá ri dél arany özön je
Csak iz zó, hő on tó vul kán.

Mi ért? Nem kér de zem. 
Halk re beg ve

Ki mon dom én: „Igen, Atyám!”
Te így akar tad, így van hát jól,
Más ként sú lyát hogy bír hat nám?
És szent ke zed ből el fo gad va
Nem átok, nem, nem, egyik sem!
Az „ólom zár ka” szál ló szárny lesz,
Atyám: fe léd emel, vi szen!

A csend fal igéd el nem zár ja,
Be hoz zák azt kis pont be tűk!
Ám „Ne félj, csak higgy, 

az Úr ve led van!” –
Óh, mily erő rej lik ben nük!
Elekt ro mos kis ké szü lé ken
Az or go nát is hall ha tom.
S a szent haj lék ban há la ének
Uj jong va kel het aj ka mon!

Hisz en ge ded, Atyám, hogy ért sem
A ke gye lem di cső vol tát.
S a célt, amely fe lé Fiad visz
A csen den át, ho má lyon át!
Az üdv ho ná ban vársz re ám, s ott
Meg lát ta tod szent ar co dat!
Hát nincs okom ál dás nak tud nom
Si ket vak em ber sor so mat?

Evangélikus Élet 2013. február 3. f kErEsztutak

b Valakimindigamegszokotthe-
lyére kíséri vasárnaponként a
templomban,majdmelléhelye-
ziaBraille-írásosénekeskönyv
köteteit.FarkasMátyás látássé-
rültnyugalmazottzenetanárjól
ismertésmegszokottvendéga
szegedi evangélikus templom-
ban,örömmelkértemhátrövid
beszélgetésre.Elsőkéntcsalád-
járólésszülőfalujárólmesélt.

–  Pusz ta vá mon  szü let tem  1935-
ben, sváb evan gé li kus fa mí lia sar ja -
ként. Né gyen vol tunk test vé rek, há -
rom fiú és egy lány, én vol tam a má -
sod szü lött. Bu da pest re, a va kok is ko -
lá já ba jár tam mind ad dig, amíg csak le -
he tett.  A  má so dik  vi lág há bo rú ban
ugyan is bom ba ta lá lat ér te az épü le tet,
és csak né hány év ki ha gyás, a ká rok
hely re ál lí tá sa után tud tam foly tat ni, il -
let ve be fe jez ni a ta nul má nya i mat, ez
az oka pél dá ul an nak, hogy ti zen nyolc
éve sen vé gez tem csak el a nyol ca dik
osz tályt. De per sze a szü le té sem óta
meg lé vő vak sá gom már ön ma gá ban
is  ne he zí tet te  a  hely ze te met,  épp
ezért  há lás  va gyok  Is ten nek,  hogy
min dig akadt és akad, aki így vagy úgy,
de se gí tett és se gít ne kem.

– Fá ra do zá sát si ker ko ro náz ta:
vé gül ze ne ta nár, zon go ra ok ta tó lett.
Hol ott egy vi dé ki bá nyász csa lád gyer -
me két nem fel tét le nül ezen a pá lyán
kép zel ném el.

– Iga za is len ne. De az élet más -
képp  hoz ta.  A  va kok  in té ze té ben
még az ál ta lá nos is ko la ele jén el vit -
tek egy ze ne ta nár hoz, aki azt ja va sol -
ta, hogy bát ran fog lal koz zam mu zsi -
ká val. A fő vá ros ban az egyes kör zet
ze ne is ko lá já ba ke rül tem, ahol F. Bán
Len ke ta nár nő vett párt fo gá sá ba, és
ez zel el dőlt a sor som. Na gyon so kat
kö szön he tek ne ki, mind a hi va tá som,
mind pe dig hi tem ala ku lá sa  szem -
pont já ból.

– Ké rem, me sél jen még er ről az ol -
va sók nak!

– A  ta nár nő Krisz tus-hí vő  zsi dó
volt, so kat be szélt ne kem a hi té ről. Ne -

ki és an nak a kö zös ség nek kö szön he -
tem a meg té ré se met, aho vá ő is tar -
to zott: a Ma gyar or szá gi Ke resz tyén
Test vér gyü le ke zet nek. Rend sze re sen
jár tam ide, az Ó ut cá ba ad dig, amíg a
csong rá di me gye szék hely re nem ke -
rül tem, és a he lyi evan gé li kus gyü le -
ke zet tag já vá vál tam.

Bu da pes ti tar tóz ko dá som, il let ve
a hi tem kap csán min den képp meg
kell, hogy em lít sem még né hai Ja kab
Mik lós re for má tus  lel kész  (1912–
2002) ne vét, aki nek ugyan csak na -
gyon so kat kö szön he tek; ve le is gyak -
ran be szél get tünk kü lön fé le hit kér -
dé sek ről. Ő a si ket- és vak misszió lel -
kes és lel ki is me re tes ve ze tő je volt, és
vitt el má sok kal együtt en gem is re -
for má tus és evan gé li kus gyü le ke ze -
tek be, hogy ott ze nél jünk, ver se ket
mond junk,  vagy  épp  bi zony sá got
te gyünk, és raj tunk ke resz tül a lá tó-
hal ló em be rek kö ze lebb ről is meg is -
mer ked hes se nek az éle tünk kel.

Ami pe dig a hi va tást il le ti: a sze -
ge di ze ne mű vé sze ti szak is ko lá ban, a
mai kon zer va tó ri um ban sze rez tem
meg a ze ne ta ná ri ké pe sí tést. Van, aki
sze rint kon cert zon go ris ta is le het tem
vol na, de én min dig „csak” ta ní ta ni
akar tam. 1963 óta ok ta tok. Há la Is -
ten nek,  min dig  sok  ta nít vá nyom
volt, ma már „csu pán” négy van. De
ez ta lán az én ko rom ban nem is baj,
hi szen het ven hét esz ten dős va gyok… 

Meg az tán min den képp  időt kell
sza kí ta ni a csa lá dom ra, a fe le sé gem -
re és  Já cin ta lá nyom ra meg a négy
uno kám ra is, és per sze a gya kor lás ra.

– Még ennyi év után is gya ko rol…?
– Ter mé sze te sen, hi szen nagy igaz -

ság van ab ban, amit Liszt Fe renc mon -
dott: „Ha egy na pig nem gya kor lok, azt
csak én ve szem ész re, ha ket tő ig, azt
a ba rá ta im is, ha há ro mig, azt pe dig
már min den ki…” Ezért hát na pon ta
két-há rom órát szá nok a gya kor lás ra.

– Er re, már mint a fo lya ma tos ta -
nu lás ra szük sé ge is volt, ha má sért
nem, már csak a mű vé szi kar ri er je
mi att is. Gon do lok itt az Un gá ria
együt tes re.

– A zon go ra né gyest há rom vak ze -
nész tár sam mal – La ka tos Ta más sal,
Né meth Ta más sal és Ma gyar Csa bá -
val – ala pí tot tuk 1991-ben, és ti zen hat
esz ten de ig mu zsi kál tunk együtt szer -
te az or szág ban és a vi lág ban, szép si -
ker rel. A név adás sal né hai Un gár Im -
re (1909–1972) Kos suth-dí jas zon go -
ra mű vész nek, ze ne pe da gó gus nak, a
Ze ne aka dé mia  egy ko ri  ta ná rá nak
em lé ke előtt kí ván tunk tisz te leg ni.

– Gon do lom, hal lás után ta nul ta,
il let ve ta nul ja meg a da ra bo kat.

– Nem csak. A kot tát is át tet ték
Braille-írás ra, en nek se gít sé gé vel is
tud tam, tu dok újabb és újabb ze ne -
mű ve ket meg ta nul ni. A Hack Já nos
ve zet te  evan gé li kus vak misszi ó nak
há la, a sze ge di gyü le ke zet ál tal ren -
delt  Braille-írá sos  éne kes köny vet
hasz nál ha tom és hasz ná lom a va sár -
na pi  is ten tisz te le te ken mind a mai
na pig, és van ilyen Bib li ám is. Sze ren -
csé re, te gyük hoz zá, hi szen eze ket a
kü lön le ges nek szá mí tó pél dá nyo kat
a múlt rend szer ben zúz dá ba akar ták
kül de ni, ám mi vel még ide jé ben el -
ju tot tak  hasz ná ló ik hoz,  már  nem
volt mit be zúz ni…

Kü lö nö sen is örü lök, hogy így ne -
kem is meg van a ma gam va kok nak
szánt Szent írá sa. Mert az ige, a hit és
a  gyü le ke ze ti  kö zös ség  min dig  is
na gyon fon tos volt ne kem; Krisz tus
kö ve té se meg tar tó erőt je len tett és je -
lent most is a szá mom ra.

g Gaz dag Zsu zsan na

Tá ma szom az Is ten
Ta lál ko zás Far kas Má tyás sze ge di ze ne ta nár ral

Ha szó sze rint vesszük, hogy a hit hal -
lás ból van, ak kor mi lesz a si ke tek üd -
vös sé gé vel? Ha egy vak nem tud ja ol -
vas ni  a  ha gyo má nyos  Bib li át,  ho -
gyan tud na pon ta erőt me rí te ni az ige
sza vá ból?  Ha  egy  né ma  nem  tud
szó val  bi zony sá got  ten ni  az  Is ten
meg vál tó sze re te té ről, ho gyan lesz ké -
pes má so kat ta nít vánnyá ten ni? 

A Szent lé lek su gal la tá ra nem csak
ezek a kér dé sek fo gal ma zód tak meg
Ja kab Mik lós né hai re for má tus vak- és
si ket misszi ós lel ki pász tor szí vé ben, de
egész éle tét a fo gya ték kal élők misszi -
ói szol gá la tá ba ál lí tot ta. Az el múlt esz -
ten dő  no vem ber  12-én  lett  vol na
száz éves – ne ki ál lít em lé ket a Kál vin
Ki adó gon do zá sá ban nap vi lá got lá tott,
Al kal maz ko dó sze re tet – Ja kab Mik -
lós vak- és si ket misszi ós lel ki pász tor
vissza em lé ke zé sei cí mű könyv.

A kö tet több egy sze rű élet tör té -
net nél.  Nem  is  le het ne  a  gaz dag
föl di pá lyát, lel ké szi szol gá la tot né -
hány ol dal ba össze sű rí te ni. In kább
azt mond hat nánk, a tisz te le tes toll -
ba mon dott em lé kei be te kin tést en -
ged nek  ab ba  a  lel ki  fo lya mat ba,
amely so rán az Úr is ten for mál ta és
al kal mas sá tet te e nem min den na pi
misszi ói ágak el in dí tá sá ra.

A gyógy pe da gó gi át és pszi cho ló -
gi ai ta nul má nyo kat is vég zett lel ki -
pász tor 1938-ban kez dett el – ahogy
ő ne vez te – „kü lön le ges sze re tet mun -
kát” vé gez ni: szer ve ző je és hat év ti -
ze den ke resz tül szol gá lat te vő je volt
si ket,  vak,  moz gás sé rült  és  egyéb
fo gya ték kal élő em be rek lel ki gon do -
zá sá nak. A si ke tek jel nyel ve és a va -
kok ál tal hasz nált pont írás is me re te
alap ve tő en se gí tet te őt eb ben az út -
tö rő misszi ói mun ká ban.

A  kö tet  lap ja in  nem csak  Ja kab
Mik lós éle té nek és misszi ói szol gá -
latá nak fon to sabb mér föld kö vei ele -
ve ned nek meg, de kor- és egy ház tör -
té ne ti ada lé ko kat is nyújt a ki ad vány
azok hoz az év ti ze dek hez, ame lyek -
ben az ál lam ol da lá ról – és sok szor
egy há zi rész ről is – el len ál lás ba üt -
kö zött a fo gya té kos ügy. Őt min den
ne héz ség el le né re egy gon do lat ve -
zé rel te: a meg vál tás örö mét min den
áron át ad ni. „Te hát ha a hal lás sé rült
be szé lő  si ket ma rad,  és  so ha  nem
kap ja meg a ha lá lon in ne ni lét ben a
hang zó be széd hal lá sá nak aján dé kát,
ak kor is az lesz a köz pon ti kér dés,
hogy »Ta lál koz tál-e az zal a Krisz tus -
sal, aki té ged meg vál tott?«” – ol vas -
ha tó val lo má sa a könyv ben.

Kü lön fe je zet szól a si ket va kok kö -
zöt ti szol gá la tá ról is. Ja kab Mik lós ki -
eme li Gyen ge Im ré né ta ní tó nőt, aki
idő vel szin te tel je sen meg va kult, és
el vesz tet te a hal lá sát is. Még sem pa -
nasz ra nyi tot ta szá ját, ha nem el fo gad -
ta sor sát, és ko moly misszi ói szol gá -
la tot vég zett. 

Töb bek  kö zött  ve re se ket  is  írt,
ame lyek azon ban nem ke rül tek be
egy há zi  la pok ba.  „Fáj dal mas  dol -
gok ezek – fo gal maz Ja kab Mik lós
vissza em lé ke zé sé ben –,  és  tü ne tei
an nak, hogy mennyi re va gyunk le -
ma rad va az em pá tia te rén ezek től az
ér té kes em ber tár sak tól, em ber cso -
por tok tól,  aki ken  ke resz tül  Is ten
akar üzen ni.”

A né hai lel ki pász tort ar ra vá lasz -
tot ta ki Ura, hogy egy éle ten át ezek -
kel az ér té kes em ber tár sa ink kal fog -
lal koz zon.

g bo dazs

Al kal maz ko dó sze re tet – Ja kab Mik -
lós vak- és si ket misszi ós lel ki pász tor
vissza em lé ke zé sei. Le ír ta Ja kab Mik -
lós né. Szer kesz tet te Mu csi Zsó fia.
Kál vin Ki adó, Bu da pest, 2012. Ára
1200 fo rint.

A sze re tet mun kás
Ja kab Mik lós re for má tus lel ki pász tor vissza em lé ke zé sei

A  Lep ra misszió  te vé keny sé gé nek
leg utób bi há rom esz ten de jé ben je len -
tős vál to zá sok tör tén tek. A ko ráb ban
ön kén tes ként szol gá ló Risk óné Fa ze -
kas Már ta re for má tus lel kész nő 2010
óta  igaz ga tó ként  te vé keny ke dik  a
misszió al kal ma zá sá ban. 

Ak ko ri meg vá lasz tá sa kor az igaz -
ga tó cél ként azt je löl te meg, hogy a
ma gyar Lep ra misszió be vé te lei öt -
ven szá za lék kal meg emel ked je nek,
és  így  ha zánk  ön ál ló  tá mo ga tó ja
le hes sen  a  nem zet kö zi  szer ve zet
va la mely pro jekt jé nek. Vá gya meg -
va ló sult: ma ki zá ró lag ma gyar ado -
má nyok ból fo lyik gyó gyí tó és re ha -
bi li tá ci ós  szol gá lat  a  kí nai  Jün nan

tar to mány ban. Az ün ne pi együtt lét
részt ve vői e vi dék ről, az ot ta ni lep -
ra misszió mun ká já ról lát hat tak ve -
tí tett ké pes be szá mo lót.

Az  al ka lom hoz  köz gyű lés  kap -
cso ló dott, ame lyen vá lasz tá sok ra is
sor ke rült. A Nem ze ti Bi zott ság tag -
jai kö zül le kö szö nő evan gé li kus test -
vé rek – Drá vay Zol tán né és B. Pin -
tér Már ta – he lyé re úja kat vá lasz tot -
tak.  Egy há zun kat  a  bi zott sá g ban
ezen túl Miss u ra Ti bor né nyu gal ma -
zott  pap né  és  Ka pi Zol tán lel kész
kép vi se li. Ka pi Zol tánt egy ben újabb
há rom éves  cik lus ra  meg vá lasz tot -
ták a Lep ra misszió el nö ké nek. 

d EvÉ let-in fó

Új ra vá lasz tot ták 
a Lep ra misszió 

evan gé li kus el nö két
b AbudapestiSalétromutcaireformátusgyülekezettemplomábanke-
rültsorjanuár28-ánamagyarLepramisszióünnepiistentiszteletére,
amelynekigehirdetőiszolgálatátdr.BlázyÁrpádné kelenföldievan-
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ré gen volt? Hol is volt?
A Ra o ul Wal len berg Egye sü let ve tél ke dőt ren dez kö zép is ko lá sok nak

2013  ta va szán  a  Ra o ul  Wal len berg
Egye sü let, a Ho lo kauszt Em lék köz -
pont és a Ra o ul Wal len berg Szak kö -
zép is ko la  is mét  meg ren de zi  a  ko -
ráb bi évek ben már nagy si ker rel le bo -
nyo lí tott ve tél ke dő jét Ré gen volt? Hol
is volt? cím mel a ho lo kauszt tör té né -
se i ről, az em ber men tők te vé keny sé -
gé ről, a zsi dó–ma gyar kul tú ra együtt -
élé sé ről, em ber men tő em lék he lyek -
ről Bu da pes ten, il let ve a részt ve vők la -
kó he lyén. 

A  je lent ke ző kö zép is ko lás di á kok
há rom for du ló ban mé rik össze tu dá -
su kat  az  em lí tett  té ma kö rök ben,  a
ver seny  so rán  fel dol goz zák  ho lo -
kauszt túl élők  tör té ne te it  is.  Sze ge -
den, Pé csett, Ta ta bá nyán, Deb re cen -

ben, Mis kol con, Vá cott, Győr ben és a fő vá ros ban a ver seny zők meg is mer -
ked nek la kó he lyük tör té ne te i vel, em lék he lye i vel. Cé lunk, hogy a ho lo kauszt
a ma gyar tör té ne lem, a kol lek tív em lé ke zet ré szé vé vál jon, hogy az ár tat -
la nul ül dö zött és meg ölt em be rek és meg men tő ik em lé ke fenn ma rad jon. 

A ve tél ke dő fő véd nö kei Fó nagy Já nos par la men ti ál lam tit kár (Nem -
ze ti Fej lesz té si Mi nisz té ri um) és Ka rin Olofs dot ter, Svéd or szág ma gyar -
or szá gi nagy kö ve te, fő tá mo ga tó ja a Kül ügy mi nisz té ri um. 

A ve tél ke dő re feb ru ár 4-ig le het je lent kez ni a www.wal len ber gegye su -
let.hu hon la pon.

A Ho lo kauszt Em lék köz pont a ma -
gyar kul tú ra nap já nak prog ram ja i hoz
csat la koz va  ja nu ár  23-án  ren dez te
meg  A ma gyar kul tú ra vesz te sé gei
cím mel ki írt pá lyá zat díj át adó ün nep -
sé gét az Oszt rák Kul tu rá lis Fó rum
sza lon já ban. 

A  kö zép is ko lai  di á kok  szá má ra
meg hir de tett pá lyá zat ra hat van öt pá -
lya mű ér ke zett szer te az or szág ból, fel -
ölel ve a ma gyar kul tú ra, a tu do mány
szin te min den te rü le tét. A ver seny ki -
írá sá val a Ho lo kauszt Em lék köz pont
azt kí ván ta el ér ni, hogy a fi a tal kor osz -
tály a ma gyar ho lo kauszt tör té ne tét
egy-egy ki emel ke dő sze mé lyi ség éle -
tén,  sor sán  ke resz tül mé lyeb ben  és
sze mé lye seb ben is mer je meg. Szem -
be sül jön  az zal,  mi lyen  vesz te sé gek
ér ték a ma gyar szel le mi éle tet a ki -
emel ke dő en te het sé ges, ma gas szak -
mai és esz té ti kai ér té ke ket lét re ho zó,
zsi dó szár ma zá sú al ko tók el vesz té sé -
vel. Az el ké szült pá lyá za tok ered mé -
nye ként is mer je meg mind több fi a tal
az ül döz te tés nek ál do za tul esett al ko -
tók mun kás sá gát, ez zel is hoz zá já rul -
va ah hoz, hogy cson kán ma radt élet -
mű vük ne me rül jön fe le dés be, a ma -
gyar em lé ke zet kul tú ra ré szé vé vál jon.

A ma gas szín vo na lú mun kák nak
kö szön he tőn a bí rá ló bi zott ság az el -
ső há rom he lye zés mel lett ti zen hat
kü lön dí jat ítélt oda. Az el ső he lye zett
a szol no ki Ver se ghy Fe renc Gim ná -
zi um ta nu ló ja, Gál Fan ni lett Sár kö -
zi György ről írt esszé jé vel. A má so -

dik he lye zést Lan ku Má té, a mis kol -
ci Zrí nyi Ilo na Gim ná zi um ta nu ló ja
ér te el Szerb An tal ról ké szült dol go -
za tá val. Har ma dik – Rich ter Ge de on -
ról írt esszé jé vel – a bu da pes ti Vigh
Már ta lett, aki a Kle bels berg Kunó
Gim ná zi um ta nu ló ja. 

A  kü lön dí ja sok  töb bek  kö zött
Ámos Im re, Bá lint György, Bródy
Im re, Gel lé ri An dor End re, Ko mor
Mar cell, Rej tő Je nő, Wei ner Leó éle -
tét és al ko tá sa it vá lasz tot ták pá lyá za -
tuk té má ja ként. 

(Bár egy há zunk kö zép is ko lá i ból dí -
jat sen ki sem szer zett, a leg több pá lyá -
zót men to rá ló ta ná rok so rá ban öröm -
mel fe dez tük fel a bu da pes ti Szteh lo Gá -
bor Evan gé li kus Gim ná zi um ban ok ta -
tó Bag lyos Na tá lia ne vét. – A szerk.)

A díj át adón az ér té ke lést kö ve tő -
en a nyer tes ta nu lók és fel ké szí tő ta -
ná ra ik né hány rész let fel ol va sá sá val
is mer ked tek meg egy más mun ká i val,
majd sze mé lye sen is ta lál koz tak és
be szél get tek  túl élők kel,  az  ál ta luk
be mu ta tott  kor szak  szem ta nú i val.
(A pá lyá zat ra ér ke zett leg jobb esszé -
ket bár ki el ér he ti a Ho lo kauszt Em -
lék köz pont hon lap já ról.)

Szer ve zők:
Ho lo kauszt Em lék köz pont
Oszt rák Kul tu rá lis Fó rum
Mun ka szol gá la to sok Or szá gos Egye -
sü le te
Bu da pes ti Ho lo kauszt In té zet
Ki emelt mé dia part ner a Múlt-kor

Át ad ták a Ho lo kauszt Em lék -
központ esszé pá lyá za tá nak dí ja it

A ma gyar kul tú ra nap ja és Köl csey Fe -
renc Him nu szá nak meg szü le té se al -
kal má ból is ko lánk, az oros há zi Szé -
kács Jó zsef Evan gé li kus Óvo da, Ál -
ta lá nos Is ko la és Gim ná zi um a 2012–
13-as tan év ben ti zen egye dik al ka lom -
mal  hir det te  meg  a  Köl csey
Fe renc  vers mon dó  ver senyt,
rajz pá lyá za tot és nép dal ének -
lé si ver senyt az or szág evan gé -
li kus ok ta tá si in téz mé nye i ben
ta nu lók, az oros há zi di á kok és
a ha tá ron tú li, nagy ká ro lyi test -
vér is ko la di ák jai szá má ra. 

A kép ző mű vé sze ti pá lyá zat -
hoz  fo tó pá lyá zat  is kap cso ló -
dott. A sza va ló ver seny re és a
rajz pá lyá zat ra 7–12. osz tá lyo -
sok,  az  ének ver seny re  pe dig  5–12.
osz tá lyo sok je lent kez het tek. A ver -
seny re húsz is ko lá ból ér kez tek ne ve -
zé sek és pá lya mű vek. 

Az  idő já rá si  elő re jel zé sek  saj nos
nem  té ved tek,  a Nyu gat-Du nán túlt
va ló ban ha va zás és hó fú vás súj tot ta a
ver seny kö rü li na pok ban, ezért a sop -

ro ni lí ce um, il let ve a győ ri Pé ter fy Sán -
dor Evan gé li kus Ok ta tá si Köz pont di -
ák jai nem tud tak el jön ni. Két bu da pes -
ti is ko la is kény te len volt le mon da ni
a rész vé telt. A „leg fi a ta labb” evan gé -
li kus  ok ta tá si  in téz mé nyek  kö zül  a

solt vad ker ti ből,  a  szar va si ból  és  a
me ző be ré nyi ből ér ke zett ver seny ző.

A  sza va ló ver se nyen  a  kö te le ző
vers Köl csey Fe renc Him nu sza volt,
a sza ba don vá lasz tott pe dig egy ha -
tá ron  tú li  ma gyar  szer ző  tol lá ból
szü le tett lí rai al ko tás le he tett.

Az éne ke sek nek kö te le ző dal ként a

kö vet ke ző mű ve ket kel lett elő ad ni uk:
az I. ka te gó ri á ban (5–6. o.): Fáj a fá -
nak; a II. ka te gó ri á ban (7–8. o.): A cit -
rus fa; a III. ka te gó ri á ban (9–12. o.): Kis
ker tem be’ sze dik a vi rá got.

A fo tó pá lyá zat té má ja Az em ber és
a ter mé szet, az em ber sze re pe a te rem -
tett vi lág ban, a kép ző mű vé szet té má -
ja Mit je lent szá mod ra ma gyar nak len -
ni volt.  A  meg je le ní tés  tech ni ká ja:
mon tázs és kol lázs. A be kül dött mun -
kák ból  ké szült  ki ál lí tást  az  is ko la
dísz ter mé ben  te kint het ték  meg  az
ér dek lő dők.

A ver seny a ha gyo má nyok hoz hí ven
igaz ga tói kö szön tés sel in dult. A zsű ri és
a hall ga tó ság előtt zaj lott meg mé ret te -
tés fel eme lő pil la na to kat tar to ga tott a
kö zön ség nek.  A  szép  sza va la tok  és

ének lé sek  után  az  ered mény -
hir de tés iz gal mas per cei kö vet -
kez tek.  A  ha za in du lás  előtt  a
ven dég lá tó in téz mény is ko la lel -
ké szé nek, Ri bársz ki Ákos nak az
ál dá sát fo gad hat ták a ven dé gek.

1823.  ja nu ár  22-én  Köl csey
pon tot  tett a Him nusz vé gé re.
Be vé gez te a fo hászt a nem ze tért.
Ja nu ár 18-án, az Oros há zán meg -
ren de zett  ver se nyen  a  di á kok
mond tak  fo hászt a nem ze tért,

ami kor el han goz tak a kö te le ző és a sza -
ba don vá lasz tott ver sek és nép da lok. 

g FE hér Bor bá la igaz ga tó

A ver senyeredmények és fo tók el ér he -
tők az is ko la hon lap ján: sze kacs.lu the -
ran.hu

Éne kel tek, sza val tak, fo tóz tak
Köl csey-ver seny Oros há zán

b Himnuszunk születéséneknapjátlegújabbkoritörténelmünkavattaa
magyarkultúranapjává.Különbözőrendezvényekemlékeztetnekév-
ezredes hagyományainkra, gyökereinkre, múltunkra. Talán sikerül
felhívniafigyelmetazokraazértékekre,amelyekazévszázadokalattmeg-
maradtak,azokraatárgyiésszellemikincsekre,amelyeketamagyarem-
bermagáénakérezhet.Perszejobblenneazévmindennapjánérezniés
tudni,hogyvanmagyarkultúra.Mertolykorvégzetesenelárvultlélek-
kelúgyérezzük:talánmárnincsis,vagyhamégis,épphogypislákola
lángja.Mertmásidőketélünk.Mertvannakfontosabbdolgokis.Mert
csakfontosabbdolgokvannak.Pénzhajsza,megélhetés,túlélés…

Ün ne pé lyes ke re tek kö zött át ad ta a Mé dia szol gál ta tás-tá mo ga tó és Va -
gyon ke ze lő Alap (MT VA) ve zér igaz ga tó ja a Him nusz új ze nei és ké pi meg -
je le ní té sét tar tal ma zó CD-t és DVD-t a ma gyar or szá gi és a kül ho ni ma -
gyar ál ta lá nos is ko lák kép vi se lő i nek ja nu ár 22-én az Or szág ház ban. 

A köz mé dia a ma gyar kul tú ra nap ján, a Him nusz szü le té sé nek 190. év -
for du ló ja al kal má ból nyúj tot ta át a Him nusz, a Szó zat és a szé kely him -
nusz új vál to za ta it, ame lye ket a köz mé dia szer ves ré szét ké pe ző MR Ze -
nei Együt te sek – MR Szim fo ni ku sok, MR Ének kar és MR Gyer mek kó -
rus – rész vé te lé vel ké szí tett az MT VA.

A hang hor do zón a Him nusz négy vál to za ta sze re pel: Köl csey Fe renc
ver sé nek Er kel Fe renc ál tal meg ze né sí tett dal la mát az MR Gyer mek kó -
ru sa, va la mint Rú zsa Mag di is elő ad ja, míg két ver zió az Er kel Fe renc
ál tal meg ze né sí tett és Doh ná nyi Er nő ál tal át dol go zott vál to za t ban hall -
ha tó. Egy az MR Ének kar és az MR Szim fo ni ku sok elő adá sá ban Vaj da
Ger gely ve zény le té vel, egy pe dig ének nél kül, So mos Csa ba ve zény le -
té vel.

Vö rös mar ty Mi hály Szó za tá nak Eg res sy Bé ni és Doh ná nyi Er nő ál tal
meg ze né sí tett vál to za tát az MR Ének kar, gyer mek kó rus és szim fo ni kus
ze ne kar együtt ad ja elő, a Mi hal ik Kál mán és Csa nády György ál tal szer -
zett szé kely him nuszt pe dig az MR Ének kar ének li és az MR Szim fo ni -
ku sok játssza.

b 1823. január 22-én tisztázta le
KölcseyFerenc Hymnus,a’Ma-
gyarnépzivatarosszázadaibol
címűkölteményét,amelyErkel
Ferenc zenéjévelMagyarország
nemzetihimnuszalett.Enapot
1989ótaamagyarkultúranap-
jakénttartjuknyilván.

A Habs burg Bi ro da lom nak – amely -
nek  Ma gyar or szág  is  ré sze  volt  –
1797-ben, a na pó le o ni há bo rúk ide jén
szü le tett  meg  a  him nu sza.  Jo seph
Haydn ang li ai  kon cert kör út ján  ta -
pasz tal ta, hogy mi lyen lel ke sí tő ha tás -
sal van az an go lok ra a brit him nusz,
a God Save the King, és ha za tér ve ha -
son ló, a ha za fi as ér zel mek fel kel té sé -
re al kal mas da ra bot kom po nált. Így
szü le tett meg Leo pold Hasch ka ver -
sé re a Gott er hal te Franz den Kaiser.

A dal elő ször 1797. feb ru ár 12-én,
I. Fe renc csá szár szü le tés nap ján csen -
dült fel. A da rab – amely nek ma gyar
szö ve ge is el lé szült – a kez de tek től a
sok nem ze ti sé gű Habs burg Bi ro da -
lom, majd az Oszt rák–Ma gyar Mo -
nar chia him nu szá nak szá mí tott, hi -
va ta los  ese mé nye ken  ez  csen dült
fel. Ma gyar or szá gon azon ban so ha
nem lett iga zán nép sze rű.

a ma gyar ság nak a 19. szá za dig
nem volt nem ze ti him nu sza
Köl csey mű ve előtt a ka to li kus ma -
gya rok nem ze ti  ima ként a Bol dog -
asszony anyánk kez de tű, va ló szí nű -
leg a 18. szá zad ele jén ke let ke zett egy -
há zi nép éne ket és az Ah, hol vagy,
ma gya rok tün dök lő csil la ga kez de tű
Szent Ist ván-éne ket, a re for má tu sok
a 90. zsol tárt (Te ben ned bíz tunk ele -
i től fog va) éne kel ték. Fe le ke ze ti ho -
va tar to zás tól  füg get le nül  nép sze rű
volt a ha tó sá gok ál tal til tott Rá kó czi-
in du ló is, ame lyet ké sőbb a fran cia

Hec tor Ber li oz és Liszt Fe renc is meg -
ze né sí tett.

Köl csey 1815-ben Szat már cse ké re
köl tö zött öccsé hez, aki nek rossz gaz -
dál ko dá sa  mi att  a  csa lá di  bir tok
rend be té te le a köl tő vál lá ra ne he ze -
dett. Vi dé ki el szi ge telt sé gé ben, ma -
gá nyá ban  for mál ta  köl té sze tét,  új
mű fa jok kal  pró bál ko zott;  1821-től
kez dő dő lí rai kor sza ká nak fő mű fa -
ja a ha za fi as sza bad ság óda és a nép -
köl té szet  ered mé nye it  fel hasz ná ló
lí rai  dal  lett.  A  bé csi  ud var  al kot -
mány tip ró in téz ke dé se i nek fo ko zó -
dá sa ide jén, 1823 ja nu ár já ban ke let -
ke zett ha za fi as köl té sze té nek leg na -
gyobb re me ke, a Hym nus.

Mű fa ját  te kint ve  óda,  azon  be lül
him nusz.  Ke re tes  szer ke ze tű  köl te -
mény, a ke re tet adó el ső és utol só vers -
szak fo hászt tar tal maz. A ke ret ál tal
köz re fo gott vers sza kok a múl tat és je -
lent ál lít ják szem be egy más sal. 

A 2–3. vers szak a múlt di cső pil la -
na ta it eme li ki: a hon fog la lást, a gaz -
da sá gi vi rág zást és Má tyás ki rály győ -
zel me it.  A  kö vet ke ző  vers sza kok  a
múlt szen ve dé se i ről szól nak: a mon -
go lok, tö rö kök tá ma dá sa i ról, a bel ső
szét hú zá sok ról, a test vér har cok ról. A
6–7. vers szak ban a múlt ké pei össze -
mo sód nak a je len nel. A ké pek ere jét
az el len té tek fo koz zák. 

A vers vé gén a bű nök fel so ro lá sa
után  is mét el hang zik a  fo hász, de a
hang súly  át he lye ző dik:  a  köl tő már
csak szá na lo mért kö nyö rög. 

a Hym nus elő ször 
1829-ben je lent meg
A Hym nus elő ször 1829-ben Kis fa lu -
dy Ká roly Au ro rá já ban je lent meg, a
kéz ira ton még sze rep lő „ a’ Ma gyar
nép  zi va ta ros  szá za da ibol”  al cím
nél kül. 1832-ben Köl csey mun ká i nak
el ső  kö te té ben  már  a  szer ző  ál tal
adott al cím mel lá tott nap vi lá got.

A Him nusz meg ze né sí té sé re 1844-

ben, a köl tő ha lá la után hat év vel hir -
de tett pá lyá za tot Bar tay And rás, a
pes ti Nem ze ti Szín ház igaz ga tó ja. A
húsz arany pá lya dí jat a be ér ke zett ti -
zen há rom pá lya mű ből Er kel Fe renc -
nek, a Nem ze ti Szín ház kar mes te ré -
nek ítél te a zsű ri. A mű be mu ta tá sá -
ra 1844. jú li us 2-án a Nem ze ti Szín -
ház ban ke rült  sor, hi va ta los ál la mi
ün nep sé gen pe dig  1848.  au gusz tus
20-án csen dült fel elő ször.

A száz ki lenc ven éves Him nuszt a
köz meg egye zés tet te nem ze ti imád -
sá gunk ká, hi va ta lo san azon ban csak
az  1949-es  al kot mányt  alap ja i ban
mó do sí tó 1989. évi XX XI. tör vény ik -
tat ta nem ze ti  jel ké pe ink so rá ba. A
ma gyar nem ze ti him nusz te hát csak
1989-ben ke rült hi va ta lo san a Ma gyar
Köz tár sa ság al kot má nyá ba. Az 1989.
ok tó ber 18-án el fo ga dott és a Ma gyar
Köz löny ben ok tó ber 23-án, az 1956-
os for ra da lom és sza bad ság harc ki -
tö ré sé nek har minc har ma dik év for -
du ló ján ki hir de tett 1989. évi XX XI.
tör vény  75.  §-a  ren del ke zett  ró la:
„75. § A Ma gyar Köz tár sa ság him nu -
sza Köl csey Fe renc Him nusz cí mű
köl te mé nye Er kel Fe renc ze né jé vel.”

Egy anek do ta sze rint a szo ci a liz -
mus  ide jén  az  ak ko ri  kor mány zat
meg bíz ta  Illyés Gyu lát és  Ko dály
Zol tánt egy má sik, „szo ci a lis ta” him -
nusz meg al ko tá sá val. Ko dály Zol tán
vá la sza er re annyi volt: „Mi nek? Jó a
ré gi.” Ez zel az új him nusz té má ja le -
ke rült a na pi rend ről.

2006. má jus 7-én avat ták fel Bu da -
ke szin a Him nusz szob rát. V. Maj zik
Má ria ki lenc mé ter hosszú, négy és fél
mé ter ma gas al ko tá sa egy kör su ga rai
men tén je le ní ti meg a vers so ra it, kö -
zé pen pe dig egy két mé te res, bronz ból
ké szült Is ten-alak lát ha tó. A szo bor
hét ív ből ál ló szer ke ze té ben hét szer
há rom bronz ha rang szó lal tat ja meg az
ün ne pe ken Er kel Fe renc mű vét.

g MTI

190 éves a „nemzeti imádságunk”

h i r d e t é s
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A to le ran cia [to le ran tia] la tin
szó  je len té se  „el vi se lés,  el -
szen ve dés, el tű rés”. Tár sa da -
lom tu do má nyi  szak szó ként
egyik meg ha tá ro zá sa: „A to le -
ran cia  az  az  erény, mely nek
gya kor lá sa  azt  je len ti,  hogy
tar tóz ko dunk a ha ta lom és az
erő gya kor lá sá tól má sok vé le -
mé nyé vel kap cso lat ban, még
ab ban az eset ben  is, ha az a
mi énk től szá mot te vő en el tér,
eset leg mo rá li san sem tu dunk
[ve le] egyet ér te ni.” 

Nem fel tét le nül olyan dol -
gok  el tű ré sét  je len ti,  ame -
lyek va la ki vagy va la mely cso -
port szá má ra rosszak, ked ve -
zőt le nek,  ha nem  ame lye ket
igaz ság ta lan,  jog ta lan  vagy
nem he lye sel he tő vol tuk mi -
att az egyén vagy a cso port a
ma ga  ér ték rend jé vel  össze -
egyez tet he tet len nek  tart,  és
azo kat még is – nem gyen ge -
ség ből, te he tet len ség ből vagy
kény sze rű ség ből, ha nem tu -
da to san – el vi se li. A to le ran -
cia eb ben az ér te lem ben nem
va la mi nek  az  el mu lasz tá sa,
ha nem erény.

A  16.  szá zad ban  egye sek
sze rint elő ször Lu ther nál buk -
kan fel. Egyik dis pu tá ci ó já nak
té te le i ben ő Is ten to le ran ci á ját
em lí ti,  aki  az  em be rek  nem
igaz cse le ke de te it in kább el tű -
ri azért, hogy el ke rül je a még
rosszab bat. Amint az em be rek
is el szen ved nek egy ke lést, bi -
ce gést  vagy  gyó gyít ha tat lan
be teg sé get – így mond hat juk:
to le rál nak  –  azért,  hogy  él -
hes se nek. En nek alap ján ál lít -
hat juk, hogy a to le ran cia be le -
tar to zik  Is ten  vi lág fenn tar tó
mun ká já ba, hi szen Jé zus sza vai
sze rint a mennyei Atya „fel hoz -
za nap ját go no szok ra és jók ra,
és esőt ad iga zak nak és ha mi -
sak nak” (Mt 5,45). 

Az ilyen to le ran ci át a mo -
dern  dis kur zus prag ma ti kus

to le ran cia fo gal má val  le het
azo no sí ta ni, amely bölcs be lá -
tás alap ján, po li ti kai meg fon -
to lás ból, ér dek ből el tű ri és él -
ni hagy ja a má si kat. Ez tör tént
1555-ben az augs bur gi val lás -
bé ke meg kö té se kor, ami kor a
ró ma i ak  mel lett  az  Ágos tai
hit val lás hoz ra gasz ko dó kat is
a bi ro da lom el fo ga dott ré szé -
nek is mer ték el. Ilyen volt II.
Jó zsef tü rel mi ren de le te 1781-
ben, amely bi zo nyos meg szo -
rí tá sok kal biz to sí tot ta a val lás -
gya kor lás  jo gát  a  pro tes tán -
sok nak Ma gyar or szá gon.

Ami kor Is ten to le ran ci á já -
ról be szé lünk, ak kor per sze er -
re nem tel je sen il lik a prag ma -
ti kus to le ran cia fo gal ma. Ez -
zel ugyan is óha tat la nul együtt
jár a kö zöm bös ség, amely tu -
laj don kép pen tel jes mér ték ben
rá hagy ja a má sik ra, hogy mit
gon dol vagy tesz. Is ten ré szé -
ről  azon ban  nem  be szél he -
tünk  kö zöm bös ség ről.  Nem
gon dol ha tunk  rá  úgy,  mint
aki  azt  mond ja,  csi nál ja tok,
amit akar tok, ne kem mind egy.
Hi szen Is ten to le ran ci á já nak
ha tá ro zott cél ja van. Pál sze -
rint  ugyan is  azt  kel le ne  az
em ber nek ész re ven nie, hogy
Is ten jó sá gá nak, el né zé sé nek
és tü rel mé nek gaz dag sá ga, „az
Is ten jó sá ga meg té rés re ösz tö -
nöz” (Róm 2,4). A re for má ció
ezért  is be szélt úgy  Is ten ről,
hogy  ő  meg szó lít ja  az  em -
bert, és vá la szát vár ja. 

Ez be le il lik a mai dis kur zus
dia lo gi kus to le ran cia fo gal -
má ba. Ez azt je len ti, hogy mi -
köz ben to le rál ják egy mást a fe -
lek, aköz ben ál lan dó pár be szé -
det, dia ló gust foly tat nak egy -
más sal: meg be szé lik, vi tat ják,
kri ti zál ják egy más ál lás pont -
ját és ma ga tar tá sát, hogy meg -
ért sék egy mást, sőt le he tő leg
meg győz zék egy mást a ma guk
iga zá ról. Bi zo nyá ra nem kell
ecse tel ni,  hogy  ez mennyi re
di na mi kus,  az az  egy más nak
mennyi re moz gal mas,  iz gal -

mas, fe szült sé gek kel te li to le -
rá lá sát je len ti.

A mai dis kur zus meg kü lön -
böz te ti  még  a  kon szen zu sos
to le ran cia fo gal mát is, amely az
egy más tól  el té rő  fe lek  va la -
mely kö zös tu laj don sá gán alap -
szik. Ez a faj ta to le ran cia egy -
részt át fo gó és alap ve tő ka te gó -
ri ák ból in dul ki, mint pél dá ul
ab ból, hogy mind annyi an em -
be rek  va gyunk,  vagy ma gya -
rok, fi a ta lok, idő sek, is ten hí vők
vagy  ke resz tyé nek.  Más részt
na gyon tö ré keny ez a to le ran -
cia. Hi szen pon to san a fel so rolt
ka te gó ri á kon be lül je lent kez -
nek azok a rop pant fe szült sé -
gek, kü lönb sé gek és el len té tek,
ame lyek  az zal  fe nye get nek,
hogy az em be rek nem haj lan -
dók vagy nem ké pe sek egy mást
el vi sel ni, az az to le rál ni.

* * *

Ami kor  most  azt  vizs gál juk,
hogy  mi ként  vi szo nyult  Lu -
ther a to le ran cia eré nyé hez és
kö ve tel mé nyé hez, ak kor csak -
nem le he tet len fel adat ra vál lal -
ko zunk. Elő ször is azt kell lát -
nunk,  hogy  olyas mit  ké rünk
raj ta szá mon, ami úgy, aho gyan
azt a mai kor ér ti, az ő ko rá ban
is me ret len volt. A 16. szá zad
nem plu ra lis ta vi lág volt. Nem
is mer te azt az el vet, amely tel -
je sen  még  ma  sem  va ló sult
meg, de amely hez töb bé-ke vés -
bé min den ki ra gasz ko dik: hogy
min den em bert bár mi fé le kü -
lönb ség től füg get le nül egyen -
lő jo gok il let nek meg. 

Az  em be rek  per sze  a  16.
szá zad ban is kü lön bö zők vol -
tak. A tár sa da lom még is sok -
kal egy sé ge sebb ké pet mu ta -
tott, és az azo nos tár sa dal mi
szin ten le vők nek sok kal egy -
sé ge sebb el vá rá sok nak kel lett
meg fe lel ni ük.  Mi vel  a  mai
plu ra liz mus csí rái ép pen eb -
ben a kor ban je len tek meg, ta -
nul sá gos be le pil lan ta ni.

Lu ther és a to le ran cia
g Dr. Ha fEn schEr Ká roly

A  Lu ther-kon fe ren ci á kon
szin te ref rén sze rű en vissza tér
a  té ma: hol az  is ten tisz te let,
hol a zsol tá rok ma gya rá za ta,
hol  pe dig  a  zso lozs ma  kap -
csán. Még sem túl zás, hogy a
2013-as  Lu ther-kon fe ren cia
te ma ti ká já ba  is  fel vet tük  az
imád sá got, hi szen most sze -
mé lyes meg kö ze lí tés ben tár -
gyal juk,  és  amúgy  sem  tu -
dunk a re for má tor éle té nek se -
me lyik as pek tu sá ról be szél ni
anél kül, hogy el ne jut nánk a
wit ten ber gi  pap  pro fesszor
imád sá gos éle té hez.

Az is ten tisz te let ügye kap -
csán a tor ga ui vár ká pol na fel -
szen te lé sén  el hang zott  ige -
hir de tést em le get tük, ahol Lu -
ther a li tur gia dia ló gus vol tá -
ról  be szél.  Is ten  meg szó lít
min ket, mi pe dig vá la szo lunk.
„…hogy ab ban [ti. a ká pol ná -
ban] ne más tör tén jék, mint az,
hogy ma ga a mi ked ves Urunk
az ő szent sza va ál tal ve lünk
be szél, mi pe dig for dít va: ve le
be szé lünk az imád ság ban és a
di csé rő ének ben.” 

Az  imád ság  Lu ther  ezen
meg fo gal ma zá sá ban vá lasz –
az  Is ten nel  va ló  be szél ge tés
esz kö ze. 

A zsol tá rok ma gya rá za tá val
össze füg gés ben  is  elő ke rült
az imád ság ügye. Eh hez hadd
idéz zem Lu ther nek a Zsol tá -
rok köny vé hez írt  har ma dik
elő sza vát 1545-ből: 

„Mél tán le het ne a Zsol tá rok
köny ve min den imád sá got és áj -
ta tos sá got sze re tő ke resz tyén
na pi imád sá gos köny vecs ké je.
(…) Mert úgy igaz, hogy ha az
áj ta tos szív imád koz ni sze ret ne,
itt il lő és ked ves zsol tá rok ra és
igék re ta lál, még hoz zá olyan
for má ban, ami lyen nek egyet len
em ber, sőt a vi lág összes em be -
re sem al kot hat ta vol na meg
azo kat. Mind amel lett ta nít és
vi gasz tal az imád ság ban, és a

Mi atyánk hoz sok rész ben oly -
annyi ra ha son lít, hogy egyik a
má si kat vi lá go san ma gya ráz za,
és pom pá san egy be il le nek. (…)
Aki eze ket ta nul ja meg iga zán
imád koz ni, az va ló ban meg ta -
nult imád koz ni, s fe led het min -
den egyéb imád sá got.”

A  zso lozs má val  kap cso lat -
ban a kö zös sé gi imád ság ha gyo -
má nyos for má i ról be szél tünk.
Lu ther nem csak élt a ha gyo má -
nyos zsol tá ro zós imád ság gya -
kor la tá val, ha nem meg is tisz -
tí tot ta az ál tal, hogy a csak mo -
to ri ku san mon dott szö ve ge ket
Krisz tus imád sá ga ként át ér tel -
mez ve  foly tat ta  és  ta nul ta. A
meg ta nult  szö ve gek  a  fe jé be,
szí vé be, lel ké be ivód va, Krisz -
tus sal együtt mond va az iga zi
imád ság fo lya ma tá vá vál tak. 

Lu ther hasz ná la tá ban ezek
nem az el ke se re dett menny be
ka pasz ko dás  esz kö zei  vagy
üres  for mu lák  vol tak.  Az
imád ság  Is ten  nagy  tet te i be
va ló be kap cso ló dás sá, ré sze se -
dés sé vált. 

a ki in du ló pont
Ger hard Ebe ling ír ar ról, hogy
mi lyen fon tos volt Lu ther szá -
má ra az ön ma ga előt ti, az em -
be rek előt ti, a vi lág előt ti lét.
Még is, a re for má tor szá má ra
min dent  össze fog  a  co ram
Deo (Is ten  előt ti)  lét for ma.
Ez pe dig már az imád ság lét -
for má ja. 

A hit bi zo dal má nak ki fe je -
ző je az Is ten nel va ló őszin te,
gyer me ki be szél ge tés. Lu ther
er ről nem csak el mé le ti ta ní tást
adott, ha nem imád sá gos éle -
té ben  be  is mu tat ta.  Ezt  ta -
pasz tal juk köz is mert imád sá -
ga i ban (reg ge li és es ti imád sá -
ga), ezt lát juk a ke vés bé el ter -
jedt, de an nál so kat mon dóbb
imád sá ga i ban.  Ha  Her mann
Di etz fel bin ger Lu thert hit ben
atyánk nak ne vez te, ak kor ezt
jog gal ala kít hat juk így is: Lu -
ther imád ság ban atyánk. 

Az imád ság min tá ja Lu ther

szá má ra a Zsol tá rok köny ve és
a Mi atyánk volt. Mind ket tő -
vel  so kat  fog lal ko zott  éle te
so rán. A zsol tár elő adá sok vé -
gig kí sér ték  az  éle tét.  A  Mi -
atyánk ön ál ló  ma gya rá zat -
ban, pa ra frá zis ként és ige hir -
de té si tex tus ként is fog lal koz -
tat ta a re for má tort. 

A Krisz tus-köz pon tú em ber
szá má ra a Mi atyánk nem csu -
pán min ta imád ság, ha nem a
leg főbb  imád ság,  ame lyet
Krisz tus után mon da ni és foly -
tat ni kell. To vább imád koz ni.
Er re  nagy sze rű  pél da  az  Így
imád koz zál – Egy sze rű út mu -
ta tó az imád ság ról. (Az  új
Lu ther-so ro zat ban Ba li kó Zol -
tán ki vá ló for dí tá sá ban je lent
meg.) Min den ma gyar evan -
gé li kus szá má ra kö te le ző ol -
vas mánnyá kel le ne ten ni! Iga -
zi  tan fo lyam,  szí vet-lel ket
meg moz ga tó kur zus az imád -
ság  tan tár gyá ban.  Elő ször  a
Mi atyánk to vább imád ko zá -
sá ra ta nít, majd egy len dü let -
tel to vább lép a Tíz pa ran cso -
lat nak mint imád ság tárgy nak
a be mu ta tá sá val. Amit a Kis
ká té ban és a Nagy ká té ban el -
mé let ben, még is élet kö ze li ta -
ní tás ként  meg is mer het tünk,
azt itt gya kor lat tá te het jük az
imád ság cso dá la tos vi lá gá ban. 

A  Nagy ká té be ve ze té sé -
ben így fo gal maz: 

„Hogy azon ban meg tud juk,
mit és ho gyan kell imád koz -
nunk, Krisz tus Urunk ma ga
ta ní tott meg min ket az imád -
ság mód já ra és sza va i ra. No ha
bű nö sök va gyunk, imád sá gunk
még is biz to san tet szik Is ten -
nek, mert Ő pa ran csol ta. (…)
Ha nem akar ná meg hall gat ni,
nem szó lí ta na fel imád ko zás ra,
és nem ad na rá ilyen szi go rú
pa ran csot. (…) Nincs te hát a
föl dön jobb imád ság a min den -
na pi Mi atyánk nál, mert az a
ki tű nő bi zo nyos sá ga van, hogy
Is ten szí ve sen hall gat ja.”

Az imád ko zó Lu ther

f Folytatás a 8. oldalon f Folytatás a 9. oldalon
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A Ká ro li Gás pár Re for má tus Egye tem Böl csé -
szet tu do má nyi  Ka rán  is  ta ní tó  Fa bi ny  Ti bor
előadása sokakban keltett vá gyat a Gritsch-köny -
vek ol va sá sa iránt…

A lu the ri teo ló gi á hoz va ló szel le mi kap cso ló -
dás ra nem csak az elő adá sok kí nál tak al kal mat
Rév fü lö pön: a részt ve vők kö zö sen ol vas ták a Mi
az evan gé li um? cí mű Lu ther-írást a kon fe ren cia
há zi asszo nyá nak ve ze té sé vel. A fel dol go zás elő -
se gí tet te a va ló di evan gé li u mi üze net fel is me ré -
sét. A ta nul mányt Lu ther vá lo ga tott mű ve i nek 5.
kö te té ből vá lasz tot ta Isó Do rottya (a könyv 2011-
ben je lent meg a Lu ther Ki adó gon do zá sá ban).

Az ok ta tá si köz pont igaz ga tó ja még „al ta tó -
dal ról”  is  gon dos ko dott. Az  es ti  áhí tat  után
Hän del Mes si á sá ból és Bach Má té-pas si ó já ból
csen dült fel egy-egy té tel.

A bú csú zás nap ján, va sár nap is ten tisz te let zár -
ta a ren dez vényt. Itt zés Já nos ige hir de té sé ben
(1Kor 3,1–8 alap ján) a gyü le ke ze ti ta gok és lel -

ké szek szí vé re he lyez te bib li kus in tel me it, me -
lyek a gyü le ke zet ben meg je le nő lel ki kis ko rú ság
je lé nek, a vi szály ko dás nak el len sze rei le het nek.

Még az is ten tisz te let előtt le he tő ség nyílt a
kon fe ren cia ta pasz ta la ta i nak összeg zé sé re. A
részt ve vők él tek is az al ka lom mal, hi szen ma -
radt még ki be szé let len gon do lat az elő adá so -
kat kö ve tő kon zul tá ciók után is. 

A  ha to dik  Lu ther-szim pó zi um  fe je ző dött
be ja nu ár 27-én a Ba la ton észa ki part ján. Töb -
bek nek nem kell egy újabb esz ten dőt vá r ni uk
a kö vet ke ző kon fe ren ci á ra, mi vel szá mos gyü -
le ke zet ben mű kö dik a ta nács ko zás ins pi rál ta
„mi ni Lu ther-kon fe ren cia”: az úgy ne ve zett Lu -
ther-ol va só kör. Eze ken az al kal ma kon is Lu ther
teo ló gi ai mun ká it ve szik gór cső alá. 

(A kon fe ren ci án el hang zott négy elő adás
szer kesz tett változata közül három tu dó sí tá -
sunk alatt, il let ve a 8–10. ol da lon ol vas ha tó,
Fa biny Ti bor referátumát pedig következő
szá munk  ban közöljük.) 

g Bal la Má ria

f Folytatás az 1. oldalról



L U T H E R - K o
 e 2013. február 3. Evangélikus ÉletluthEr-konfErEncia

Há rom olyan ese tet eme lek ki a kö -
vet ke zők ben, ame llyel kap cso lat ban
Lu ther nak  ah hoz  ha son ló  prob lé -
má val  kel lett  szem be néz nie,  mint
ame lyet mi ma a to le ran cia kér dé sé -
nek tar tunk. Olyan hely ze tek vol tak
ezek,  ami kor  nem  is  biz tos,  hogy
hasz nál ta a to le ran cia szót.

Az egyik: a re for má ció to vább vi -
te le Wit ten berg ben. Míg ne ki Wart -
burg vá rá ban kel lett vé dő őri zet ben
él nie, a wit ten ber gi ek erő sza ko san és
kö te le ző en akar tak ér vényt sze rez ni
a re for má ció né mely ta ní tá sá nak. A
ko los tor ból el akar ták űz ni az ott ma -
radt szer ze te se ket, ezért szin te ost -
rom gyű rű be fog ták. A reg ge li mi sét
le he tet len né tet ték az zal, hogy el vet -
ték a pa pok mi se köny ve it. Kö te le ző -
en be ve zet ték a két szín alat ti úr va -
cso rá zást. A fá ból ké szült ol tár egy
ré szét le rom bol ták. 

A wart bur gi fog sá gá ból vissza té -
rő Lu ther 1522. böjt el ső va sár nap já -
tól kezd ve nyolc na pon át pré di kál -
va  fog lal ko zott  a  kér dés sel.  Ezek -
ben a va sár nap la tin ne vé ről el ne ve -
zett In vo ca vit-pré di ká ci ók ban Lu ther
a hit és a sze re tet együt tes fon tos sá -
gá ról be szélt. Ez zel ki je löl te az alap -
ve tő szem pon tot a to le ran cia meg kö -
ze lí té sé hez. 

Nem szem be ál lít ja, ha nem egy más
mel lé  ál lít ja  a  hi tet  és  sze re te tet.
Mi vel a hit Is ten re irá nyul, ezért az
őrá vo nat ko zó dol gok nak az ő aka -
ra ta sze rint kell tör tén ni ük. Ezek ben
nem le het en ged ményt ten ni, mert
ak kor Is ten nel ke rül szem be az em -
ber. A ki ala kult szo ká sok és gya kor -
lat hely te len sé gé ről, va la mint a re for -
mok szük sé ges sé gé ről nem volt vi ta
Lu ther  és  a  kép rom bo lók  kö zött,
bár ő ezek ről a kér dé sek ről azok nál
is  ha tá ro zot tab ban  fog lalt  ál lást.
Ennyi ben  el mond ha tó,  hogy  nem
volt kö zöt tük hit be li kü lönb ség. 

Lu ther sze rint azon ban szük ség
van a sze re tet re is, mely az em ber -
re irá nyul, és ezért az em ber be lá -
tá sá ra  van  bíz va.  A  sze re tet  nem
kény sze rít het, nem le het túl szi go -
rú, nem al kal maz hat erő sza kot. A
sze re tet meg kí ván ja, hogy a gyen -
gé re  te kin tet tel  le gyen  az  erős,
vagy is tü rel met gya ko rol jon ve le egy
ide ig, el tűr je gyen ge sé ge it, és se gít -
sen ne ki azo kat el hor doz ni. Vagy is
– az apos tol sza vá val – te jes éte le -
ket kell ne ki ad ni. 

Er re  azért  van  szük ség,  amint
mond ta, „[m]ert nincs ha tal mam ban
vagy ke zem ben az em be rek szí ve,
mint a fa ze kas nak az agyag, hogy sa -
ját tet szé sem sze rint bán jak ve lük. A
fü lek nél to vább én nem jut ha tok, a
szí vek be én be nem fér kőz he tem.
Hisz a hi tet nem önt he tem a szí vek -
be, nem tu dok hit re kény sze rí te ni sen -
kit, és nem is sza bad, mert egye dül
Is ten te he ti azt, és ad hat ja, hogy az
ige a szí vek ben él jen. Ezért kell az igét
sza ba don en ged nünk, és cse le ke de te -
in ket nem sza bad hoz zá ten nünk.
Az ige hir de tés jo ga ná lunk van
ugyan, de nincs vég re haj tá si jo gunk.
Pré di kál nunk kell az igét, de a kö vet -
kez mény egye dül Is ten tet szé se sze rint
tör tén jék.” 

Az em be rek szí vét kell meg nyer -
ni az igé nek, Is ten rend jé nek. Ezért
– ta nít ja A jó cse le ke de tek ről szól va
egy más al ka lom mal – az iga zi böjt
mód ját és mér té két is min den ki nek
ma gá nak kell meg ta lál nia. Azt ugyan -
is má sok vagy tör vé nyek nem ké pe -
sek meg fe le lő mó don elő ír ni. Ad dig

pe dig, amíg ez nem tör té nik meg, el
kell vi sel ni egy mást.

A vál to zá so kat ak kor kel lett vol na
be ve zet ni – mond ja a wit ten ber gi ek -
nek  –,  ha már  si ke rült meg győz ni
min den kit a he lyes is ten tisz te let ről,
a he lyes úr va cso ra vé tel ről és a szob -
rok  hi á ba va ló sá gá ról.  Amíg  ez  be
nem kö vet ke zik, hagy ni kell a dol go -
kat a ré gi, bár hely te le ní tett for má -
juk ban.  Ezért  ja va sol ja,  hogy  aki
nem hit ből, nem hit be li meg győ ző -
dé sé ben ve szi két szín alatt az úr va -
cso rát, az ve gye to vább ra is egy szín
alatt, ha ezt hit tel te szi.

Mi más Lu ther nak ez a ta ní tá sa,
mint to le ran cia, a mai szak ki fe je zés -
sel dia lo gi kus to le ran cia, amely nem
kö zöm bö sen min den be be le tö rő dő,
ha nem szen ve dé lye sen és ér tel me sen
hir de ti az igaz sá got, de köz ben te kin -
tet tel  van  azok ra,  akik  nem  vagy
még nem ju tot tak el an nak fel is me -
ré sé ig és el fo ga dá sá ig?

A Wit ten berg ben tör tént ese mé -
nyek csak az elő já té kot je len tet ték a
ké sőb bi ek hez. Az erő sza kos fel lé pés
tá mo ga tó ja és rész ben öt let gaz dá ja,
az ak kor még pro fesszor társ Karls -
tadt lel ki ro ko na volt an nak a Mün -
tzer Ta más nak, aki mennyei su gal lat -
ra  hi vat koz va  a Mes si ás  íté le té nek
vég re haj tá sá ra buz dí tott. Mün tzer ezt
úgy ér tet te, hogy pusz tul ni uk kell, el
kell pusz tí ta ni azo kat, akik nem az ő
fel fo gá sa sze rint vall ják és élik a ke -
resz tyén hi tet. Sok tár gya lás folyt ve -
lük,  szá mos  irat  ke let ke zett,  egy re
szen ve dé lye sebb han gon zaj lott ez a
dia ló gus. 

A  hely zet  odá ig  éle ző dött,  hogy
Lu ther ki mond ta: lá za dást szí ta nak,
fel for gat ják nem csak az egy há zi, ha -
nem  a  tár sa dal mi  ren det  is.  Egy re
szű kült a to le ran cia esé lye, majd vé -
ge is lett a to le ran ci á nak, ami kor ká -
pol ná kat  gyúj tot tak  fel,  em be re ket
bán tal maz tak.  Lu ther  rend te rem -
tés re bá to rí tot ta a vi lá gi ha tó sá go kat. 

Nem csak a mi sze ku lá ris ko runk
szá má ra, ha nem ke resz tyén sé günk
szá má ra is kér dés, hogy hol van a to -
le ran cia ha tá ra. És mit je lent, mi vel
jár jon, ha el ér jük ezt a ha tárt?

* * *

A má sik eset, amellyel kap cso lat ban
a to le ran cia fo gal ma fel me rül het: az
egy ház bel ső épít ke zé se. Né hány év -
vel  a wit ten ber gi  ese mé nyek  után,
1529-ben, a Kis ká té hoz írt elő sza vá -
ban, mi u tán kor hol ja a pa po kat, akik
el ha nya gol ják a ta ní tás fel ada tát, Lu -
ther ki je len ti, hogy nem te kint he tő
ke resz tyén nek, nem bo csát ha tó úr -
va cso rá hoz, nem le het ke reszt szü lő,
aki nem akar ja meg ta nul ni a ká tét. Ez
ugyan is  Krisz tus meg ta ga dá sa.  Az
ilye ne ket vissza kell kül de ni „a pá pá -
hoz és szol gá i hoz, sőt ma gá hoz az ör -
dög höz”. Ugyan „sen kit sem le het és
nem is sza bad a hit re kény sze rí te ni”,
de mi vel a ká té tar tal maz za an nak az
or szág nak-vá ros nak a rend jét, ahol
lak nak, dol goz nak és él nek, ezt a ren -
det min den ki nek  is mer nie  kell,  és
meg is kell tar ta nia. 

A Nagy ká té ban odá ig megy, hogy
a csa lád fők kö te les sé gé vé te szi, hogy
he ten ként leg alább egy szer gyer me -
ke i ket és há zané pü ket sor ra ki kér dez -
zék és ki hall gas sák, hogy mit tud nak
vagy ta nul nak be lő le, s ha nem tud -
ják,  ko mo lyan  rá szo rít sák  őket.  A
Tíz pa ran cso lat ma gya rá za tá ban mu -

tas sa nak rá ar ra, hogy mi lyen tes ti ve -
sze del mek kel jár, ha nem tart ják be
őket, hi szen még in kább el ural ko dik
a föl dön a rossz, és mi lyen lel ki ve -
sze de lem, mert kár ho zat a kö vet kez -
mé nye, ha nem en ge del mes ked nek
Is ten nek. 

Az  úr va cso ra  el ha nya go lá sá val
kap cso lat ban  nem  az  idő re  vagy
hely re  vo nat ko zó  elő -
írá so kat  és  azok nak  a
szá mon ké ré sét  tart ja
meg ol dás nak, ha nem az
ösz tön zést  pré di ká lás -
sal,  ta ní tás sal,  hogy  az
em be rek ma guk akar ja -
nak sza ba dul ni bű ne ik -
től,  és  vá gyód ja nak  az
úr va cso ra  aján dé kai
után. A kény szer el len -
zé se, a hin ni vagy nem
hin ni  sza bad sá ga  Lu -
ther sze rint az ige hir de -
tő és a csa lád fők ré szé -
ről  nem  je lent het  kö -
zöm bös sé get  vagy  tét -
len sé get, ha nem csak is
fo ko zott  erő fe szí tést,
mun kát  és  Is ten  előt ti
fe le lős sé get. A to le ran -
cia azt  je len ti, hogy az
em ber  meg te gye  azt,
amit ne ki kell meg ten -
nie,  vagy is  ta nít sa  és
hir des se Is ten igé jét, és
ne kény szer rel akar ja el -
ér ni azt, amit meg ten ni egye dül Is -
ten nek van ha tal ma.

Ko runk ban már nem meg kér dő -
je le zet len az az ál lí tás, hogy a ke resz -
tyén ség ad ja a tár sa da lom rend jét. De
nem sza bad fel ad nunk azt a meg győ -
ző dé sün ket, hogy Is ten igé jé hez ra -
gasz kod va, Jé zus Krisz tust hir det ve
a vi lág ban a szük sé ges jó ren det és
min den em ber ja vát szol gál juk. 

Egye sek fel ve tet ték, hogy a to le -
ran cia he lyett nem in kább a misszió
kér dé sét kel lett vol na-e ki tűz ni té ma -
ként, és nem csak er re az év re, ha nem
2017-ig min den év re. A fel ve tés jó. Vi -
szont nem be szél ni kell a misszi ó ról,
ha nem vé gez ni. A to le ran cia té má -
ja kap csán is. Mert mi más az evan -
gé li um, mint jó hí re Is ten to le ran ci -
á já nak, aki nem hagy ja, hogy az em -
ber  és  vi lá ga  be le ful lad jon  ab ba,
ami ben  van,  és  Is ten  tesz  azért  az
evan gé li um mal  ál ta lunk  is,  hogy
meg újul jon a vi lág és az em ber. Ezt
va jon  tud ja-e  és  ko mo lyan  ve szi-e
evan gé li kus  egy há zunk,  amely nek
lét szám be li fo gyat ko zá sa mi att annyi -
an sír nak?

* * *

Sok el ma rasz ta lás éri Lu thert – ez a
har ma dik ügy – a zsi dók kal kap cso -
la tos ké sői ál lás fog la lá sai mi att, ame -
lyek va ló ban nem to le ran ci á ról ta -
nús kod nak. Egyik vi szony lag ko rai
írá sá ban, 1523-ban még szív hez szó -
ló an buz dí tot ta to le ran ci á ra hon fi -
tár sa it:

„Ezért így szól sze rény ké ré sem és
ta ná csom: ha mél tá nyo san bán nánk
ve lük [a zsi dók kal], és a Szent írás ból
tisz tán ok tat nánk őket, né há nyuk
meg tér het ne. De mi vel erő szak kal
űz zük, és rá gal mak kal pocs kon di áz -
zuk őket, sze mük re vet jük, hogy ke -
resz tény vér re vol na szük sé gük ah hoz,
hogy ne bűz höd je nek, s nem is tu dom,
még mi fé le egyéb os to ba ság ból bá -
nunk ve lük úgy, mint a ku tyák kal, mi

jót ér he tünk el ezek után ná luk? Ha -
son ló kép pen, ha ti los ne kik kö zöt tünk
dol goz ni, ipart űz ni s más em be ri
kap cso la tot fenn tar ta ni, ami vel csak
uzso rá ra ösz tö nöz zük őket, hogy is
vár ha tunk tő lük ja vu lást?

Ha se gí te ni aka runk raj tuk, ak kor
nem a pá pa, ha nem a ke resz tény sze -
re tet tör vé nyét kell gya ko rol nunk,

ba rát ság gal fo gad va őket, hadd dol -
goz za nak és bol do gul ja nak, hogy le -
he tő sé gük és te rük nyíl jék kö rü löt tünk
és kö zöt tünk ke resz tény ta ní tá sun kat
és éle tün ket hal la ni és lát ni. Ha né -
há nyuk nya kas is, mit szá mít? Mi
sem va gyunk mind nyá jan jó ke resz -
té nyek.”

Lu ther nak ezek a sza vai ar ról ta -
nús kod nak, mi lyen fon tos nak tar tot -
ta még 1523-ban a to le ran ci át a zsi -
dók irá nyá ban. Jel zik azt is, hogy ke -
resz tyé nek és zsi dók vi szo nya már
ak kor sú lyo san le ter helt volt. Ez te -
hát hosszú múlt ra vissza te kin tő, na -
gyon ré gi tör té net. Az ez után kö vet -
ke ző húsz év so rán ez a vi szony – úgy
tű nik – nem ja vult, ha nem in kább
csak rom lott. 

Messzi re ve zet ne an nak meg ál la -
pí tá sa, hogy az, ami ben a re for má tor
a zsi dó kat ké sőbb el ma rasz tal ta – a
ke resz tyén hit, Jé zus Krisz tus és Má -
ria gya lá zá sa vagy kü lön bö ző szél há -
mos sá gok mi att –, mennyi ben ala pult
sa ját ta pasz ta la tán, mennyi ben má -
sok rossz in du la tú hí resz te lé sén. Ku -
tat ni kel le ne azt  is, hogy mennyi re
vol tak ezek az ese tek egye di ek vagy ál -
ta lá no sak. Lu ther min den eset re úgy
érez te, hogy olyan vét kek kel áll szem -
ben, és olyan vét kek hez ra gasz kod tak
a ko ra be li zsi dók, ame lyek nem to le -
rál ha tók. A fe je del me ket ezért ar ra
buz dí tot ta, hogy ne en ged jék be őket
tar to má nya ik ba, sőt ül döz zék el őket.
Bár nem ri adt vissza at tól sem, hogy
a ke resz tyé ne ket is kor hol ja bű ne i -
kért, ezt az utó kor leg több ször fi gyel -
men kí vül hagy ta. 

Lu ther nak ezek az  idős ko rá ban
tett meg nyi lat ko zá sai eb ben a kér dés -
ben nem fe lel nek meg a to le ran cia
mai  ér tel me zé sé nek.  En nek  sú lyos
kö vet kez mé nyei  let tek,  el ső sor ban
ab ban, hogy ké sőbb má sok, kü lö nö -
sen a nem ze ti szo ci a lis ták, őrá hi vat -
koz tak a zsi dó kat ül döz ve.

* * *

Össze fog lal va meg ál la pít hat juk, hogy
Lu ther to le ran cia ér tel me zé se, amely
ko ráb bi éve i ben ma ga biz to san, vagy -
is az igaz ság győ zel mé nek re mé nyé -
vel tel ten tág fel fo gá sú volt, ké sőb bi
éve i ben bi zo nyos kér dé sek ben szű -
kebb lett. Ko ráb bi fel fo gá sa az új kor
fel fo gá sa fe lé nyi tott ab la kot, de ké -
sőb bi fel fo gá sát nem az át tö rés jel -
lem zi.

A  re for má ci ó nak  és  Lu ther nak
óri á si je len tő sé gű és má ig ér vé nyes
fel is me ré se, hogy az igaz sá got nem

le het erő szak kal ér vény -
re jut tat ni, lel ki is me reti
dön té se ket  nem  le het
erő szak kal ki kény sze rí te -
ni, a hi tet nem le het sen -
ki re  sem  rá erő sza kol ni.
Ha bár hol a vi lá gon így
akar ják akár a vi lág né ze -
ti, akár a po li ti kai, akár a
val lá si egy sé get lét re hoz -
ni, az egy részt a to ta li ta -
riz mus és dik ta tú ra ve -
szé lyét  rej ti  ma gá ban,
más részt  rö vid  tá von
kép mu ta tás hoz  ve zet,
hosszú tá von pe dig bi zo -
nyo san le he tet len is.

A 16. szá zad még csak
a ke resz tyén ség nek a ke -
resz tyén sé gen be lü li kü -
lön bö ző sé gé vel  ta lál ta
ma gát  szem be,  és  egy -
más nak az egy bi ro dal -
mon  be lü li  to le rá lá sa
mel lett dön tött az augs -
bur gi  val lás bé ké ben.  A
21. szá zad plu ra lis ta tár -

sa dal má ban szin te vég te len azok nak
a kü lön bö ző sé gek nek a so ra, ame lyek
to le ran ci át igé nyel nek. Még ha eb ben
a  hely zet ben  nem  le het  is  mér ték
szá munk ra Lu ther to le ran cia ha tá ra,
ne künk is kér dés ma rad, hogy hol kell
vagy hol le het meg húz ni azt a ha tárt,
ame lyen túl a to le ran cia már a tár sa -
da lom ép sé gét ve szé lyez te ti.

Kü lön kér dés, hogy mit te gyen a ke -
resz tyén sze re tet, ami kor igé vel, ige -
hir de tés sel, meg győ zés sel, szép szó -
val, jó pél dá val sem si ke rül a té vely -
gőt az ál ta lunk igaz nak és jó nak tar -
tott út ra té rí te ni. Olyan hely ze tek ben
te hát, ami kor dia lo gi kus to le ran ci át
aka runk, de sem dia ló gus nem lesz be -
lő le, sem iga zi to le ran cia. S ez nem -
csak  a  ke resz tyén ség nek,  ha nem  a
mo dern tár sa dal mak nak is élet be vá -
gó kér dé se.

A  to le ran cia  egy részt  az  egyén
eré nye, aki sze mé lyes tü re lem mel,
el né zés sel,  jó in du lat tal vi sel te tik a
tő le el té rő, a más em ber iránt. De
va jon az egyén csak ak kor te kint he -
tő  to le ráns nak, ha a ma ga  leg szű -
kebb  élet te ré ben  épp oly  to le ráns,
mint tág kö zös sé gé ben, vagy le het -
nek eb ben kü lönb sé gek? Más részt a
plu ra lis ta  tár sa da lom nak  tel je sen
kö zöm bös nek kel le ne len nie a ben -
ne meg je le nő min den kü lön bö ző -
ség gel szem ben? Le het-e, kell-e in -
to le ran ci á nak  te kin te ni  az  egyet
nem ér tést?

A re for má ció ki emel ke dő ve ze tő -
je ként Lu ther több vo nat ko zás ban is
az em be rek kö zöt ti to le ran cia egyik
elő fu tá ra,  elő har co sa  volt.  Nem
mér het jük a mi ko runk ér ték íté le te
és fel fo gá sa alap ján. Ne is mé tel jük
meg hi bá it. Ne kö ves sük kor lá ta i -
ban. Fi gyel jünk ar ra, amit Krisz tus
evan gé li u má ra  fi gyel ve  és  ah hoz
hű sé ge sen Is ten min den em ber irán -
ti sze re te té ről, az em ber le he tő sé ge -
i ről s kor lá ta i ról és a má sik em ber
irán ti sze re tet ről ta ní tott.

Lu ther és a to le ran cia
f Folytatás a 7. oldalról
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Mind két ká té ban vé gig ta nít ja a Mi -
atyánk egyes ké ré se it. A Pe ter von
Besk end orf pék mes ter nek írt „egy sze -
rű út mu ta tó ban” azon ban már nem
egy sze rű en ta nít, ha nem a sa ját ma -
ga  imád sá gos  éle tét  nyit ja  meg  a
má sik em ber szá má ra. Nem be mu -
ta tó ként, ha nem imád ság ra hí vó szó -
ként és bá to rí tás ként. Egé szen konk -
ré tan ve ze ti az imád ko zót, s min den
sza vá ból va ló ban érez he tő, hogy az
Is ten nel be szél ge tő em ber ad ja  to -
vább ta pasz ta la ta it. 

Né ha  egy-egy  öt let. Né ha  pe dig
konk rét ké rés. Oly kor biz ta tás, más -
kor sze re tet tel jes fel szó lí tás az imád -
ság ra. De so ha sem fe lül ről, „ma gas
ló ról”,  ha nem  az  imád ko zó  test vér
tér de lő po zí ci ó já ból. Így is mond ja
Már ton test vér a vé ge fe lé: 

„Rö vi den ennyit mon dok a Mi -
atyánk ról vagy imád ság ról úgy,
amint én ma gam gya kor lom. Mert én
még ma is úgy csün gök a Mi atyán -
kon, mint gyer mek: ma gam ba szí -
vom, s mint öreg em ber sem tu dok ve -
le be tel ni. Ez a leg drá gább imád sá -
gom. Job ban sze re tem még a Zsol tá -
rok köny vé nél is, pe dig azt na gyon
ked ve lem, mert hisz az a leg jobb
ima könyv. Va ló ban, a Mi atyán kon
meg lát szik, hogy az iga zi Mes ter
sze rez te és ta ní tot ta.”

Lu ther imád sá gá nak fő irá nya
Mit ta nult mind eb ből a re for má tor,
s mi lyen pél dát mu tat azok nak, akik
Lu ther rel együtt (is) akar nak imád -
koz ni? A Zsi dók hoz írt le vél ar ról be -
szél ugyan is, hogy a bi zony ság te vők
fel le ge ál tal kö rül vett egy ház a ta nús -
ko dók kal együtt néz fel Krisz tus ra.
Mi  nem  egy sze rű en  Lu ther-kö ve -
tők, még csak nem is Lu ther-ta nít vá -
nyok aka runk len ni, ha nem Krisz tus
ta nú ság te vő jé vel együtt sze ret nénk
imád koz ni. 

Az imád ság a re for má tor sze rint
se gít jól lát ni és tu da to san meg él ni sa -
ját  po zí ci ón kat.  Rá éb reszt  bű nös,
az az Is ten től el szak adott vol tunk ra,
hogy  az után meg ért sük  és meg ta -
pasz tal juk azt is, mit je lent gyer mek -
ként az Atya jó sá gát él vez ni. 

„Ve gyük ész re, hogy Is ten a Mi -
atyánk ban mi ma gunk el len imád -
koz tat. Meg akar ja ér tet ni, hogy nincs
na gyobb el len sé günk, mint sa ját ma -
gunk. (…) Atyám, ments meg at tól,
hogy az én aka ra tom sze rint le gyen.
(…) Tör tén jék ve lem akár mi, csak
ne az én, ha nem egye dül a te aka ra -
tod le gyen. (…) Az ilyen imád ság, ha
iga zi, bi zony fáj az óem ber nek.”

Ez  a  po zí ció meg ha tá ro zás  egy -
szer re  ki jó za nít,  ne hogy  il lú zi ók ba
rin gat va ma gun kat el fe led jük a va ló -
sá got,  ki lá tás ta lan  hely ze tün ket;
ugyan ak kor re mény sé get éb reszt az -
ál tal, hogy meg nyit ja előt tünk az Is -
ten jó sá gá ról ta nús ko dó ma ga sabb,
a rosszat fe lül író va ló sá got. 

„Jöj jön el a te or szá god – ez az
imád ság le ver és fel emel. Elő ször le -
ver, hi szen nyíl tan be vall juk ben ne,
hogy Is ten or szá ga még nem jött el
hoz zánk. Ez azon ban ret te ne tes, s ha
ala po san imád koz zuk, szin te be le sza -
kad hat min den ke gyes szív. Ami kor
azon ban e gon do lat le ver, ak kor kö -
vet ke zik a vi gasz ta lás, Krisz tus
Urunk, a mi drá ga Mes te rünk ar ra
ta nít, hogy két ség be esés he lyett vá gya -
ko zó kö nyör gés sel ke res sük a nyo -
mo rú ság ból va ló ki me ne kü lést.”

A ma gas sá got és mély sé get, a ke -
resz tény élet kont raszt ja it azon ban

min dig Is ten jó sá gá ra mu tat va, sze -
re te té nek  meg vi lá gít va  éli  meg.  A
gyön ge sé günk,  el esett sé günk  Is ten
nél kül va ló ban ki lá tás ta lan hely zet -
ként  jel le mez he tő.  De  az  em be ri
erőt len ség – megint  csak bib li kus,
pá li gon do lat – az Is ten ere jé vel ta -
lál koz va  új  meg vi lá gí tás ba  ke rül.
Gyön gék va gyunk ma gunk ban, még -
is erő sek ben ned. 

„Ami kor mi gyön gék va gyunk – Te
ak kor is erős vagy, Te győ zel met
aratsz még ál ta lunk is, még gyön ge -
sé gün ket is fel hasz ná lod, azon ke -
resz tül győ zel me sen mun kál kodsz,
Ti éd le gyen a há la és di csé ret mind -
örök ké.”

Lu ther  em lé kez tet  ar ra  is,  hogy
ma gá tól nem tud az em ber imád koz -
ni. Az ön ma gá val el telt em ber csak
szo rult hely ze té ben,  a ba jok be kö -
szön té vel jön rá, hogy a se gít sé get fe -
lül ről kell kér nie. Ak kor sem mű kö -
dik azon ban az imád ság úgy, ahogy
az em ber azt ké nyel mes au to ma tiz -
mus ként el kép ze li: va la mit kér, és azt
meg kap ja, pont úgy, ahogy ké ri. 

„Nagy ál dás a szük ség, amely ar -
ra szo rít, hogy az imád ság ba ka -
pasz kod junk. Csak azt tu dom, hogy
va la hány szor iga zán ko mo lyan imád -
koz tam, mind annyi szor bő sé ges meg -
hall ga tást nyer tem, s töb bet kap -
tam, mint amennyit kér tem. Ha oly -

kor Is ten ha lasz tot ta is, vég re még is
meg lett.”

A bűn ál tal meg kö tö zött, az is ten -
te len ség  fog sá gá ban  le bé nult  em -
bert bá to rít ja a re for má tor: „Ta nulj
meg Is ten hez ki ál ta ni, nem pe dig
ön ma gad ban gub basz ta ni…”

A bá to rí tás pe dig nem az ön bi za -
lom ra ala poz. Ahe lyett, hogy büsz -
kén  ki húz nánk  ma gun kat,  in kább
tér det kell haj ta nunk, hogy egy ál ta -
lán ké pe sek le gyünk a hit bá tor sá gá -
val fel néz ni az ada ko zó, aján dé ko zó,
még hoz zánk is ir gal mas Is ten re. 

„Azért hát, mi kor imád koz ni
akarsz, csak tér delj vagy já rulj Is ten
elé szent me rész ség gel – fel té ve, ha
ma ga dat bű nös nek el is me red, és meg
akarsz job bul ni –, és szólj hoz zá így:
Uram, Is te nem, mennyei Atyám, ezt
és ezt ké rem, s aka rom, hogy ne ta -
gadd meg, ha nem le gyen igen és
ámen. Jól tu dom, s be val lom, hogy

nem ér dem lem, sőt a po kol tü zét s
örök ha ra go dat ér de mel tem ki sok
nagy bű nöm mel. Én csak ne ked en ge -
del mes ke dem, aki azt pa ran cso lod,
hogy sze rel mes Fi ad, a mi Urunk Jé -
zus Krisz tus ne vé ben imád koz zam.”

Ha óem be rünk gon dol ko dá sá val
fi gyel jük  az  imád ság  ha tá sát  vagy
„ered mé nyét”,  könnyen  el ke se re -
dünk. Mert csak a fel tét len bi za lom
ér te ti meg, hogy jobb, ha Is ten a sa -
ját aka ra ta sze rint és nem a mi vá gya -
ink alap ján hall gat meg és cse lek szik
ve lünk: 

„Nem rossz jel az, sőt a leg jobb, ha
imád sá gunk ra lát szó lag az el len ke -
ző jét kap juk fe le le tül.”

Er ről a meg újult élet ről és gon dol -
ko dás mód ról vall Lu ther ab ban az
imád ság ban,  ame lyet  ke resz te lés
előt ti kö nyör gés ként is me rünk. (El -
gon dol kod ta tó az a tény, hogy ez az
imád ság ősi,  a  ke resz tény ség ko rai
kor sza ká ban hasz nált anyag ra megy
vissza, így ve szi kéz be és imád koz za
to vább a re for má tor, s így al kal maz -
za li tur gi kus éle té ben fél év ez red del
ké sőbb a ma gyar egy ház. Az imád -
ság vi lá gá ban nincs pla gi zá lás. An nál
fon to sabb a sta fé ta bot-át adás!)

„Min den ha tó, örök Is ten! Kö nyör -
günk, légy se gít sé gül e szol gád nak, aki
ke reszt sé ged aján dé kát ké ri, és lel ki
új já szü le tés ál tal örök ké va ló ke gyel -

med re vá gya ko zik. Vedd őt ol tal -
mad ba, Uram, és amint Te ma gad
mon dot tad: »Kér je tek, és ada tik nek -
tek; ke res se tek, és ta lál tok; zör ges se -
tek, és meg nyit ta tik nek tek« – adj
most jót an nak, aki kér, nyiss aj tót a
zör ge tő nek, hogy el nyer je en nek a
mennyei für dő nek örök ál dá sát, és
ígé re ted sze rint ke gyel med or szá gá ba
jus son.”

Lu ther imád sá gá nak jel lem zői 
Imád sá ga i nak hang vé te le gyer me ki,
köz vet len, for má ja be szél ge tő, gon -
do la tai őszin ték, gon do lat vi lá ga bib -
li kus, in du la tai a vi tat ko zás tól sem
ret ten nek vissza, ugyan ak kor az alá -
zat hang ján szó lal nak meg. Bont suk
ki né hány szó ere jé ig eze ket a jel lem -
ző ket. 

Gyer me ki. A hit gyer me ki bi zo -
dal ma  Lu ther  szá má ra  nem  csu -
pán teo ló gi ai té tel. Az imád ság sza -

va i ban, meg szó lí tá sa i ban már a kö -
nyör gé sek  ele jén  ki de rül,  hogy  a
gyer mek for dul a mennyei Atyá hoz:
Ked ves Uram! Ked ves jó Is te nem!
Uram, jó Atyám! Drá ga Atyám! stb.
De nem csu pán  a meg szó lí tás ban
érez he tő ez a hang. Ma guk a szö ve -
gek  is  ilye nek. Nem gyer me te gek,
ha nem gyer me ki ek. 

Köz vet len. Két em ber be szél ge té -
sé ből a kí vül ál ló har ma dik szá má ra
né hány  mon dat ból  már  vi lá go san
lát szik, hogy mi lyen vi szony van kö -
zöt tük. Nem csak a gesz tu sok és a
hang hor do zás  árul ko dik.  Leg alább
annyi ra a fo gal ma zás, a szó hasz ná -
lat is. A köz vet len hang vé tel nem je -
lent üres sé get vagy fel szí nes sé get. In -
kább  a  kö zel ség ről  árul ko dik!  Ezt
az Atya-gyer mek kö zel sé get ta pasz -
tal juk Lu ther imá i ban:

„Úr is ten! Mi is len ne ve lünk, ha el -
en gedsz, ha zu han ni hagysz? Mit
csi ná lunk, ha le ve szed a ke zed ró lunk?
Mit te he tünk, ha Te már nem vi lá gí -
tasz töb bé? Hát ez a sza bad aka rat
és le he tő ség, hogy olyan ha mar ta nult
em ber ből gyer kőc, okos em ber ből bo -
lond, bölcs ből őrült vá lik? Já rass vi -
lá gos sá god ban, amíg csak a mi énk le -
het az, hogy a sö tét ség el ne nyel jen
ben nün ket.”

For má ja be szél ge tő. Nem csu pán
ké ré se i vel áll Is ten elé, ha nem meg -
be szé li Is ten nel éle te, hi te dol ga it. A
tisz te le tet és a perc ün ne pé lyes sé gét
meg tart va is be szél get, szin te tár sa -
log Is ten nel. Ter mé sze tes ez a be szél -
ge tés, mint ahogy ter mé sze tes a be -
szél ge tés  mind azok kal,  akik  kö zel
áll nak hoz zánk.

„Krisz tus Uram! Rend sze re sen já -
ru lok a szent ség hez, saj nos még is
olyan ma rad tam, mint vol tam: med -
dő és gyü mölcs nél kü li. Sem mi nem
vál to zott ben nem – ezt pa na szo lom
el most Ne ked, Uram! Ha már egy szer
nagy kin cset aján dé koz tál ne kem,
úgy azt is add meg, hogy az gyü möl -
csöt te rem jen ben nem, hadd mun kál -
ja ben nem azt is, hogy fe le ba rá tom
iránt is meg vál toz has sam.”

Gon do la tai őszin ték. Is ten nel még
azt  is  meg be szé li,  mi ért  nem  tud
imád koz ni: „Ami en gem leg in kább gá -
tol, és Tő led tá vol tart az imád ság ban
is, az a bű nöm. Igen, bű ne im nyom -
ják a vál la mat, szo ron gat ják tor ko -
mat. Vedd le ró lam bű ne im ter hét,
bo csáss meg ne kem…” Más hol nyíl tan
be vall ja,  hogy  túl sá go san  lus ta  az
imád ság hoz. 

Gon do lat vi lá ga bib li kus. Mé lyen
bib li kus az az imád ság, ame lyet Sza -
bad cse rél nem cím mel  il let he tünk.
2Kor  5,21  pá li  gon do la tá ra  rí mel:
„…azt, aki bűnt nem is mert, bűn né
tet te ér tünk, hogy mi Is ten igaz sá ga
le gyünk Őben ne…” Lu ther  szin te
nem is tesz mást, mint sa ját sza va i -
val imád koz za az igét: „Jé zus Krisz -
tus Uram! Te vagy az én igaz sá gom,
én meg a Te bű nöd: Te ma gad ra
vet ted, ami az enyém volt, és né kem
ad tad, ami a Ti éd. Ma gad ra vet ted,
ami Te nem vol tál, és né kem ad tad,
ami én nem vol tam.” 

In du la tai a vi tat ko zás tól sem ret -
ten nek vissza, ugyan ak kor az alá zat
hang ján szó lal nak meg. Lu ther sze -
mé lyes imád sá ga i nak hát te ré ben ott
van  a  zsol tá rok  tu sa ko dó  vi lá ga.
„Uram! Ha Te nem vég zed el, ma rad
az ügy vé ge zet len. Uram! Ha te nem
se gí tesz, én könnyen szé gyent val -

lok. Az ügy pe dig nem az enyém, nem
is az én tisz tes sé ge met szol gál ja. Szí -
ve sen le szek esz kö zöd, szer szá mod, de
a har cot ve zet ni egye dül Ne ked kell…”

Nem szól tunk a meg szo kott, so kat
hasz nált imád sá ga ink ról: Lu ther reg -
ge li és es ti imád sá gá ról, az úr va cso -
ra vé tel  előtt  hasz nált  imád ság ról,
amely a ka per na u mi szá za dos tör té -
ne tét bont ja ki, vagy a lel ké szek ál tal
hasz nált sek res tye imád ság ról, amely -
nek  szö ve ge  nem csak  ott  lóg  sok
temp lo munk ban, hogy a szol gá lat ba
lé pő  lel kész ez zel  in dul jon, ha nem
pa pi iden ti tá sunk meg ha tá ro zó mon -
da ta it tar tal maz va gyó nó tük rünk is
sok szor. De em le get het nénk az éne -
kes köny vünk  imád sá gos  ré szé ben
ta lál ha tó kö nyör gé se ket is. 

Nem tér tünk ki a Ro gate va sár na -
pi pré di ká ci ók üze ne té re. Ezek mel -
lett még  szám ta lan  olyan  Lu ther-
éne ket is me rünk, ame lyek nek a szö -
ve ge imád ság. Mind ezek jel zik, hogy
ki me rít he tet len a té ma, s nem csak
egy Lu ther-imád sá gos könyv bő ví tett
ki adá sa vált ak tu á lis sá, ha nem a té -
ma  mé lyebb,  ala po sabb  fel dol go -
zá sa is. 

Sum ma
Mar tin Nic ol er lange ni  gya kor la ti
teo ló gus Me di ta ti on bei Lu ther cí mű
köny vé ben  rész le te sen  fog lal ko zik
az zal,  hogy  re for má to runk  mi lyen
pon to san  be tart va,  rend sze re sen
hasz nál va élt a kö zép kor ban ka no ni -
kus sá vált gya kor lat tal: lec tio – me -
di ta tio – ora tio – con temp la tio. Ezek
egy más sal szo ro san össze tar toz nak;
el té rők, de egy más tól el nem vál nak. 

Lu ther a lec ti ó ra, az az a szent írá -
si ol vas mány ra, ol vas má nya i ra épít,
azon me di tál,  ez a me di tá ció vá lik
imád ság gá – át megy, át fo lyik a me -
di tá ci ó ból az imád ság ba –, és en nek
egye nes kö vet kez mé nye a con temp -
la tio. Az a faj ta el mél ke dés és szem -
lé lő dés, amely nem öl be tett kéz zel,
mint egy kí vül ről néz ve  lát,  ha nem
amely új meg vi lá gí tás ban szem lé li az
ese mé nye ket, sőt új lá tás mód dal vá -
lik ak tív vá az élet ese mé nyek ben. Lu -
ther  szá má ra,  Lu the ren  ke resz tül
so kak szá má ra így vá lik gaz dag for -
rás sá az imád ság. 

Zár szó
Az, ami ta nul mány nak (elő adás nak)
ké szült,  vé gül  is  pél da tár,  idé zet -
gyűj te mény  lett.  Nem  vé let le nül.
Azért, mert az imád ko zó és imád ság -
ra buz dí tó re for má tor leg job ban úgy
is mer he tő meg, ha az együtt imád -
ko zás  cél já val  és  le he tő sé gé vel  őt
ma gát en ged jük szó hoz jut ni. 

Imád sá gos sza va i ból ta lán job ban
ért jük már azt is, hon nan volt ere je,
bel ső töl té se, len dü le te ah hoz a ha -
tal mas mun ká hoz, ame lyet szá za dok -
ra meg ha tá ro zó mó don az egy ház ban
és az egy há zért el vég zett. Krisz tus ta -
nú ság te vő je ként a hit élet for má ját él -
te. A hit nyel ve pe dig az imád ság: ál -
lan dó pár be széd a mennyei Atya és
gyer me ke, a Mes ter és a ta nít vá nya
kö zött. A so kat ta nul má nyo zott, hir -
de tett,  em le ge tett  Ige nem ma radt
vissz hang nél kül. Ez hát éle té nek és
szol gá la tá nak  tit ka:  meg szó lí tot ta,
meg ra gad ta, át for mál ta, Is ten-gyer -
mek ké re-for mál ta az Is ten, s Már ton
vá la szolt rá.

Is mer te tő met hadd zár jam az zal,
ami vel édes apám a Lu ther-imád sá -
gos könyv be ve ze tő jét kezd te: „Lu ther
egész éle té ben so kat be szélt Is ten ről.
Még töb bet Is ten nel. Imád ko zó em -
ber volt.”

Az imád ko zó Lu ther
f Folytatás a 7. oldalról
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Lu ther cél ja nem egy új egy ház lét -
re ho zá sa volt, ha nem az „egy, szent,
ka to li kus és apos to li” egy há zat kí ván -
ta Ró má nak mint az új Ba bi lon nak az
igá já ból fel sza ba dí ta ni. Ha ezt szem
elől té veszt jük, fél re ért jük és fél re ma -
gya ráz zuk sok ki je len té sét, köz tük a
bűn bá nat ról,  a  bűn bo csá nat ról  és
az úr va cso rá ról val lott né ze te it is. 

Bűn bá nat 
Lu ther Ho gyan szem lél jük Krisz tus
szent szen ve dé sét? cím mel  meg je -
lent, 1519-ből szár ma zó pas sió pré di -
ká ci ó já ban  ki fej ti,  hogy  Krisz tus
szen ve dé sé nek  szem lé lé se  min de -
nek előtt ön is me ret re kell, hogy jut -
tas son ben nün ket: an nak fel is me ré -
sé re és el is me ré sé re, hogy Krisz tus
min den  szen ve dé sét  a mi  bű ne ink
okoz ták. De Lu ther hoz zá te szi, hogy
ez nem áll a ha tal munk ban. A Szent -
lé lek től kell kér nünk, hogy ve zes sen
el bű ne ink meg is me ré sé re és tö re del -
mes meg bá ná sá ra. 

Amíg Ró ma a bűn bá na tot a ke gye -
lem elő fel té te le ként kö ve te li meg, ad -
dig Lu ther a bűn bá na tot és tö re del -
met a Szent lé lek ke gyel mi aján dé ká -
nak mond ja. 

Bűn bo csá nat
Lu ther bűn bo csá nat ról szó ló ki je len -
té se it is fél re ért jük, ha a Ró má val va -
ló vi tá já tól el vo nat koz tat va akar juk
ér tel mez ni. 

Ró ma a bűn bo csá na tot ki zá ró la go -
san  a  kul csok  ha tal má hoz  kö ti,  a
kul csok ha tal má nak le té te mé nye se -
ként pe dig – Mt 16,19-re hi vat koz va
– Pé ter apos tolt és min den ko ri utó -
dát, a ró mai pá pát je lö li meg, aki az -
tán ezt a ha tal mat to vább ad ja a püs -
pö kök nek, ők pe dig a pa pok nak.

Lu ther kri ti ká ja nem von ja két ség -
be, hogy el ső ként Pé ter kap ta meg a
kul csok  ha tal mát,  ha nem  an nak  a
tény nek a mel lő zé sét ve ti Ró ma sze -
mé re, hogy Jn 20,22–24 sze rint hús -
vét kor a fel tá madt Krisz tus ugyan ezt
a ha tal mat a töb bi apos tol nak is meg -
ad ta. A töb bi apos tol te hát nem Pé ter -
től  kap ta,  ha nem ők  is  köz vet le nül
Krisz tus tól vet ték. Krisz tus nem Pé -
ter és nem is a ró mai pá pa sze mé lyé -
hez kö töt te ezt a ha tal mat, ha nem az
apos to li szol gá lat ré szé vé tet te.

El ső sor ban te hát az egy ház hi va -
ta los szol gá it il le ti a kul csok ha tal má -
val va ló szol gá lat jo ga, mint amely a
rá juk bí zott szent szol gá lat ré sze, és
nem ön ma gá ért va ló ha ta lom. De Lu -
ther tud ja, hogy le het nek olyan sür -
gős sé get igény lő hely ze tek, ami kor az
egy ház hi va ta los szol gá ja vagy egy -
ál ta lán, vagy ide jé ben nem ér he tő el:
ilyen kor bár me lyik hí vő ke resz tény
a ke reszt sé ge jo gán vé gez het apos to li
szol gá la tot, és a kul csok ha tal má val
él ve az élet ve szély ben le vők nek ér vé -
nyes fel ol do zást ad hat. 

A má sik – nem ke vés bé fon tos –
kor rek ció, hogy Lu ther rá mu tat: Is -
ten a kul csok nak az apos to li szol gá -
lat ré sze ként gya ko rol ha tó ha tal má -
tól füg get le nül, min dig és min den kö -
rül mé nyek kö zött fenn tart ja ma gá -
nak a jo got, hogy bűn bo csá tó ke gyel -
mét köz vet le nül, em be ri köz ve tí tés
nél kül is gya ko rol ja. A föl ol do zás ban
va ló ré sze sü lés te hát nem a bűn bo -
csá nat el nye ré sé nek egyet len és ki zá -
ró la gos mód ja – mond ja Lu ther –, de
hoz zá te szi: még is ez a leg biz to sabb

mód ja. Mert a föl ol do zás ban Krisz -
tus sza va ga ran tál ja a bi zo nyos sá got.
Ezért a re for má tor azt ajánl ja: aki bi -
zo nyos akar len ni bű nei bo csá na ta fe -
lől, az men jen gyón ni, kér je a föl ol -
do zást, és hit tel fo gad ja. Mert a bűn -
bo csá nat ezen az egy dol gon áll: a hi -
ten. A bűn bo csá na tot Is ten Krisz tus
ha lá lá nak gyü möl cse ként mint aján -
dé kot kí nál ja, de ezt az aján dé kot át -
ven ni csak a hit tud ja. 

Lu ther azt a ki je len tést is meg koc -
káz tat ja, hogy ha a hi tünk elég erős
vol na, ak kor a  föl ol do zás ra nem is
len ne szük sé günk. Ak kor elég len ne,
ha  Is ten  előtt  lé lek ben  meg val la -
nánk és meg bán nánk bű ne in ket, és
Krisz tus ér tünk, a mi bű ne in kért el -
szen ve dett ha lá lá ra te kin tet tel kér -
nénk bű ne ink bo csá na tát. De a re a -
li tás ta la ján ma rad, mert tud ja, hogy
a hi tünk eh hez nem elég erős. In kább
csak bá to rí tás ként mond ja mind ezt
azok szá má ra, akik nek ve szély hely -
zet ben nincs le he tő sé gük ar ra, hogy
gyón ja nak. 

Lu ther lel ki pász to ri vi gasz ta lás nak
szánt sza va i val vissza él nek, akik er -
re  hi vat koz va  úgy  gon dol kod nak:
„Mi nek gyón jak? Is ten úgy is meg bo -
csát, ha imád ság ban ké rem.” 

A gyó nás és föl ol do zás mód já ról a
Schm al kal de ni cik kek ben Lu ther ezt
ír ja: „Mint hogy az ab so -
lu tio pri va ta (sze mé lyes
fel ol do zás) a kul csok szol -
gá la tá ból ered, nem sza -
bad meg vet nünk, ha nem
nagy ra kell tar ta nunk,
és meg kell be csül nünk,
mint a ke resz tény egy -
ház min den más szol gá -
la tát.” 

Má ra még is hit val lá si
ira ta ink  gya kor la ti  kö -
vet kez mé nyek  nél kü li
cik ke lye lett, hogy az egy -
ház ban a sze mé lyes gyó -
nást fenn kell tar ta ni. Lu -
ther vi szont éle te vé gé ig
gyón ta tott.  Ar ra  azon -
ban gond ja volt, hogy a
gyón ta tó szé ket Ró ma lel -
ki kín zó kam rá já ból a vi -
gasz ta lás és a bé kes ség el -
nye ré sé nek he lyé vé vál -
toz tas sa. 

Ezért  ír ja  a  Schm al -
kal de ni cik kek 8. cik ke -
lyé ben:  „A fel ol do zás…
se gít és vi gasz tal a bűn -
nel és rossz lel ki is me ret -
tel szem ben, mert így ren del te Krisz -
tus az evan gé li um ban. A gyó nást és
a fel ol do zást sem mi áron sem sza bad
ezért az egy ház ban meg szün tet ni.”

Lu ther itt a négy szem köz ti sze mé -
lyes gyó nás ról be szél. Me lancht hon
még tud ta, hogy így van, ami kor az
Ágos tai hit val lás ba be vet te  ezt  a
mon da tot: „Az egy ház ban a sze mé -
lyes gyó nást fenn kell tar ta ni.” 

Az 1580-ban tar tott tren csé ni zsi -
nat  II.  ká no na  en nek  szel le mé ben
ren del ke zik úgy, hogy a lel ké szek a
szom bat es ti ima után vagy va sár nap
reg gel  hall gas sák meg  a  gyó nó kat.
Ha zánk ban  a  négy szem köz ti  sze -
mé lyes  gyó nást  ki szo rí tó  köz gyó -
nást csak 1763-ban kezd ték meg ho -
no sí ta ni. 

Ér de mes el időz ni en nél a dá tum -
nál. Hu szon hat év vel ké sőbb tör ki a
fran cia for ra da lom. A fel vi lá go so dás
és a ra ci o na liz mus esz méi már szél -
té ben-hosszá ban hó dí ta nak. Egy há -
zunk – és ál ta lá ban a pro tes tan tiz -

mus – sok kal in kább ál do za ta a fel -
vi lá go so dás  esz me i sé gé nek,  mint
elő idé ző je. Té ved, aki a fel vi lá go so -
dás és a ra ci o na liz mus esz me vi lá gá -
nak ki ala ku lá sát a re for má ció szám -
lá já ra ír ja. 

* * *

Szót kell ej te nünk Lu ther egyik leg -
gyak rab ban  idé zett  és  egy ben  leg -
több ször fél re ér tett szó kap cso la tá ról,
a „si mul ius tus et pec cator”-ról is. 

Ez  a  Ró mai le vél ma gya rá za tá -
ban for dul elő, ami kor Lu ther Róm
4,7-et ma gya ráz za, ahol Pál apos tol
a 32. zsol tárt idé zi: „Bol do gok, akik -
nek meg bo csát tat tak tör vény sze gé se -
ik…” Lu ther ezt mond ja: „»Cso dá la -
tos az Is ten a szent je i ben«, akik előt -
te egy szer re iga zak és nem iga zak! (…)
Mi vel a szen tek bű ne i ket min den kor
szem előtt tart ják, és az igaz sá got Is -
ten ir gal mas sá gá ból óhajt ják el nyer -
ni, ép pen ezért te kint rá juk Is ten
min dig mint iga zak ra. (…) Te hát Is -
ten iga zak nak tud ja őket, ők vi szont
nem iga zak nak tud ják ma gu kat. (…) 

Úgy va gyunk ez zel, mint a be teg,
aki bi zal mat sza vaz az or vos nak,
aki meg ígé ri ne ki, hogy meg fog gyó -
gyul ni. A meg ígért gyó gyu lás re mé -
nyé ben kö ve ti or vo sa pa ran csa it, és
meg tart ja mind azt, amit ren delt,

ne hogy gyó gyu lá sát ve szé lyez tes se, s
ez zel a be teg sé gét sú lyos bít sa. Így
tesz mind ad dig, amíg az or vos az ígé -
re tet be nem tel je sí ti. 

Az ilyen be teg ta lán már egész sé -
ges? Nem! Egy szer re be teg és egész sé -
ges. Be teg a va ló ság ban, ugyan ak kor
egész sé ges az or vos sza vá nak ere je ál -
tal, amely ben bí zik, aki ne ki az egész -
sé get mint egy elő le gez te, mert tel je sen
biz tos ab ban, hogy be te ge meg fog gyó -
gyul ni. (…) Pon to san úgy, aho gyan a
mi sa ma ri tá nu sunk, Krisz tus a fél -
holt ra vert em bert és töb bi be te gét is
ápo lás cél já ból men hely re szál lí tot -
ta, és meg kezd te gyó gyí tá su kat, mi -
köz ben az örök élet re szó ló tel jes
gyó gyu lást ígér te ne kik. 

Nem ha lált ér dem lő ként tart ja szá -
mon bű ne i ket (bű nös vá gya ko zá su kat),
sőt in kább a gyó gyu lás ígé re té nek re -
mény sé gé vel aka dá lyoz za meg őket,
hogy azt te gyék, ami a gyó gyu lá su kat
kés lel tet né, ami a bűnt, a go nosz in du -
la tot csak fo koz ná ben nük. 

Ak kor te hát ők már tö ké le te sen
iga zak? Nem! Ők egy szer re bű nö sök és
iga zak. A va ló ság ban bű nö sök, ám de
még is iga zak Is ten ere jé re va ló te kin -
tet tel ígé re té nek bi zo nyos sá ga ál tal, aki
őket a bűn től fel ol doz ta, amíg egé szen
meg nem gyó gyul nak.”

Úr va cso ra 
A té má nak min de nek előtt azt a sze -
le tét eme lem ki, amely nek kü lön ak -
tu a li tást ad, hogy idei Lu ther-kon fe -
ren ci ánk  az  egye te mes  ima hét re
esik. Ar ra a kri ti ká ra gon do lok, ame -
lyet  ró mai ka to li kus  test vé re ink kel
szem ben az ol tá ri szent ség imá dá sa
mi att gyak ran han goz ta tunk. De va -
jon meg áll ja-e a he lyét ez a kri ti ka, ha
el ol vas suk  Lu ther nak  A Krisz tus
szent tes te szent sé gé nek imá dá sá ról
cím mel  1523-ban  –  te hát  a  pá pa
átok bul lá já nak át vé te le után – a hu -
szi ták nak írt vá lasz ira tát? 

Az idő pont azért fon tos, mert ha
igaz is, hogy ko ráb ban Lu ther gon -
do san ügyelt rá, hogy Ró ma a hu szi -
tiz mus ha lá los íté let tel egyen lő bé lye -
gét ne süt hes se rá, 1523-ban en nek az
óva tos ko dás nak már sem mi ér tel me
sem lett vol na. 

Lu ther egy pont ban még is el lent -
mond a hu szi ta ta nok nak, és ezért a
hu szi ták kal az uni ó ról va ló tár gya lást

el uta sít ja. Ez az egy pont pe dig az,
amely ben a hu szi ták az ol tá ri szent -
ség imá dá sát bál vány imá dás nak mi -
nő sí tik. 

Néz zük, mi áll  er ről Lu ther vá -
lasz ira tá ban:  „A ke nyér a Krisz tus
tes te; emel lett meg ma ra dunk. (…)
Aki nem hi szi, hogy a Krisz tus tes te
és vé re je len van, az jól te szi, ha sem
lé lek sze rint, sem test sze rint nem
imád ja. De aki hi szi, amint hogy
elég gé ki is lett mu tat va, hogy le het
hin ni, az ter mé sze te sen vét ke zés nél -
kül nem ta gad hat ja meg tisz te le tét
a Krisz tus tes té től és vé ré től. Mert bi -
zony be kell is mer nem, hogy je len van
a Krisz tus, ami kor je len van az ő tes -
te és vé re. Az ő sza vai nem ha zud -
nak, és ő az ő tes té től és vé ré től nin -
csen el vá laszt va.” 

Ami pe dig az imá dást il le ti, „ma -
ga mond ja: »az em ber nek fia nem
azért jött, hogy szol gál ja nak ne ki…«
De nem kö vet ke zik eb ből, hogy nem
kell őt imád ni. Imád ták is so kan a föl -

dön, és ő el fo gad ta. (…) Kel lett is, hogy
sza bad já ra le gyen hagy va imá dá sa
vagy nem imá dá sa, mert nem volt pa -
ran cso lat, hogy di cső sé gé ért imád tas -
sék; így az tán hol en ged te, hogy imád -
ják, hol meg nem. (…)

An nak oká ért azt mond juk már
most, hogy ne kár hoz tas sák, és eret nek -
nek se csú fol ják azo kat, akik a szent -
sé get nem imád ják, mert er re nin csen
pa ran cso lat, és Krisz tus nem ezért
van. (…) Vi szont ne kár hoz tas sák, és ne
csú fol ják eret nek nek azo kat sem, akik
imád ják. Mert ha ezt a Krisz tus nem
pa ran csol ta is, de meg sem til tot ta, sőt
gyak ran el fo gad ta. Sza bad, sza bad
do log le gyen ez, va la hány szor áhí ta tos -
sá god és al kal mad van. Vét ke sek azért
mind ket ten, kik e két irány ban széj jel -
vál nak, efö lött ve sze ked nek, egy mást
kár hoz tat ják, és a kö zép utat el té vesz -
tik. Ama zok erő vel akar ják ki esz kö zöl -
ni, hogy ne imád ják, mint ha Krisz tus
je len sem vol na; ezek meg az imá dást
erő sza kol ják…”

Azt hi szem, Lu ther sza vai ön ma -
gu kért be szél nek.

* * *

Szól nunk kell a lu the rá nus teo ló gi á -
nak ar ról a vét kes mu lasz tá sá ról is,
amellyel – Lu ther sza va it fél re ért ve
– hall gat Krisz tus ke reszt ál do za tá nak

az úr va cso rá ban va ló je -
len lé té ről. Igaz, hogy Lu -
ther  ki tö röl te  a  mi se -
könyv ből a pap ál do zat -
be mu ta tá sá ra vo nat ko zó
mon da to kat.  De  nem
győz te  hang sú lyoz ni,
hogy az úr va cso rá ban –
ami kor Krisz tus ér tünk
meg tört tes tét és ér tünk
ki on tott  vé rét  vesszük
– min den al ka lom mal a
va ló sá go san  je len  lé vő
Krisz tus egy sze ri, de az
eu cha risz ti á ban min dig
ki áb rá zo ló dó ke reszt ál -
do za tá ban ré sze sü lünk.
Ab ban az örök ér vé nyű
ál do zat ban,  amely nek
be mu ta tá sa kor Krisz tus
ma ga a pap, az ol tár és az
ál do za ti Bá rány. 

Vé gül  szól nunk  kell
még  egy  fél re ér tés ről,
amely  ab ból  adó dik,
hogy Lu ther szám ta lan
írá sá ban és pré di ká ci ó já -
ban  tá mad ja  Ró mát  a
mi sék nagy szá ma mi att.

Fél re ér tés, hogy Lu ther ilyen kor ál -
ta lá ban a mi sé ről mint eu cha risz ti -
kus is ten tisz te let ről be szél. Va ló já ban
min dig a meg ren de lés re, pén zért és
egyéb ja va kért a meg ren de lő cél já ra
mon dott,  „pri vát”  mi sék ről  szól,
ame lye ket gyü le ke zet je len lé te nél kül
mu ta tott be a pap. Lu ther ezt a mi sé -
vel va ló dur va vissza élés nek tar tot ta. 

Saj ná la tos, hogy a ra ci o na liz mus
ko rá ban még is er re hi vat koz va csök -
ken tet ték  egy há zunk ban  a  gyü le -
ke zet  rész vé te lé vel  tar tott  eu cha -
risz ti kus is ten tisz te le tek szá mát. Ez
el len té tes  Lu ther  szán dé ká val,  aki
csak a hét köz na pi mi sé ket tar tot ta
szük sé ges nek  a  ká tét  ta ní tó  al kal -
mak kal fel vál ta ni, de azt is csak át -
me ne ti leg, amíg a gyü le ke ze tek meg
nem ta nul ják, mi a szent sé gek ér tel -
me, és ho gyan kell Is ten tet szé sé re él -
ni ve lük.

Le het sé ges, hogy egy há zunk ban ez
a ta nu lá si fo lya mat még ma sem ért
vé get?

A fél re ér tett Lu ther
Bűn bá nat – bűn bo csá nat – úr va cso ra
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„Ma, ha az ő hang ját hall já tok, ne ke -
mé nyít sé tek meg a szí ve te ket.” (Zsid 3,15)

Hat va nad he té ben az Út mu ta tó reg -
ge li és he ti igéi Is ten sza vá nak föl di
sor sá ról szól nak, s in te nek: böjt elő ide -
jén jus sunk el a lel ki sü ket ség ből az ige
meg hal lá sá ra. Urunk sze rint bol do gok, „akik hall gat ják az Is ten be szé dét, és
meg tart ják” (Lk 11,28). Így „ki ál tok a ma gas sá gos Is ten hez, ő mel lém áll min -
den kor” (GyLK 712): Exur ge Do mi ne – „Ser kenj fel, Uram! (…) Si ess se gít sé günk -
re! Válts meg min ket ir gal mad ból!” (Zsolt 44,24.27) „Is ten sok szor és sok fé -
le kép pen szólt az atyák hoz a pró fé ták ál tal, ezek ben az utol só idők ben pe dig
az ő Fia ál tal szólt hoz zánk.” (Zsid 1,1–2; LK) Ő Is ten or szá ga tit ka i ról a mag -
ve tő pél dá za tá ban szólt: „Aki nek van fü le a hal lás ra, hall ja! (…) A mag az Is -
ten igé je. (…) Akik nél pe dig a jó föld be esett, azok igaz és jó szív vel hall gat ják
az igét, meg is tart ják, és ter mést hoz nak áll ha ta tos ság gal.” (Lk 8,8.11.15) Az ő
sza va el éri cél ját, nem tér vissza hoz zá üre sen, vég hez vi szi, amit akar (lásd Ézs
55,11): „Mert Is ten igé je élő és ha tó, éle sebb min den két élű kard nál…, és meg -
íté li a szív gon do la ta it és szán dé ka it.” (Zsid 4,12) He ti igénk Is ten in té sét idé -
zi (lásd Zsolt 95,7.8). Lu ther fi gyel mez tet: „Is ten igé jét ne okos kodd el, se fe -
lő le ne vi tázz, egy sze rű en csak hall gasd. Ak kor majd jön a Szent lé lek, és el -
ké szí ti szí ve det, hogy azt mond hasd: ez Is ten igé je, a tisz ta igaz ság, amely re
éle te met is rá hagy ha tom.” Ez Mó zes ta ná csa: „…fi a i tok nak pe dig pa ran csol -
já tok meg, hogy… tel je sít sék en nek a tör vény nek min den igé jét! Mert nem üres
be széd az szá mo tok ra, ha nem éle tet je lent nek tek.” (5Móz 32,46–47) A ko nok
szí vű fá raó még sem en ge del mes ke dett Is ten sza vá nak, me lyet Mó zes és Áron
köz ve tí tett: „A fá raó szí ve azon ban ke mény ma radt, és nem hall ga tott rá juk
– aho gyan meg mond ta az Úr.” (2Móz 7,13) Jé zus ra sem hall gat tak Ná zá ret ben,
sőt meg bot rán koz tak ben ne. Cso dál ko zott is né pe hi tet len sé gén: „Nem ve tik
meg a pró fé tát má sutt, csak a ha zá já ban…” (Mk 6,4) Ami lyen a fa, olyan a gyü -
möl cse: „A jó em ber szí ve jó kin csé ből hoz za elő a jót…” És aki nem csak hall -
ja az Atya s a Fiú be szé de it, de azok sze rint cse lek szik, az „ha son ló ah hoz a ház -
épí tő em ber hez, aki le ásott, mély re ha tolt, és a kő szik lá ra ala po zott”. (Lk 6,45.48)
A mi éle tünk alap ja is az Úr Jé zus. Ma is csak azok tar toz nak az ő ta nít vá nyi
gyü le ke ze té hez, „akik Is ten igé jét hall gat ják és meg tart ják” (Lk 8,21). Jé zus a
vi lág vi lá gos sá ga, ben ne kell jár nunk: „Amíg ná la tok van a vi lá gos ság, higgye -
tek a vi lá gos ság ban, hogy a vi lá gos ság fi ai le gye tek!” Az ő igé je az óta is meg -
oszt ja az em be re ket: vol tak, akik a je lek el le né re „még sem hit tek ben ne” (lásd
Ézs 53,1; 6,9–10). Akik „több re be csül ték az em be rek től nyert di cső sé get, mint
az Is ten di cső sé gét” (Jn 12,36.37.43), azok ön ma gu kat zár ták ki az üd vös ség ből.
Ám aki hisz Jé zus ban, az az Atyá ban hisz. „Ha son ló a mennyek or szá ga a mus -
tár mag hoz, (…) a ko vász hoz” (Mt 13,31.33) – ta ní tott az Úr az írá so kat be tel -
je sít ve (lásd Zsolt 78,2). Ma is: „Bol dog, aki hall gat ja, / S meg tart ja, Uram, be -
szé ded. / Ó, nyújts, ál dá sok Aty ja, / Er re ne künk se gít sé get…” (EÉ 294,1)

g Ga rai And rás

HE TI ÚT RA VA LÓ

1948 tá ján tör tént. Egy is me rő söm hí -
vő édes ap ja kán tor ta ní tó volt, de az ál -
la mo sí tás kor vá lasz ta nia kel lett: ta ní -
tó  vagy  kán tor  lesz.  „Ter mé sze tes”,
hogy a ta ní tói ál lást vá lasz tot ta. Hi szen
az biz tos mun ka kör volt ab ban az idő -
ben. Az tán ké sőbb igaz ga tó nak je löl -
ték az is ko lá já ban. El fo gad ta. Majd el -
ér ke zett  áp ri lis  4-e.  Föl kér ték  egy
kom mu niz must di cső í tő be széd el -
mon dá sá ra. Most már főtt a fe je, mit
te gyen. De már ben ne volt a da rá ló -
ban. Ne héz szív vel, de el vál lal ta. 

És ez után – a csa lád ja me sél te –
szin te egy pil la nat alatt meg vál to zott.
Nem en ged te a csa lá dot temp lom ba,
ott hon nem be szél het tek a hit dol ga -
i ról,  el kez dett  erő sen  in ni,  ver te  a
gyer me ke it… Mi tör tént?! A ben ne
lé vő vi lá gos ság sö tét ség gé lett. Azt
gon dol ta, hogy majd el fog la ví roz -
ni, hogy egy ki csit tet szé sé re tesz az
is ten el le nes fel sőbb ség nek. Nem elé -
ge dett meg a kán to ri ál lás sal, ahol na -
gyobb biz ton ság ban  le he tett  vol na
lel ki leg. Nem az Urat kér dez te, hogy
mit te gyen. 

Nagy kincs a vi lá gos ság. Ra gasz -
kod ni kell hoz zá, hogy el ne ve szít -
sük. Töb bet ér a vi lá gos be széd, vi -
lá gos cse le ke det és dön tés, mint a la -
ví ro zás,  csönd ben  meg bú jás  vagy
hall ga tás. Merd vál lal ni a fel is mert
és a ka pott  igaz sá got! Még ha úgy
gon do lod is, hogy hát rá nyod szár ma -
zik be lő le. 

Is ten igaz sá ga min dig ja vad ra van.
Is ten Lel ke vi lá gít ja be a vi lá got és a szí -
ve ket. Nem fényt ad csu pán. Sok kal
töb bet je lent ez a szó: vi lá gos sá got. Az -
az nem erő seb ben lá tom a dol go kat,

ha nem  át te kint he tőb ben,  egy ér tel -
műb ben, vi lá go sab ban. Job ban be le lá -
tok  a  dol gok ba.  Ki élez ve:  egy  hí vő
pa raszt em ber sok kal tisz táb ban lát hat -
ja a dol go kat, mint egy mű velt ta nár,
aki nek nem árad a bel se jé be Is ten vi -
lá gos sá ga a Szent lé lek ál tal. 

A tu dás, is me ret, lá tás ne vál jék Is -
ten nél kü li vé szá mod ra, mert ak kor az
csak sö tét ség. Mert nincs mi hez és ki -
hez vi szo nyí ta ni a dol go kat. Il let ve a
vi szo nyí tá si alap is tet sző le ges lesz. Egy
nagy ideo ló gi ai rend szer, egy hí res em -
ber, egy jó könyv, egy meg nye rő nek
tű nő sze mély vé le mé nye lesz a mér -
ték. És ez már nem biz tos, hogy vi lá -
gos ság.  Így  ol vas suk  a  Bib li á ban,
amely mé cses a  lá bunk előtt  (Zsolt
119,105): „Mert Is ten, aki azt mond ta,
hogy a sö tét ség ből vi lá gos ság ra gyog -
jon, ő gyúj tott vi lá gos sá got a szí vünk -
ben, hogy fel ra gyog jon Is ten di cső sé gé -
nek is me re te Krisz tus ar cán.” (2Kor 4,6;
újon nan re vi de ált Ká ro li-for dí tás)

Jé zus a vi lág vi lá gos sá ga (Jn 8,12).
Ha  előt te  ki tá rod  szí ve det,  ak kor
be vi lá gít ben sőd be. Meg lá tod bű ne -
i det, ha mis gon do la ta i dat, és „vi lá gos -
sá lesz” szá mod ra, hogy ő sza ba dí t
meg  min den től,  ami  rossz.  És  ha
meg tisz tí tot ta szí ve det a bű nök től,
ak kor  a  te  éle ted  is  vi lá gí ta ni  fog.
Mert mind azt, amit a Bib lia Jé zus ról
mond, az övé i ről is mond ja. 

De jó őhoz zá tar toz ni! Ha ápo lod
az Úr ral va ló kap cso la tot, és ez a leg -
fon to sabb szá mod ra, ak kor nem fog
el sö té ted ni az eged és be sö té ted ni a
szí ved.  S  talán  vi lá gos ság  le szel  te
magad is má sok szá má ra.

g Széll Bul csú

A hó nap igé je
„Vi gyázz te hát, hogy a ben ned le vő vi lá gos ság

sö tét ség gé ne le gyen” (Lk 11,35)

„A kér dés az, va jon mi min dig be fo -
gad juk-e Krisz tust” – ez zel a gon do lat -
tal kö szön töt te a Ma gyar or szá gi Egy -
há zak Öku me ni kus Ta ná csá nak (ME -
ÖT) fő tit ká ra, Fischl Vil mos az egy be -
gyűl te ket a szer ve zet szék há zá ban. 

„Te  mit  ten nél,  ha  szám ki ve tett
len nél?” – tet te fel a kér dést Bre bovsz -
kyné Pin tér Már ta evan gé li kus lel -
kész Mt 15,21–28 alap ján tar tott nyi -
tó áhí ta tá ban,  és  az  alá zat  sze re pét
hang sú lyoz ta a szám ki ve tet tek be fo -
ga dá sá ban.  Eb ben  a  be fo ga dás ban
Krisz tus sal ta lál ko zunk, és fe le lős sé -
günk, hogy a jö ve vény is Krisz tus sal
ta lál koz zon ben nünk. Az áhí tat után
a lel kész nő be szá molt az ima na pot
szer ve ző  vi lág kö zös ség  leg utób bi
New York-i kon fe ren ci á já ról, ahol új
ve ze tő sé get vá lasz tot tak.

A be fo ga dás hal la tán nem csak a
me ne kül tek re kell gon dol nunk – il let -
ve nem csak  azok ra,  akik fi zi ka i lag
me ne kül nek. A lel ki ott hon ta lan ság -
nak,  a  me ne kü lés nek  más  út jai  is
van nak, pél dá ul az al ko hol, amely nek
rab sá gá ból csak Jé zus Krisz tus sza ba -
dít hat  ki  –  er ről  tett  bi zony sá got
Már kus Gá bor és fe le sé ge, akik az idén
hu szon egy éves Tisz ta For rás Ala pít -
vá nyon és a re for má tus haj lék ta lan -

misszi ón ke resz tül igye kez nek az ut -
cán élő ket fel ka rol ni, be fo gad ni. 

Nem  egy ér tel mű  az  sem,  hogy
va la ki nem ér zi szám ki ve tett nek ma -
gát a sa ját csa lád já ban: Ko vács Gé zá -
né, Il di kó ék nál négy  ge ne rá ció  él
egy  fe dél  alatt  bé kes ség ben.  Mint
mond ta, ez az iz gal mas és nagy sze -
rű ál la pot igen tö ré keny, egye dül Is -
ten ke gyel me tart ja fenn. 

A  kon fe ren ci án  be mu tat ko zott
Da ni Esz ter, a zsi na ti misszi ói iro da
ve ze tő je, aki a ci gá nyok be fo ga dá sá -
ról be szélt a hall ga tó ság nak. 

Az öku me ni kus ima na pon a té ma
meg je le ní té se mel lett a te ma ti kát ki dol -
go zó or szág kul tú rá já ba is be te kint het -

nek a részt ve vők – a bü fé ebé den több
fran cia fi nom sá got is meg kós tol hat tak. 

Ebéd után ke mé nyebb fa la tok kö -
vet kez tek: két af ri kai fi a tal val lott há -
nya tott éle té ről, és be mu tat ko zott a
re for má tus me ne kült misszió is. Meg -
rá zó tör té ne tek hang zot tak el olyan
or szá gok ból,  ahol  az  em ber nek  az
éle té be ke rül het a ke resz tyén sé ge, és
ar ról, hogy mennyit je lent het egy lá -
to ga tó, egy al ma, egy sze re tet gesz tus
an nak, aki me ne kü lé se köz ben min -
dent el ve szí tett. 

A részt ve vők meg is mer ked tek a ka -
to li kus Láng Edit tel, aki lá tás sé rült ként
vég zi misszi ós szol gá la tát a me ne kül -
tek kö zött, hi he tet len  sze re tet tel  és
ener gi á val ka rol va fel őket. Az al kal -
mon a bap tis ta Sa lyá mo si Éva, a Du -
na Te le ví zió szer kesz tő-ren de ző je is
be mu tat ko zott, aki nek a kö zel múlt ban
je lent meg Az íté let: fel men tés cí mű
köny ve, amely ben meg té ré sé nek és el -
ső hit be li  lé pé se i nek  tör té ne tét  ír ta
meg. (A kö tet ről la punk elő ző szá má -
ban írtunk. – A szerk).

Me ne kü lés és be fo ga dás szö ve vé -
nyes tör té ne te Ruth köny ve, er ről be -
szélt P. Tóth né Sza kács Zi ta, a ME ÖT
Női Bi zott sá gá nak el nö ke zá ró áhí ta tá -
ban. Ki emel te: nem dől he tünk hát ra
elé ge det ten, ha egy va la kit be fo gad tunk
– a hi tünk kö te lez, hogy min den em -
ber hez oda for dul junk, rá mu tat va ar -
ra a Krisz tus ra, aki ál tal Is ten be fo ga -
dott  min ket  örök  or szá gá ba.  Ezért
kü lö nö sen  fon tos,  hogy  meg ra gad -
juk  az  imád ko zás  le he tő sé gét  azo -
kért, akik akár élet ve szé lyes fe nye ge -
tés, akár ön ma guk elől me ne kül nek. 

g Bag dán Zsu zsan na

„Jö ve vény vol tam, és be fo gad ta tok”
Kö ze le dik a női vi lág ima nap
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azideiökumenikusvilágimanapnak.Akezdeményezés1870-benin-
dultútjára.Ahazánkbanmárcius1-jénimmárhuszonnyolcadszormeg-
szervezendőalkalomtematikáját,amelyajövevénységésabefogadás
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napielőkészítőkonferenciánjanuár26-ánBudapesten.(Azimanap
segédanyagaiawww.meot.huhonlapróltölthetőkle.)

Az élet min den vé res tol lú szer ző -
nél ke mé nyebb tör té ne te ket ír.

Pol gár há bo rú van. A sa ját nagy -
szü le id tá mad nak rá a csa lá dod ra,
mert a musz lim anyád egy ke resz -
tyén fér fi hoz ment fe le sé gül. Me ne -
kül nö tök  kell,  ahá nyan  vagy tok,
annyi irány ba. Még lá tod, aho gyan
az  egyik  test vé re det  lá bon  lö vik,
ami kor te az egyik hú god dal együtt
át jutsz a ha tá ron. 

Tíz évet élsz le egy me ne kült tá -
bor ban, sem mit sem tud va a ti e id -
ről. Az tán úgy dön tö tök, ha za men -
tek, el búj tok a fő vá ros ban, rö vid re
vá ga tod a ha ja dat, hogy vé let le nül
se is mer je nek fel az ott ho ni ak. Egy
hó na pig tart a biz ton ság, az tán egy
nap be ron ta nak hoz zá tok, és meg -
kö töz ve né zed vé gig, ahogy meg ve -
rik a hú go dat, majd szí ven lö vik, mi -
köz ben har col, hogy a tá ma dók ne
erő sza kol ják meg. 

Te élet ben ma radsz, meg kö töz ve
a ha lott hú god mel lett, de az élet ösz -
tön erős, ki sza ba dí tod ma gad, és az
apád egyik ba rát já hoz ro hansz, aki
se gít ki jut ni az or szág ból. Több ál -
la mon ke resz tül mész, egy tö rök ke -
res ke dő le rak Szer bi á ban, de mi vel
nem tu dod ki fi zet ni, na pok ra be zár.
A rend őr ség sza ba dít ki, majd azt
mond ják, há rom na pod van el tűn -
ni, kü lön ben nyolc év bör tön vár rád. 

Egy is me ret len szer ző dést ajánl ne -
ked, hogy fo ciz hatsz Né met or szág -
ban, és ki visz a zöld ha tár ra, majd ott -
hagy. A ma gyar ha tár őrök előbb ér -
nek oda. Meg ta pasz ta lod a fog da be li
ven dég sze re te tet. Hó na pok ra.

Vagy le gyen egy má sik tör té net.
Ha za jössz edzés ről, és lá tod, hogy
a há za dat föl dig rom bol ták, a csa -

lá do dat el vit ték. „Ha meg ta lá lunk,
meg halsz” – ol va sod a fa lon a ne -
ked szó ló üze ne tet. A szom szé dok
azt ta ná csol ják, me ne külj, hát fo god
a  tás ká dat,  amely  ná lad  volt  az
edzé sen, és ne ki in dulsz. 

Az tán te is egy fog dá ban ta lá lod
ma gad. Az el ső me ne dék ké rel me det
el fo gad ják, a má so di kat nem, mond -
ván, az or szá god nak bi zo nyos ré gi -
ói biz ton sá go sak, nem min den hol fe -
nye get köz vet len élet ve szély. Köz ben
mint ha meg hal tál vol na, las san foly -
nak a fog dai min den na pok. 

Nem ér ted. Lel kész akar tál len -
ni, és bör tön töl te lék let tél. Be kaszt -
liz tak egy ide gen, ke resz tyén or szág -
ban, mert el me ne kül tél a sa ját ha -
zád ból,  ahol  pont  azért  akar tak
meg öl ni a csa lá dod dal együtt, mert
ke resz tyén vagy.

Annyi fé le mó don, he lyen le hetsz
szám ki ve tett. Pél dá ul a csa lá dod ban,
ahol sem mi más ról nem szól nak a
hét köz na pok, mint hogy mar já tok
egy mást, amíg va la kit el nem visz a
rák,  vagy  el  nem  megy  ma gá tól
más ho vá, más sal él ni. Hogy ge ne -
rá ci ók  él je nek  együtt,  egy  fe dél
alatt bé kes ség ben, ez már-már utó -
pia. Il let ve egy egé szen tö ré keny, raj -
tad kí vül ál ló do log: ke gye lem.

Pró bál hatsz me ne kül ni sa ját ott -
hon ta lan sá god elől, pél dá ul szex be,
vá sár lás ba  vagy  az  ital ba.  Az tán
egy szer  csak  azon  ka pod ma gad,
hogy  egy  má sik  fa zon nal  bó dék
mö gé búj va dön töd ma gad ba a leg -
al ja sabb  ki sü ve ges  sze sze ket,  és
nap ról  nap ra  sö té tebb  lesz  ben -
ned,  kö rü löt ted. Be le sze retsz  egy
lány ba, ő is ve del, és ami kor el fogy
a cér ná tok, el dön ti tek, hogy együtt

men tek a ha lál ba. Te fel éb redsz –
mel let ted a lány ha lott.

Az tán jön va la ki, meg szó lít, és el -
kezd ve led be szél get ni. Meg hall gat,
bá to rít,  Jé zus ról  be szél  ne ked.  És
ben ned el kezd új ra pis lá kol ni az élet.

* * *

Jé zus  Krisz tus  is  me ne kült  volt,
ahogy  mind annyi an  me ne kül tek
va gyunk ezen a vi lá gon nél kü le. 

„Jö ve vény vol tam, és be fo gad ta -
tok” (Mt 25,35) – ez lesz a már ci us 1-
jei öku me ni kus vi lág ima nap igei mot -
tó ja. Azért imád koz nak majd szer te
a vi lá gon, hogy mi nél töb ben be fo gad -
ják  a  jö ve vényt  a  jö ve vé nyek ben,  a
jött men tek ben, le gye nek azok szen -
ve dély be te gek, me ne kül tek, ve jek és
me nyek, vagy egy sze rű en csak fa lu -
ra ke rült lel ki pász to rok, be te le pült ci -
gá nyok, akik nek ugyan úgy ez a kis ha -
za az anya or szág, mint ne künk. Azért,
hogy se gí te ni tud junk a má sik em ber -
nek he lyet ta lál ni a vi lág ban – aho -
gyan  an nak  ide jén  egy  me ne kült
asszony me nye, Ruth hit tel és alá za -
tos szív vel ta lált he lyet a zsi dó ság tör -
té nel mé nek egyik leg elő ke lőbb he lyén:
Dá vid ki rály, ez zel együtt Jé zus Krisz -
tus nem zet ség táb lá za tá ban. 

Meg kell ta nul nunk má so kat be -
fo gad ni, ben nük a jö ve vény Krisz -
tus sal. Ré mü le te sen ne héz ez. Vagy
ép pen könnyű, és csak utó lag fog -
juk fel, hogy meg tör tént.

Pénz ér mék sok szor in kább len -
nénk, mint em be rek, mert sok kal
job ban  örül nek  ne kik,  mint  ne -
künk – ír ja a Mé hecs ke cí mű re gény
szer ző je,  Ch ris Cle ave. El ve szett
drah mák va gyunk. Vagy még an nál
is sok kal, sok kal ér té ke seb bek.

jöt t men tek
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Rend sze res  té li  ven dé geink,  egyes
évek ben igen nagy szám ban ér kez -
nek, min den fe lé lát ni őket.

Fész ke lő ha zá juk  a  ma gas  észak,
Eur ázsia szub ark ti kus öve ze te, ahol
a taj ga feny ve se i ben köl te nek.

Ná lunk  az  el ső  té li  pél dá nyok
szep tem ber ben  buk kan nak  fel,  és
szá muk egy re nö vek szik. Lát ni őket
a me ző kön, er dei vá gá sok ban, de a
ker tek ben  is.  Jár nak  a  té li  ete tő re,
ahol  erős  cső rük kel  a  nap ra for gót
mor zsol gat ják. Meg ke re sik a nap ra -
for gót a me ző kön is.

Évek kel ez előtt Apaj-pusz tán lát -
tam egy már le szü re telt táb lát, ame -
lyen több száz kü lön bö ző pinty fé le
volt együtt. Zöl di ke és fe nyő pinty volt
köz tük a leg több, de lát tam ken de ri -
ké ket,  tar ka  tol lú  ten ge li ce ket  és
me zei ve re be ket is. A csa pat né ha fel -
re pült,  de  nyom ban  új ra  a  föld re
eresz ked tek, és to vább ke res gél ték az
el hul la tott sze me ket.

Ha  ilyen  ve gyes  csa pa tot  lát tok
va la hol, a fe nyő pin tye ket könnyű fel -
is mer ni. Be gyük és mel lük na rancs -

szí nű, ha pe dig fel re pül nek, hó fe hér
fark csík juk is el árul ja őket. A föl dön
és a le ve gő ben is sű rűn hal lat ják orr -
han gú „tsz ví ík” hí vo ga tó ju kat. Ez a
hang jel leg ze tes, össze té veszt he tet len.

A csa pa tok egy ré sze to vább re pül
dél fe lé, de so kan töl tik ná lunk a té li
hó na po kat.  Bükk mag gal  és  gyom -
mag vak kal  táp lál koz nak,  ahol  pe -
dig fo lya ma to san mű kö dő ete tőt ta -
lál nak, ott ta va szig ki tar ta nak.

Meg le he tő sen ve sze ke dő sek. Ma -
dár ta ni in té ze ti szo bám ab la ká ban ete -
tő állt, aho va a ci ne gék mel lett mag -
evők, pél dá ul fe nyő pin tyek is jár tak.
Kü lö nö sen a hí mek vol tak ag resszí vek,
igye kez tek el űz ni a töb bi e ket. Csak a
meggy vá gó tól tar tot tak. Ha ez a vas -

kos cső rű ma dár meg je lent az ete tőn,
nyom ban fél re hú zód tak.

Ta vasszal új ra észak fe lé in dul nak,
de egyes pél dá nyok akár áp ri li sig is
ma rad nak.  A  hí mek  ilyen kor  már
pom pás nász ru há ju kat vi se lik, fe jük
és  há tuk  ko rom fe ke te,  tor kuk,  be -
gyük és mel lük na rancs sár ga, ol da -
lu kon fe ke te pettyek van nak.

Egy al ka lom mal a Tö mör kény kö -
ze lé ben  lé vő Csaj-tó nál  lát tam egy

ilyen hí met. A ma gas nyár fák egyi kén
ült,  és  éne kelt. Da la  azon ban meg
sem kö ze lí tet te a ro kon er dei pinty
csat to gó éne két.

Ké szít se tek  ma dár ete tőt,  ta lán
jön nek majd a fe nyő pin tyek hoz zá -
tok is.

g Sch midt Egon

kér dé sek
1.  A  fe nyő pinty  egyes  köny vek ben
más né ven sze re pel. Ho gyan?
2. Hány fi ó kát ne vel nek a pá rok?
3. Mi vel ete tik őket?

fe nyő pinty

Vá la szok: 1. té li pinty; 2. hat-hét fi ó -
kát; 3. ro va rok kal, pó kok kal.
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Szerkesztette: Boda Zsuzsa
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Jé zus egy nap Je ri kó ba ment a ta nít -
vá nya i val. A hír re ez al ka lom mal is
nagy tö meg gyűlt össze. Egy Bar ti me -
us ne vű vak kol dus ült az út mel lett.
Meg kér dez te  a  kö rü löt te  le vő ket,
hogy mi től támadt a nyüzs gés. Ami -
kor meg tud ta, hogy a ná zá re ti Jé zus
jár ar ra, el kez dett ki a bál ni:

– Dá vid Fia, Jé zus, kö nyö rülj raj tam!
So kak nak nem tet szett, hogy ez a

ron gyos em ber a Mes tert akar ja za -
var ni, ezért rá szól tak, hogy ma rad -
jon csönd ben. 

Ő an nál job ban ki a bált:
– Dá vid Fia, kö nyö rülj raj tam!
Jé zus ek kor meg állt, és azt kér te,

hogy hív ják oda a ki a bá lót.

–  Bíz zál!  Kelj  fel!  Hív  té ged!  –
mond ták a kol dus nak.

Alig hogy ezt meg hal lot ta, Bar ti -
me us le dob ta a fel ső ru há ját, fel ug rott,
és oda ment a cso da té vő elé.

– Mit te gyek ve led, mit kí vánsz?
– Mes ter, hogy új ra lás sak – fe lel -

te a vak kol dus.
Jé zus ek kor annyit mon dott ne ki:
– Menj el, a hi ted meg tar tott té ged.
Ab ban a pil la nat ban cso da tör tént,

és az ad dig vak ember új ra lá tott.
Volt nagy cso dál ko zás, Bar ti me us

örö me pe dig ha tár ta lan volt. Új ra lát -
ta az em be re ket, a tár gya kat, a szí ne -
ket és a for má kat! Há lá ból Jé zus kö ze -
lé ben is ma radt.

Húzzátok ki a ruhán található
betűhálóból az alább megadott
szavakat!Függőlegesésvízszintes
irányban haladjatok! Egy betű
többszóhozistartozhat.Amegma-
radtbetűkbőlösszeolvashatjátok,
milyenszínűésmintájúvoltBar-
timeus kedvenc felsőruhája. Ezt
iscsakakkorlátta,miutánJézus
meggyógyította.

gyógyítkiáltnap
barnaútvak

zöldkolduskék
Jézushitpiros
örömjóhív

Jé zus cso da té te lei
b Mostani sorozatunkban Jézus csodatételei közül elevenítünk fel
ötöt.Mindegyikrészheztartozikegy-egyfeladatis.Ezekhelyesmeg-
fejtéseitösszegyűjtveasorozatvégénküldjétekelszerkesztőségünk
címére(EvangélikusÉletszerkesztősége,1085Budapest,Üllőiút24.)!
Aborítékraírjátokrá:Gyermekvár.

2.

g ye r me kvár

– Lá tod, Gré ti, ez a légy fér fi, az
meg nő.

– Hát ezt meg hon nan tu dod?
– Az egyik a bo ros üveg re szállt, a

má sik meg a tük rön sé tál.

* * *

– Fő úr, van pa nasz köny vük?
– Nincs, ez ét te rem, nem könyv -

tár!

* * *

Az  új ság író  fa lu ról  tu dó sít.  Meg -
kér de zi Ja ni bá csit, az öreg ju hászt,
hogy mennyi bir ká ja van.

– Pon to san 484.
– Fan tasz ti kus! És mi a trükk je a

szá mo lás nak?
– Meg szá mo lom a lá ba kat, az tán

el osz tom a szá mot néggyel.

* * *

–  Mit  gon dolsz,  mi ért  hi deg  a
reg ge li szél?

– Fo gal mam sincs.
– Azért, mert egész éj jel kint volt.
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b Ha a címben feltett kérdésre
nemválaszolhatunkisigennel,
deaztény:asoltvadkertiKrämer
FülöpBorlovagrendharminchat
tagjánaktúlnyomórészeevangé-
likus.Ámezkorántsemtudatos
vallásiszegregációeredménye,
sokkalinkábbakisvároslakos-
ságszerkezetének tükre: a na-
gyobbbortermelőksvábcsalá-
dokleszármazottai,akikittaz
evangélikusvagyareformátus
egyháztagjai.

2012-ben új nagy mes te re lett a rend -
nek, egy if jú bo rász: Font Gá bor. A
két gyer me kes csa lád apa te kin té lyes
gaz dál ko dó és az evan gé li kus gyü le -
ke zet pres bi te re is egy ben. Ve le be -
szél get tem az év ele jén.

– Kik a tag jai a bor lo vag rend nek,
és mi a szer ve zet fel ada ta?

–  El mond ha tó,  hogy  a  vad ker ti
bor lo va gok az élet több te rü le té ről
jöt tek  össze. Ren dez vé nye i ken –  a
ter me lők mel lett – köz éle ti em be rek,
új ság író, ta nár, or vos és más fon tos
te rü le te ken dol go zó bor ba rá tok öl -
tik ma guk ra a jel leg ze tes, sö tét kék pa -
lás tot. A lo vag rend zász la ja pe dig ott
leng – a név adó Krämer Fü löp mo -
nog ram já val – a he lyi fesz ti vá lo kon,
a bor ver se nye ken és a vá ro si ese mé -
nye ken. A ve ze tő ség fon tos nak tart -
ja, hogy szin te min den év ben lép je -
nek be új ta gok, leg in kább a fi a tal bo -

rá szok  kö zül,  hogy  le gyen,  aki  to -
vább vi szi a zász lót. Az idő seb bek re
ugyan csak  nagy  szük ség  van:  ők
azok, akik arány lag sok sza bad idő -
vel ren del kez ve ele get tud nak ten ni
a meg hí vá sok nak, a meg annyi ren -
dez vé nyen va ló meg je le nés nek.

Hogy mit  is  tet tek a  solt vad ker ti
bor lo va gok az el múlt több mint tíz
esz ten dő ben? Elő ször is sok olyas mi
ke rült te rí ték re, ami a tér ség sző lé sze -
tét  és  bo rá sza tát  be fo lyá sol ta.  Szó
esett  a  ren dez vé nye ken  tar tan dó
bor kós tol ta tás ról,  az  egyes  faj ták
elő nye i ről és hát rá nya i ról, az ide gen -
for ga lom  fel len dí té sé vel  kap cso la -
tos te en dők ről. Sze re pelt ezen kí vül
a té mák kö zött a nagy sza bá sú or szá -
gos és tér sé gi bor ver se nyek le bo nyo -

lí tá sa, a szak ma i ság elő tér be he lye zé -
se és ki szé le sí té se, va la mint a kap cso -
lat ápo lá sa a jó he lyi bo rok és a fo -
gyasz tók, bor ba rá tok, kol lé gák kö -
zött.

– Mi ként je le nik meg a val lás a
bor rend éle té ben?

– Elő ször is: a bor lo va gok kö zül
so kan gyü le ke ze ti ve ze tők, pres bi te -
rek, il let ve egy ház ta nács ta gok. Ez azt
is  jel zi,  hogy  oda-vissza  fon tos nak
tart juk az ön kén tes mun kát, le gyen
az az egy há zi vagy a vi lá gi ol dal. Ha
pe dig rá né zünk a nap tár ra, ak kor az
év  el ső  ese mé nye  ép pen  a  Szent
György-na pi bor szen te lés áp ri lis vé -
gén, ami kor a vá ros  leg jobb ezer jó
bo rát meg áld ja,  il let ve meg szen te li
egy lel kész. Er re a vá ro si bor ver se -
nyen  ke rül  sor,  és  min den  év ben
más  egy ház köz ség  lel ké szét  hív juk
meg. Ta valy a bap tis ta  lel ki pász tor
tar tott ige hir de tést és mon dott ál dást.
„A  leg jobb  ezer jó”  cí met  el nye rő
bor lesz a bor rend „zász lós bo ra”.

Ide  tar to zik  a  he lyi  Sző lő jö vé sek
köny vé nek a meg te kin té se, amely ben
min den év ben az ezer jó áp ri lis 24-i
– Szent György-na pi – zöld haj tá sát
örö kí tik  és  őr zik  meg  szí nes  rajz
for má já ban. Ezt a köny vet a je len lé -
vők – így a bor lo va gok – ün ne pé lyes
ke re tek kö zött alá írá suk kal hi te le sí -
tik az utó kor szá má ra. Ek kor tör té -
nik az új ta gok ün ne pé lyes pró ba té -
te le és ava tá sa is.

A má sik egy há zi kö tő dé sű ren dez -
vé nyünk a Már ton-na pi új bor kós to -

ló  no vem ber ben,  mely  nagy  ese -
mény a bo rá szok éle té ben. A vá ro si
sport csar nok ban  ke rül  rá  sor,  és
Szent Már ton éle té nek is mer te té sé -
vel  ve szi  kez de tét.  Ne  fe led jük:  a
kör nyé ken sok a ka to li kus több sé gű
te le pü lés, így meg van ezen ese mény
lét jo go sult sá ga, mely egy ben szak mai
ta nács ko zás is. A bor rend tag jai ezek
után ven dé gül lát ják a meg hí vot ta kat,
be mu tat ják  új bo ra i kat,  és  kö zö sen
meg be szé lik az év já rat sa já tos sá ga it.

– Új sep rő jól se per. Mi lyen vál to -
zá sok tör tén tek az óta, hogy az Ön sze -
mé lyé ben új nagy mes te re lett a solt -
vad ker ti Krämer Fü löp Bor lo vag -
rend nek?

– Az év vé gén az An na ven dég lő -
ben  bor ren di  va cso rát  tar tot tunk,

amely kü lön le ges ese mény volt. Tud -
ni kell, hogy ez a ven dég lő több püs -
pök lá to ga tás kor és más egy há zi ün -
nep ség al kal má val is volt már hely -
szí ne a ven dé gek fo ga dá sá nak. Ta valy
év vé gén azt a célt tűz tük ki, hogy el -
fo gad ha tó áron, de min den kép pen
kü lön le ges él mény ben le gyen ré sze
an nak, aki el jön er re az év zá ró ese -
mény re.  A  hat fo gá sos  me nü  köz -
ben bor ren di tag ja ink sa ját, az adott
étel hez il lő bo ru kat aján lot ták, il let -
ve mu tat ták be. Igen ám, de eh hez
tud ni kel lett, mit is eszünk. Mert hogy
ezek  az  éte lek  ko ránt sem  sza kács -
könyv ből ke rül tek elénk, ha nem a tu -
laj do nos, Pus kás An na és a táz lá ri fő -
sza kács, Sza kács Lász ló fe jé ből pat -
tan tak ki.

– Hall hat nánk né hány pél dát?
– Az elő étel ese té ben már a ne vé -

nek a meg fej té se fel ért egy pró ba té tel -
lel: so us vi de, az az vá ku um alatt ké szült
ka csa mell fi lé volt fű szer va jas ba get tel.
Eh hez  Lan tos  sil ler  bort  kí nál tunk.
Lan tos Szabolcs a ka to li kus egy ház -
köz ség nél kép vi se lő. A má so dik fo gás
fok hagy ma krém le ves  volt  gyöngy -
kru ton be tét tel, amely egy ro po gós ra
sü tött  tész ta faj ta.  Jól esett  hoz zá  az
evan gé li kus Er dős Zol tán ezer jó ja.

Ezt kö ve tő en ke rült az asz tal ra a
bor ral pá rolt csir ke mell füs tölt sajt -
tal tölt ve, sző lő sa lá tá val és her ceg nő
bur go nyá val.  Mi  mást  ad hat tunk
vol na eh hez, mint Ga lán tai Ká roly
pres bi ter  cser sze gi  fű sze re sét?  A
ten ge ri hal fi lé par me zán nal gril lez -

ve, chi lis ku ko ri cá val és vad gom bás
ri zot tó val  so ka kat  meg le pett,  hát
még a hoz zá kí nált bor: a mi kék fran -
kos ro zénk. A fő étel pe dig must ban
pá rolt roz ma rin gos tar ja volt ros ton,
hagy más tört bur go nyá val, a pres bi -
ter  Fritt mann Ist ván ka dar ká já val. 

A sort sző lős-szil vás há zi le pény
zár ta, me lyet desszert bor ként Fritt -
mann ké sei ezer jó kí sért. 

És hogy a tár sa ság jó, azt mi sem
bi zo nyít ja job ban, mint hogy a har -
minc hat sa ját tag mel lett még negy -
ven ven dég is kí ván csi volt a va cso -
rá ra, a rend kí vü li étel- és ital sor ra.
Re mé nye ink  sze rint  egy  új  ha gyo -
mányt in dí tot tunk el – nem csu pán
egy há zi ber kek ben!

g Ifj. Ká posz ta La jos

Evan gé li kus bor lo vag rend?

A borlovagok felvonulása – elöl, balra Font Gábor 

a há zas ság he te (feb ru ár 10–17.) prog ram ja

• Feb ru ár 10., 10.30: Öku me ni kus nyi tó is ten tisz te let a győ ri Kos suth ut -
cai re for má tus temp lom ban (Kos suth u. 9.). Igét hir det: Ste in bach Jó -
zsef püs pök.
• Feb ru ár 11., 18.00: Fér fi vá és nő vé te remt ve. Pál he gyi Fe renc elő adá sa
a Rá day Kol lé gi um dísz ter mé ben (Bu da pest IX., Rá day u. 28.). Köz re -
mű köd nek a há zas ság he te idei ar cai – Vár nagy And rea és Far kas Zsolt
zon go ra mű vé szek – ze né vel és szó val.
• Feb ru ár 12., 18.00: A Ven dég a ház nál nyil vá nos rá dió fel vé te le. Be szél -
ge tés Vár nagy And re á val és Far kas Zsolt tal, a részt ve vők be vo ná sá val.
Hely szín: a De ák Té ri Evan gé li kus Gim ná zi um dísz ter me (Bu da pest V.,
Sü tő u. 1.). 
• Feb ru ár 13., 18.00: Bá lint-na pi kon cert. Fel lép a Boyz less Vo i ce és a há -
zas ság he te idei ar cai. A kon cert után a je len lé vő há zas pá rok meg ál dá -
sa, fo ga dal má nak meg újí tá sa. Hely szín: Bu da pest V., De ák té ri evan gé -
li kus temp lom.
• Feb ru ár 14., 18.00: Sze rel mi ál mok. Vár nagy And rea és Far kas Zsolt négy -
ke zes kon cert je. Há zi gaz da: Len gyel An na. Hely szín: a De ák Té ri Evan -
gé li kus Gim ná zi um dísz ter me (Bu da pest V., Sü tő u. 1.).

• Feb ru ár 15., 18.00: Könyv be mu ta tó és elő adás. Gary Chap man 12 do -
log, amit jó lett vol na tud ni az es kü vőm előtt cí mű köny vét be mu tat ja
Her jecz ki Kor nél (Har mat Ki adó). Utá na Ta po lyai Emő ke Ásó, ka pa, nagy -
ha rang – ve led? cí mű elő adá sa fi a ta lok nak. Hely szín: Wes se lé nyi ut cai
bap tis ta gyü le ke zet és kö zös sé gi ház (Bu da pest VII., Wes se lé nyi u. 53.).
• Feb ru ár 16., 14.00: Há zas pá ros sze mi ná ri um. A Ma gyar Evan gé li u mi
Ke resz tyén Di ák szö vet ség, a Har mat Ki adó és a Fa mily ma ga zin ren dez -
vé nye, mely re el ső sor ban olya no kat vá runk, akik leg fel jebb tíz éve há -
za sok. Hely szín: gaz dag ré ti re for má tus gyü le ke zet (Bu da pest XI., Rét -
köz u. 41.).
• Feb ru ár 16., 18.00: Fák lyás fel vo nu lás a há zas sá gért a XVII. ke rü let ben
(ta lál ko zó a Pes ti út – Fe ri he gyi út ke resz te ző dé sé nél). Részt ve vők: a há -
zas ság he te idei ar cai, Riz Le ven te ke rü le ti pol gár mes ter, a Ke reszt úri Bib -
lia Szól Kö zös ség és a he lyi bap tis ta kö zös ség lel ki pász to rai.
• Feb ru ár 17., 18.00: Ün ne pi zá ró mi se a bu da pest-bel vá ro si Nagy bol dog -
asszony Fő plé bá ni án (V., Már ci us 15. tér). A mi sét be mu tat ja és igét hir -
det: Bí ró Lász ló püs pök.

h i r d e t é s

Bálint-
nApi
koncert
Bálint-nAp előestéjén

A koncerten rövid igehirdetés is elhangzik, majd lehetőség nyílik arra,
hogy a résztvevők áldást kérjenek életükre.

Médiatámogatók:

Várnagy
Andrea 
és Farkas
Zsolt 
+Boyzless
Voice

Protestáns
Újságírók
szövetsége

Deák térievangélikustemplom2013. február 13.18 óra

mai hit val lá sok a ma gyar te le ví zi ó ban
Ga dó Pál hoz lá to ga tunk Mai hit val lá sok cí mű mű so runk ban feb ru ár
3-án, va sár nap 11.05-kor az M1-en. Szer kesz tő: Nagy Lász ló.

h i r d e t é s

elő fi ze tői nye re mény ak ciónk nyer te se
Öröm mel ad juk hírül, hogy ki sor sol tuk az elő fi ze tő ink szá má ra ta valy
no vem ber 18-ai lap szá munk ban meg hir de tett nye re mény ak ció nyer te -
sét. A sor so lá son azon elő fi ze tő ink ve het tek részt, akik ja nu ár 6-áig meg -
újí tot ták Evan gé li kus Élet-elő fi ze té sü ket az idei esz ten dő re. Ko vács Ju -
dit bu da pes ti elő fi ze tőnk má sod ma gá val té rí tés men te sen ve het részt a
ba la ton szár szói Evan gé li kus Kon fe ren cia- és Misszi ói Ott hon pün kös -
di hosszú hét vé gé jén (má jus 17. és 19. kö zött, pén tek va cso rá tól va sár -
nap ebé dig). A nyertesnek ezúton is gratulálunk.
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Hatvanad vasárnap. Liturgikus szín: zöld. 
Lekció: Lk 8,4–15; Ézs 55,6–11. Textus: ApCsel 26,1.22–32. Énekek: 279., 258.

Budavár,I.,Bécsikaputér de. 9. (úrv.) Bencéné Szabó Márta; de. 10. (német, úrv.)
Johannes Erlbruch; de. 11. (úrv.) Balicza Iván; du. 6. Bencéné Szabó Márta; Fébé,II.,
Hűvösvölgyi út 193. de.  9.  (úrv.);  Sarepta, II.,Modori u. 6. de.  3/4  11.  (úrv.)
Sztojanovics András; Pesthidegkút,II.,Ördögároku.9. de. fél 10. (úrv.) Sztojanovics
András; Csillaghegy–Békásmegyer,III.,Mezőu.12. de. 10. (úrv.) Donáth László;
Óbuda,III.,DévaiBíróM.tér de. 10. (úrv.) Bálintné Varsányi Vilma; Újpest,IV.,
LebstückM.u.36–38. de. 10. (úrv.) Solymár Péter Tamás; Káposztásmegyer,Tóth
Aladárút2–4. dr. 9. (úrv.) Solymár Péter Tamás; Deáktér,V.,Deáktér4. de. 9.
(úrv., családi) Darvas Anikó; de. 11. (úrv.) Szabóné Mátrai Marianna; du. 6. (úrv.,
Megálló nevű ifjúsági istentisztelet) Smidéliusz Gábor; Fasor,VII.,Városligetifasor
17. de. fél 10. (angol nyelvű áhítat) Pelikán András; de. 10. (családi) Pelikán András;
de. 11. (úrv.) Aradi György; du. 6. (dzsesszistentisztelet) Aradi György; Józsefváros,
VIII.,Üllőiút24. de. fél 11. Románné Bolba Márta; VIII.,Rákócziút57/a de. 10.
(szlovák) Gulácsiné Fabulya Hilda; VIII.,KarácsonyS.u.31–33. de. 9. Románné Bolba
Márta; Ferencváros,IX.,Gátu.2.(katolikustemplom) de. 11. (úrv., családi) Koczor
Tamás; Kőbánya,X.,Kápolnau.14. de. 10. (úrv.) Benkóczy Péter; Kerepesiút69.
de. 8. (úrv.) Tamásy Tamásné; Kelenföld,XI.,Bocskaiút10. de. 8. (úrv.) dr. Blázy
Árpádné; de. fél 10. (úrv., családi) Gáncs Tamás; de. fél 11. (úrv.) dr. Blázy Árpádné;
du. 6.  (vespera) Gáncs Tamás; XI.,Németvölgyiút138. de. 9. dr. Blázy Árpád;
Budagyöngye,XII.,SzilágyiE.fasor24. de. 9. (úrv.) Balicza Iván; Budahegyvidék,
XII., Kék Golyó u. 17. de.  10.  (úrv.)  Keczkó  Pál;  negyed  12.  Keczkó  Szilvia;
Angyalföld,XIII.,KassákLajosu.22. de. 10. (úrv.) Grendorf Péter; Zugló,XIV.,
Lőcseiút32. de. 11. (úrv.) Tamásy Tamásné; XIV.Gyarmatu.14. de. fél 10. Tamásy
Tamásné; Pestújhely,XV.,Templomtér de. 10. (úrv.) Szabó B. András; Rákospalota,
XV.,Juhosu.28.(kistemplom) de. 10. (úrv.) Ponicsán Erzsébet; Rákosszentmihály,
XVI.,Hősök tere 10–11. de.  10.  (úrv.,  családi)  Börönte Márta; Cinkota,XVI.,
Rózsalevélu.46. de. fél 11. (úrv.) Halász Alexandra; Mátyásföld,XVI.,Prodámu.
24. de. 9. (úrv.) Halász Alexandra; Rákoshegy,XVII.,Tessediktér de. 9. (úrv.) Nagyné
Szeker Éva; Rákoskeresztúr,XVII.,Pestiút111. de. fél 11. (úrv.) Nagyné Szeker Éva;
Rákoscsaba,XVII.,Péceliút146. de. 9. (úrv.) Kovács Áron; Rákosliget,XVII.,Gózon
Gy.u. de. 11. (úrv.) Kovács Áron; Pestszentlőrinc,XVIII.,Kossuthtér3. de. 10. (úrv.)
Győri Gábor; Pestszentimre,XVIII.,Rákócziút83.(reformátustemplom) de. 8.
(úrv.) Győri Gábor; Kispest,XIX.,Templomtér1. de. 10. (úrv.) Széll Bulcsú; XIX.,
Hungáriaút37. de. 8. (úrv.) Széll Bulcsú; Pesterzsébet,XX.,AdyE.u.89. de. 10.
(úrv.)  Győri  János  Sámuel;  Csepel, XXI., Deák tér de.  fél  11.  (úrv.)  Zólyomi
Mátyás;  Budafok, XXII., Játék u. 16. de.  10.  (úrv.)  Hokker  Zsolt;  Budaörs,
Szabadságút75. de. 10. (úrv.) Endreffy Géza; Budakeszi,Főút155.(gyülekezeti
terem) de. fél 10. dr. Lacknerné Puskás Sára.
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Összeállította: Balla Mária

h i r d e t é s

Elő adá sát Sze bik püs pök ér de kes fel -
ve tés sel és kér dé sek kel kezd te: van-e
a Bib li á ban uta lás ar ra, hogy püs pö kök
irá nyít sák az egy há zat? Mi a püs pök fő
fel ada ta? Mi ért lesz va la ki ből egy há -
zi ve ze tő? Mennyi ben szük sé ges ve le -
já ró ja a püs pö ki hi va tás nak az ak tív
tár sa dal mi,  po li ti kai  sze rep vál la lás?

Hit val lá sa  és  hi va tá sa  sze rint  a
püs pök el sőd le ges fel ada ta, hogy a te -
rü le té hez tar to zó lel ké sze ket pász to -
rol ja. Ugyan ak kor – ha bár er re nem
ta lá lunk a Bib li á ban konk rét ige sza -
kaszt – a gyü le ke ze tek és az egy ház
össz tár sa dal mi kép vi se le te és a kap -
cso ló dó po li ti kai egyez te té sek (el nök-
püs pök ként  ezt  a  fel ada tot  is  nap
mint nap te vé ke nyen el lát ta) is ré szei
a püs pök mun ká já nak. 

Az elő adás és a szó szé ki ige hir de -
tés szá mos ak tu a li tá sát vi het te ma -

gá val a je len lé vő öku me ni kus gyü -
le ke zet. A püs pö ki funk ció kap csán
ugyan is  D.  Sze bik  Im re  be szélt  a
pá pa (sok kér dést fel ve tő) tisz te le té -
ről is. Ja vas la ta, hogy te kint sünk rá
úgy, mint a ka to li kus egy ház ve ze tő
püs pö ké re,  és ne men jünk el  vé le -
mény- és tár sa da lom for má ló sze re -
pe mel lett. Ugyan így a pré di ká ci ó ban
hall hat tunk a Má ria ál tal meg tes te -
sí tett, ar ra ér dem te len asszony Is ten-
anyá vá vá lá sá nak szim bo li kus je len -
tő sé gé ről,  amely  a  pro tes táns  ke -
resz tény  em bert  is  tisz te let re  in ti,
ugyan ak kor  ez  a  tisz te let  sem mi -
kép pen sem azo nos az imá dat tal.

Az bi zo nyos, hogy a va sár nap dél -
utá ni ar nó ti al ka lom ki vá ló pél dá ja an -
nak, hogy he lyi szin ten ho gyan él he -
tő meg a ke resz tény ség ben va ló egy sé -
günk. Sok olyan be szá mo lót hal lunk –
kü lö nö sen vi dé ki kör nye zet ből –, hogy
si ker te len az ima heti al kal mak meg -
szer ve zé se, bi zo nyos fe le ke ze tek tá vol
ma rad nak. Kü lö nö sen há lás le het ez a
kö zös ség, hi szen a me gye szék hely kö -
zel sé ge mi att bő a prog ram kí ná lat eb -
ben az idő szak ban, en nek el le né re je -
len tős szám ban ün ne pel ték az egy be -
gyűl tek a szí nes ke resz tény egy sé get az
al kal mi kö zös ség ben – ahogy a pré di -
ká ció fo gal ma zott – a ré gi, még ün ne -
pel ni tu dó em be rek mód já ra.

g Buday-Ma lik AdriEnn

…pél dá ul Ar nó ton
b AzökumenikusimahéthelyizáróalkalmáraD.SzebikImre nyugal-
mazottevangélikuspüspöklátogatottArnótra.Alutheránustemp-
lombanképesbeszámolóttartotttizenhatévespüspökiszolgálatáról,
ésazistentiszteletenigehirdetésselszolgált–evangélikus,református,
görög-ésrómaikatolikustestvéreinkkörében.Azáróünnepialkalmon
SzabóZoltán reformátuslelkész,RácsokAndrás, aTiszáninneniRe-
formátusEgyházkerületsajtó-éskommunikációsreferense,Rácsok-
néFügediZsófia ügyészkéntdolgozóreformátuslelkész,Szemerszki
Mihály görögkatolikuslelkész,egyházmegyeiifjúságireferens,Zajacz
Ernő rómaikatolikusplébánosésBudayBarnabás helyievangélikus
lelkészvégeztealiturgiaiszolgálatot.

A mi evan gé li kus gyü le ke ze tünk ben
is  éves  rend sze res ség gel  for dul tak
meg re for má tus, ró mai és gö rög ka -
to li kus, uni tá ri us, né ha bap tis ta és
gö rög ke le ti lel ké szek. Gon dot oko -
zott  azon ban,  hogy  az  idő pon tok
gyak ran üt köz tek, és egy olyan ima -
al ka lom sem volt le het sé ges, ame -
lyen az összes ke resz tény fe le ke zet

részt ve vői ott le het tek vol na. Kü lön
gon dot je len tett az is, hogy a gö rög -
ke le ti  lel ké szek az utób bi  évek ben
(zsi na ti til tás ra) tá vol ma rad tak az
ima he tek ről…

Ta valy vi szont elő re lé pés tör tént.
Más vá ro sok gya kor la tá ból ins pi rá -
lód va – a gö rög ka to li kus és az evan -
gé li kus gyü le ke zet in dít vá nyá ra – a
nagy vá ra di fe le ke ze tek is el dön töt ték,
hogy ezen túl együtt fog ják az ima he -
tet meg szer vez ni. Így tör tént, hogy
idén im má ron jól meg szer ve zett for -
má ban ke rült sor az egy sé gért va ló
imád ko zás al kal ma i ra. A re for má tus,

ka to li kus,  uni tá ri us,  bap tis ta,  ad -
ven tis ta,  pün kös di  és  evan gé li kus
egy há zi kép vi se lők a gö rög ka to li ku -
sok nál gyűl tek össze elő ze tes meg be -
szé lés re,  le szö gez vén  a  ren dez vé -
nyek  sor rend jét,  idő pont ját,  hely -
szí nét és tech ni kai rész le te it. 

Bár  a  ro mán  or to dox  fe le ke zet
nem kül dött a meg be szé lés re kép vi -

se lőt, utó lag – kel le mes meg le pe tés -
ként – még is be kap cso ló dott a fo lya -
mat ba,  és  ja nu ár  18-án  a  Hol das
temp lom ban szin tén szer ve zett öku -
me ni kus ima al kal mat. Ezen más fe le -
ke ze tű lel ké szek ugyan nem kap tak le -
he tő sé get szó lás ra, de ész lel he tő volt,
hogy a ven dég lá tók nyi tot tak sze ret -
né nek len ni a kö zös ség re. A ro mán or -
to do xok a más fe le ke ze tek nél szer ve -
zett al kal mak ra is küld tek kép vi se lő -
ket, akik – nagy meg le pe té sünk re –
vál lal ták a hoz zá szó lást és az egy má -
sért, az egy sé gért va ló imád ko zást is.

Ugyan ak kor több ke resz tény fe le ke -

zet (mint pél dá ul az ad ven tis ták, ma -
gyar bap tis ták) nem vett részt az is ten -
tisz te le te ken, és nem is szer ve zett kö -
zös ima al kal mat. Tá vol ma ra dá suk oka
még nem is me re tes. Tény, hogy a vá -
ra di bap tis ták pél dá ul az elő ző évek ben
sem tar tot tak öku me ni kus ima he tet. 

Az al kal mak a ka to li kus, a re for má -
tus, il let ve a két ro mán pün kös di gyü -
le ke zet  szer ve zé sé ben  foly ta tód tak.
Az egyes fe le ke ze tek kép vi se lői min -
den temp lom ban, ima ház ban a li tur -
gi á ba be ta go lód va kap tak le he tő sé get
egy  rö vid  igei  üze net  át adá sá ra  és
imád ság ra. Az is ten tisz te le tek min dig
sze re tet ven dég ség gel zá rul tak.

Az el múlt hé ten csü tör tö kön ke rült
sor ra a vá ra di evan gé li kus egy ház köz -
ség. Ve spe ra ke re té ben kap tak szót a
ró mai és gö rög ka to li kus, re for má tus,
gö rög ke le ti és pün kös di fe le ke ze tű lel -
ké szek, pré di ká to rok. A több mint tíz
lel kész mel lett szép szám ban vet tek
részt  az  al kal mon  a  hí vek  is.  Az
együtt lét  meg hitt sé gét  nem csak  a
szív hez szó ló, ma gyar és ro mán nyel -
ven el hang zó be szé dek, imád sá gok, de
a Gö rög Ka to li kus Teo ló gi ai Sze mi ná -
ri um di ák ja i nak éne ke, il let ve a gyü -
le ke zet kán to rá nak szín vo na las or go -
na szá mai is mé lyí tet ték. 

Az evan gé li kus temp lom im má ron
so ka dik al ka lom mal volt szín he lye az
egy sé gért va ló kö nyör gés nek. Gyü -
le ke ze ti ta gok és mun ka tár sak ado -
má nyai, se gít sé ge tette kel le mes sé a
ve spe rát kö ve tő aga pét. A per sely -
pénz a Dé vai Szent Fe renc Ala pít vány
Vá ra don nem rég meg nyi tott ár va há -
zá nak tá mo ga tá sá ra  lett  föl ajánl va.

Az ima hét va sár nap dél után a gö rög
ka to li ku sok szé kes egy há zá ban zá rult,
ahol az em lí tett fe le ke ze tek lel ké szei,
il let ve  egy ház tag jai  meg erő sí tet ték,
hogy nem csak az ima hét ke re té ben, de
az év min den nap ján szük ség van az
egy ség re és an nak mun ká lá sá ra.

g Má tyás At ti la

…pél dá ul Nagy vá ra don
Ö K U  m E  N I  K U S  I m A  H É T …

b Akommunistadiktatúrátkövetőévekbenanagyváradiprotestánsok,
illetvekatolikusokisbekapcsolódtakakeresztyénségegységéértva-
lóimádkozásba.Agyülekezetekszorgalmasanszerveztékazimahe-
teket,meghívvánszolgálatrakülönbözőfelekezeteklelkészeit.Ezek
az alkalmak (azoknak, akik komolyan vették a célt) lehetőséget
nyújtottakameghitttestvériegyüttlétre.

Balról jobbra: D. Szebik Imre, Bu day
Bar na bás és Szabó Zoltán
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Egye sek  úgy  tart ják,  hogy  a  do pa -
min szint emel ke dé se a lu das. Az agy -
ban  ter me lő dő  „bol dog ság hor mon”
hajt ja azo kat az in ter ne tes fel fe de ző ket,
akik egy idő után már nem ér zik elég -
nek az ál ta luk hasz nált kö zös sé gi szol -
gál ta tá so kat,  ha nem  egy re  újabb  és
újabb le he tő sé gek után ku tat nak. Az új -
don ság va rá zsa köz tu dot tan erő sebb,
mint a ré gi, meg szo kott dol go ké, az
early adop ter, az az a ko rai al kal ma zók
ré te ge ép pen ezért ku tat szün -
te le nül új tech no ló gi ák után.

Per sze  az  is  sze re pet
ját szik eb ben, hogy a ré -
geb bi tech no ló gi ák már
egy ál ta lán nem tren dik,
és a fel fe de zők nem érez -
he tik  töb bé  a  shakes -
peare-i  „bol dog  ke ve sek”
han gu la tát, ami kor már eset -
leg az ő szü le ik is az adott rend szer
hasz ná ló i vá vál nak. 

2008-ban a Fa ce book még nem volt
ma gyar nyel ven el ér he tő, ma pe dig már
a ha zai in ter ne te zők het ven szá za lé ka
hasz nál ja. Vagy ép pen ka te go ri ku san
til ta ko zik  el le ne,  min den eset re  az
egé szen biz tos, hogy hal lott már ró la.
A leg na gyobb nem zet kö zi kö zös sé gi
ol dal nak je len leg 4,4 mil lió ma gyar fel -
hasz ná ló ja van, így va ló szí nű leg a leg -
töb ben ered ménnyel jár nak, ha ré gi
ba rá tok kal vagy is ko la tár sak kal akar -
ják fel ven ni új ra a kap cso la tot.

So kan kár hoz tat ták ré geb ben az
iWiW-et, mond ván,  csak  egy nagy
on-line  te le fon könyv;  a  Fa ce book
azon ban az el ső szá mú una lom űző -
vé lé pett elő: min dent meg osz tunk
raj ta. A csa lá di ké pe ken és az ak tu -
á lis ál la pot jel zé sün kön túl azon ban
a kül ső ol da la kon el he lye zett „Li ke”
(az az „Tet szik”) gom bok ra kat tint va

szé les kö rű pre fe ren ci á ink ról is be -
szá mo lunk a rend szer nek. 

Mind ez idá ig eze ket csak az is me -
rő se ink rend sze re ző el mé je kö vet te, de
a Fa ce book Gra ph Se arch ne vű, most
be ve ze tett ke re ső je ezek ből az ada tok -
ból táp lál ko zik. Az új ke re ső ké pes a ta -
gok ál tal meg adott ada to kat ele mez ve
vá laszt ad ni a kér dé sek re. Egy egy sze -
rű pél dán be mu tat va: ed dig vagy egy
adott  ze ne kar  ol da lán  kel lett  meg -

néz ni,  hogy  me lyik  is me rő -
sünk nek tet szik, vagy ép pen

az is me rő se ink pro fil ol da -
la it kel lett vé gig lá to gat -
ni, hogy ez zel  tisz tá ba
ke rül jünk. A Graph Se -
arch azon ban könnye -
dén ki vá laszt ja szá munk -

ra azt az is me rőst, aki a ze -
ne kar ra jon gó ja, sőt a ke re sést

fi no mít va szűr he ti azok ra a ta lá la -
to kat, akik egye dül ál lók, és adott idő -
pont ban ép pen ve lünk egy te le pü lé sen
tar tóz kod nak. 

Bár ez a ran di szer ve zés re fel ho zott
pél da elég se ké lyes, a me tó dus va ló -
szí nű leg mű köd ni fog ab ban az eset -
ben is, ha sür gő sen ke res nünk kell
egy  ál lat or vost  a  kö zel ben,  aki vel
ko ráb ban már elé ge dett volt va la me -
lyik is me rő sünk is me rő se.

Noha a Gra ph Se arch a cég be val -
lá sa sze rint nem a Go og le al ter na tí -
vá ja kí ván len ni, az ilyen irá nyú fej -
lesz té sek fel bo rít hat ják a ke re ső pi ac
erő vi szo nya it. A Fa ce book egy mil li -
árd fel hasz ná ló já nak egy bil lió kü lön -
bö ző tar tal mi ele me rejt het ér de kes
és hasz nos vá la szo kat szin te min den
kér dés re, ame lyek meg vá la szo lá sá hoz
így el sem kel le ne hagy ni az ol dalt, és
nem kel le ne hasz nál ni a Go og le pi ac -
ve ze tő ke re ső jét.

Ha ma ro san  be zár  a  yamm.hu, a
ma gyar  fej lesz té sű  Twit ter-kli ens
(www.hwsw.hu/hi rek/49682/yamm-
li e big-zsolt-ko zos se gi-web-fa ce book-
twit ter.html). Az ala pí tó já val ez al ka -
lom ból  ké szí tett  be szél ge tés  érinti
nap ja ink in ter ne tes vi lá gá nak leg több
ak tu á lis kér dé sét. Egy mon da tot ér de -
mes ki emel ni be lő le: „2013-ra odá ig ju -
tot tunk, hogy csu pán egyet len kö zös -
sé gi  fe lü let ma radt, ami ről üz le ti és
akár fel hasz ná lói ér te lem ben is van ér -
tel me be szél ni, ez pe dig a Fa ce book.”

Úgy tű nik te hát, to vább ra is jó ló -
ra  tesz,  aki  a  sa ját  hon lap  mel lett
face boo kos ol dalt is üze mel tet. Nem -
rég in dult el a Ma gyar or szá gi Evan gé -
li kus Egy ház 1%-os kam pá nya, amely
a http://tel jes mo soly.hu ol da lon igen
mo dern és di va tos kön tös ben je le nik
meg. A Go ogle ke re ső je azon ban – fo -
gá sza ti el já rá so kat nép sze rű sí tő ol da -
lak kal  együtt  –  je len leg  a  https://
www. fa ce book .com /tel jes mo soly cí -
men el ér he tő fa ce boo kos ol dalt hoz -
za ki  elő rébb  (a Fa ce book ke re ső jét
hasz nál va  sze ren csé re  el ső  ta lá lat -
ként kap juk vissza ezt az ol dalt – re -
mél he tő leg nem csak e so rok író já nak
pre fe ren ci ái mi att). 

Meg lát juk, az adó be val lá sok be -
nyúj tá sá nak ha tár ide je tá ján mennyi -
vel job ban fog majd a Go og le a tel jes
mo soly kap csán egy há zunk ra gon -
dol ni…

g N. B.

meg vál toz hat nak a ke re sé si szo ká sok
e g yH áZ é S viL ág H áLó

Rovatgazda: Nagy Bence

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!pá lyá zat men to ri szol gá lat ra és gya kor lógyü le ke ze ti stá tus ra
Az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem (EHE) pá lyá za tot hir det a 2013/2014-es tan év re a gya kor -
la ti (VI. éves) kép zés sel kap cso la tos men to ri szol gá lat ra, il let ve gya kor lógyü le ke ze ti stá tus ra. 

Olyan lel ké szek je lent ke zé sét vár juk, akik sok ol da lú gyü le ke ze ti mun kát vé gez nek, és ké -
szek egy VI. éves hall ga tó (lel kész je lölt) mun ká já nak irá nyí tá sá ra, lel ké szi szol gá lat ba va ló be -
ve ze té sé re, va la mint részt vesz nek az EHE ál tal szer ve zett men to ri elő ké szí tő kon fe ren ci án.

A meg bí zást ka pott lel ké szek kel és gyü le ke ze tek kel az egye tem együtt mű kö dé si meg ál la po dást
köt. A men to rok és a gyü le ke ze tek ez ál tal köz vet le nül is be kap cso lód nak a gya kor la ti lel kész -
kép zés mun ká já ba. A gyü le ke ze tek től a szol gá la tok biz to sí tá sa mel lett a lel kész je lölt meg fe le lő
el he lye zé sét is kér jük. Gya kor la ta ide jén a lel kész je lölt a men tor ve ze té sé vel vé gez het gyü le ke -
ze ti szol gá la tot. A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell a gyü le ke ze ti mun ka rö vid (leg fel jebb 60 so ros)
be mu ta tá sát, a pá lyá zó lel kész mo ti vá ci ó ját, va la mint an nak köz lé sét, hogy mi lyen mó don tud
a gyü le ke zet a hall ga tó ré szé re tíz hó na pon át szál lást és ösz tön díj-ki egé szí tést biz to sí ta ni. 

A pá lyá za tok nak feb ru ár 28-áig kell az EHE Rek to ri Hi va ta lá ba (1141 Bu da pest, Ró zsa völ -
gyi köz 3.) meg ér kez ni ük. Bő vebb fel vi lá go sí tás sal a Gya kor la ti In té zet ve ze tő je, Sza bó né Mát -
rai Ma ri an na (ma ri ann.mat rai@lu the ran.hu) tud szol gál ni.

Dr. Sza bó La jos rek tor, tan szék ve ze tő
Sza bó né Mát rai Ma ri an na, a kép zés ko or di ná to ra

val lás há bo rúk és to le ran cia – elő adás ke len föl dön
A ke len föl di evan gé li kus gyü le ke zet ta nács ter mé ben (1114 Bu da pest, Bocs kai út 10.) feb ru -
ár 2-án, szom ba ton 16.30-kor kez dő dő sze re tet ven dég sé gen dr. Sza bó And rás DSc egye te -
mi ta nár Fe le ke ze tek, val lás há bo rúk és to le ran cia a 16. szá zad ban cím mel tart elő adást. Min -
den ér dek lő dőt sze re tet tel hí vunk és vá runk!

h i r d e t é s

tedd tel jes sé a mo solyt! – van még egy esély, hogy se gíts!
Ez a mot tó ja  egy há zunk  idei  egy szá za lé kos kam pá -
nyának, amely ben for ma bon tó mó don ar ra sze ret nénk
fel hív ni az adó zó ál lam pol gá rok fi gyel mét, hogy a ci -
vil szer ve ze tek nek adott egy szá za lék mel lett adó juk má -
sik egy szá za lé kát is fel ajánl hat ják az egy há zak tár sa -
dal mi szol gá la tá nak tá mo ga tá sá ra.

Ez zel a ren del ke zé sünk kel még egy szer tá mo gat hat juk
em ber tár sa in kat! 

A kam pány – feb ru ár tól té vé ben, in ter ne ten, szó ró -
la po kon fo lya ma to san meg je le nő hir de té sek, majd ké -
sőbb óri ás pla ká to k – kö zép pont já ban há rom fő te rü let
áll: anya óvó ink, is ko lá ink és sze re tet ott ho na ink.

A kam pány hoz a www.tel jes mo soly.hu ol dal kap cso -
ló dik, ame lyen min den rész le tet meg tud ha tunk az egy -
szá za lé kos ren del ke zés sel kap cso lat ban.

Kér jük, a Fa ce book kö zös sé gi ol da lon (fa ce book .com/
tel jes mo soly) kí sér jék fi gye lem mel a kam pány hoz kap -
cso ló dó ak ti vi tá sa in kat, fi gye lem fel kel tő ak ci ó in kat!

Ar ra sze ret nénk buz dí ta ni gyü le ke ze ti tag ja in kat, hí -
ve in ket, lel ké sze in ket, is ko lá ink, in téz mé nye ink dol go -
zó it,  hogy  te kint sék  szív ügyük nek  az  egy szá za lé kos
kam pány nép sze rű sí té sét. Szó ró lap ja ink idén egy ben ren -
del ke ző nyi lat ko za tok is lesz nek, a raj tuk lé vő le írást kö -
vet ve azon nal ren del kez he tünk adónk egy szá za lé ká ról. 

Aki nek nincs fel ajánl ha tó egy szá za lé ka, kér jük, hogy
az is ren del kez zen, mert a „nul lás” be val lás is szá mít!
Le he tő ség  van  pénz be li  ado má nyok  át uta lá sá ra  is
mun kánk tá mo ga tá sá ra.

Kö szön jük, ha tá mo gat ja a Ma gyar or szá gi Evan gé -
li kus Egy ház tár sa dal mi szol gá la tát!

h i r d e t é s

h i r d e t é s

Solt vad ker ten 2012 szep tem be ré ben
cse rél ték le a táb lát az ön kor mány zati
is ko lán a Lu ther-ró zsá ra. A ré gi-új ve -
ze tés igye ke zett meg tar ta ni az ed di -

gi jó ha gyo má nyo kat, köz tük a szü lők
far san gi idő szak ban szo ká sos is ko la -
bál ját is. Ezen a múlt szom ba ton két -
száz negy ve nen vet tek részt, mint egy
száz zal ke ve seb ben, mint az elő ző tan -
év ben. A szer ve ző szü lői mun ka kö -
zös ség el nö ke, Hirschné Zsu zsa (ké -
pün kön) sze rint még nem csi tul tak a
vi ták  az  is ko la  át adá sá ról-át vé te lé -
ről, il le tő leg a val lás er köl csi ne ve lés -

ről. Az is igaz, hogy nem min den „egy -
ház el le nes” szü lő ben tu da to sult, hogy
a bál be vé te le a gyer me ke ket tá mo gat -
ja, nem pe dig az egy ház vagy a vá ros
ja vát szol gál ja. 

A szü lői mun ka kö zös ség ben szer -
zett  ta pasz ta la ta it  fir ta tó  kér dés re
Zsu zsa el mond ta: egyik ülé sük re si -
ke rült meg hív nia a hit ok ta tó kat, akik
el mond ták a szü lők nek, hogy fe le ke -
ze tük mit ta nít a hit tan órá kon. Vá la -
szol tak a kér dé sek re, és egész jó be -
szél ge tés ala kult ki. 

– Vé le mé nyem sze rint igen is old ha -
tó az egy há zi fenn tar tás sal szem ben tá -
madt el len ér zés – mond ta Hirschné
Zsu zsa. – A reg ge li áhí ta tok ki mon dot -
tan jó csa pat épí tő fog lal ko zá sok, több
ilye nen sze mé lye sen is részt vet tem. 

A bá lon a ta ná rok ugyan csak szép
szám ban kép vi sel tet ték ma gu kat, és
raj tuk kí vül a né met test vér vá ros ból,
Bo dels ha us en ből is itt volt egy tu cat -
nyi di ák két ta nár ral. Egy he tes solt -
vad ker ti prog ram ju kat úgy idő zí tet -
ték, hogy ép pen az is ko la bál volt a
bú csú est jük.  A  han gu lat ból  ítél ve
mél tó be fe je zés volt…

g Ifj. Ká posz ta La jos fel vé te lei

„El ső bálozó” evan gé li kus
is ko la Soltvadkerten

eB Be-elő adás: 
a zsi dó ün ne pek ke resz tyén je len tő sé ge

Az Evan gé li kus Bel misszi ói Ba rá ti Egye sü let (EB BE) ak tu á lis so ro za -
tá nak cí me: A zsi dó ün ne pek ke resz tyén je len tő sé ge. A be fe je ző, té mát
össze fog la ló al ka lom feb ru ár 14-én, csü tör tö kön 17 óra kor kez dő dik az
or szá gos iro da ut cá ról nyí ló ter mé ben (1085 Bu da pest, Ül lői út 24.). Avi
Sny der, a Zsi dók Jé zu sért (Jews for Jesus) eu ró pai és ma gyar or szá gi ve -
ze tő je tart elő adást A nap tár töb bet mond, mint az idő cím mel.
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VASÁRNAP

6.30/DunaTv
Szentföldi szent helyek üzenete
(magyar ismeretterjesztő
sorozat)
A Tábor-hegy
8.10/DunaTv
Isten kezében
A Stuttgarti Magyar
Egyházközség
8.30/RégióRádió1485–
AM1485kHz
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
10.30/M1
Református magazin
10.55/M1
Baptista ifjúsági műsor
13.34/MagyarKatolikus
Rádió
,,Valaki ír a kezeddel...’’
(vasárnapi versműsor)
Csokonai Vitéz Mihály versei

HÉTFŐ

9.05/Bartókrádió
Hang-fogó
Schubert: Ima
9.30/DunaTv
Élő egyház (vallási híradó)
20.45/DunaTv
Erdélyi történetek
(magyar dokumentumfilm-
sorozat)
20.55/DunaWorld
Magyar elsők
(magyar ismeretterjesztő
sorozat)
Az első magyar vasút
22.40/DunaWorld
Találkozások Tamási Áronnal
(magyar dokumentumfilm)
Kányádi Sándor emlékeiből
23.00/Rádió17(Budapest)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(www.radio17.hu)

KEDD

12.00/Kossuthrádió
Déli harangszó a békéscsabai
evangélikus Kistemplomból
14.20/M1
Öveges 33
(magyar ismeretterjesztő
sorozat)
A mikrohullám
19.43/Kossuthrádió
Csak a világ végéig
Részletek 
a Ghymes együttes lemezéről
20.00/CorvinusRádió
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(www.corvinusradio.hu)
20.25/DunaWorld
Rejtélyes XX. század
Kun Miklós történész műsora
21.05/DunaTv
Észak–északnyugat
(amerikai játékfilm, 1959) (131’)

SZERDA

13.30/Kossuthrádió
,,Tebenned bíztunk 
eleitől fogva...’’
A református egyház félórája
13.31/Bartókrádió
Érdi Tamás és Hiroko Sasaki
Bartók-műveket zongorázik
14.06/Kossuthrádió
Arcvonások
Sarkadi Pál, 
Szatmárcseke polgármestere
19.50/PaxTv
Gryllus Dániel (portréműsor)
19.55/DunaTv
Eszmélet – Epizódok 
József Attila életéből
(magyar tévéfilmsorozat)
20.55/Bartókrádió
Mesterművek – mesterfokon
Lorenzo Ghielmi orgonál
22.55/M1
Történetek a nagyvilágból
(nemzetközi riportmagazin)

CSÜTÖRTÖK

9.30/DunaTv
Krisztus vándorai
(magyar dokumentumfilm)
10.10/DunaTv
Kerekek és lépések
(magyar ismeretterjesztő
sorozat)
A Körösök vidékén
15.00/DunaTv
Magyar történelmi
arcképcsarnok
(magyar ismeretterjesztő
sorozat)
Apponyi Albert
17.00/PaxTv
Benczúr László (portréműsor)
19.51/Kossuthrádió
A szánkó
Móra Ferenc meséjét 
Básti Juli mondja el
20.00/DunaWorld
Hazajáró
Muravidék – 
Hetéstől Őrségig

PÉNTEK

5.20/M1
Hajnali gondolatok
11.25/AgnusRádió
(Kolozsvár)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(www.agnusradio.ro)
14.06/Kossuthrádió
Alma és fája
Holtság Károly ólomüveges
és fia
17.25/M1
Michael Bublé
Koncert 
a Madison Square Gardenben
23.30/Bartókrádió
Ars nova
Sugár Miklós: 
Két latin himnuszrészlet
23.40/DunaTv
Bűn és bűnhődés
Opera Dosztojevszkij
regénye alapján

SZOMBAT

8.50/DunaTv
Isten kezében
Házasság hete, 2013
9.30/Rádió17(Budapest)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(www.radio17.hu, 
ismétlés: 23.00)
13.34/Bartókrádió
Bartók Béla XXV. 
nemzetközi kórusverseny
Tóth Péter: Agnus Dei
18.05/Kossuthrádió
130 év – 130 dal
Népzenei portré 
Kodály Zoltán születésének
évfordulójára
20.15/M1
A Dal, 2013
2. elődöntő
22.55/M2
Rab ember fiai
(magyar tévéfilm, 1979) (89’)

VASÁRNAP

8.00/CivilRádió(Budapest)
Lélekhangoló 
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(www.civilradio.hu, 
ismétlés: 22.00)
9.05/Bartókrádió
Hang-fogó
Arne: B-dúr orgonaverseny
10.30/M1
Evangélikus magazin
10.55/M1
Baptista ifjúsági műsor
11.05/M1
Mai hitvallások
Dr. Velkey György 
igazgató főorvos
21.00/DunaTv
Redl ezredes
(magyar játékfilm, 1984)
(150’)
21.20/Bartókrádió
Az emberi hang dicsérete
Heinrich Schütz: 119. zsoltár

va sár nap (feb ru ár 3.)
Néz zé tek meg az égi ma da ra kat: nem vet nek, nem is arat nak, csűr be sem ta -
kar nak, és mennyei Atyá tok el tart ja őket. Mt 6,26a (Jób 38,41; Lk 8,4–8/9–15/;
Zsid 4,12–13; Zsolt 18,21–51) Fan tasz ti ku san ér de kes és szép ter mé szet fil me -
ket lát ha tunk a te le ví zi ó ban. De nem csu pán a ter mé szet har mó ni á já ra, ha -
nem a lé tért va ló küz de lem gi gá szi har ca i ra is rá cso dál koz ha tunk. Meg győ -
ző dé sem, hogy Jé zus sem idil li kép nek szán ta a ter mé szet ből vett ha son la tát.
Tisz tá ban volt az zal a küz de lem mel, amely a ter mé szet ben zaj lik. Tu da tá ban
volt an nak, hogy így mű kö dik a vi lág. Még is ar ra akart rá éb resz te ni min ket,
hogy eb ben a küz de lem ben – amely a mi em be ri sor sunk is – ve gyük ész re
Is ten gond vi se lő sze re te tét. 

Kér lek, Uram, se gíts, hogy a hit sze mé vel lás sam az éle tet.

Hét fő (feb ru ár 4.)
Jé zus ezt mond ta: „Va la ki érin tett en gem, mert ész re vet tem, hogy erő áradt
ki be lő lem.” Lk 8,46 (Jer 16,19a; 5Móz 32,44–47; Lk 8,19–21) Kü lö nös pil la -
nat kép Jé zus éle té ből. Ami kor egy be teg nő hit tel meg érin ti Jé zust, ak kor a
mi Urunk meg ér zi, hogy erő árad ki be lő le. Gyó gyí tó ener gia! Hi szem és val -
lom, hogy ne künk sem koz mi kus ener gi ák ra vagy a pi ra mi sok gyó gyí tó ha -
tá sa i ra van szük sé günk, ha nem el ső sor ban Jé zus Krisz tus ere jé re, ener gi á já -
ra. A Meg vál tó gyó gyí tó, él te tő sze re te té re. Nem őt kel le ne meg érin te nünk…?
Szá mom ra ez nem kér dés.

kedd (feb ru ár 5)
Uram, ke gyel mes tet te id ről ének lek örök ké, nem ze dék ről nem ze dék re hir de -
tem hű sé ge det. Zsolt 89,2 (Mk 2,37; 2Móz 7,1–13; Lk 8,22–25) Va ló ban el mond -
ha tom ezt én is ma gam ról a zsol tá ros sal, vagy sok kal in kább Rá kó czi Fe renc -
cel kell imád ság ban meg val la nom: 

„Uram…, pe reg a nyel vem, di csé re te det zen gi, de gon do la ta im nem ott jár -
nak, jól le het te is me red szán dé kom he lyes sé gét. Csak nem min dig el ha tá ro zom,
hogy meg fon to lom, amit ki mon dok, de alig mon dom föl az el ső so rocs ká kat, szé -
gyel lek vissza em lé kez ni, mily üres, ha szon ta lan és lé nyeg te len dol gok te re lik el
fi gyel me met… Ar ra még is meg kér lek, ne en gedj annyi ra be lé jük fe led kez nem,
hogy meg sért senek té ged.”

Szer da (feb ru ár 6.)
Ne künk még is egyet len Is te nünk az Atya, aki től van a min den ség, mi is őér te,
és egyet len Urunk a Jé zus Krisz tus, aki ál tal van a min den ség, mi is őál ta la.
1Kor 8,6 (Zsolt 89,12–13a; Mk 6,1–6; Lk 8, 26–39) Az Út mu ta tó ol vas má nyos
ki adá sá ban a mai na pon N. Sö der blom svéd ér sek imád sá gát ta lál juk. Ennél
szebb és fon to sabb össze fog la lá sát nem is ad hat juk mai igénk nek:

„Urunk, légy előt tünk, hogy ve zess; légy mö göt tünk, hogy vé del mezz; légy
alat tunk, hogy hor doz zál; légy fö löt tünk, hogy meg áld jál min ket! Légy ben -
nünk, hogy a tes tünk, a lel künk és a szel le münk, me lyek mind a ti e id, he lye -
sen szol gál ja nak té ged, és meg szen tel jék ne ve det.”

Csü tör tök (feb ru ár 7.)
Az Úr nak, az én Uram nak nagy tet te it hir de tem, egye dül a te igaz sá go dat em -
le ge tem. Zsolt 71,16 (2Kor 13,4; Lk 6,43–49; Lk 8,40–56) Fi gyel jünk fel ar ra,
hogy nem ál ta lá ban az Úr tet te it kell em le get nünk, ha nem az „én Uram nak”
a tet te it. Ne künk te hát nem el vi leg kell el mon da nunk mind azt, amit Is ten -
ről és a Krisz tus-kö ve tés ről tu dunk, ha nem sze mé lye sen kell bi zony sá got ten -
nünk ar ról, hogy mi ként ta pasz tal tuk meg tet te it és igaz sá gát az éle tünk ben.
A sze mé lyes bi zony ság té tel nek van iga zán ere je. 

pén tek (feb ru ár 8.)
Ezt mond ja az Úr: Át ko zott az a fér fi, aki em ber ben bí zik, és tes ti erő re tá masz -
ko dik, az Úr tól pe dig el for dul szí ve! De ál dott az a fér fi, aki az Úr ban bí zik, aki -
nek az Úr a bi zo dal ma. Jer 17,5.7 (Zsid 3,14; Jn 12,34–36/37–42/; Lk 9,1–9) Je -
re mi ás pré di ká ci ó já nak eze ket a mon da ta it – az em be ri ség tör té ne té ben – az
élet iga zol ta. Az em ber még is ne he zen ad ja fel az em be rek ben vagy az ön ma -
gá ban va ló bi za ko dá sát. Je re mi ás ide jén Je ru zsá le met az ost rom ló ba bi lo ni had -
se reg zár ta kö rül. Je re mi ás egy ér tel mű vé tet te Is ten üze ne tét: a nép nek meg kell
ad nia ön ma gát, Je ru zsá le met fel kell ad ni! Nem tet ték. Meg fi zet tek ér te.

A sze mé lyes üze ne tet is ki hal lom Je re mi ás mon da ta i ból: 
Uram! Se gíts, hogy el ne for dul jon tő led a szí vem! Jó és bal sors ban is tá -

masz kod jam Rád.

Szom bat (feb ru ár 9)
Örök szö vet sé get kö tök ve lük, nem for du lok el tő lük, jót te szek ve lük. Jer 32,40a
(Lk 22,20; Mt 13,31–35; Lk 9,10–17) Csak a szö vet ség szó za var eb ben az igé -
ben. A szö vet ség ugyan is két ol da lú do log. Is ten a né pé től is hű ség nyi lat ko za -
tot várt. Ezen is ámul ha tunk. Hogy Is ten mer bíz ni a gyar ló em be ri szó ban.
Az ószö vet ség még is meg köt te tett. Az után fel bom lott. Ép pen a ked vez mé nye -
zett hát rált ki. Más is te ne ket ke re sett, más urak ere jé re bíz ta ma gát. Így megy
ez a mai na pig – csú fos ku darc. Nem vé let len, hogy a lu the rá nus teo ló gi á ban
nem igen szok tunk az Ószö vet ség ből is mert szö vet ség kö tés ről be szél ni. Ez a le -
he tő ség ki csú szott a ke zünk ből. De Is ten nek há la, he lyet te itt van a sok kal tö -
ké le te sebb új: a szö vet ség Jé zus vé re ál tal. Ahol a szö vet ség kö tő „part ner” az
Atya és a ke resz tet hor do zó Fiú, a ked vez mé nye zett pe dig a meg ke gyel me zett
bű nös, akit most már sem mi sem vá laszt hat el az Is ten sze re te té től. 

g Pin tér Ká roly

Új nap – új kegyelem
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HÍREK, HIRDETÉSEK fel vé tel a de ák té ri
óvo dá ba

Kis de ák  Evan gé li kus Óvo dánk
3–6 éves ko rú gyer me kek je lent -
ke zé sét vár ja a 2013/2014-es tan -
év re. Feb ru ár 6-án és 7-én le he tő -
ség nyí lik is mer ke dés re, kér dez ge -
tés re, tá jé ko zó dás ra na pon ta 9-től
10.30-ig  az  óvo dá ban.  Min den
ér dek lő dőt sze re tet tel vá runk.

1052 Bu da pest, De ák tér 4. II/1.
Tel.: 1/483-2160.

köt-össze jö ve tel a pár be széd Há zá ban
A Ke resz tény Öku me ni kus Ba rá ti Tár sa ság (KÖT) kö vet ke ző össze jö -
ve te le feb ru ár 4-én, hét főn 18 óra kor lesz a VI II. ker., Ho ránsz ky u. 20.
sz. alat ti Pár be széd Há zá ban. Dr. Krá nitz Mi hály, a Páz mány Pé ter Ka -
to li kus Egye tem Hittudományi Ka rá nak pro fesszo ra tart elő adást XVI.
Be ne dek pá pa misszi ós prog ram ja: az új evan gé li zá ció cím mel.

Min den ér dek lő dőt sze re tet tel vár nak.

h i r d e t é s

Bu da vá ri evan gé li kus sza bad egye tem
A Bé csi ka pu té ri evan gé li kus temp lom ká pol ná já ban (Bu da pest I. ker.,
Tán csics Mi hály u. 28.) min den hó nap el ső hét fő jén 19 órai kez det tel
sza bad egye te mi elő adá sok hang za nak el. A kö vet ke ző, ötö dik al ka lom
feb ru ár 4-én lesz. Elő adó: Pa tai Mi hály, az UniC re dit Bank Hun gary
Zrt. el nök-ve zér igaz ga tó ja, a Ma gyar Bank szö vet ség ko ráb bi el nö ke.
Té ma: A ma gyar bank rend szer hely ze te. Há zi gaz da: dr. Fa bi ny Ta más
püs pök. 

A rész vé tel in gye nes. A szer ve zők min den ér dek lő dőt szí ve sen lát nak.

h i r d e t é s

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

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

a Dé li Egy ház ke rü let fel ügye lője

h i r d e t é s


