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„Re mé lem, sen kit sem bot rán koz ta tok meg, 
ha le írom: a püs pö ki ke reszt ben még ma, tíz év
után is ott lá tom a T be tűt. Igen, ma is ta nu ló
ve ze tő va gyok, bib li ku sab ban fo gal maz va: 
ta nít vány, és nem is sze ret nék több len ni…”

„Veni sancte” a 11. tanév küszöbén f 3. oldal

Biblikus konferencia f 5. oldal
Zengeni az Úrnak f 7. oldal
Az acél, amely Istent dicsőíti f 9. oldal
A lelki nevelés szükségességéről f 11. oldal
Stafétaátadás a GYIO élén f 12. oldal
Bizony, feltámadunk f 15. oldal

„»Ap ró« visszás ság, hogy Spa nyol ország ban 
a tör vény ma már fo gan tatá suk pil la na tá tól vé di 
a nagy maj mo kat az abor tusz tól és a mag za ti kí -
sér le te zés től – szem ben az em be ri emb ri ók kal…”

A személy fogalmának újradefiniálása
f 8. oldal

„Időn ként kü lön is ten tisz te le te ket 
tar ta nak a pros ti tu ál tak nak. 
Ez a Se gens fei er, vagy is ál dás ün nep. 
Áhí tat a szex ipar ban dol go zó nők szá má ra
el ne ve zés sel hir de tik.”

Bázeli „bordélytúra” f 10. oldal

g Lup ták György

Új tan év kü szö bén ál lunk. Ha jól szá -
mo lom, ez az ezer ti zen he te dik tan -
év ha zánk ban.
Pan non hal mán a Gé za fe je de lem

ál dá sá val meg te le pü lő olasz ben cé -
sek szer ze te si is ko lá ja volt fel te he tő -
leg az el ső is ko la Ma gyar or szá gon,
és pe dig már az Úr nak 996. évé ben.
És e bő ezer esz ten dő nek je len tő sen
na gyobb  há nya dá ban  ki ter jedt  ke -
resz tény ok ta tás folyt e ha zá ban. 
A hosszú-hosszú fej lő dés tra gi kus

vé gét je len tet te az is ko lák erő sza kos
ál la mo sí tá sa  1948-ban. Kis kő rö sön
két száz hu szon nyolc év után ke rült la -
kat az egy ko ri evan gé li kus „csön gős”
is ko la aj ta já ra, és ha ma ro san az épü -
le tet is el tün tet ték. 
Evan gé li kus egy há zunk nak most

vi szont 42 ok ta tá si  in téz mé nyé ben
szó lal meg új ra a nyá ri szü net vé gét
jel ző  csen gő szó.  Ma gyar or szá gon
egyéb ként – s jó, ha ezt a szá mot is
meg je gyez zük  –  az  5439  is ko lá ból
össze sen csak 430 mű kö dik egy há zi
fenn tar tás ban, s ez csu pán az is ko lák
7,9%-a (2012. má jus 31-i adat)! Nem
hi vat koz va  ezer éves  tör té nel mi  jo -
gok ra, ennyit az egy há zak „erő sza kos
nyo mu lá sá ról”… 
Jé zus  is ko lá ja  volt  ez  is. Mert  a

Mes ter az élet re ta nít min ket. Per sze
kis sé más ként. „Ve gyé tek ma ga tok ra
az én igá mat, és ta nul já tok meg tő -
lem, hogy sze líd va gyok, és alá za tos
szí vű…”– mond ja (Mt 11,29). Jé zus is -
ko lá já ban egy éle ten át ala ku lunk és
for má ló dunk, s nem csak mint egyé -
nek, ha nem mint nép és nem zet is.
És mint is ko la fenn tar tó egy ház is. 
Jé zus sze líd ség re és alá zat ra ta nít.

Vi lá gunk ban ezek nem ép pen nép -
sze rű eré nyek. Pe dig hosszú  tá von
ered mé nye sebb és hasz no sabb tu laj -
don sá gok, mint a rá me nős ség vagy
az ura lom vágy. Ne fe led jük, a föl det
a sze lí dek örök lik! A ke resz tyén em -
ber, az egy ház nem a pil la na tért él,
ter vez és dol go zik, a mér ték ma ga az
örök ké va ló ság.
Ezért Is ten aján dé ka min den ránk

bí zott in téz mény, aján dék a ránk bí -
zott di á kok se re ge, a pe da gó gu sok, az
is ko lai al kal ma zot tak. Nem ki ér de -
melt vagy meg szol gált „juss”, amely
ősi jo gon jár ne künk, ha nem el ső sor -
ban le he tő ség. És ha tal mas fe le lős ség!
Min den  egyes  em be rért,  min den
egyes ki mon dott szó ért. 
Fe le lős ség  min den  dön té sért  és

min den ki fi ze tett vagy ne tán vissza -
tar tott fo rin tért is. Mint is ko la fenn -
tar tót is meg kér dez majd ben nün ket
egy na pon az íté lő Úr: Mit tet tünk a
ránk  bí zot ta kért?  Ho gyan  gaz dál -
kod tunk em be ri lel kek kel, in téz mé -
nyi ja vak kal? Ok tat tunk, vagy ne vel -
tünk is? Hi tet ad ni nem áll mó dunk -
ban, mert Is ten nek gyer me kei van -
nak, uno kái nin cse nek, de el mond -
tuk-e  hi te le sen,  meg győ ző en,  mit
je lent ne künk a fel tá ma dott Krisz tus,
a  bű nök től  va ló  sza ba du lás  vagy  a
meg újult élet?

Jé zus is ko lá já ban még a szám tan
is más. Mi kor e so ro kat írom, még
min dig kér dé ses a fi nan szí ro zás mér -
té ke.  A  tan év kez dés  előt ti  utol só
pil la na tok ban sem tud ni, lesz-e óra -
díj  a  hit tan órák  után,  s  ha  igen,
mennyi. És azt sem, hogy mi ként ala -
kul majd is ko lá ink anya gi tá mo ga tá -
sa. Sok lel kész tár sam fe je fáj ami att,
hogy egy vá ros ban ho gyan szer vez -
ze meg az adott te le pü lés – mond juk
– hu szon hat kü lön bö ző is ko lá já ban
ta nu ló hu szon hat evan gé li kus gyer -
mek nek az is ko lai hit tan órá kat. 

A min ket „túl sze re tő” ál lam el fe -
lej tet te  meg kér dez ni,  akar juk-e  a
vál toz ta tást. S ho zott egy, a na gyok -
nak ked ve ző, de a ki csik nek, a szór -
vány hely zet ben lé vők nek – sok száz
te le pü lé sen – ki fe je zet ten hát rá nyos
tör vényt. 
Míg mi a prob lé mán tör jük a fe -

jün ket, ad dig Jé zus szá mol ni ta nít: öt
ke nyér és két hal ho gyan lesz ele gen -
dő ebéd öt ezer em ber nek. 5 + 2 =
5000? 
Va la mi hi ány zik a lát szó lag egy sze -

rű kép let ből. Ha csak a ta nít vá nyok
fel ada ta ma radt vol na jól la kat ni ennyi
né pet  ilyen  ke vés  éle lem ből,  a  sok
kor gó  gyo mor  hang ja  bi zony  el -
nyom ta vol na Jé zus sza vát. De Jé zus
át ír ta  a  ma te ma ti kát,  és pe dig  így: 
5 + 2 + Jé zus = 5000 adag ebéd (no
meg a ti zen két te li ko sár ma ra dék!). 
Jé zus is ko lá já ban sza bad ne künk is

így szá mol ni. Le ten ni az asz tal ra a ke -
ve set, amink van. És nem ki hagy ni Jé -
zust a szá mít ga tá sa ink ból, a költ ség -
ve té se ink ből.  Aki  aján dé kot  adott,
meg fog ja ad ni mind azt, ami re szük -
sé günk van a foly ta tás hoz. 
Jé zus most is új ra imád koz ni ta nít.

Mert ta lán túl prag ma ti ku sak let tünk,
és köz ben lé nye ges dol gok ról fe led -
kez tünk meg. 
Jé zus is ko lá já ban át ala kul a lá tá -

sunk is! Itt na pon ta át él het jük: ne ki
fon to sak va gyunk. Aki a ma dár vi lág
tán  leg kö zön sé ge sebb  ma da rát,  a
ve re bet is szá mon tart ja, hogy ne tö -
rőd ne ve lünk, leg drá gább te remt mé -
nye i vel. Jé zus is ko lá já ban fel sza ba du -
lunk ar ra, hogy így lás suk ön ma gun -
kat. És így lás suk egy há zun kat, is ko -
lá in kat, a sok-sok ránk bí zot tat. 
Mert ha csak a fel ada tot lát juk, fé -

lő, hogy össze ros ka dunk a súly alatt.
De amíg is ko lá ink Jé zus is ko lái lesz -
nek és ma rad nak, ad dig nem kell fél -
nünk a hol nap tól. 
Úgy le gyen!

A szerző evangélikus lelkész, Bács-Kis -
kun Egyházmegye esperese

Jézusiskolájában

b I. Fe renc,Ausztriacsászára,Magyarországapostoliki-
rálya1832.július26-ánrendeletbenhatározottarról,
hogy„…Lébényközségmostantólésazelkövetkezen-
dőjövőbenmindenkoramezővárosielnevezésnekör-
vendjen…”Örvendettisennekatelepülés1895-ig,ám
akkoregyközigazgatásireformkövetkeztébenLébényt
nagyközséggéminősítettékvissza.Ezazállapotegé-
szenmostanáigfennállt–decsakmostanáig.Ko vács
Gá bor nak, Lébény nagyközség polgármesterének
címzettlevelébenNav ra csics Ti bor közigazgatásiés

igazságügyiminiszterugyaniseztírta:„Örömmeltá-
jékoztatom,hogyKöztársaságiElnökÚrhatározatá-
ban2013.július15.napjávalLébénynagyközségnek
városicímetadományozott.”Ezzelalébényievangé-
likusgyülekezettörténelmesoránmásodszorváltvá-
rosigyülekezetté.AhelyievangélikusságésLébény
közösségeaugusztus20-ánünnepiistentisztelettelis
megünnepelteújra„városivá”válását.
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IsmétvárosigyülekezettéváltLébény

b Húsvétvasárnapjánakdélutánján
nagyotálmodottabócsaigyüle-
kezetiházbanakicsinygyüleke-
zet a kerület püspökével: ha a
helybenélő,anépszámlálásiada-
tokszerintbőszázevangélikus
vállalja az ezzel járó terheket,
újralehethelybenlakólelkésze
akétfalunak.Azelhatározástter-
vezgetés,majdtettekkövették.
Ezekről az eseményekről több
alkalommalistudósítottunk,így
mostörömmeladunkhírtarról,
hogynemcsakazelhatározásva-
lósultmeg,hanemmegújultapa-
rókia,éslelkészisakadtafeladat-
ra:augusztus18-án–azötvenes
évekótaelőször–újrasajátlel-
késszelönállósultaBócsa–Táz-
láriEvangélikusEgyházközség.

Szin te ta va szi han gu lat kö szön töt te az
evan gé li ku so kat a nap sü tés ben úszó
táz lá ri pro tes táns temp lom ban. Ta vasz
au gusz tus de re kán? Sok szem pont ból
va ló ban ta vasz volt az au gusz tus 18-i
va sár nap, hi szen új kez det, meg úju lás,
mag ve tés az, ami be Táz lár és Bó csa
evan gé li ku sai a fris sen or di nált Lász -
ló La jos Ger gely lel késszel kar ölt ve be -
le vág nak. A táz lá ri al kal mon együtt
szol gált a ke rü let püs pö ke, Gáncs Pé -
ter mel lett a szol gá la tot ed dig el lá tó
kis kun ha la si lel kész, Hon ti Irén és a be -
mu tat ko zó Lász ló La jos Ger gely.
Az új lel kész a két fa lu szá má ra el -

hang zó ige hir de té sé ben Lk 16,13 alap -
ján  hang sú lyoz ta:  az  evan gé li um
öröm hírt je lent, így evan gé li kus ként
kü lö nö sen is fel ada tunk, hogy látsszon
raj tunk  Is ten  or szá gá nak  öröm hí re.
Hir det nünk kell az öröm hírt! Ahogy
a min den na pok ban ter jeszt jük a be vált

re cep te ket, úgy ter jesszük az evan gé -
li u mot! Is ten or szá ga fel for gat, foly tat -
ta  Lász ló  La jos  Ger gely,  ki emel ve,
hogy fel kell fris sí te ni, fel kell szán ta -
ni a föl det is, mi előtt a ma got be le ve -
tik. Így kell jó ér te lem ben fel for gat ni -
uk Táz lárt és Bó csát az evan gé li ku sok -
nak, hi szen a nép szám lá lá si ada tok azt
mu tat ják, hogy van nak még el nem ért
evan gé li ku sok a két fa lu ban. 
Vé gül az ige hir de tő a gyü le ke ze té -

hez for dul va meg je gyez te: Is ten or -
szá gá nak öröm hí rét hir det ni, meg ta -
pasz tal ni  az  evan gé li um  fel for ga tó
ere jét  igen is  erő fe szí tést  igé nyel.
Erő fe szí tést az újon nan be ik ta tott lel -
kész től, de ugyan így a gyü le ke zet től
is. Mind annyi unk nak kül de té se van
– zár ta be mu tat ko zó szol gá la tát Táz -
lár és Bó csa lel ké sze.

Istenországánakörömhíre
Meg kezd te szol gá la tát Bó csa és Táz lár fris sen or di nált új lel ké sze

f Folytatás a 4. oldalon

f Folytatás a 2. oldalon

„Mint is ko la fenn tar tót is
meg kér dez majd 
ben nün ket egy na pon 
az íté lő Úr: Mit tet tünk 
a ránk bí zot ta kért? 
Ho gyan gaz dál kod tunk
em be ri lel kek kel, in téz mé -
nyi ja vak kal? Oktattunk,
vagy neveltünk is?
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Hogy Jé zus mon da ni va ló ját meg ért -
hes sük, tény ként kell el fo gad nunk,
hogy Jé zus ko rá ban a val lá sos zsi -
dók sok be teg ség rej tett oká nak a
go nosz szel le mek től va ló meg szál -
lott sá got tar tot ták. Min de nek előtt
a ma kró ni kus nak mon dott be teg -
sé gek ről és a szü le tés től fog va fenn -
ál ló tes ti vagy ér tel mi fo gya té kos -
ság ról gon dol kod tak így. Úgy vél ték,
hogy az ilyen be te ge ken egye dül Is -
ten nek van ha tal ma se gí te ni. Emel -
lett el is mer ték az em ber ál tal vég -
zett ör dög űzés le he tő sé gét is, de ezt
ah hoz a fel té tel hez kö töt ték, hogy
az ör dög űzőt Is ten ha tal má nak kell
tá mo gat nia.  Ezért  azt  vizs gál ták,
hogy az ör dög űző bír hat ja-e Is ten
bi zal mát.  Er re  pe dig  az  éle te  és
nem  utol só sor ban  a  mó ze si  tör -
vény hez va ló vi szo nya alap ján pró -
bál tak kö vet kez tet ni. 
A fa ri ze u sok és az írás tu dók úgy

ítél ték, hogy Jé zus e két pró ba egyi -
két sem áll ja ki. Nem csak az ét ke zés
előt ti ri tu á lis kéz mo sást mu laszt ja el,
ha nem nyil ván va ló bű nö sök kel és po -
gá nyok kal ül egy asz tal hoz. De té te -
le sen is szem be be szél a tör vénnyel:
„Meg mon da tott a ré gi ek nek…, én
pe dig ezt mon dom nek tek…”Azon kí -
vül  a  szom ba ti  mun ka ti lal mat  is
pro vo ka tív  mó don  új ra  meg  új ra
meg sze gi. Így ar ra a kö vet kez te tés re
ju tot tak, hogy Jé zus nem él vez he ti Is -
ten ha tal má nak a tá mo ga tá sát. 
De ak kor ho gyan gyó gyít? Csak

egy le he tő ség ma radt: az ör dög fe je -
de lem, Bel ze bub ha tal má val. Jé zus
er re mond ja, hogy kép te len ség. Ha
az ör dög ön ma ga és a sa ját ér de kei
el len  for dul,  ak kor  meg ha son lott
ma gá val, és vé ge van ne ki is, meg a
bi ro dal má nak is. A zsi dók ab ban pe -

dig  meg egyez tek,  hogy  az  ör dög
bi ro dal má nak csak az Is ten or szá gá -
nak el jö ve te le fog vé get vet ni. Ezért
– fel té te lez ve, de meg nem en ged -
ve – még ha iga zuk vol na is Jé zus el -
len fe le i nek, a gyó gyí tá si cso dát min -
den kép pen úgy kel le ne ér té kel ni ük,
hogy az az Is ten or szá ga el jö ve te lé -
nek je le. 
Jé zus azon ban nem akar két sé get

hagy ni, hogy ki nek a ha tal má val űzi
ki az ör dö gö ket, ezért rög tön utá na
el mond ja a há zát vé del me ző erős em -
ber pél dá za tát. Az erős em ber – ez
eset ben az ör dög – vé di a bir to kát.
Ön ként nem en ged ki sem mit a ke -
zé ből, amit egy szer már meg ka pa rin -
tott. De ha egy ná la erő sebb ha ta lom
le győ zi és kény sze rí ti, ak kor el en ge -
di zsák má nyát. 
Eb ből min den ki nek ér te nie kel lett:

Jé zus nak ha tal ma van a sá tán fö lött.
A sá tán fö lött pe dig csak Is ten nek van
ha tal ma: a jel te hát, ame lyet Jé zus a
gyó gyí tás sal adott, azt je len ti, hogy
ő Is ten, és ahol ő meg je le nik, ott az
Is ten or szá ga je le nik meg. 
Jé zus  vi lá gos  be szé dé nek  el lent -

mond va még is min den idő ben vol -
tak és ma is van nak olyan ke resz té -
nyek, akik min den cso dá la tos gyó -
gyu lást  ele ve  az  ör dög  szem fény -
vesz tő had mű ve le té nek te kin te nek.
Pe dig Lu ther a tör té net Lu kács evan -
gé li u má ban ol vas ha tó  vál to za tá ról
pré di kál va ezt mond ja: 
„Szá munk ra elő ször is nagy vi gasz -

ta lás sal szol gál, hogy Urunk ki űzi az
ör dö göt, hi szen ez zel ér té sünk re ad -
ja, hogy az ör dög és an nak bi ro dal -
ma min de nes től az ő ural ma alatt áll.
De  meg tud juk  be lő le  azt  is,  hogy
ami kor  Urunk  test ben  élt  kö zöt -
tünk, csu pán el kezd te az ör dög űzés

mű vét, amely a ke resz té nyek kö zös -
sé gé ben az óta is foly ta tó dik, egé szen
a vég ső íté let nap já ig. Mert a Krisz -
tus ha gya té kát ké pe ző ke gyel mi esz -
kö zök – a ke reszt ség, az ol tá ri szent -
ség, az  ige, a  fel ol do zás és min den
egyéb, ami az ige hir de tés hez kap cso -
ló dik  –  az zal  a  cél lal  ren del tet tek,
hogy se gít sé gük kel az ör dög bi ro dal -
mát pusz tít suk, a lel ke ket ke zé ből ki -
ra gad juk, és őt ma gát az em be rek ből
ki űz zük. 
Hi szen meg van  ír va: Mi ként az

eső és a hó le hul lik az ég ből a szom -
ja zó föld re, és nem tér vissza anél kül,
hogy gyü möl csöt ne fa kasz ta na, ha -
nem ter mő vé és gyü möl csö ző vé te -
szi a föl det, úgy az én be szé dem is
gyü möl csöt hoz so kak szí vé ben (lásd
Ézs 55,10–11).
A Szent lé lek ugyan is min dig nyo -

mon kö ve ti az igét. Ál ta la vi lá gos sá -
got gyújt a szív ben, láng ra lob bant -
ja, meg tisz tít ja, és ez zel fel sza ba dít -
ja az ör dög zsar nok sá ga alól. A vi lág
per sze sem mit sem lát eb ből, mi vel
ami  tör té nik,  nem  kéz zel fog ha tó.
Így  volt  ez  már  ak kor  is,  ami kor
Krisz tus sze mé lye sen vit te vég hez az
ör dög űzést. De ezen nem kell meg -
üt köz nünk, hi szen a vi lág nem mél -
tó rá, hogy az is te ni erő nek akár csak
egy szik rá ját meg lás sa. Ezért a vi lág
ma rad jon csak vak! Gya láz za, gú nyol -
ja és ká ro mol ja Krisz tust ez után is,
mint ahogy azt a ma fel ol va sott tör -
té net ben is te szi. Mi azon ban, akik
hall gat juk és el fo gad juk az igét, lás -
suk meg és ért sük meg: Is ten ne künk
ha tal mat adott ar ra, hogy itt a föl dön
szün te le nül  ör dö gö ket  űz zünk  ki,
sőt pa ran csunk is van rá, hogy ezt te -
gyük. Nagy vi gasz ta lás ez a mi szí -
vünk nek! (…) 

Az ör dög űzés mun ká já nak te hát
min dig fenn kell ma rad nia a ke resz -
té nyek kö zös sé gé ben. Az iga zi egy -
ház ezért min dig had ban áll az ősi kí -
gyó val,  és  tel jes  ere jé vel  küzd  és
har col  az  ör dög  bi ro dal ma  el len,
mi ként Krisz tus is tet te. De még túl
is szár nyal ja őt, mi ként Já nos sze rint
Krisz tus ma ga mond ja: »Bi zony, bi -
zony, mon dom nék tek: aki hisz én ben -
nem, azo kat a cse le ke de te ket, ame lye -
ket én te szek, szin tén meg te szi, sőt
ezek nél na gyob ba kat is tesz. Mert én
az Atyá hoz me gyek…« (Jn 14,12) (…)
Mind emel lett Krisz tus cso da tet te

ar ra is int min ket, hogy Is ten igé jét
és a szent sé ge ket ne ki csi nyel jük le,
és gú nyo lód va se be szél jünk ró luk,
mint  ahogy  az  a  vi lág  böl cse i nek
kö re i ben szo kás. Mert va ló ban igaz,
hogy ami a szent sé gek ből szem mel
lát ha tó,  az  csu pán  egy sze rű,  kül -
sőd le ges cse lek mény. Ha son ló kép pen
kül sőd le ges az ige is, ame lyet fü lünk -
kel hal lunk és a Szent írás ból fel ol va -
sunk. Ma guk a ke resz té nyek is lát ha -
tó  test ben  élő  em be rek.  De  et től
még sem mi kép pen sem lesz he lyén -
va ló, ha le ki csi nyel jük vagy meg vet -
jük őket. 
Mi ért? Mert ha bár ki a ke resz té -

nyek  kö zül  he lye sen  él  az  igé vel,
olyan erő vel ren del ke zik, amely le -
győ zi az ör dö göt. Olyan ha ta lom mal
bír, amely elől e vi lág fe je del me me -
ne kül ni kény te len, mert nem áll hat
meg ve le szem ben.”
Lu ther te hát az igé hez és a Krisz -

tus ál tal ren delt szent sé gek hez kö ti az
ör dög űzést. Ahol vi szont ezek hi á -
nyoz nak, ott gya nú per rel él az ör dög -
űző vel, il let ve gyó gyí tó val szem ben. 
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Krisz tus né pe szá má ra ki emel ke dő
ün ne pi al ka lom min den  ta lál ko zás
Urá val,  Meg vál tó já val,  mely re  fel
kell ké szül ni, me lyen az em ber „dísz -
be  öl tö zött  szív vel”  je le nik  meg.
Ezért igyek szünk hét ről hét re gon do -
san elő ké szí te ni is ten tisz te le te in ket
– me lyek a Li tur gi kus könyv ének ver -
ses rend jét kö ve tik – Veszp rém ben,
Ba la ton al má di ban és ha von ta egy szer
Ba la ton fűz főn.
Egy-egy is ten tisz te let már jó val az

ün nep előtt el kez dő dik. Idő ről idő -
re  egy  fel ol va só lis tát  adunk  köz re,
ezen gyü le ke ze tünk ige ol va sás ra vál -
lal ko zó tag jai be je löl he tik ma gu kat
egy-egy va sár nap ra. Ami kor az tán el -
jön az ün nep, a gyü le ke zet lel ké szei
és a két fel ol va só – hi szen a fa kul ta -
tív  lek ci ót  is min dig  fel ol vas suk  –
együtt vo nul nak be or go na szó mel -
lett az is ten tisz te let re. A gyü le ke zet
pe dig át éli, hogy az ige „meg szó lal”,
hogy az Úr is ten a kü lön bö ző em be -
ri hang szí ne ket, hang sú lyo zást, ha -
bi tust igé je meg szó la lá sá nak szol gá -
la tá ba ál lít ja.
Az elő ké szí tés ré sze az ének vá lasz -

tás is. Min dig fi gye lem be vesszük a
gra du ál ének- és a he ti é nek-ja vas la -
to kat. Leg több eset ben eze ket hasz -
nál juk is, és egy re több ször vá lasz -
tunk az ige hir de tés után – a Jé zus, a
te be szé ded he lyett – egy tar tal mi lag
oda il lő éne ket. Hang súlyt he lye zünk
a li tur gi kus dal la mok vál ta ko zá sá ra
is.  Meg je le né se  óta  hasz nál juk  a

Gyü le ke ze ti li tur gi kus köny vet, ta nul -
juk az eset leg még nem is mert dal -
la mo kat.
Az elő ké szü le tek ben ter mé sze te -

sen a leg fon to sabb az ige hir de tés re
ké szü lés. A gyü le ke zet két lel ké sze
fel vált va vég zi az ige hir de tői szol gá -
la tot. Tart juk ma gun kat a pe rikó pa -
rend hez,  és  sze ret jük  hasz nál ni,
mert min den va sár na pot – a hoz zá
vá lasz tott éne kek kel együtt – egye -
di vé, meg is mé tel he tet len né és pó tol -
ha tat lan ná tesz. Hasz ná la ta azt hir -
de ti, hogy most van az al ka lom a ta -
lál ko zás ra. Nem a múlt ko ri is mét -
lő dik, ha nem az Is ten új al kal mat te -
rem tett. 
Az ige hir de tés re ké szü lést gyü le -

ke ze ti és is ten tisz te le ti szol gá la tunk
köz pon ti fel ada tá nak te kint jük. Min -
dig el vé gez zük a  tex tus exe gé zi sét,
egy-egy ér tel me zen dő szót, ki fe je zést
meg né zünk a hé ber/gö rög szö veg -
ben, ke re sünk az igé hez ma gya rá za -
to kat, be le he lyez zük az ün nep kon -
tex tu sá ba, és kér jük Is ten Szent lel két,
hogy ad ja meg az ige tisz ta mon da -
ni va ló ját itt és most. Mert hisszük és
vall juk  Lu ther rel együtt,  hogy  a
Szent lé lek Úr is ten a tisz tán hir de tett
igé hez kö ti mű kö dé sét – és mi nem
sze ret nénk az ő mun ká já nak aka dá -
lyá vá vál ni.
Az is ten tisz te let elő ké szí té sé ben

se gít sé get is ka punk. Sok test vér vál -
lal ma gá ra fel ada tot: más-más fe lel
az ol tá ron le vő vi rá go kért, gyújt ja

meg a gyer tyá kat, te szi ki a pa dok -
ra a Gyü le ke ze ti li tur gi kus köny ve -
ket, fi gyel té len a fű tés re, nyá ron az
aj tók és ab la kok nyi tá sá ra. Van se -
gít sé günk ah hoz is, hogy a ke resz -
te lés és az úr va cso ra ékes rend ben
tör tén jen. 
Az is ten tisz te let há rom hely szí ne

kü lön bö ző ka rak tert hor doz. Bár az
is ten tisz te let  rend je  min de nütt
ugyan az,  Veszp rém ben,  az  anya -
gyü le ke zet ben az ün ne pé lyes ség, a
fé nyes ség do mi nál, Fűz főn, a szór -
vány ban – ahol az is ten tisz te le tet lel -
kes test vé rünk ebéd lő jé ben tart juk
– a csa lá di as ság. Az al má di le ány -
gyü le ke ze ti is ten tisz te le tet pe dig a
ben ső sé ges ség,  a  kis  gyü le ke zet
„min den ki is mer min den kit, ezért
min den ki sze re tet tel for dul a má sik
fe lé”  lel kü le te  ha tá roz za meg.  Ide
nyá ri idő szak ban gyak ran be tér nek
nya ra lók, té li idő szak ban vi szont –
a dél utá ni kez dés mi att – már ránk
sö té te dik az is ten tisz te let vé gé re.
Veszp ré mi  is ten tisz te le te in ken

gyü le ke ze tünk fel ügye lő je és má sod -
fel ügye lő je fel vált va vég zi a hir de tés
szol gá la tát.  Na gyobb  ün ne pe ken,
va la mint ad ven ti és böj ti idő szak ban
egy szer-egy szer gyü le ke ze tünk ka -
ma ra kó ru sa vagy gos pel kó ru sa éne -
kel. Ilyen kor a temp lom ba be lé pőt
már ének- és or go na szó fo gad ja.
A lel ké szek li tur gi kus öl tö zet nek

ma még leg több ször a Lu ther-ka bá -
tot hasz nál ják stó lá val, de egy-egy kü -
lön le ges al kal mon – hús vét haj na li is -
ten tisz te let, kon fir má ció, ami kor a
kon fir man du sok  is  fe hér  ru há ban
van nak, es kü vő, óvo dai is ten tisz te let
– az al bát hasz nál ják.
Gyü le ke ze tünk ben a va sár na pi is -

ten tisz te le tek  ma guk ban  fog lal ják
az úr va cso rát is. Nagy öröm, hogy a
je len lé vők  szin te  tel jes  lét szám ban
jön nek az ol tár hoz – fon tos nak tart -
ják Krisz tus sza vát: „Ezt cse le ked jé -
tek az én em lé ke ze tem re” –, és ve szik
ma guk hoz hi tük táp lá lé ka ként Krisz -
tus tes tét és vé rét. Va sár na pon ként
ez öt ven-het ven em ber úr va cso rá zá -
sát je len ti.
Is ten tisz te le ti  éle tünk nek  jö vő -

ké pe  is  van.  Óvo dá sa ink nak,  hit -
tano sa ink nak  –  kor osz tá lyuk nak
meg fe le lő en  –  a  va sár na pi  gyer -
mek-is ten tisz te le te ken, az ovis- és az
is ko lai is ten tisz te le te ken ta nít gat juk
a  kü lön bö ző  li tur gi kus  for má kat,
szo ká so kat, a ke reszt ve tést, a vál ta -
ko zó zsol tár ol va sást, az éne kelt Mi -
atyán kot. Öröm mel  ta pasz tal juk,
hogy  gyer me ke ink  könnye dén  és
lel ke sen ta nul ják meg és hasz nál ják
eze ket. Krisz tus ta nít vá nya i hoz ez
így mél tó. Még ak kor is, ha a gyer -
mek kor ból  már  ki nőt tek,  mert
Krisz tus nak egy éle ten át ta nít vá nyai
va gyunk. 
Ün ne pe in ket sze ret nénk to vább

gaz da gí ta ni. Sze ret nénk, ha fel nőtt
gyü le ke ze ti  tag ja ink  is meg is mer -
ked né nek szá muk ra még is me ret len
li tur gi kus  for mák kal,  sze ret nénk,
ha  né me lyek ben  ta pasz ta la to kat
gyűj te né nek, és szí ve sen gya ko rol -
nák. Leg kö ze leb bi ter vünk egy zsol -
tá ro zó  kis  kö zös ség meg ala kí tá sa,
amely  ké pes sé  vál na  az  int ro i tus
ének lé sé re…
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Atalálkozásünnepe C anTaTe

„Má sod szor me di tál nod kell, nem -
csak szí ved mé lyén, ha nem min den
erőd del: foly ton hány ni-vet ni ma gad -
ban  mind  a  szó be li  ige hir de tést,
mind a könyv ben le írt igét, ol vas ni új -
ra meg új ra szor gos fi gye lem mel és
töp ren gés sel, hogy mit mond ben ne
a Szent lé lek. Óv lak at tól, hogy ön elé -
gült sé ged ben azt gon dold, hogy elég
volt  egy szer  vagy  két szer  ol vas ni,
hall gat ni, mon da ni, már is ala po san
meg ér tet ted az egé szet. Így ugyan is
so ha nem vá lik sen ki ből jó teo ló gus.
Olyan lesz, mint a meg gon do lat lan
gyü mölcs: le hul lik, mi előtt akár fé -
lig meg ér ne. Vedd ezért szem ügy re
a fen ti zsol tárt (Zsolt 119), mint hir -
de ti Dá vid sza ka dat lan: éj jel-nap pal
sze ret ne be szél ni, töp ren ge ni, szó no -
kol ni, da lol ni, hall gat ni és ol vas ni –
nem más ról, mint csak is Is ten igé jé -
ről és pa ran cso la ta i ról. Is ten ugyan -
is nem ad ja ne ked Szent lel két sza vak -
ba ön tött igé je nél kül: eh hez tartsd
ma gad. Nemhi á ba pa ran csol ta, hogy
sza vak ba fog lal va le ír ják, hir des sék,
ol vas sák,  hall gas sák,  éne kel jék,  el -
mond ják stb.” 

d Lu ther Már ton: Né met elő szó
(Csep re gi Zol tán for dí tá sa)

se Mper refOr M anda

b Azújmunkaévkezdeténfolytatjukgyülekezeteinkistentiszteletiéle-
ténekbemutatását.Esorozatsegítségévelmegismerhetjükegyházunk
sokszínűgyakorlatát.MaiírásunkkalVeszprémbelátogatunk.

Az ige hir de tést kö ve tő en Gáncs Pé -
ter el nök-püs pök be ik tat ta szol gá la -
tá ba Lász ló La jos Ger gely be osz tott
lel készt (képünkön). A két év re szó -
ló be osz tott lel ké szi meg bí za tás alatt
Solt vad kert ről Ho mo ki Pál se gí ti az
új lel kész mun ká ját.

Az ik ta tás után a püs pök meg ál -
dot ta  a  meg szé pült  lel kész la kást,
majd a kö szön tők kö vet kez tek. A Dé li
Evan gé li kus Egy ház ke rü let ne vé ben
Ra dos né Len gyel An na ke rü le ti fel -
ügye lő kö szön töt te a szol gá lat ba ál -
ló lel készt és gyü le ke ze tét. Őt Ho mo -
ki Pál és Sző ke-Tóth Mi hály, Bó csa
köz ség  pol gár mes te re,  va la mint  a
lel kész la kás fel újí tá sát is vég ző Vi da
György bó csai fel ügye lő kö vet te a kö -
szön tők so rá ban. 

g Kép és szö veg: Kiss Ta más

A fris sen új já ala kult gyü le ke zet éle -
té ről az aláb bi hon la pon tá jé ko zód -
hat nak ol va só ink: 
bo csa i evan ge li ku sok.blog spot.hu

Isten
országának
örömhíre

f Folytatás az 1. oldalról
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2003. szep tem ber 6-án in dul tam a
bé kés csa bai  Nagy temp lom  ol tá rá -
tól  a  dé li  egy ház ke rü let  püs pö ki
szol gá la tá ba. Az év for du ló al kal mat
kí nál ön vizs gá lat ra, mér leg ké szí tés -
re, vissza- és elő re te kin tés re. Ez zel a
le he tő ség gel sze ret nék most él ni az
Ég tá jo ló ro vat ha sáb ja in is.
Örü lök,  hogy  –  Deo  vo len te  –

szep tem ber 1-jén, va sár nap dél előtt
a Nagy temp lom  ol tá rá nál  ad ha tok
há lát Is ten nek egy év ti ze den át meg -
ta pasz talt hor do zó sze re te té ért. Dél -
után pe dig ugyan ott az ün ne pé lyes
tan év nyi tó  is ten tisz te let  ke re té ben
áld ha tom  meg  az  új  evan gé li kus
óvo da  és  ál ta lá nos  is ko la  épü le tét.
En nél szebb aján dé kot nem is ál mod -
hat tam vol na a ti ze dik év for du ló ra,
hi szen ily mó don ki tel je se dik a bé kés -
csa bai ok ta tá si, ne ve lé si há ló zat im -
már az óvo dá tól az ál ta lá nos és kö -
zép is ko lán ke resz tül a kol lé gi u mig.
Akár be szé des szim bó lum ként is

ér tel mez he tem, hogy püs pö ki szol -
gá la tom nyi tá nya egy be esik a tan év -
kez det tel. Meg vá lasz tott, de még be
nem ik ta tott püs pök ként is el ső al ka -
lom mal az oros há zi és bé kés csa bai
tan év nyi tón  szol gál hat tam  2003-
ban. Re mé lem, sen kit sem bot rán -
koz ta tok meg, ha le írom: a püs pö ki
ke reszt ben még ma, tíz év után is ott
lá tom a T be tűt. Igen, ma is ta nu ló
ve ze tő va gyok, bib li ku sab ban fo gal -

maz va: ta nít vány, és nem is sze ret nék
több len ni…
Ta nít vány va gyok, aki re mény te li

iz ga lom mal  ké szül  az  új  tan év re.
Va jon mi lyen új tan tár gya kat, fel ada -
to kat, ki hí vá so kat, vizs gá kat tar to gat
szá mom ra a Mes ter a 11. osz tály ban?
Könnyebb lesz ez az év, mint az elő -
ző volt? Kik kel ta nul ha tok együtt a
2013/2014-es tan év ben?
Örü lök, hogy új ta nít vány tár sak is

be áll nak a szol gá lat ba. Sőt mi több,
leg szebb püs pö ki fel adat ként én ma -
gam or di nál hat tam őket  az  el múlt
nyá ron. So kat el árul a mai egy há zi
hely zet ben a pri o ri tá sok ról, hogy a
dé len most in du ló há rom új szol ga -
társ ból ket tő is ko la lel kész ként kez -
di mun ká ját, egyi kük ép pen Bé kés -
csa bán. Ta valy pe dig a négy ből há -
rom kez dett is ko la lel kész ként…
Tu dom, ez nem fel tét le nül a leg -

jobb hír. Sőt akár ar ról is ír hat nék,
hogy  mek ko ra  koc ká zat  kez dő ket
mély víz be dob ni. Há la Is ten nek, a ta -
va lyi ak jól helyt áll tak, és az idén in -
du ló kat sem fog juk ma guk ra hagy ni
a ke mény te re pen. 
Iz gal ma san  szép,  de  ugyan ak kor

na gyon ne héz fel adat az is ko la lel ké -
szi szol gá lat. Nem cso da, hogy „hi ány -
cikk”, ke re sett kincs lett egy há zunk ban
az is ko la lel kész. Fel ké szí té sük re, to -
vább kép zé sük re, hi va tás gon do zá suk -
ra fo ko zot tan oda kel le ne fi gyel nünk

a teo ló gi án épp úgy, mint egy ház ke rü -
le ti és or szá gos szin ten.
Eköz ben ügyel nünk kell ar ra is, ne -

hogy  gyü le ke ze ti  lel ké sze ink  má -
sod ran gú nak érez zék ma gu kat. Ne
fe led jük: az egy ház – im már két év -
ez re de – el ső ren den gyü le ke ze te i ben
él! Ugyan ak kor ko moly misszi ói szol -
gá la tot vé gez he tünk ok ta tá si, ne ve -
lé si és dia kó ni ai in téz mé nye ink ben is.
Vé tek  len ne  ki ját sza ni  egy más sal
szem ben a gyü le ke ze tek és in téz mé -
nyek, il let ve lel ké sze ik fon tos sá gát.
Mind egyik  te rü le ten  va ló ban  jó

pász to rok ra van szük ség. Nem vé let -
le nül fog lal koz tunk az el múlt hé ten
a pász to ri hi va tás mai ér tel me zé sé -
vel a Rév fü lö pön tar tott ma gyar–svéd
lel kész kon fe ren ci án is. 
Már püs pö ki szék fog la lóm ban pri -

o ri tást ad tam a pász to ri szol gá lat nak:
„El ső ren den a lel ki pász to rok pász -
to ra sze ret nék len ni. Mi ért? A vá lasz
egy sze rű:  ha  a  pász to rok nak  nin -
csen pász to ra, előbb-utóbb a nyá jak
is pász tor nél kül ma rad nak, és el szé -
led nek.  Spi ri tu á li san  éhes,  rosszul
táp lált pász to rok nem tud nak le gel -
tet ni. Gon do zat lan pász to rok al kal -
mat la nok  má sok  gon do zá sá ra.
Agyon ter helt pász to rok kép te le nek
má sok ter hét fel ven ni.”
Va jon si ke rült-e elő re lép ni ezen a

te rü le ten  2003  óta?  Er ről  iga zán
pász tor tár sa im hi va tot tak nyi lat koz -

ni… A Bé kés csa bán kéz be vett pász -
tor bot most is itt van az iro dám ban,
meg fe le lő  for ga tá sá ban  bi zonnyal
akad még bő ven ta nul ni va lóm.
Már be kö szön tő ige hir de té sem ben

el ját szot tam a kép pel, mely sze rint a
fel tá ma dott  Úr  a  Ti bé ri ás-ten ger
part ján  a  ha lász  Pé ter ből  pász tor
Pé tert  akar  for mál ni:  „Le gel tesd…,
őrizd az én ju ha i mat!” (Jn 21,15–16)
Most kez dek rá jön ni, hogy a jé zu si
sor rend nem vé let len: csak azt bíz za
rám a Fő pász tor, akit kész va gyok le -
gel tet ni. Őszin te bűn bá nat tal kér de -
zem:  va jon  hány szor  si ke rült  friss
lege lő re és tisz ta for rás hoz ve zet nem
a re ám bí zot ta kat az el múlt tíz év ben? 
A Mes ter sza vá ra ha lász ból pász -

tor rá for má lód ni nem csu pán fog lal -
ko zás vál tást, pá lya mó do sí tást je lent,
ha nem ra di ká lis szem lé let vál tást is,
ha úgy tet szik, iga zi meg té rést. A ha -
lász a ha lak ra csu pán el ej ten dő zsák -
mány ként, táp lá lék ként te kint. Nincs
ve lük sem mi lyen sze mé lyes kap cso -
la ta, nincs ér zel mi kö tő dés, kom mu -
ni ká ció. A hor gász a par ton, a ha lász
a csó nak ban, a ha lak pe dig a víz ben,
míg ho rog gal, há ló val ki nem ra gad -
ják őket él te tő kö ze gük ből…
A pász tor vi szont egyen ként, sze -

mély sze rint, név sze rint is me ri nyá -
ját. Ha úgy adó dik, éne kel, mu zsi kál
ne kik.  Ha  kell,  be szél  hoz zá juk,
kom mu ni kál, sors- és élet kö zös sé get

vál lal ve lük. Ta lán ép pen ezen a te -
rü le ten  van  a  leg több  ta nul ni va -
lónk, ta nul ni va lóm az új tan év ben a
Jó Pász tor tól.
Ezért kö nyö rög jünk most, a tan év

kez de tén a kom mu ni ká ció, a kom m -
unió és a pász to ri sze re tet Lel ké ért az
ősi la tin fo hász sza va i val: „Ve ni, crea -
tor spi ri tus, pas ce pas tor em, duc
ducem, da da tu ro, ape ri aper tu ro,
emit tis spi ri tum Tuum, et cre a bun -
tur, et re no va bis fa ci em ter rae.” (Jöjj,
te rem tő  Szent lé lek,  pász to rold  a
pász tort, ve zesd a ve ze tőt, adj az ad -
ni ké szü lő nek, szólj a meg szó la ló hoz,
áraszd ki Lel ke det, és élet tá mad, és
meg újí tod a föld szí nét.)

„Venisancte”atizenegyediktanévküszöbén é gTájOló

Gáncs Péter püspök
Déli Egyházkerület

b Újlelkészükbeiktatásátésafelújí-
tottparókiaszentelésétünnepel-
teaugusztus25-én,vasárnapdél-
utánaNagykanizsaésKörnyéke
TársultEvangélikusEgyházköz-
ség.AgyülekezetterületeSandés
Patcsatlakozásávalmegnöveke-
dett,ígyMa ko vicz ky Gyu la sze-
mélyében szükségessé vált egy
másodiklelkészalkalmazása,aki
mostantólmegosztjaafeladatokat
De me Dá vid igazgatólelkésszel.

Az ün ne pi úr va cso rás is ten tisz te le -
ten Sze me rei Já nos, a Nyu ga ti (Du -
nán tú li) Egy ház ke rü let püs pö ke hir -
det te  Is ten  igé jét, majd Smi dé li usz
Zol tán so mogy-za lai es pe res ik tat ta
be hi va ta lá ba az új kol lé gát. A temp -
lo mot meg töl töt ték a he lyi és kör -
nyék be li hí vek, il let ve a sze ge di gyü -
le ke zet ből ér ke zett ven dé gek.
Mt 7,24–27 alap ján tar tott pré di -

ká ci ó já ban  a  püs pök  ar ról  be szélt,

hogy a ránk bí zott jó hír az, ami biz -
tos ala pot je lent het az em be ri élet -
nek. „Van le he tő sé ged, hogy okos em -

ber ként élj. Épít hetsz Jé zus ra, aki a
kő szik la” – mond ta Sze me rei Já nos.
Ma ko vicz ky Gyu la (képünkön) vá -

lasz tott igé je, Jn 1,1 alap ján elő ször em -
lé ke ket  idé zett  fel  ige hir de té sé ben.
Szólt a ME VISZ (Ma gyar or szá gi Evan -
gé li kus If jú sá gi Szö vet ség) Bár ká ban
vég zett  mun ká já nak  kez de te i ről,  a
teo ló gi ai ta nul má nyok fe lé va ló in du -
lá sá ról, sze ge di lel ké szi szol gá la tá nak
éve i ről, majd Nagy ka ni zsá ra ke rü lé sé -
ről is. Hang sú lyoz ta: a kez det min dig
Is ten nél van. „Amit mi kez det nek ne -
ve zünk, az va ló já ban csak re zo nan cia
– fo gal ma zott. – Át vett rez gés, egy hú -
ron pen dü lés Is ten szán dé ká val.”
So kan kö szön töt ték az újon nan be -

ik ta tott lel készt az al kal mat kö ve tő köz -
gyű lé sen.  Meg szó lalt  töb bek  kö zött
Smi dé li usz Zol tán es pe res és dr. Há -
ri Ti bor egy ház me gyei fel ügye lő. Dr.

Fó nyad Pál, az oszt rák Mar tin Lu ther
Bund el nö ke  csa lád já nak üd vöz le tét
hoz ta, és – cuk rász déd ap já ra em lé kez -
tet ve – ar ra biz tat ta Gyu lát, hogy Is ten
igé jé vel éde sít se a kö zös ség tag ja i nak
éle tét. A he lyi ek ré szé ről ének kel kö -
szön tött a ka ni zsai al kal mi kó rus, jó kí -
ván sá ga it mond ta el Cse res nyés Pé ter,
a vá ros pol gár mes te re, De mé né Smi -
dé li usz Ka ta linnyu gal ma zott lel kész,

a  rész gyü le ke ze tek  fel ügye lői,  va la -
mint a ka to li kus és re for má tus egy ház -
köz ség kép vi se lői is. A sze ge di ek ne vé -
ben dr. Mes ter há zy Ákosmá sod fel ügye -
lő bú csú zott Ma ko vicz ky Gyu lá tól.
A  köz gyű lés  vé gez té vel  Smi dé li -

usz Zol tán es pe res fel szen tel te a fel újí -
tott pa ró kia épü le tet (alsó képünkön).
Azt kí ván ta az új lel kész nek és csa lád -
já nak, hogy fi zi kai és lel ki ott hon és tá -
masz pont  le hes sen  szá muk ra  ez  a
ház. Az ün nep ség a gyü le ke ze ti te rem -
ben tar tott sze re tet ven dég ség gel zá rult.

g Adá mi Má ria

LelkésziktatásNagykanizsán…

b A nyolcvanöt éves kelenföldi
templom tizennyolcadik lelké-
szétáldottamegegy-egybibliai
igévelharminchat szolgatárs.A
gyülekezetközgyűléseáltaljúni-
usközepénparókuslelkésznekvá-
lasztottGáncs Ta mást augusz-
tus25-énesperese,Ben ce Im re ik-
tattahivatalába.

A kö zel 3000 evan gé li kust szám lá ló bu -
dai ke rü let ben „1200 cí met is me rő” gyü -
le ke zet szív ből éne kel het te va sár nap dél -
után az imád sá got: „Urunk, a rop pant,
ért ve tés re nézz: / A mun ka sok, a mun -
kás oly ke vés!” (EÉK 467,2) 
Ige hir de té sé ben dr. Fa bi ny Ta más,

az Észa ki Evan gé li kus Egy ház ke rü let
püs pö ke Pál apos tol ko rinthu si ak hoz
írt üze ne tét idéz te: „…az sem szá mít,
aki ül tet, az sem, aki ön töz, ha nem csak
Is ten, aki a nö ve ke dést ad ja.” (1Kor 3,7) 
Az igei út ra va ló ban egy Ezó pus-fa -

bu lát idé zett fel a püs pök: a ve sze ke -
dő gyer me ke ket édes ap juk ar ra kér te,
hogy mind egyi kük hoz zon egy vesszőt.
Mi u tán a gye re kek a vessző ket össze -
kö töz ték, ar ra buz dí tot ta őket, hogy
tör jék ket té a kö te get. A si ker te len pró -
bál ko zás után az édes apa egye sé vel ki -

vet te a vessző ket, és a sze mük lát tá ra
könnye dén el tör te őket. 
Ha Is ten mun ka tár sai egy alap ra épí -

te nek,  aho gyan  azt  a  több lel ké szes
gyü le ke zet tör té ne té ben már sok szor
meg él het ték az itt élő evan gé li ku sok,
ak kor  le győz he tet le nek  vagy tok  –
hang zott a ta nul ság. Az egy ház ke rü let
ve ze tő jé nek  szá já ból  alá zat ra  int ve,
lé lek ben föl te kint ve hall hat tuk az imád -
sá gos mon da to kat: „Ti ed a ke len föl di
gyü le ke zet, Is te nünk. Nem a lel ké szé,
nem a pres bi te re ké, fel ügye lőé, püs pö -
ké. Ti ed, Is te nünk.”
A bu dai ol dal egyik leg erő sebb egy -

ház köz sé gé nek új pa ró kus lel ké sze ige -
hir de té sét a tő le meg szo kott és so kak
ál tal meg sze re tett, for ma bon tó stí lus -
ban mond ta Jn 20,24 alap ján, amely ben
a fel tá ma dott Jé zus je le nik meg a zárt
aj tók mö gött meg hú zó dó ta nít vá nyok -
nak. Nem el tá vo lod va az evan gé li um
üze ne té től, Gáncs Ta más egyik hob bi -
já ról is tu do mást sze rez het tek hall ga -
tói: hű tő mág ne se ket gyűjt. E gyűj te -
mény egyik leg újabb szer ze mé nye az
egy ko ri ber li ni fal da rab ká ja. „Hi szek a
fa lak le bon tá sá nak szük sé ges sé gé ben…,

kü lö nö sen a kö zös sé ge ket, Is tent és em -
bert, em bert és em bert el vá lasz tó fa la -
ké ban, mert azok a bá be li fal kö ve i ből
van nak – fo gal ma zott az ige hir de tő. –
Ha eze ket le rom bol juk, ért he tőbb lesz,
mi az Is ten aka ra ta” – ad ta meg pa ró -
kusi szol gá la tá nak alap hang ját. 
A be öl tö zött lel ké szek kö zött édes -

apa ként fog lalt he lyet Gáncs Pé ter el -
nök-püs pök, aki től el ső szü lött fia egy

Lu ther-ka bát zsebé ben is el fé rő fo ci -
lab dát ka pott. A XI. ke rü let ben „11-es
hely zet ben”  van  ná lad  a  lab da:  az
evan gé li u mot a há ló ba kell jut tat nod,
mert itt is ez a cél. Ne hagyd ki ezt a
zic cert! – tet te ért he tő vé atyai ál dás -
kí vá ná sát a fo cit is ked ve lő és mű ve -
lő fi á nak a püs pök.
Ben ce Im re tá lat és kan csót adott át

Gáncs Ta más nak, amely a  láb mo sás
tör té ne té ben meg is mert jé zu si alá zat -
ra em lé kez tet he ti a Bu dai Egy ház me -
gye leg újabb lel ké szét. Az ün ne pi is ten -
tisz te let meg ha tá ro zó ré sze volt az es -
pe res test vé re, Ben ce Gá bor ál tal ve ze -
tett gyü le ke ze ti ének- és ze ne kar több -
ször  fel csen dü lő,  igé nyes mu zsi ká ja. 
„Nagy ki hí vás a ke len föl di gyü le ke -

zet ben szol gál ni” – kezd te kö szön tő -
jét a há zi gaz da ként je len lé vő Blázy
Ár pád, aki  a  re mény tel jes  együtt
mun kál ko dást em lít ve üd vö zöl te Ta -
más családját is.

g Hor váth-HE gyi Oli vér

Gáncs Ta más ige hir de té se „Fal bon -
tás hoz so ra ko zó!” cím mel ol vas ha tó
az Evan gé li kus.hu hír por tá lon.

…ésKelenföldön Gáncs Ta más az  Evan gé li kus
Hit tu do má nyi  Egye tem  (EHE)
teo ló gus-lel kész  sza kán  2006-
ban szer zett dip lo mát. Ez év jú -
ni us 18-án or di nál ták a De ák té -
ri evan gé li kus temp lom ban. 2006
és 2008 kö zött Deb re cen ben a
gyü le ke zet be osz tott lel ké sze és
egye te mi lel kész, 2008 au gusz tu -
sá tól két éven ke resz tül a Du na -
ha rasz ti Evan gé li kus Egy ház köz -
ség be osz tott lel ké sze. 2008. ok -
tó ber 1-jén tesz si ke res pa ró ku -
si vizs gát, majd fel vé telt nyer az
EHE há rom éves dok to ri kép zé -
sé re.  A  Von  Fuchs  Ala pít vány
ame ri kai ösz tön dí já val  a  2010/
2011-es aka dé mi ai év ben a chi -
ca gói Lu the ran Scho ol of Theo -
logyn sze rez MA-dip lo mát. Ha -
za té ré se után a Bu da pes ti Evan -
gé li kus  Egye te mi  Gyü le ke zet
lel ké sze, múlt év au gusz tu sá tól
a Bu da pest-Ke len föl di Evan gé -
li kus  Egy ház köz ség  be osz tott
lel ké sze. 2008-ban kö tött há zas -
sá got. Fe le sé ge, dr. Ba csa And -
rea jo gász,  fi uk,  Má té ta valy
de cem ber ben szü le tett.
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b Ökumenikusistentiszteletettar-
tottakazaugusztus20-iállamiün-
nepelőestéjénBudapesten,aSzi-
lágyiDezsőtérireformátustemp-
lomban. Az ünnepi liturgiában
közreműködött–többekközött–
aMagyarországiEgyházakÖku-
menikusTanácsának(MEÖT)el-
nöke,Ste in bach Jó zsef református
püspök,Er dő Pé ter bíboroskép-
viseletébenSzé kely Já nos segéd-
püspök, továbbáGáncs Pé ter, a
MagyarországiEvangélikusEgy-
házelnök-püspöke.

A ME ÖT ál tal  szer ve zett  al kal mon
ige hir de té sé ben Gáncs Pé ter ki emel -
te: Jé zus mennyei pers pek tí vát nyi tott
meg ta nít vá nyai előtt, ami kor imád -
koz ni  ta ní tot ta  őket  a Mi atyánk ra.
Úgy fo gal ma zott: ez zel az imád ság gal
Is ten „be emel te” a hí vő ket a mennyei
csa lád ba, a Mi atyánk kal „azt a fel ső
szá lat kap ják meg, amely meg tart, és
Jé zus hoz kap csol ja” az em be re ket.

Gáncs  Pé ter  rá mu ta tott:  min den
hí vő test vé re egy más nak, mert kö zös
mennyei Aty juk van, aki től azért kell a
min den na pi  ke nye ret  és  bűn bo csá -
na tot kér ni, mert „övé az or szág, a ha -
ta lom és a di cső ség”. Ez utób bi há rom
ki té tel  a  „zá ró pe csét je”  a Mi atyánk
imád ság nak,  ez zel  kap  in dok lást,
hogy  mi ért  kell  min dent  Is ten től
kér ni – je gyez te meg.
Az  evan gé li kus  el nök-püs pök

hang sú lyoz ta: I. Szent Ist ván ki rály az -
ál tal lett naggyá, hogy Ma gyar or szá -
got nem föl di vagy egy há zi nagy sá gok
ke zé be tet te le, ha nem Szűz Má ri án
ke resz tül Is ten nek aján lot ta. Ar ról is
be szélt, hogy azok tud tak a ma gyar
nép nek a ja vá ra ten ni, akik tud ták azt
a tit kot, hogy nem az övék ez az or -
szág; és azok tet ték tönk re az or szá -
got a tör té ne lem so rán, akik azt hit -
ték, hogy az övék.
A ren dez vény vé gén Ste in bach Jó -

zsef meg ál dot ta az új ke nye ret, ame -
lyet  a  részt ve vők  kö zött  osz tot tak
szét, Tarr Zol tán, a Ma gyar or szá gi Re -
for má tus  Egy ház  Zsi na tá nak  ta ná -

cso sa pe dig zá ró imád sá got mon dott.
Vé gül az egy há zi ve ze tők ál dást mond -
tak a gyü le ke zet re és a nem zet re.
A szer tar tá son meg je lent má sok

mel lett Höl vé nyi György, az Em be ri
Erő for rá sok Mi nisz té ri u má nak egy -
há zi, nem ze ti sé gi és ci vil tár sa dal mi
kap cso la to kért fe le lős ál lam tit ká ra,

Prőh le Ger gely he lyet tes kül ügyi ál -
lam tit kár, az evan gé li kus egy ház or -
szá gos  fel ügye lő je,  va la mint Ré pás
Zsu zsan na nem zet po li ti ká ért fe le lős
he lyet tes ál lam tit kár.

d MTI
Az Együtt az or szág 2013ün nep ség so -
ro zat  ke re té ben  au gusz tus  20-án
öku me ni kus ke nyér ál dás volt a bu -
dai Clark Ádám té ren a Nép mű vé -
szeti Egye sü le tek Szö vet sé gé nek és
a  Ven dég ség ben Ma gyar or szá gon
ren dez vény so ro zat részt ve vő i nek je -
len lé té ben. Az öku me ni kus ke nyér ál -
dás szol gá la tát Ben ce Im re bu da vá ri
es pe res-lel kész vé gez te, ün ne pi be szé -
det Nagy Gá bor Ta más, a bu da vá ri
ön kor mány zat pol gár mes te re mon -
dott. Köz re mű kö dött Be recz And rás
nép dal éne kes-me se mon dó, va la mint
a  ba gi  és  a  zen gő vár ko nyi  ha gyo -
mány őr ző együt tes.

d For rás: evan ge li kus.hu

Augusztus20.azökumenéjegyében

Au gusz tus 20. al kal má ból a Ma -
gyar  Ér dem rend  kö zép ke reszt je
pol gá ri ta go zat ki tün te tést kap ta a
fel nö vek vő nem ze dé kek ér de ké ben
vég zett több év ti ze des sok ol da lú
mun kás sá ga  el is me ré se ként  Le -
ven te Pé ter Já szai Ma ri-dí jas szín -
mű vész,  ren de ző,  a  nyír egy há zi
Bes se nyei György Ta nár kép ző Fő -
is ko lán az Evan gé li kus Hit tu do má -
nyi Egye tem hit ta nár kép ző ta go -
za tá nak meg hí vott ta ná ra.

 e 2013. szeptember 1.  Evangélikus ÉletkErEsztutak

Va sár nap  dél után  a  tá bor la kók  a
pár hu za mo san  meg tar tott  pro tes -
táns úr va cso rai is ten tisz te le ten és ka -
to li kus szent mi sén vet tek részt, majd
egy har ma dik hely szí nen ta lál koz tak,
ahol kö zö sen hall gat ták Is ten igé jét
és ré sze sül tek ál dás ban. A zá ró igei
szol gá lat ban dr. Fa bi ny Ta más Mt
17,4 alap ján szólt a nyolc van tá bor -

törzs pél dás rend ben fel so ra ko zott,
majd a pá zsi ton he lyet fog la ló tag ja -
i hoz. Az evan gé li kus püs pök Jé zus
meg di cső ü lé sé nek  tör té ne té ből  ol -
vas ta fel Pé ter sza va it: „Uram, jó ne -
künk itt len nünk. Ha aka rod, ké szí -
tek itt há rom sát rat: egyet ne ked,
egyet Mó zes nek és egyet Il lés nek.”
A pré di ká ció Pé ter apos tol sze mé -

lyét – stíl sze rű en – egy cser ké szé hez
ha son lí tot ta.  Nem  csu pán  azért,
mert Pé ter sát rat akart épí te ni, ha -
nem mert szá mos más tu laj don sá ga
is eszünk be jut tat hat ja azt a „jó cser -
készt”, aki a cser kész tör vény tíz pont -
ját  lel ki is me re te sen  be tart ja.  Bár -
mennyi re is jó volt azon ban a ta nít -
vá nyok nak a he gyen (mi ként a nem -
ze ti nagy tá bor részt ve vő i nek is jó volt
egy hé tig Ócsán  len ni),  Is ten más,
örök haj lé kot ké szí tett az őt kö ve tők
szá má ra… 
A zá ró nap utol só moz za na ta ként

ké ső es te a zász ló bon tás is meg tör -
tént, hét főn pe dig a sát rak és tá bor -
he lyek bon tá sá val vált vég le ges sé a
bú csú.
Az evan gé li kus cser ké szet tel kap -

cso lat ban a szö vet ség el nö ke, Bu day
Bar na bás evan gé li kus es pe res-lel kész
el mond ta, hogy Bu da pes ten kí vül je -
len leg Kis kő rö sön és Győr ben mű -
köd nek lu the rá nus cser kész csa pa tok.
Már el in dult a szer vez ke dés a bony -
há di gim ná zi um ban, és re mény ség
sze rint fel ele ve nít he tő lesz az egy kor
Pé csett,  Solt vad ker ten  és  Óz don
mű kö dő cser kész élet is.
Jú li us 21-i szá má ban az Evan gé li -

kus Élet rész le te sen  fog lal ko zott  a
Ma gyar Cser kész szö vet ség tör té ne -
té vel. A jö vő szem pont já ból azon ban
alap ve tő fon tos sá gú, hogy az ér dek -
lő dő fi a ta lok ta lál ja nak is ma guk nak
csa pa tot. Eb ben pe dig a gyü le ke ze -
tek nek és az ok ta tá si in téz mé nyek nek
van (len ne) ki emel ke dő sze re pük.

g HÁ

Egységben–cserkészmódra

Szent Ist ván ki rály ün ne pe idén kü -
lö nös képp is több ré tű ün nep volt a
lé bé nyi evan gé li ku sok szá má ra. A he -
lyi  gyü le ke zet  a  218  év vel  ez előtti
temp lom szen te lés re  em lé ke zett,
meg ün ne pel ték, hogy  is mét  vá ro si
rang ra emel ke dett a nagy köz ség, és
részt  ve het tek  a  te le pü lés  fő te rén
ál ló, szé pen fel újí tott el ső vi lág há bo -
rús em lék mű meg ál dá sán.
Az ün nep ség so ro zat a temp lom -

szen te lés re em lé ke ző ün ne pi is ten -
tisz te let tel  vet te  kez de tét,  ahol  az
ige hir de tés  szol gá la tát  Lé bény  el ső
dísz pol gá ra, D. Sze bik Im re nyu gal -
ma zott püs pök vé gez te. Részt vett raj -
ta Gyo pá ros Al pár és dr. Nagy Ist ván
or szág gyű lé si kép vi se lő, il let ve Ko vács
Gá bor pol gár mes ter. A li tur gi ai szol -
gá la tot Kiss Mik lós, a Győr-Mo so ni
Evan gé li kus Egy ház me gye es pe re se és
Ko há ry Fe renc he lyi lel kész vé gez te. 
A nyu gal ma zott püs pök Hab 2,20

alap ján pré di kált: „Az Úr azon ban ott
van szent temp lo má ban: csen de sed -
jék el előt te az egész föld.” „Ke res sük
a csen det – mond ta pré di ká ci ó já ban
D.  Sze bik  Im re.  –  Ha  van  ál dott
csend, ak kor az a temp lom ban el töl -
tött  idő.  A  csend re  szük ség  van,
hogy az em ber ta lál koz has son Is ten -
nel, és imád koz has son hoz zá. Or szá -
gért, nem ze tért, a vá ro sért. Le gyen
te hát ez az ün nep al ka lom, hogy ke -
res sük e ház ban Is ten csend jét.”
Az  evan gé li kus  temp lom ból  az

ün nep lő gyü le ke zet át vo nult a most
már vá ros sá nyil vá ní tott Lé bény fő -

te ré re, ahol Ko vács Gá bor pol gár mes -
ter kö szön töt te az ün nep lő ket. Fel ol -
vas ták Áder Já nos köz tár sa sá gi el nök
üd vöz lő so ra it, aki töb bek kö zött így
fo gal ma zott: „A vá ro si rang gal együtt
já ró na gyobb fe le lős ség, több fel adat
új ki hí vást je lent, mind ez zel együtt új
le he tő sé get is kí nál. Hi szem, hogy az
itt élő, össze tar tó kö zös ség vá ros sá
vál va to vább épül het-szé pül het, di na -
mi ku sab ban fej lőd het.” 
Az ün ne pi mű sor ban fel lé pett az

ene sei Derő ce nép tánc cso port, amely
rá ba kö zi  és  ka lo ta sze gi  tán co kat
adott elő, il let ve a lé bé nyi Liszt Fe renc
ve gyes kar.
Az ün nep ség so ro zat itt még nem

ért vé get, hi szen fel szen te lés re várt
a tér túl só fe lén ál ló, szé pen fel újí tott
el ső vi lág há bo rús em lék mű. Itt Gyo -
pá ros Al pár és D. Sze bik Im re mon -
dott rö vid be szé det. A nyu gal ma zott
püs pök em lé kez te tett ar ra, hogy Pia -
ve, Do ber dó, Ison zó egyé ni tra gé di -
ák hely szí nei. Az el ső vi lág há bo rú 534
ezer ma gyar hő si ha lott ja kö zül 179
volt lé bé nyi. D. Sze bik Im re fel idéz -
te  Né meth Ká roly ak ko ri  es pe res
alak ját, aki egy hé ten ke resz tül ké szí -
tet te fel a harc ra azo kat a lé bé nyi fér -
fi a kat, akik a csa ta te rek re in dul tak. 
Az  ün ne pi  be szé dek  el hang zá sa

után D. Sze bik Im re és Gőgh Ti borhe -
lyi plé bá nos meg ál dot ta és fel szen tel -
te az em lék mű vet. Utá na ko szo rú zás
kö vet ke zett, az evan gé li kus gyü le ke -
zet ko szo rú ját is el he lyez ték az em lék -
mű ta lap za tán. A ko szo rú zás ide jén
Hor váth György tá ro ga tó zott.

g Kiss Mik lós

Másodszorváltvárosi
gyülekezettéLébény

f Folytatás az 1. oldalról

Lébény lelkipásztora, Ko há ry Fe renc az egyházi eseményekben szű kö sebb nyá -
ri idő re gondolva kül dött egy fény ké pet az idei, ta lán kü lön le ges ség nek szá -
mí tó, csak fi úk ból ál ló lé bé nyi kon fir man dus cso port ról. H
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b A Magyar Cserkészszövetség százéves fennállásának alkalmából
megrendezettnemzetinagytáborbanaugusztus11.és19.közötthá-
romésfélezermagyarországiéshatárontúlrólérkezettcserkészgyűlt
össze.1989ótaezvoltalegnagyobbmagyarcserkészrendezvény–je-
lenesetbenaLudovikazászlóaljÓcsamelletti,többhektárosgyakor-
lóterületén.Acentenáriumotolyankörnyezetbenünnepelhettékmeg
acserkészek,amelyacserkésznevelésegyiklegfontosabbésleghaté-
konyabbszíntere.ANem ze ti nagy tá bor 2013 résztvevőiazonoskor-
osztályúkisközösségekbőlfelépülő,körülbelülnegyvenfősaltáborok-
banélhettékmegacserkészélethagyományosformáját.Mindennek
megvalósulásáért250önkéntesdolgozott–kétésfélévenkeresztül.
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Leg tá vo labb ról is mét a ja pán Cu ku -
bai Egye tem ku ta tó ja, Aki ja ma Ma -
na bu pro fesszor ér ke zett. „Örök ség”
a mennyei Je ru zsá lem ben cí mű elő -
adá sát – ékes ma gyar nyel ven! – in -
kább a gaz dag ság nak, mint a gaz da -

ság nak szen tel te, ér dek fe szí tő ki te kin -
tés sel a Je le né sek köny vé re.
Zsi dó  és  mu zul mán  tu dó sok  is

gaz da gí tot ták a gaz da(g)ság ról szó -
ló  kon fe ren ci át,  így  Ab dul-Fattah
Munif ko rán ku ta tó,  aki  a musz lim

kö zös sé ge ket jel lem ző gaz da sá gi sza -
bá lyok ról tar tott elő adást; Mark o vics
Zsolt sze ge di fő rab bi, aki a hit köz ség
szo ci á lis  gon dos ko dá sá nak  sza bá -
lya it fek tet te le; és a ko lozs vá ri Ba -
beș–Bo lyai Tu do mány egye tem Or -
to dox  Teo ló gi ai  Ka rá nak  dé kán ja,
Io an Chi rilă, aki  a  Pél da be szé dek
köny vét bő ség-ín ség  vo nat ko zá sá -
ban vizs gál ta.
Egy há zun kat két elő adó kép vi sel -

te  az  Evan gé li kus  Hit tu do má nyi
Egye tem ről, dr. Csep re gi né dr. Cser -
há ti Már ta Új szö vet ség-ku ta tó, va -
la mint a kon fe ren cia egyik dísz elő -
adó ja, a Gnil ka-díj jal ju tal ma zott dr.
Jut ta Ha us mannÓszö vet ség-ku ta tó. 

Tudománymorzsákéséletképek
a25.szegedinemzetközibiblikuskonferenciáról

b Újraavallásközipárbeszédésatudományosbibliakutatásjegyébennyi-
tottamegkapuitamacskakövesszegediDómtérenaugusztus22.és24.
közöttaGálFerencHittudományiFőiskola.A25.szegedi,illetvemára
márnemzetközibiblikuskonferenciatémájaA Bib lia és a gaz da ság –
Sze gé nyek és gaz da gok a bib li ai szö ve gek ben volt,amelyhezazonbanaz
előadóknemmindigkapcsolódtakszorosan.Detalánnemisezvoltafő
céljaanegyvenkétkutatótfelvonultató,eredetilegkatolikuskezdemé-
nyezésű,ámökumenikusszellemiségűháromnaposegyüttlétnek.

Az oldalt írta és összeállította: Kinyik Anita

Itt lesz az ör dög űzés? – esik be egy
fi a tal em ber dr. Csep re gi né dr. Cser -
háti Már ta (képünkön) elő adá sá ra.
Előt te, utá na is sok ér dek lő dő je le nik
meg,  ta lán  a  Temp lom tisz tí tás és
kol lek tív ör dög űzés cím csi gáz ta fel a
la i kus ke dé lye ket. (Le het sé ges, hogy
va la mi fé le ri tu á lis meg tisz tu lást re -
mél tek?…) Ha a je len le vők „dé mo na -
i nak” ki űzé sé re nem is ke rült sor, egy
iz gal mas  húsz per ces  gon do lat me -
ne tet kö vet he tett fi gye lem mel a hall -
ga tó ság Jé zus egyet len erő szak men -
tes nek nem ne vez he tő tet te, a ku fá -
rok ki űzé se kap csán. 
A  tör té net  ér tel me zé se  a  ku ta -

tók nak is sok ne héz sé get okoz, árul -
ja el az EHE do cen se. Két fő irány za -
tát kü lö nít het jük el az el mé le tek nek
– foly tat ja –, az egyik sze rint Jé zust

el ső sor ban a temp lom tisz tí tás, te hát
az Atya há za rend jé nek vissza ál lí tá -
sa ve zé rel te; a má sik irány zat sze rint
a  temp lom  pusz tu lá sá nak  meg jö -
ven dö lé se e cse le ke det lé nye ge. 
Az  elő adó  több fé le  ál lás pont tal

is mer tet te meg a hall ga tó sá got, majd
mind ezek ről kri ti ku san meg ál la pí tot -
ta: nem szá mol nak kel lő képp a ko ra -
be li tár sa dal mi be ren dez ke dés sel és
szo ká sok kal. A leg több ilyen el mé let
te hát anak ro nisz ti kus nak te kint he tő. 

Hogy  a  szó ban  for gó  ál la po to kat
meg vi lá gít sa, Cser há ti Már ta be szélt
a temp lom ak ko ri, igen össze tett sze -
re pé ről, il luszt rál va ez zel an nak a kor -
nak a szel le mét, amely ben Jé zus is élt. 
Jé zus ko rá ban a temp lom a gaz da -

sá gi és po li ti kai élet cent ru mát is je len -
tet te. Bolt és bank sze re pét egy aránt
be töl töt te.  Az  ál do zás hoz,  amely  a
min den na pi val lá sos élet szer ves ré sze
volt, az áru sok és a pénz vál tók je len -
lé te  nél kü löz he tet len nek  bi zo nyult.
Mind a bűn bo csá nat, mind az ál do za -
tok be mu ta tá sa az – ál ta lá ban „lu xus -
vil lák ban” pöf fesz ke dő –  pap ság mo -
no pó li u ma volt. Ha va la ki nem fi ze t -
te be (mert – mond juk – nem tud ta
be fi zet ni) a temp lom adót, nem te het -
te be a lá bát a szent hely re, és per ma -
nen sen tisz tá ta lan nak volt ki ki ált va. 

„Rend bon tá sá val” Jé zus ar ra mu ta -
tott rá, hogy vég ső so ron nem az em -
be rek kel van a baj, ha nem ma gá val a
rend szer rel. Az a prob lé ma, hogy a ve -
ze tő ség az „imád ság há zá ból” „rab lók
bar lang já vá” tet te a temp lo mot, ahogy
azt Mk 11,15-ben ol vas hat juk. A „ki űz -
ni” ige (gö rö gül: εκβαλλειν/ek bal le in)
ér de kes eti mo ló gi á já ra is rá mu ta tott
az  elő adó.  Fel idéz te  a  hall ga tó ság -
ban, hogy a nagy pró fé ták jel ké pes cse -
le ke de tei  gya kor ta  „dé mon űzé sek”,
ame lyek va ló já ban a go nosz le lep le zé -
sét, a meg tisz tí tást, meg tisz tu lást je -
len tik. Az el mon dot tak alap ján te hát
Jé zus  cse le ke de te  kol lek tív  ör dög -
űzés nek ne vez he tő, von ta le a kon zek -
ven ci át  dr.  Csep re gi né  dr.  Cser háti
Már ta,  le lep lez ve  ez zel  az  elő adá sa
frap páns cí mé ben rej lő csa vart is.

Boltésbankkontrabiztosítás

– Már rég óta kon gat ják a vész ha -
ran go kat. A nyu ga ti tár sa da lom dik -
tál ta pro fit ori en tált lét mód – nem
csu pán a gaz da sá gi vál ság mi att –
nem tart ha tó fenn to vább. Sok a bi -
zony ta lan ság, ren ge teg prob lé ma,
kér dés vár meg ol dás ra. Ön sze rint mi -
kor jön el az a pont, ami kor már el -
en ged he tet len né vá lik a „vi lág né zet -
vál tás”?
– Hogy mi kor jön el az a pont, ar -

ra nem igen le het vá laszt ad ni. Nem
biz tos,  hogy mély pont  kell  ah hoz,
hogy  fel éb red jen  az  is,  aki  ed dig
nem éb redt fel. Leg alább is én ezt re -
mé lem.  Ugyan ak kor  bib li kus ként,
ószö vet sé ges ként úgy lá tom, szin te
min dig szük ség volt va la mi fé le krí zis -
re ah hoz, hogy az em be rek ma guk -
hoz tér je nek, il let ve Is ten hez vissza -
tér je nek. Le het, hogy a mos ta ni krí -
zis eh hez még nem elég. Min den eset -

re én ezt nem lá tom olyan sö té ten.
Van nak jó kez de mé nye zé sek, ame -
lyek érez te tik ha tá su kat, és azt su gall -
ják – egy re szé le sebb kör ben –, hogy
más irány ban kel le ne gon dol kod ni. 

– Mi fé le kez de mé nye zé sek re gon dol?
– A mos ta ni he tek ben pél dá ul több

olyan új ság cikk re buk kan tam, ame lyek
ar ról ta nús kod nak, hogy egy új ten -
den cia fi gyel he tő meg a mai fi a ta lok
kö ré ben. Van nak, akik mer nek szem -
be men ni a vi lág su gall ta ér té kek kel, és
mást he lyez nek éle tük kö zép pont já -
ba, nem a pénz ke re sést. A csa lád, a
ma gán élet a leg fon to sabb a szá muk -
ra. Ez egy már lát ha tó moz ga lom, sok
min dent mu tat. „Nagy üzem ben” nagy
vál to zást ígér het. 

– És az egy ház ban vár ha tó va la -
mi lyen vál tás? Mi lyen le he tő sé ge ik
van nak az egy há zak nak a tár sa dal -
mi vi szo nyok ala kí tá sá ra?

– Az egy há zak nak ren ge teg le he -
tő sé gük van. És gaz da sá gi té ren is van
fe le lős sé gük. Ne higgyük el, hogy ne -
künk ma nincs mon da ni va lónk! Ha
ko mo lyan vesszük azt, amit hir de tünk,
és nem csak szó ban hir det jük, ak kor
ki kell áll nunk a sze gé nye kért. De nem
csak  a  sze gé nye kért  kell  ki áll ni,  az
egész struk tú rán vál toz tat ni kell. Ren -
ge teg igaz ság ta lan ság tör té nik ugyan -
is nap mint nap. Mind ezt fel is mer ve
ten nünk kell  el le ne –  akár  azon  az
áron  is,  hogy  ne künk  ma gunk nak
kell va la mi ről le mon da nunk. Tet tek,
fel lé pés,  ál lás fog la lás  nél kül  ré szei
va gyunk az igaz ság ta lan ság nak. Ha ezt
fel is me rik, ren ge teg ten ni va ló juk lesz
az  egy há zak nak.  És  ha  tesz nek  is,
sza va ik messzebb re  hat hat nak,  na -
gyobb súlyt kap nak. 

– Je len ti ez azt is, hogy po li ti kai
kér dé sek ben is fel kell lép nie az egy -
ház nak?
– Po li ti zál ni az egy ház nak nem fel -

ada ta, de po li ti kai kér dé sek ben ki áll -
ni, szó vá ten ni az igaz ság ta lan sá go -
kat na gyon is. Ha csak az ószö vet sé -
gi pró fé ták ra gon do lunk – pél dá ul
Ámós  vagy  Je re mi ás  pró fé tá ra  –,
meg ál la pít hat juk, ők so sem tar tot ták
a szá ju kat a po li ti kai erők kel szem -
ben. Nem fél tek, vál lal ták a vé le mé -
nyü ket. Pél dát le het ven ni ró luk.

– Há nyad szor ra van itt a kon fe ren -
ci án? Mit je lent Ön nek a Gnil ka-díj?
– Már meg sem tu dom szá mol ni.

(Ne vet.) 1994-ben  vol tam  elő ször,
ta lán két-há rom év ki ha gyá som volt,
de igye kez tem min dig részt ven ni raj -
ta.  Szá mom ra  na gyon  fon tos  ez  a
kon fe ren cia, mert le he tő sé get ad a ta -
lál ko zás ra  más  or szág be li  bib li kus
kol lé gák kal.  A  tu do má nyos  és  az
egy há zi élet a kon fe ren ci án össze fo -

nó dik, együtt mű kö dik, erő sí ti egy -
mást. Tu dós ként le het az egy há za kért
dol goz ni, ami ne kem kü lö nö sen fon -
tos. Ezen kí vül az öku me né, az öku -
me ni kus pers pek tí va is szív ügyem,
amely  itt  –  ka to li kus–pro tes táns
össze fo gás sal  –  szin tén  ta pasz tal -
ha tó. Nagy öröm mel vissza té rő ven -
dég va gyok itt te hát. Sok szor si ke rült
a szer ve zés be is be se gí te nem.
Ami a Gnil ka-dí jat il le ti, nem szá -

mí tot tam rá – az em ber ilyes mi re per -
sze so sem szá mít –, és na gyon meg -
ha tott. Az én cé lom, il let ve hi va tá som
a köz ve tí tés tu do mány és egy ház kö -
zött. Jó pár em ber nek vált vi lá gos sá a
mun kám ál tal, hogy ez fon tos do log,
s hogy én ilyen te rü le ten „hasz no sít -
ha tó” va gyok. (Ne vet.)Na gyon fon tos -
nak tar tom, hogy a nyu ga ti és kö zép-
ke let-eu ró pai ol dal kö zött mi nél töb -
ben le gyünk „hi dak”, hogy a meg ér tés
mind két  irány ból  egy re  erő seb ben
ér vé nye sül jön. Szá mom ra ez a díj jel,
hogy szán dé kom, tö rek vé sem ered -
mény re jut. Lé tem, hi va tá som meg -
erő sí tést ka pott ál ta la.

TudományésegyházNyugatésKeletközött
In ter jú dr. Jut ta Ha us mann-nal

b ALeeseringbenszületett,egykorBayreuthbanegyetemitanárJut ta
Ha us mann 1994-benkezdettmunkálkodniMagyarországon.Mun-
kájanemcsakazEvangélikusHittudományiEgyetemÓszövetségiTan-
székére,magyarteológushallgatóknakahébernyelvrejtelmeibeka-
lauzolásárakorlátozódik.Idéna25.szegedinemzetközibiblikuskon-
ferenciánanegyedikalkalommalátadottGnilka-díjat–dr. Pe res Im -
re debreceniújszövetségesprofesszormellett–JuttaHausmannkap-
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A sze ge di nem zet kö zi bib li kus kon fe ren ci án ki osz tott Gnil ka-díj név adó -
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pai Bib li kus Bi zott ság tag ja, a sze ge di kon fe ren cia ál lan dó részt ve vő je.
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A ta ní tó né ni tel je sen ért he tet len volt.
Úgy ér ke zett a fa lu ba egy há ti zsák -
kal  meg  egy  bő rönd nyi  könyv vel,
mint akit a szél fújt ide és pottyan tott
le. Fi ze tést nem tud tak ne ki ad ni, de
ar ra is csak azt mond ta, nem baj, ta -
ní ta ni sze ret ne, meg ma gá ba szív ni
ezt a tisz ta csen det itt. 
Fur csa sza va kat hasz nált, az iga zi -

a kat  meg  alig  ér tet te.  A  pi tyó kát
krump li nak hív ta, és hi á ba pró bál ta
ki mon da ni  a  ren des  ne vét,  egy re
csak ka ca gott. 
Sö tét szí nű ha já val, fé nyes fe ke te

sze mé vel is ki tűnt a sok ka lász sző ke
ha jú, vi lá gos sze mű fa lu si kö zül. A ru -
hái  is  má sok  vol tak.  Nem  vett  fel
annyi szok nyát, mint a hely be li  lá -
nyok, és az is ten tisz te let re is kosz -
tüm ben ment, nem fod ros ru há ban. 
Min den  moz du la tát  kí ván csi an

fi gyel ték, szo ká sa it meg rö kö nyöd ve
vet ték tu do má sul az em be rek. Szin -
te már ag gód va les ték, mennyi re ke -
ve set eszik. Ak kor is leg in kább csak
gyü möl csö ket. A jó hú sos sza lon nát
ne vet ve há rí tot ta el, ha kí nál ták.
– Jó lesz az Zsi ga bá csi ék nak. Én

alig ha mo zog nám le – tol ta el bo csá -
nat ké rő mo sollyal az aján dé kot. 
Min den reg gel nyi tás kor ott állt a

pék ség előtt – ame lyet hol land se -
gély ből ala pí tot tak mun ka hely nek a
fi a ta lok szá má ra – a töb bi asszo nyok -
kal, akik ki lós, két ki lós ke nye ret vet -
tek a csa lád nak. Ő egy ma gá nak csak
két  sze le tet  kért, mint  a  bó dor gós
szaty ros em ber meg a túl vé gi szó ta -
lan ka pás.
– Ha le het, a vé gé ből, mert az a ro -

po gós kor ca, az az iga zi cse me ge –
mon do gat ta. 
És  mi vel  raj ta  kí vül  sen ki  más

nem pá lyá zott a ke nye rek fa rá ra, ez
va ló ban min dig  ju tott  ne ki  bő ven.
Kö szö net tel fo gad ta a csöpp nyi ki vé -
te le zést, ki csit pi rul va pa kolt el, és kí -
vánt de rűs szép na pot min dig min -
den ki nek. 
Az is ko lá ban az tán már nem volt

to vább fur csa ben ne sem mi. A gye -
re kek sze ret ték, fi gyel tek rá. A le ma -
ra dó kat ügye sen fel zár kóz tat ta, gya -
ko rolt a buk dá cso lók kal, és min dig
volt biz ta tó sza va az igyek vő di ák hoz,
bár mi lyen lett is az a frá nya ér dem -
jegy. Jó ta ní tó né ni volt, iga zi tyúk -
anyó. 
Csak  azt  nem  ér tet ték,  hogy  ha

szép is, ta nult is, ked ves is, mit ke res
itt ép pen ná luk, az Is ten há ta mö göt -
ti, ki csiny, fé lig ro mán, fé lig ma gyar
fa lu ban ez az anya or szág be li lány. És
mi ért nem ment még férj hez, hol ott
be töl töt te már a hu szon egyet is. Mi
elől bú jik? Va jon med dig ma rad? És
hát bol dog-e itt kö zöt tük? 
Egy szer még egy  la ko da lom ba  is

meg hív ták,  hogy  ki csit  ki is mer jék.
Jó zi man kós tél volt, iga zi disz nó vá -
gó idő. 
Az a lány, aki férj hez ment, ép pen

csak vég zett az ál ta lá nos is ko lá val. Ki -
csi ke volt, véz na, meg szep pent te kin -
te tű. Len ha ját két hosszú fo nat ban
hord ta.  Az  öreg any já ról  rá ma radt
meny asszo nyi ru hát is úgy kel lett rá -
igaz gat ni, hogy áll jon va la hogy. Az
egyik fa lu be li lány pi ro sí tó val, rúzzsal
fel nőt te sí tet te ki a sá padt ar cocs kát
va la me lyest. A vő le gény nek is épp -
hogy  csak  ser kent  a  ba ju sza,  de  a
bocs ka i ban,  ka lap ban  még is  idő -
sebb nek lát szott. Rá adá sul el szán tan,
ko mo lyan,  meg fon tolt  kép pel  vo -
nult a temp lom fe lé, kar ján a szé gyen -
lő sen ti pe gő meny asszonnyal. 
A ta ní tó né ni a kó rust ve zet te. A

kis csa pat éne ke után is kö zöt tük ült
le, on nan néz te mo so lyog va, könnyes
szem mel a szer tar tást. A la ko dal mas
asz tal nál sze rény volt, ki csit meg ha -
tott, csön des, de ked ves. Sem mi kü -

lö nö set nem lát tak raj ta. Nem volt
csa po dár, de el uta sí tó sem. Ti tok za -
to san, se gí tő ké szen és ért he tet le nül
élt kö zöt tük mind vé gig. 
Az tán má jus vé gén, né hány hét tel

az év zá ró előtt be je len tet te az is ko -
lá ban, hogy jú ni us vé gén el köl tö zik. 
A gye re kek meg szep pen ve ül tek a

pa dok ban. Még aki ed dig a ló gás ra
gon dolt, most az is el ko mo ro dott egy
ki csit. Mi lesz ve lük a ta ní tó né ni jük
nél kül? 
– Ne fél je tek, szep tem ber től biz -

to san egy ked ves új ta ní tó né ni lesz
majd ve le tek, aki na gyon fog sze ret -
ni ben ne te ket, ti pe dig ügye sen ta nul -
tok to vább ná la – si mí tot ta vé gig te -
kin te té vel biz ta tó an a le gör bült szá -
jú kis csa pa tot. 
Az tán foly tat ta az órát, mint ha mi

sem tör tént vol na. A gye re kek azon -

ban el me sél ték ott hon a szü le ik nek
a hírt, és az egész fa lu fel boly dult. Az -
nap es te a ka pá lás ból ha za fe lé me net
csak úgy szi por ká zott a szó az asszo -
nyok kö zött. 
– Ej, biz to san hon vá gya van, hát

ter mé sze tes, hogy ha za akar men ni. 
– Hát ed dig nem volt ne ki? Még -

is ma radt. Ma rad hat na most  is,  jó
dol ga van itt, meg be csül jük. 
– Hi szen fi ze tést  sem kap!  Jó té -

kony kod ni sem le het örök ké!
– Csak ad nánk né ki va la ho gyan,

össze ad nánk,  amit meg eszik,  nem
ké ne azért rög tön el men nie!
–  Nem  hát!  Amúgy  is  vén kis -

asszony, mind egy len ne ne ki, hogy
hol la kik!
– Vén kis asszony, és az is ma rad!

Kép zel jé tek, még sző ni se tud! 
– A má lét is alig tud ta le hán ta ni!

Még ilyen egy te he tet len le ányt!
–  A  rok ká ra  meg  úgy  bá mult,

mint bor jú az új ka pu ra. Még le is fo -
tog ra fál ta! 
– Nincs en nek sem mi sta f í rung -

ja, az már bi zo nyos. 
– Ugyan, ne bánt sák! Le het, hogy

annyit járt is ko lá ba, hogy nem ma -
radt ne ki  ide je a ház kö rü li ren des
mun kát meg ta nul ni.
– Hát ha meg édes any ja sin csen,

aki től el les het te vol na!
– Mi lyen ügyet len ke volt a mu rok -

tisz tí tás nál is, he!
– Az igaz, de a gye re kek úgy da -

nol nak a ke ze alatt, mint a csá cso gó
ma dár kák!
– És még a leg csó róbb nak is volt

min dig mi vel ír nia az órá in, úgy in -
téz te. 
– No, ta ní tó né ni nek jó volt, az igaz.

S ki tud ja, most mer re fúj ja-vi szi to -
vább a szél. Lát juk-e még va la ha? 
Így sze mez get ték a gon do la to kat.

Nem volt egy sze rű el iga zod ni uk ön -
ma gu kon. Mert a ta ní tó né nit egy -
szer re sze ret ték és fur csál lot ták, ne -

vet ték és cso dál ták, saj nál ták, és ha -
ra gud tak rá, ami ért el megy. 
Ha za ér ve  az tán  ki-ki  ma gá ban

for gat ta to vább a gon do la to kat. Reg -
gel re, mi re a pék ség ab la ka ki tá rult,
az ut cán már meg is be szél ték, ami -
re ju tot tak, s az után nem is esett több
szó az egész ről, min den ki tet te a dol -
gát, ahogy kell. Csak es tén ként ma -
rad tak fenn az asszo nyok egy-egy fer -
tály órá val to vább. 
Köz ben las san el jött az iga zi nyár.

Ra gyo gott a nap, a lur kó kat már kö -
tél lel sem le he tett vol na a pad ban tar -
ta ni, kinn a dió fa alatt is mé tel ték át
még utol já ra a tan év ben össze gyűj -
tött anya got. A temp lom előt ti jár dá -
ra  asz falt kré tá val  ír ták  az  ábé cét
meg a szor zó táb lát, és ug ró is ko lá zás
köz ben vá la szol gat tak az össze adás-
ki vo nás fel ada tok ra. 

Az utol só nap meg volt a tan év zá -
ró is. A ta ní tó né ni elő re meg mond -
ta,  hogy  más nap  haj nal ban  in dul,
sen ki ne hoz zon vi rá got, még is annyi
mar ga ré ta gyűlt az asz ta lá ra, hogy
alig tud ta fel ka rol ni. Pi ron kod va kö -
szön te meg, és azt mond ta a szü lők -
nek, hogy min den kép pen foly tas sák
a gye re kek az is ko lát. Ta ní tó biz to san
lesz,  a  köny ve it,  író sze re it meg  itt
hagy ja, benn az is ko lá ban lesz nek a
kof fe ré ben, ősszel meg ta lál ják ugyan -
így. A vi rá got meg át vi szi a temp lom -
ba  az ol tár ra,  kár  vol na  ér te, hogy
tönk re men jen az úton, de azért kö -
szö ni. 
Tud ták, hogy va sár nap a nyol cas

vo nat tal uta zik. Az ál lo más alig egy
fél óra út, de a ko csis azt kér te, men -
je nek el már hét kor, hogy ő be csü let -
tel  vissza ér kez zen  az  is ten tisz te let
előt ti ima óra ide jé re. A ta ní tó né ni te -
hát ké szen állt  az út ra  a meg adott
idő re,  oda ké szí tet te  az  aj tó  mel lé
ha tal mas há ti zsák ját, ame lyen azért
még is ott kor nya do zott egy szál vi -
rág az elő ző na pi cso kor ból. 
Ami kor a to rony óra el ütöt te a he -

tet, a ta ní tó né ni na gyot nyelt, és aj -
tót nyi tott a ko csis zör ge té sé re. A kü -
szö bön azon ban meg tor pant a meg -
le pe tés től. Mert ott volt a ház előtt a
fa lu  ap ra ja-nagy ja,  mind,  aki  csak
mo zog ni tu dott: a ka ron ülő ki csi -
nyek től a gör be fa ág ra tá masz ko dó
öreg ci gány asszo nyig. 
Egy bő rön döt tet tek le elé. Elő ször

azt hit te, a könyv vel te li kof fer ja az,
s nem is ér tet te, mit akar nak ve le. De
ami kor fel haj tot ták ró la a ta ka rót, lát -
hat ta, hogy lá da ez, tu li pá nos lá da.
Min den asszony és lány be le tett va -
la mit a ta ní tó né ni sta f í rung já hoz. És
a gyö nyö rű szőt te sek, pár na hu za tok,
tö röl kö zők  te te jé re  a  kis di á kok  is
le tet ték elé bú csú aján dé ku kat: a ro -
po gós pi ros ra sült hét szir mú – csu -
pa sa rok – ke nyér vi rá got.

Fül lEr Tí mEa

útravaló

A ki ad vány tör té ne te a pap nék egyik
ren des éves ta lál ko zó ján kez dő dött,
ahol a kör nye zet tu da tos ság té ma kö -
rét be jár va az egész sé ges ét ke zés re is
oda fi gyel tünk. Ek kor – szo ká sunk tól
el té rő en – nagy re cept cse re be ré lés be
kezd tünk. A lel ke se dés vé gül meg szül -
te egy pap né sza kács könyv öt le tét is. 

Bu day-Ma lik Ad ri enn (képünkön)
vet te ke zé be a szá la kat, és ez zel egy
idő ben kon cep ci ót is ta lált a sza kács -
könyv höz. Nem egy sze rű en az volt a
cél ja,  hogy  a  sze re tet ven dég sé gek
sü te mé nyeit gyűjt se egy „tep si be”, ha -
nem a kü lön bö ző táj egy sé gek re jel -
lem ző kin cse ket, szo ká so kat sze ret -
te vol na be mu tat ni.
A könyv el ső fe lé ben re cep tek kel fű -

sze re zett gyü le ke ze ti tör té ne tek, szo -
ká sok  ad nak  be pil lan tást  sok szí nű
egy há zunk ba. Jól meg fér egy más mel -
lett a gö döl lői ko ma tál a szász ad vent -
tel, a pi li si la ko dal mas kug lóf a bu da -
hegy vi dé ki bog rá cso zós ta ka rí tás sal.
Mind azt mu tat ják, hogy mennyi al -
ka lom ad hat okot a te rí tett asz tal ra és
az azt kö rül ülő kö zös ség re. 
A má sik nagy fe je zet ben a pap nék ál -

tal össze gyűj tött ha gyo má nyos re cep -
tek kap tak he lyet – ma i vá és egy út tal
egész sé ge seb bé ala kít va, mint ahogy azt
az öt let adó ta lál ko zón is meg ta pasz tal -
hat tuk. Ez a gyűj te mény csu pa ki pró -
bált „da rab ból” áll, a szer kesz tő be csü -
le te sen meg főz te,  il let ve meg sü töt te,

majd „kom po zí ci ó ba ál lí tot ta” és le fény -
ké pez te  mind egyi ket.  A  ké pek  na -
gyon igé nye sek let tek, a re cep tek he lyett
is be szél nek, és fa ka ná lért ki ál ta nak.
Nem egy sze rű sza kács könyv szü -

le tett tehát, ha nem egy na gyon mély
gyö ke rű, az össze tar to zást erő sí tő ki -
ad vány,  mely nek  min den  so rá ban
ott van a szív, a lé lek és az íz. Egyet -
len ap ró hi bá ja van csu pán: a sok fé -
le íz nek vé get vet az utol só lap, ezért
so kan már a foly ta tást vár ják.

g Bart hEl-Rú zsa Bar ba ra

Íz le lő – (egy)ház tá ji íze ink. Rend ha -
gyó sza kács könyv nem csak evan gé -
li ku sok nak. Szerk. Bu day-Ma lik Ad -
ri enn. Lu ther Ki adó, Bu da pest, 2013.
Ára 2980 fo rint.

Jóízűegyház
Egy kis íze lí tő (egy)ház tá ji íze ink ből 

b RendhagyókönyvetmutatottbenemrégibenaLutherKiadó,olyat,
amelyprofiljátóllátszólagteljeseneltérő.Elsőrecsakazélesszemű-
ektaláljákmegasorokköztmegbújóbibliaiidézeteketvagylutheri
mondatokat.MerthogyazÍzlelőcíműkötetbenalapvetőenínycsik-
landóreceptekkel,evésrecsábítóképekkeltalálkozhatunk.
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a je le né sek köny vének mai ak tu a li tá sa
Az Evan gé li kus Bel misszi ói Ba rá ti Egye sü let (EB BE) és a Bu da vá ri Evan -
gé li kus Egy ház köz ség ren de zé sé ben min den hó nap má so dik csü tör tö -
kén a Je le né sek köny vé nekmai ak tu a li tá sa té mát jár juk kö rül. Elő adó: dr.
Dér Ka ta lin egye te mi do cens, klasszi ka-fi lo ló gus, teo ló gus, az iro da lom -
tu do má nyok dok to ra (EL TE). Az al kal mak 17 óra kor kez dőd nek az egy -
ház köz ség gyü le ke ze ti ter mé ben: Bu da pest I. ker., Tán csics M. u. 28. 
Szep tem ber 12. • Áhí tat: Ba li cza Iván – Elő adás: A Je le né sek köny ve

ér tel me zé sé nek irá nyai és ne héz sé gei. Mi ért olyan fon tos ma ez a könyv?
Ok tó ber 10. • Áhí tat: dr. Fa bi ny Ta más – Elő adás: Mi az igaz ság a Nap -

ba öl tö zött asszony kö rül? (12. fe je zet)
No vem ber 14. • Áhí tat: Ben ce Im re – Elő adás: A két fe ne vad: az an -

ti krisz tus és a ha mis pró fé ta. Mit je lent az, hogy a fe ne vad szá ma 666?
(13. fe je zet)
De cem ber 12. • Áhí tat: Ben cé né Sza bó Már ta – Elő adás: Krisz tus és

övéi ezer éves ural ma (20,1–10)

nyug dí jas lel kész csa lá dok ta lál ko zó ja
A De ák té ren a nyug dí jas lel kész csa lá dok szo ká sos ha vi össze jö ve te lét
szep tem ber 6-án fél 10-kor ren dez zük. Az áhí ta tot Smi dé li usz Gá bor lel -
kész, az elő adást Mer re tart if jú sá gunk cím mel Csiz ma dia Nó ra if jú sá -
gi re fe rens tart ja.
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Az  év ti ze des  múlt ra  vissza te kin tő
Re for má tus éne kek hang ver se nyek
má ra ha tá ro kon át íve lő re for má tus ta -
lál ko zó vá ér tek, hi szen a részt ve vő ti -
zen hét kó rus ból jó né hány Fel vi dék -
ről, Vaj da ság ból, Er dély ből vagy Bur -
gen land ból  ér ke zett  az  ese mény re,
hogy együtt éne kel je nek zsol tá ro kat.
Tet ték ezt ez út tal a szín pa don – bár
en nek az est so rán ta lán nem is volt
je len tő sé ge, hi szen elő adó és kö zön -
ség egy lé lek kel kí sér te vé gig – sok szor
éne kel ve – a re for má tus kö zös sé ge ik -
ből már is mert éne ke ket, zsol tá ro kat. 
A szí nes prog ram a lel kes kó ru sok

és  fel ké szí tő  kar na gya ik  mun ká ját
di csér te. Né há nyan a sze rep lők kö zül
a tel jes ség igé nye nél kül: az est so rán
fel lé pett a Deb re ce ni Re for má tus Kol -
lé gi um Kán tu sa – Ber ke si Sán dor
Liszt-dí jas kar nagy ve zény le té vel (ké -
pün kön) –, ame lyet óri á si lel ke se dés -
sel  fo ga dott  a  kö zön ség,  az  egykori
Kántus-tag Arany Já noskar nagy ve zet -
te Ps al te ri um Hun ga ri cum kó rus, a fel -
vi dé ki  Fi resz  (Fi a tal  Re for má tu sok
Szö vet sé ge) Can ta te Do mi no kó ru sa
Süll Kin ga ve zény le té vel, a bu da pesti
Há la adás kó rus Kár pá ti né Ber kesi
Bog lár kakar naggyal, a vaj da sá gi Bács -
kos suth fal vai re for má tus kó rus,a Nagy -
vá ra di Rogeri us re for má tus kó rus, a Pá -
pai Re for má tus Teo ló gi ai Aka dé mia
kó ru sa vagy a bu da pes ti Kál vin kó rus.

Sze met gyö nyör köd te tő volt a nagy
lét szá mú egye sí tett kó rus. A lát ványt
to vább szí ne sí tet ték az er dé lyi ha gyo -
má nyos nép vi se let be öl tö zött Tor da -
szent lász lói re for má tus ének kar fel lé -
pői. Eb ben az év ben is – im már ha -
gyo má nyo san  –  or go na kí sé ret tel
hang zot tak el a zsol tá rok. Az amsz -
ter da mi ze ne aka dé mi án vég zett Szi -
lá gyi Gyu la kí sért és adott elő pre lú -
di u mo kat, s ad ta meg ki fe je ző en az
éne kek mű vé szi hang sze res kí sé re tét. 
A kar na gyok ál tal össze ál lí tott ze nei

ré szek  kö zött  ige ol va sást  hall ha tott
az est kö zön sé ge Gu lyás Ger gely től, a
Fi desz par la men ti kép vi se lő jé től. 
A mű sor vé gén a hang ver se nyek fő

szer ve ző je, a Pe ri fe ric Re cords Kft.
ügy ve ze tő je, a Ma gyar Örök ség dí jas
Bö ször mé nyi Ger gely mond ta el kö -
szö nő sza va it a hang ver se nyen részt
vett  kó ru sok nak,  ame lye ket  óri á si
taps sal ju tal ma zott a kö zön ség. 
A vál to zó vi lág ra nyi tott lel kek nek

szólt idén is a Re for má tus éne kekXII.
hang ver se nye, ki lép ve a meg szo kott
temp lo mi és gyü le ke ze ti kör nye zet -
ből, fi a tal nak és idő sebb nek is egy -
aránt át ad va a bib li ai igét ze né vel és
ének kel. Zá rá sul nem ze ti imád sá gun -
kat, a Him nuszt éne kel te el kö zö sen
az  összes  je len lé vő  kéz  a  kéz ben,
hit tel és re ménnyel…

g HE tEssy Csa ba

zengeniazúrnak
Vissza te kin tés 

a Re for má tus éne kek XII. hang ver se nyé re

b AbudapestiMűvészetekPalotájábanjúlius6-ánrendeztékmegaRe for -
má tus éne kekXII.hangversenyét.A370fősEgye sí tett Kár pát-me den cei
re for má tus kó rus aBartókBélaNemzetiHangversenyteremteltházas
közönsége,gyülekezeteelőttegyteljesesténátdicsérteénekkelazUrat.

b Apécsievangélikustemplom-
banadotthangversenytaugusz-
tus 14-én este a szászországi
BautzenSzentPéter-székesegy-
házánakkórusa.Apécsievangé-
likusénekkarésavendégnémet
dalosok kapcsolata 2006-ban
kezdődött.Abautzenikoncertet
ésistentiszteletiszolgálatotegy
évvelkésőbb,2007nyaránviszo-
noztákanémettestvérek.Buda-
pestiéspécsikoncertjükmellett
akkorrésztvettekMágocsona
németkitelepítettekésafelvidé-
kibetelepítettektiszteletéreál-
lítottemlékműavatásánis.Mé-
lyenmegrendítetteőketaközös
múlt.Többenottdöbbentekrá,
hogynagyszüleik iserrőlavi-
dékrőlszármaznak.Abautzeni-
ek újabb meghívásának 2009
őszéntettelegetaPécsiEvangé-
likusEgyházközségkórusa.

A gyü möl csö ző kap cso lat  leg újabb
fe je ze te ként  au gusz tus  10–18.  kö -
zött lá to ga tott is mét Pécs re a bautze -
ni kó rus. A ven dég lá tás ból de re ka san
ki vet ték ré szü ket a lel ké szek, a pé csi
gyü le ke zet  és  a  kó rus  tag jai,  akik
egyéb  prog ram ja ik ra  is  el kí sér ték
né met  ba rá ta i kat. Dönszné Bu vá ri
Nó ra és Mül ler György ál do za tos,
min den re  ki ter je dő  gon dos ko dá sa
nagy ban hoz zá já rult a sze re tet tel jes,
mél tó ven dég fo ga dás hoz. 
A kó rus Pécs mel lett most Du na -

ha rasz ti ban, Po gány ban és Keszt he -
lyen is adott egy-egy kon cer tet. Du -
na ha rasz ti ban a va sár na pi is ten tisz te -
le ten Var sá nyi Fe renc ko ráb bi pé csi
ve ze tő  lel kész  ige hir de té se  mel lett
éne kel tek. Po gány ban a Bal da uf Gusz -
táv Evan gé li kus Sze re tet ott hon idős la -
kó it ör ven dez tet ték meg a dél előt ti ze -
nés áhí ta ton, ame lyen Ócsai Zol tán
pé csi lel kész hir de tett igét. Au gusz tus
16-án pe dig a keszt he lyi evan gé li kus
temp lom ban kon cer tez tek.

Hon nan ér kez tek a né met test vé -
rek, mit kell tud ni ró luk? A szász or -
szá gi Bau tzen ezer éves vá ros a Spree
fo lyó part ján, Drez dá tól ke let re. A te -
le pü lés egyik jel ké pe a Szent Pé ter-
szé kes egy ház, ame lyet a 16. szá zad
vé ge óta együtt hasz nál nak a ka to li -
kus és az evan gé li kus hí vek.
A baut ze ni St.-Pet ri-Chor 2001-

ben ala kult, hu szon öt éne kes ből áll.
Is ten tisz te le te ken, egy ház ze nei al kal -
ma kon és ön ál ló kon cer te ken éne kel -
nek. Gyak ran szó lal tat nak meg tel jes
kan tá tá kat, de re per to ár juk ban szép
szám mal ta lál ha tók a capel la kó rus -
mű vek a gre go ri án tól nap ja in kig. A
né met  éne ke sek  több  al ka lom mal
jár tak kül föl dön: Lit vá ni á ban, Len -
gyel or szág ban, Ro má ni á ban és im -
már má sod szor Ma gyar or szá gon. 
A kó rus kar na gya, Ma t hi as Pfund

Drez dá ban és Hal lé ban ta nult egy -
ház ze nét.  Pá lyá ja  újabb  ál lo má sa -
ként  1999  óta  a  Baut ze ni  St.  Pet ri
Evan gé li kus-Lu the rá nus Egy ház köz -

ség kán to ra és a Baut ze ni Egy ház me -
gye egy ház ze nei igaz ga tó ja.
A pé csi Disch ka Győ ző ut cai evan -

gé li kus temp lom ban au gusz tus 14-én
tar tott  hang ver se nyén  a  baut ze ni
kó rus  ki zá ró lag  egy há zi  mű ve ket
adott elő. Guil la u me Du fay 15. szá -
za di mes ter Vex il la re gis cí mű gre go -
ri án fel dol go zá sá val in dí tot ták az es -
tet. A foly ta tás ban Eras mus Sar to ri -
us 16–17. szá zad for du ló ján élt kom -
po nis ta Nun bit ten wir den Hei li gen
Ge ist cí mű mű vét éne kel ték. 
„A  ze ne  úgy  ölel  át  ben nün ket,

ahogy Is ten sze re te te vesz kör be min -
ket” – ez volt a ve zér fo na la Né meth
Zol tán lel kész  ige hir de té sé nek.  E
gon do lat sor ki fej té se és a kö zös imád -
ság után Mic ha el Prae to ri us mű ve i -
vel foly ta tó dott a hang ver seny. A 16–
17. szá za di mes ter ked velt szer ző je a
né met da lo sok nak. Herz lich tut mich
er fre u en, Fröh lich wol len wir Hal le lu -
ja sin gen és Geh aus, mein Herz cí mű
mű vei  Is ten  öröm te li  di cső í té sé ről

szól nak. A kó rus há rom da lo sa block -
flö tén ját szot ta ez után Wil li am Byrd
Fan ta sie cí mű da rab ját.
Az éne ke sek re per to ár já ból nem

hi á nyoz hat nak a né met ba rokk mes -
ter, Hein rich Schützmű vei sem. Ez -
út tal  egy  ky ri ét  szó lal tat tak  meg,
majd a Mein Herz, o Gott, ist dir be -
re it, va la mint az Al le in Gott in der
Höh sei Ehr cí mű kó rus mű vet. Set -
hus Cal vi si us éne ke block flö tekí sé -
ret tel csen dült fel.
Az egy há zi opu sok so rá ban a foly -

ta tás ban Mel chi or Franck, Fe lix Men -
dels sohn-Bart holdy és Rolf Sch we i zer
egy-egy bé kes ség vá ró, Is tent di cső -
í tő kom po zí ci ó ja hang zott el. 
A ka ma ra kó rus ki vá ló hang zá sa,

a szó la mok ará nyos meg szó la lá sa, a
kar nagy és az együt tes ze nei össz -
hang ja jel le mez te mind vé gig az es tet.
A hang ver seny vé gén a hall ga tó ság
lel kes  taps sal há lál ta meg  a né met
test vér kó rus mű so rát. 

g Tör tEly Zsu zsa

„Azövéitazúrkaroljaát!”
A baut ze ni kó rus hang ver se nye Pé csett
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A sop ro ni gyü le ke zet idén is meg tar tot ta ha gyo má nyos ün ne pi meg em lé -
ke zé sét au gusz tus 20-án dél előtt az Eg gen berg-ház ud va rán, amely egy kor
az evan gé li kus is ten tisz te le tek hely szí né ül szol gált. Az épü let er ké lyé ről ezúttal
Hol ger Man ke sop ro ni né met lel kész (képünkön),majd Sze me rei Já nos, a Nyu -
ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke rü let püs pö ke hir det te Is ten igé jét. A li tur gi á ban
Gab nai Sán dor es pe res és He ge dűs At ti la lel kész mel lett Hen c zel Sza bolcs
ró mai ka to li kus plé bá nos is részt vett. Az éne kek kí sé ré sé ben köz re mű kö -
dött a Ju ven tus fú vós ze ne kar.

g Adá mi Má ria fel vé te lei

A min den kor osz tály szá má ra bő sé -
ges prog ram kí ná lat ban ter mé sze te -
sen a ta ní tá so kon, bi zony ság té te le ken
volt a hang súly. Ebben az év ben az a
kér dés ke rült kö zép pont ba, hogy az
evan gé li um mal mi ként ér het jük el a
kör nye ze tünk ben  élő ket.  Az  elő -
adók  –  akik nek  több sé gét  a  Ma -
gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház or -
szá gos misszi ói lel ké sze, Sze ve ré nyi
Já nos, az Ali ansz al el nö ke aján lott a
ve ze tő ség fi gyel mé be – azt a kér dést
jár ták kö rül, hogy a Krisz tus ban hí -
vő egyé nek és gyü le ke ze tek ho gyan
le het nek ha tás sal a tár sa da lom ra. 
A sze mi ná ri um ve ze tés re is vál lal -

ko zó Sze ve ré nyi Já nos mel lett Györfi
Mi hály, a nyír te le ki Fi la del fia Evan -
gé li kus Egy ház köz ség lel ké sze kép -
vi sel te a lu the rá nus szí ne ket, jól le het
a  Ba la ton-NET  „szép sé gét”  nem
utol só sor ban ép pen az ad ja, hogy a
test vé ri  kö zös ség ben  úgy szól ván
sem mi je len tő sé ge a fe le ke ze ti ho va -
tar to zás nak.

g T. Pin tér Ká roly fel vé te le
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b Egymagyarországizsinagóga20.
századitörténeterendszerintép-
penolyanváltozatosésvérziva-
taros,mintmagaazegészévszá-
zad.ABékésvárosábanaligszáz
éveépültzsinagógaamásodikvi-
lágégést követően volt például
fűzvesszőraktár, kiállítóterem,
diszkó,keresztényközösségiház
– jelenleg pedig pálinkacent-
rumkéntlátogatható.

Bé ké sen a zsi dó ság a 19. szá zad el ső
har ma dá ban je lent meg, el ső rab bi juk
1860-ban ér ke zett. Egy év vel ké sőbb
már is ko lát ala pí tot tak, jó té kony sá gi
nő egy le tet hoz tak lét re, és ke vés sel ké -
sőbb fel épült el ső ima há zuk is. 
A zsi dó ság lé lek szá ma a hely ség ben

gyor san nö ve ke dett, csúcs pont ján az
öt szá zat  is  meg ha lad ta.  Be te ge ket,
ár vá kat, öz ve gye ket és ál lás ta lan sze -
gé nye ket se gé lye ző szer ve ze te ket hoz -
tak lét re, ami jel zi, hogy a hit köz ség -
nek  je len tős  szá mú  rá szo ru ló  csa -
lád ról is gon dos kod nia kel lett. 
Az 1909-ben át adott, ro man ti kus

je gye ket vi se lő, im po záns zsi na gó ga
adott  ott hont  a  neo lóg  is ko lá nak,
amely 1931-ig mű kö dött. A sze gény
iz ra e li ta gye re ke ket se gé lyez ték. Az
ele mi  is ko la  el vég zé sét  kö ve tő en  a
leg töb ben a he lyi re for má tus gim ná -
zi um di ák jai let tek. 
Az el ső vi lág há bo rú ban har minc

bé ké si zsi dó ka to na vett részt, kö zü -
lük ki len cen hő si ha lált hal tak. A vi -
lág há bo rút kö ve tő en a for ra dal mak,
a ro mán meg szál lás és az el köl tö zé -
sek kö vet kez té ben je len tő sen csök -
kent a hit köz ség  lé lek szá ma, 1930-
ban már csak 317-et tett ki. A hit köz -
ség je len tő sebb csa lád jai ek kor or vo -
sok, ügy vé dek, mó dos ke res ke dők és
gyá ro sok vol tak, de a leg több csa lád
sze ré nyebb anya gi kö rül mé nyek kö -
zött  élt,  fű szer üz le tet,  nyom dát,
gyógy szer tá rat  mű köd te tett,  vagy
pél dá ul es er nyő ja ví tás sal fog lal ko zott.
Gyak ran ada koz tak ha za fi as és em -
ber ba rá ti cé lok ra, és meg be csült tag -
jai vol tak a település közösségének.
A má so dik vi lág há bo rú ki tö ré se -

kor  a  hit köz ség nek  228  tag ja  volt.
1942-ben  meg kez dő dött  a  fér fi ak
be hí vá sa  mun ka szol gá lat ra.  1944
má ju sá ban elő ször két, majd vé gül
négy get tót ala kí tot tak ki, mint egy
180 sze mélyt va go ní roz tak be, aki ket
előbb a bé kés csa bai gyűj tő tá bor ba,
majd Ausch witz ba vit tek. A ha lál tá -
bor ban  csak  mint egy  húsz  el hur -
colt ke rült a mun ka ké pe sek kö zé, a
töb bi e ket gáz kam rá ban meg gyil kol -
ták.  Ti zen hár man  tér tek  ha za,  a

mun ka szol gá la to sok kal  együtt  ke -
ve sebb mint öt ve nen. 
A hit köz ség ez után csak név le ge -

sen mű kö dött. A há bo rú ban meg -
ron gá ló dott, rom ló ál la gú zsi na gó ga
épü le tét 1952-ben el ad ták. A be ázá -
sok mi att ko ráb ban a fel ső hom lok -
za ti  ele me ket  kény szer meg ol dás -
ként le bon tot ták, az épü let ez zel el -
ve szí tet te zsi na gó ga jel le gét. 
Csak nem ré gi ben de rült fény ar ra,

hogy  a  zsi na gó gát  a  vi lág há bo rú
utol só sza ka szá ban a kis szá mú he lyi,
ima ház zal so ha sem ren del ke ző evan -
gé li kus ság  hasz nál ta  is ten tisz te le ti
hely ként. A zsi dó va gyon igé nyek so -
rá ban a Bé ké si Evan gé li kus Misszi -
ói Egy ház köz ség ké rel met nyúj tott be
a rab bi la kás és a zsi na gó ga ki uta lá -
sá ra az egy ház lel ké sze i nek és is ko -
lá já nak cél ja i ra. A fő szol ga bí ró 1944.
jú ni us  28-án  kelt  ha tá ro za tá ban  a
rab bi la kást  evan gé li kus  lel kész lak
és is ko la, a zsi na gó gát pe dig a ké rel -
me ző egy ház ál tal  tör té nő át épí tés
után  evan gé li kus  temp lom  cél já ra

utal ta ki. Az épü le tek után az egy ház
ha von ta lak bért fi ze tett. A zsi na gó -
gát  vé gül  1948-ban  ál la mo sí tot ták.
A zsi na gó ga bel ső el ren de zé sé ről

ke ve set tu dunk. Az biz tos, hogy kö -
zép ső  fal fe lü le té nek  orom fa lán  a
Tíz pa ran cso lat két  kő táb lá ja  volt
lát ha tó. A két kő táb lát egy idom kö -
töt te össze, je lez ve, hogy a Tíz pa ran -
cso lat– mely Is ten Iz rá el né pé vel kö -
tött  szö vet sé gé nek  alap ok má nya –
egy sé ges egé szet al kot. A jobb ol da li
kő táb la az em ber nek Is ten nel szem -
be ni, míg a bal ol da li az em ber tár sa -
i val szem be ni kö te le zett sé ge it tar tal -
maz za. A kő táb lák alatt, az orom fal
kö ze pén lé vő nyí lást kő be fa ra gott,
kör  ala kú  me ző ben  Dá vid-csil lag
ke re tez te. 

Az épü let bel ső te ré nek meg ha tá -
ro zó lát vány ele me a ga lé ria. A kő osz -
lo po kon kör be fu tó kar za ton fog lal -
tak he lyet az asszo nyok és a lá nyok. 
A bé ké si zsi na gó gát 1952-ben az

Er dő gaz da sá gi  Fűz-  és  Ko sár ipa ri
Vál la lat vá sá rol ta meg. Elő ször rak -
tá ro zás ra hasz nál ták, majd az 1957-
es át ala kí tást kö ve tő en ki ál lí tá so kat
ren dez tek ben ne a cég ter mé ke i ből,
és a ko sár fo nók szak szer ve ze ti bi zott -
sá ga kö zös sé gi ház ként hasz nál ta. 
Az 1978-as nagy bé ké si föld ren gés

–  amely  sú lyo san  ká ro sí tot ta  a
masszív tö me gű bé kés csa bai evan gé -
li kus Nagy temp lo mot is – oly annyi -
ra  meg ron gál ta  az  épü le tet,  hogy
élet ve szé lyes nek nyil vá ní tot ták, csak
évek kel ké sőbb hoz ták hely re. A ki -
lenc ve nes évek leg ele jén ze nés szó -
ra ko zó hely mű kö dött ben ne, an nak
el le né re,  hogy  a  mű em lék vé del mi
fő fel ügye lő ség ki kö töt te, hogy csak
kul tu rá lis cé lok ra le het hasz nál ni. Ké -
sőbb üz le te ket is ki ala kí tot tak, az tán
éve kig üre sen állt. 

2004-től  az  egy ko ri  zsi na gó ga
épü le té ben  egy  ke resz tény  szel le -
mi sé gű, drog-, al ko hol- és do hány -
füst men tes  ci vil  kö zös sé gi  ház  és
ven dég lő üze melt, amely pár évig tu -
dott fenn ma rad ni. 
Je len leg  pá lin ka cent rum  mű kö -

dik  a  pá lyá za ti  pénz ből  fel újí tott
épü let ben, ahol lát vány főz dé ben kis -
üs ti pá lin kát főz nek, va la mint he lyet
ka pott egy or szá go san is egye dül ál -
ló pá lin ka tre zor, az eu ró pai föld raj -
zi  ere det vé dett sé get  él ve ző,  nem -
zeti ér ték ként szá mon tar tott bé ké -
si szil va pá lin ka kós to lá sá ra csá bít va
a lá to ga tó kat. Így lett egy év szá zad
alatt a cso dá la tos Is ten há zá ból pá -
lin ka ház. 

g SzEg fű Ka ta lin

Egykorevangélikusokishasználták
abékésizsinagógát

A zsi na gó ga mai for má já ban, pá lin ka ház ként
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Az  em ber nek  Is ten től  ka pott  fel -
ada ta, hogy gon dos kod jék a te rem -
tett vi lág ról, óv ja az ál la to kat és a nö -
vé nye ket. Itt azon ban – mint az in -
dok lás ból ki de rül – egé szen más ról
van szó. In di á ban csend ben meg tet -
ték az el ső hi va ta los lé pést a sze mély
fo gal má nak új ra de fi ni á lá sa fe lé. 
A tö rek vés nem egé szen új ke le tű.

Szin te ész re vét le nül, az ál lat vé de lem
kön tö sé ben je lent meg és ke rült be
szá mos or szág jog al ko tá sá ba. Az ál -
lat jog vé de lem ab ban kü lön bö zik az ál -
lat vé de lem től, hogy nem azért vé di az
élő lé nye ket, mert szé pek és ér té ke sek,
ha nem mert – ál lí tó lag – ér ző, tu dat -
tal ren del ke ző sze mé lyek, aki ket sze -
mély hez fű ző dő jo gok il let nek meg.
Legelőször  Nagy-Bri tan ni á ban

(1997), Új-Zél an don (1999) és Spa -
nyol or szág ban (2008) ter jesz tet tek ki
há rom, alap ve tő en em be ri jo got az
em ber sza bá sú maj mok ra. En nek ér -
tel mé ben a fő em lő sö ket meg il le ti az
élet hez,  a  sza bad ság hoz  és  a  tes ti
ép ség hez va ló jog (vagy is ti los kí noz -
ni  vagy  kí sér le tek hez  fel hasz nál ni
őket). Az in dok lás még nem ne ve zi
sze mély nek  az  em ber sza bá sú maj -
mo kat, de már jo gok kal ru ház za fel
őket, még pe dig fo gan ta tá suk tól kezd -
ve.  („Ap ró”  visszás ság,  hogy  Spa -
nyol or szág ban  a  tör vény  ma  már
fo gan ta tá suk pil la na tá tól vé di a nagy -
maj mo kat az abor tusz tól és a mag -
za ti  kí sér le te zés től  –  szem ben  az
em be ri emb ri ók kal…)
Az el mé le ti tu dat for má lás ter mé -

sze te sen előbb re jár, mint a jog al ko tás.
Csak két pél da: az Egye sült Ál la mok -
ban né hány hó nap ja egy tu do má nyos
egye sü let ülé sén is mer tet ték A cet fé -
lék jog nyi lat ko za tát, amely „a min den
sze mélyt  meg il le tő  egyen lő  bá nás -
mód”  elő moz dí tá sa  ér de ké ben  ki -
mond ja, hogy fej lett kog ni tív ké pes sé -
gei mi att min den bál na és a del fin sze -
mély, és meg il le ti az élet hez, a sza bad -
ság hoz és a tes ti ép ség hez va ló jog. 
Ha son ló  szel lem ben  ren dez nek

2013  de cem be ré ben  nagy sza bá sú
kon fe ren ci át Sze mé lyi lét az em be ren
túl cím mel a Yale Egye te men. „A ren -
dez vény a nagy maj mok, a cet fé lék, az
ele fán tok  és  más  ál la tok  sze mély
mi vol tát ál lít ja kö zép pont ba, és a sze -
mély fo ga lom vál to zá sát tár ja fel ne -
u ro ló gi ai, vi sel ke dés tu do má nyi, fi lo -
zó fi ai,  eti kai  és  jo gi  szem pon tok
alap ján. Kü lön le ges fi gyel met szen -
te lünk a nem em be ri ál lat (sic!) sze -
mé lyi mi vol tá nak, igyek szünk fel tár -
ni a sze mély fo gal má nak tör té ne ti, tu -
do má nyos és fi lo zó fi ai hát te rét, va -
la mint az ál la tok ér dek vé del mé nek
mód ja it jo gi pre ce den sek te rem té se
és a köz tu dat in for má lá sa ré vén” – ol -
vas ha tó a ren dez vény hon lap ján. 

Mi ért ve szé lyes ez az áram lat? 
A sze mély fo ga lom ki tá gí tá sa a több
év ez re des em be ri tár sa da lom és kul -
tú ra alap ka te gó ri á it bont ja le, épp úgy,
mint a há zas ság és a ne mek fo gal má -
nak új ra de fi ni á lá sa. Wes ley J. Smith
ne ves jo gász és bio e ti kus sze rint, ha
a sze mély fo ga lom ki ter jesz té sé nél le -
bont juk az em be ri faj ha tá rát, előbb-

utóbb nem csak a fő em lő sök nek fo -
gunk  jo go kat  ad ni  (akik  egyéb ként
sem sa ját jo ga i kat fel fog ni, sem má so -
két tisz te let ben tar ta ni nem ké pe sek),
ha nem min den élő lény nek. S va ló ban:
Ecua dor ban és Bo lí vi á ban évek óta
tör vény vé di a fák „jo ga it”, Új-Zél an -
don pe dig 2012-ben sze mély hez fű ző -
dő jo gok kal ru ház tak fel egy fo lyót.
Új faj ta egyen lő ség szü le tik, amely -

ben  em ber,  ál lat,  nö vény  és  fo lyó
egyen ér té kű – ám va ló já ban nem a
töb bi  élő lény  emel ke dik  az  em ber
mél tó sá gá ra, ha nem az em ber süllyed
az ál lat vi lág szint jé re. Ugyan ak kor –
mu tat rá Smith – a ter ve zett Yale-kon -
fe ren cia hát te ré ben ál ló em ber el le nes
áram lat, „ha nem le szünk óva to sak,
olyan  biz to san  fog ja  le rom bol ni  a
nyu ga ti ci vi li zá ció ge rin cét, az egye -
te mes  em be ri  egyen lő sé get,  mint
ahogy a Ve zúv el pusz tí tot ta Pom pe jit”.

ki nek az ér de ke?
Wes ley J. Smith sze rint az ál lat jog vé -
dők,  a  bio e ti ka mai  hang adói  és  a
transz hu ma niz mus  hí vei  egy aránt
ér de kel tek ab ban, hogy meg dönt sék
az em be ri élet kü lön le ges ér té ké ről
val lott tár sa dal mi meg győ ző dést. 
Az  ál lat jog vé dők  bu sás  hasz not

húz hat nak  ab ból,  hogy  er köl csi
egyen lő sé get  igye kez nek  te rem te ni
em ber és ál lat kö zött. A The New York
Ti mes idé zi Ste ven M. Wi se ál lat jog -
vé dő ügy vé det, aki 2013-ra pe rek so -
ro za tát he lyez te ki lá tás ba, me lyek ben
„a leg mo der nebb tu do mány se gít sé -
gé vel  fog ják  meg győz ni  a  bí rá kat,
hogy  az  olyan  ál la tok nak,  mint  a
bál nák vagy a csim pán zok, sze mé lyi
jog ál lást és jo go kat kell biz to sí ta ni”.
Wi se is meg jegy zi, hogy egyet len

jo gi pre ce dens pe rek ára da tát in dí ta -
ná meg – elő ször azért, hogy egy re
több ál lat faj kap jon jo gi sze mé lyi sé -
get, majd azért, hogy ezen „ál lati sze -
mé lyek” kel lő jog alap pal „pe rel hes -
sék” tu laj do no sa i kat alap ve tő jo ga ik
sé rel mé ért.
A  transz hu ma niz mus hí vei  azért

ér de kel tek az em ber ki vált sá gos hely -
ze té nek meg szün te té sé ben, mert cél -
juk az em be ri faj tech no ló gi ai esz kö -
zök kel tör té nő „ne me sí té se”, és sza ba -
dab ban  ma ni pu lál hat ják  az  em ber
bio ló gi á ját, ha egy ál lat faj já te szik a sok
kö zül. A bio e ti ka mai hang adói pe dig
azért ik tat nák ki az em be ri faj hoz tar -
to zás er köl csi von za ta it, hogy egyes
em ber cso por to kat anya gi ha szo nért
ter mé sze ti erő for rás ként ak náz has sa -
nak ki, má sok tól pe dig aka dály ta la -
nab bul sza ba dul has sa nak meg. 
Nagy erők ér de kel tek ab ban, hogy

az em bert egy szint re hoz zák az ál -
la tok kal. En nek ke vés bé fel tű nő mód -
ja, ha az ál la to kat kez dik sze mély nek
ne vez ni. Fon tos, hogy tu da to sít suk
ezt az ál lat sze re tet nek ál cá zott, mö -
göt tes szán dé kot. Fel ada tunk, hogy
a te rem tett vi lág vé del mé ért mun kál -
kod junk,  de nem azért, mint ha  az
élő lé nyek nek eh hez sze mé lyi jo guk
fű ződ ne, ha nem mert a Te rem tő a mi
gon dos ko dá sunk ra bíz ta őket. 

g Mé nE si Krisz ti na
For rás: Ma gyar Ku rír

Aszemélyfogalmának
újradefiniálása?

b AzindiaiKörnyezet-ésErdőügyiMinisztériumazegészországbanbe-
tiltottaadelfinshow-kat,delfináriumoklétesítését,illetvedelfinekésbi-
zonyoscetfélékfogságbantartását,ámnemegyszerűenállatbarátimeg-
fontolásból.Hivatalosindoklásbanelőszörjelentmega„nememberi
személy”fogalma.Aközleménybentöbbekköztezáll:„Acetfélékálta-
lábannagyonintelligensekésérzékenyek.Számos,adelfinekviselkedé-
séttanulmányozókutatómegállapította,hogyatöbbiállathozképestszo-
katlanulmagasintelligenciájúak,ezértadelfint»nememberiszemély-
nek«kelltekinteni,smintilyetsajátosjogokilletikmeg,éserkölcsileg
elfogadhatatlan,hogyszórakoztatáscéljábólfogságbantartsák.”

b ARumbachutcaizsinagógában
augusztus25-tőllátogathatóaz
Ámos Im re és a 20. szá zad – kor -
társ össz mű vé sze ti ki ál lí tás. A
képzőművészetet,zenétés iro-
dalmatmagábanfoglalótárlatot
Kon rád GyörgyKossuth-díjasíró
nyitottameg.Egyházunkrészé-
rőlPrőh le Ger gely országosfel-
ügyelőmondottünnepibeszédet.

Kö zel  há rom szá zan  vet tek  részt  a
Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház
és az Asz ta li Be szél ge té sek Kul tu rá -
lis Ala pít vány ál tal szer ve zett ki ál lí -
tás meg nyi tó ján a Zsi dó Nyá ri Fesz -
ti vá lon. Az Ámos Im re és negy ven -
egy kor társ al ko tó mun ká it be mu ta -
tó ki ál lí tás fő cél ja, hogy reflek tál jon
az el múlt szá zad, a ho lo kauszt kér -
dé sé re. Ámos Im re (1907–1944) fes -
tő mű vész élet út ja szo ro san össze függ

a 20. szá zad dal, a ho lo kauszt ért he -
tet len sé gé vel, az eu ró pai eti ka meg -
in gá sá val. 
A ki ál lí tás – mely egy so ro zat ré sze

– elő ször 2012 de cem be ré ben Szent -
end rén, a Ré gi Mű vész te le pi Ga lé ri -
á ban, majd Du na szer da he lyen, a Kor -
társ Ma gyar Ga lé ri á ban, il let ve a Pé -
csi Ga lé ri á ban volt lát ha tó. Je len leg a
mű tár gyak egy ré sze a ber li ni ma gyar
in té zet ben te kint he tő meg. 
A Rum bach ut cai, Ot to Wag ner ter -

vez te  zsi na gó gá ban  meg ren de zett
tár lat  meg nyi tó ján  Kon rád  György
Ámos  Im re  nap ló já ból  ol va sott  fel.
Prőh le Ger gely mellett Ilan Mor, Iz -

ra el Ál lam ma gyar or szá gi nagy kö ve -
te mondott kö szön tőt.
Az Ámos Im re és a 20. szá zad –

kor társ össz mű vé sze ti ki ál lí tás ok tó -
ber 31-ig te kint he tő meg. (A ki ál lí -
tás  fő véd nö ke:  Sch we i tzer Jó zsef
nyu gal ma zott or szá gos fő rab bi, véd -
nö kei:  Fa bi ny Ta más evan gé li kus
püs pök és Vár sze gi Aszt rik pan non -
hal mi fő apát.)

g Ga lam bos Ádám
For rás: Evan gé li kus.hu
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b Harangjaink,amelyeksokévszá-
zad óta a keresztény egyházi
életrészétképezik,tradicioná-
lisanbronzbólkészülnek.Ané-
metországiBochumbanműkö-
dőMayerundKühneacélgyár
1851-benkezdtemegazacélból
készültharangoköntését.

Az acél a bronz hoz ké pest a kor ró -
zió mi att ke vés bé időt ál ló, és sok kal
ke mé nyebb, ke vés bé ér ces a hang zá -
sa is. Mind ezek el le né re az acél ha ran -
gok nak  már  kez det től  fog va  igen
nagy ke res le tük volt. Egy részt, mert
a bronz ha ran gok há bo rú ese tén had -
ba vo nul nak, mi vel anya guk ágyú ké -
szí tés re al kal mas; más részt az acél -
ha ran gok a bronz ból ké szül tek nél jó -
val ol csób ban be sze rez he tők,  így a
sze gé nyebb  egy há zak  könnyeb ben
tud tak ha rang hoz jut ni – ezért hív -
ják őket ín ség ha ran gok nak is.
A boc hu mi ha ran gok igen ha mar

meg je len tek Ma gyar or szá gon is, és
el ső sor ban evan gé li kus egy há zunk -
ban vol tak köz ked vel tek. Sok te le pü -
lé sen ugyan is már a temp lom fel épí -
té se is ko moly anya gi erő fe szí té se -
ket  igé nyelt,  bronz ha ran gok ra
ezért nem tel lett vol na, de acél -
ha rang ra igen. 
A leg ko ráb bi ín ség ha -

ran go kat a ma kói
evan gé li kus temp -
lom tor nyá ban
ta lál juk. „Ma -
gyar hon, s Ma -
kai Ev. Egy ház
el ső acél ha -
rang ja 1854” – 
ol vas hat juk  a  kis ha ran gon,
míg  a  kö zép ső  fel ira ta:  „Érc keb led
kelt sen hőn áld ni, di csér ni az Is tent”. 
Nem  sok kal  ké sőbb,  1856-ban  a

tállyai evan gé li ku sok szá má ra is ön -
töt tek há rom, a bé kés csa ba-er zsé bet -
he lyi evan gé li kus temp lom szá má ra
1876-ban szin tén há rom új acél ha ran -
got, a kö zép sőt „gyer mek ha rang já -
nak” ne vez ték el. A csor vá si evan gé -
li ku sok 1878-ban ön tet ték két acél ha -
rang ju kat, raj tuk az ado má nyo zó Za -
lai és Zsi ros csa lád ne ve ol vas ha tó. 
A nagy bán he gye si evan gé li ku sok

1876-ban  ren del ték meg  400  ki lo -
gram mos acél ha rang ju kat Boc hum -
ból, majd 1895-ben egy 700, 150 és 50
ki ló sat.  Itt  az  ado má nyo zók  ne vét
nem a ha rang ra ön tött fel irat ban, ha -

nem a to rony ban el he lye zett em lék -
táb lá kon örö kí tet ték meg. 
1864-ben  ké szült  el  a  boc hu mi

ön tö de  leg na gyobb  ma gyar or szá gi
ter mé ke  a  mis kol ci  evan gé li kus
temp lom szá má ra. Ez az 1681 ki lós
ha rang – 1005 és 477 ki lós tár sá val
együtt – mind a mai na pig hir de ti Is -
ten di cső sé gét. 
1910-ben  ké szült  el  szin tén  Bo -

chum ban a mar cal ger ge lyi evan gé li -
kus temp lom há rom ín ség ha rang ja,
ame lyek szép hang zá suk ról hí re sek. 
Az acél ha ran gok jel lem ző je, hogy

dí szí tés nél kü li ek, és so ku kon a fel -
irat  is  szűk sza vú,  vagy  egy ál ta lán
nincs raj tuk fel irat (utób bi ak mi att
szá mos ilyen önt vény ön tő jé re csak
kö vet kez tet ni tu dunk). Az acél ha ran -
gok ke mény, éles hang ja so kak sze -

mé ben szé gyen tár gyát ké pez te egé -
szen az el ső vi lág há bo rú ig. 
A bronz ha ran gok ból ágyú ké szült

(egy ház köz sé gen ként csak egy ha rang
ma rad ha tott  –  hol  a  leg na gyobb,
hol a leg ki sebb), de az acél ha ran gok
meg ma rad tak. Ezért a két vi lág há bo -
rú kö zött szá mos acél ha rang-ön tö -
de nyi tot ta meg ka pu it Eu ró pá ban.
Az oszt rák Kap fen berg ben mű kö dő
Böh ler-ön tö de  ké szí tet te  1931-ben

Ma gyar or szág leg na gyobb, 2700 ki -
lo gram mos acél ha rang ját a ke len föl -
di Szent Gel lért-temp lom szá má ra. 
Ma gyar or szá gon a Di ós győ ri Acél -

mű vek kez dett ha rang ön tés be, ahol
jel lem ző en ki sebb ha ran gok ké szül -
tek,  mint  Boc hum ban.  Med gyes -
egy há za  evan gé li ku sai  már  1920-
ban in nen ren del tek új ha ran go kat az
el rek vi rál tak pót lá sá ra. Kö zü lük az
egyi ket 1942-ben a gyu la i ak nak ad -
ták át, mi vel 1938-ban  le he tő sé gük
nyílt bronz ha ran gok ön té sé re. Öcs
evan gé li ku sai 1921-ben két, a csa nád -
al ber ti lu the rá nu sok 1924-ben há rom
ha ran got  ren del tek  szin tén  Di ós -
győr ből, ahol a má so dik vi lág há bo -
rút kö ve tő en is foly ta tó dott az ön tés. 
1959-ben ép pen a di ós győ ri evan -

gé li kus temp lom szá má ra ké szült új
acél ha rang a he lyi ön tö dé ben, Új csa -
ná los  evan gé li kus  temp lo ma  szá -
má ra  pe dig  1972-ben.  Utób bi  he -
lyen az ado má nyo zók ne vét a ha rang -
pa lást hoz rög zí te tett táb lán örö kí tet -
ték meg. 
Ér de mes meg em lí te ni, hogy Bu da -

pest  leg na gyobb  evan gé li kus  ha -
rang ja  szin tén  acél önt vény.  Ez  a
cse pe li temp lom tor nyá ban ta lál ha -
tó,  1500  ki lós  hang szer  egye di
gyárt mány: Weiss Man fréd gyá rá -
ban  ké szült,  és  a  gyü le ke zet
egyik tag ja vá sá rol ta ócs ka vá -

sá ron 1928-ban. Ha son ló
nagy vas ha rang ja volt 

a bu da fo ki evan -
gé li kus temp -
lom nak, ame -
lyet azon ban
a to rony sta -
ti ka i lag nem
bírt el, így

Csat ká ra, a ka to li kus
temp lom tor nyá ba ke rült.

So kan szé gyel lik az acél ha rang ja -
i kat, vagy bán tó nak tart ják a hang zá -
su kat, ezért a le cse ré lé sü kön gon dol -
kod nak,  vagy  már  le  is  cse rél ték
őket, de van nak né há nyan, akik ki fe -
je zet ten gyö nyör köd ni tud nak sa já -
tos  hang zás vi lá guk ban  (ma gam  az
utób bi ak kö zé tar to zom). E tech ni -
ka-, egy ház- és ha rang tör té ne ti ér de -
kes sé gek  sa já tos,  ke mény,  fé mes
hang zá sá nak is meg van a szép sé ge,
amint  hir de tik  azt,  amit  a  ma kói
evan gé li kus nagy ha rang fel ira tá ban
ol vas ha tunk: „Int se imá ra acél keb -
led gyar ló ke be lün ket”.

g Baj kó FE rEnc
te le pü lés mér nök, ha rang ku ta tó

Azacél,amelyIstentdicsőíti

t é m a :  K r i t i K u s  é s  K r i t i K á t l a n  s z o l i d a r i t á s  a  m a g y a r  m é d i á B a n

M e g h í v ó  M é d i a M ű h e l y r e
Protestáns médiaműhely – Mátraháza, szeptember 20–22.
ak tív mé dia mun ká so kat, to váb bá a mé dia bel ső, szak mai kér dé sei iránt ér dek lő dő ket vár őszi kon fe ren ci á já ra a
Pro tes táns új ság írók szö vet sé ge (Prúsz). 
a szep tem ber 20–22. kö zött tar tan dó mé dia mű hely alap kér dé se az, hogy az egy re fel szí ne sebb és igény te le -
nebb tö meg mé dia ko rá ban mi ként le het ko moly, hi te les, mi nő sé gi mun kát vé gez ni akár az írott, akár az
elekt ro ni kus saj tó ban. ezen a te rü le ten egy ál ta lán le het sé ges-e ma ma gyar or szá gon po li ti kai vagy/és gaz da -
sá gi ér de kek től, el vá rá sok tól füg get le nül te vé keny ked ni, sa ját szak mai, er köl csi, vi lág né ze ti el ve ket ér vé nye -
sí te ni? más fe lől: ho gyan le het köl csö nö sen elő nyös, gyü möl csö ző part ne ri vi szonyt ki ala kí ta ni és fenn tar ta ni
a mé dia és a po li ti ka, il let ve az üz le ti élet sze rep lői kö zött? 
a mát ra há zi kon fe ren ci án eze ket a kér dé se ket ké szü lünk több as pek tus ból meg vi lá gí ta ni ta pasz talt kol lé gák
és köz éle ti sze rep lők köz re mű kö dé sé vel. ven dé ge ink re te hát – ha gyo má nya ink hoz hí ven – nem csu pán elő -
adó ként, ha nem be szél ge tő társ ként is szá mít kö zös sé günk.

akikmárelfogadtákmeghívásunkat:
BalázsGéza nyel vész, tan szék ve ze tő egye te mi ta nár •  PrőhleGergely kül ügyi he lyet tes ál lam tit kár, a ma gyar -
or szá gi evan gé li kus egy ház or szá gos fel ügye lő je • SzabóIstván re for má tus lel kész, a du na mel lé ki re for má -
tus egy ház ke rü let püs pö ke • SzőnyiSzilárd új ság író, a HetiVálasz fő szer kesz tő-he lyet te se • ZsoltPéter mé dia -
szo cio ló gus, a mél tá nyos ság Po li ti ka elem ző Köz pont ku ta tá si igaz ga tó ja.
Arészletesprogram–szeptember1-jétől–aPrúszhonlapjánleszolvasható.

» aprotestánsmédiaműhelyhelyszíne: rá day Kon fe ren cia-köz pont (mát ra há za, Üdü lő te lep 1.). 
időpontja:2013. szep tem ber 20–22.
részvételidíj(pén tek va cso rá tól va sár nap ebé dig): 9500 ft, Prúsz-ta gok nak: 7500 ft.
el he lye zés há rom ágyas szo bák ban, a je lent ke zés sor rend jé ben. Jelentkezniszeptember15-ig
a prusz@lu the ran.hu e-mail cí men vagy a 20/824-9657-es mo bil szá mon le het.

No vem ber 1-jé től a né met szü lők hi -
va ta lo san  meg ha tá ro zat lan  ne mű -
ként anya köny vez tet he tik bi zony ta lan
ne mi jel lem zők kel szü le tett cse cse mő -
jü ket. A szü lők ab ban az eset ben is vá -
laszt hat ják  a  meg ha tá ro zat lan  ne -
met, ha úgy vé lik, gyer me kük a jö vő -
ben sem a fér fi-, sem a női nem mel
nem kí ván majd azo no sul ni – ír ja a
Life Site News. – A gyer mek éle te egy
ké sőb bi  pil la na tá ban  azo no sít hat ja
ma gát a két nem va la me lyi ké vel. Ste -
ve Wil li ams brit ho mo sze xu á lis ak ti -
vis ta  rá mu tat:  no ha  a  né met  jo gi
szak ér tők ta gad ják, hogy a tör vény be -
ve zet né a har ma dik ne met, „má sok
meg jegy zik…,  hogy  a  gyer mek nek
nem  kö te le ző  ne met  vá lasz ta ni,  és
nincs meg szab va, med dig ma rad hat
a »meg ha tá ro zat lan ne mű« ka te gó ri -
á ban. Úgy tű nik, mint ha ez a har ma -
dik nem el is me ré sé nek kis ka pu ja len -
ne, még ha nem ne ve zik is an nak.”
Eu ró pai or szág ban ed dig so ha nem

anya köny vez tek hi va ta lo san her maf -
ro di tá kat és in ter szex sze mé lye ket. A
mos ta ni sza bá lyo zás a szö vet sé gi kor -
mány ál tal meg bí zott Né met Eti kai Ta -
nács  fe lül vizs gá la ta  nyo mán  szü le -
tett, amely sze rint az „in ter szex sze mé -
lyek nek” erő sebb jo gi el is me rés re van
szük sé gük, és vé de lem re szo rul nak a
kis ko ruk ban  he lyet tük  meg ho zott
egész ség ügyi dön té sek kel és „a diszk -
ri mi ná ció más  for má i val”  szem ben. 
Az  új  tör vény  ki mond ja:  „Ha  a

gyer me ket  nem  le het  fi ú ként  vagy
lány ként azo no sí ta ni, a ne mi ro va tot
üre sen kell hagy ni, és így kell az anya -
könyv be  be ve zet ni.”  A  ren del ke zés
szá mos tör vény szé ki dön tés nyo mán
szü le tett, me lyek sze rint an nak a sze -
mély nek, aki va la mely nem hez tar to -
zó nak tart ja ma gát, jo ga van hoz zá,
hogy olyan ne mű nek te kint sék, tes ti
jel leg ze tes sé ge i től füg get le nül. 

Sa bi ne Le ut he us ser-Schnar ren -
ber ger igaz ság ügy-mi nisz ter a Süd -

deu tsche Zei tung nak azt nyi lat koz ta:
az új tör vény tel jes kö rű ha tály ba lé -
pé sé hez va la mennyi jo gi do ku men -
tum „át fo gó re form já ra” lesz szük ség.
„Az új sza bá lyo zás egyik fő cél ja,

hogy  meg sza ba dít sa  a  szü lő ket  a
kény szer től, hogy rög tön a gyer mek
szü le té se után dön te ni ük kell jen a ne -
mé ről, s így el ha mar ko dot tan egyez -
ze nek be le a gyer mek ne mét meg ha -
tá ro zó egész ség ügyi be avat ko zá sok -
ba” – kö zöl te a né met bel ügy mi nisz -
té ri um meg nem ne ve zett szó vi vő je,
aki  cá fol ta,  hogy  a  vál toz ta tás sal  a
kor mány egy új ne met ta lált vol na fel;
mint mond ta, csu pán azt en ge dé lyez -
te, hogy a fér fi-női nem re vo nat ko -
zó rub ri ka üre sen ma rad jon.
Né met or szág ban a nem meg vál -

toz ta tá sa már meg en ge dett, ha va la -
kit or vo si lag transz sze xu á lis nak di -
ag nosz ti zál nak, és az il le tő leg alább
há rom éve el len té tes ne mű ként „kí -
ván” él ni. Ko ráb ban a tar tós ter mé -
ket len ség  és  a  ne mi  meg je le nést
meg vál toz ta tó mű tét is fel té tel volt,
2011 óta azon ban elég, ha az il le tő –
mű tét  nél kül  –  kí ván sá ga  sze rint
va la me lyik nem mel azo no sul.
2008-ban egy tör vény mó do sí tás a

há zas ság ban élők szá má ra is le he tő -
vé tet te hi va ta los ne mük meg vál toz -
ta tá sát. Az ilyen sze mé lyek nek vá lasz -
tott ne mük sze rin ti ke reszt ne vet kell
fel ven ni ük, és en nek meg fe le lő en jár
a Herr (úr), il let ve Frau (hölgy) meg -
szó lí tás  is.  Ilyen ese tek ben min den
sze mé lyi irat ban a vá lasz tott nem nek
kell sze re pel nie, ugyan ak kor a se bé -
sze ti vagy bio ló gi ai vál toz ta tás nem
kö ve tel mény. A ne mét meg vál toz ta -
tó sze mély mun ka adó ját sem kö te les
tá jé koz tat ni ar ról, hogy hi va ta los ne -
me meg vál to zott – ír ja a Life Si te News.
A cikk ár nyal tabb ké pet ad a leg el ső
hír adá sok nyo mán köz re adott, ko ráb -
bi hí rünk té má já ról.

g Ma gyar Ku rír

M ajd e ld önTi,  H a nag y le sz?

Interszex személyek 
védelme Né met or szág ban

A test vér-egy ház ke rü le ti kap cso lat
sze mé lyes  ba rá ti  és  mun ka tár si
együtt mű kö dé sek ké  fej lő dött  az
évek  so rán.  Svéd  rész ről  Mar tin
Mo dé us Lin kö ping  püs pö ké nek,
ma gyar rész ről Gáncs Pé ter, egy há -
zunk  el nök-püs pö ké -
nek ve ze té sé vel ér kez -
tek a de le gá ci ók a Joób
Má té és  Hu lej Eni kő
lel kész ál tal szer ve zett
kon fe ren ci á ra.
A  kon fe ren ci án  a

részt  ve vő  lel ké szek a
pász tor és a nyáj jé zu -
si  ha son la tát  bon tot -
ták  ki.  A  két  na gyon
kü lön bö ző hely zet ben,
szo ci á lis  és  kul tu rá lis
kör nye zet ben  élő  egy ház ból  jö vő
lel ké szek szá má ra igen hasz nos nak
bi zo nyult a kö zös gon dol ko dás. Reg -
gel től ké ső es tig han goz tak az elő adá -
sok – an gol nyel ven. 

A kon fe ren cia részt ve vői meg is -
mer ked het tek a ti ha nyi apát ság ben -
cés szer ze te se i nek éle té vel, meg kós -
tol hat ták evan gé li kus bo rá szok ki vá -
ló bo ra it, de mód juk adó dott esti für -
dő zés re is. A ti zen két fős de le gá ciók

sze mé lyes pél da ké pek be mu ta tá sá val
szí ne sí tet ték a szak mai prog ra mot. A
szűk há rom na pos kon fe ren cia kö zös
úr va cso rás is ten tisz te let tel zá rult.

g Kiss Ta más fElvétElE

Pásztorként
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Az Ali e na szervezet 2012-es be szá -
mo ló já ból  ki de rül,  hogy  a  Bá zel -
ben  dol go zó  pros ti tu ál tak  szá ma
összes sé gé ben az elő ző évi 2722-ről
ta valy  3268-ra  nőtt.  Mi vel  egy re
töb ben van nak, egy más szá má ra is
egy re na gyobb kon ku ren ci át je len -
te nek. Egy re több kö zöt tük a fia tal -
ko rú. Ezért is fon tos, hogy meg fe le -
lő in for má ci ók hoz jus sa nak. Meg fe -
le lő irány mu ta tás sal és se gít ség gel
na gyobb esé lyük van ar ra, hogy tes -
tü ket,  egész sé gü ket  meg óv ják,  és
ma guk irá nyít sák az éle tü ket. Mert
a ve lük va ló be szél ge tés ből gyak ran
ki de rül, hogy nem fel tét le nül ön ként
vá laszt ják ezt az éle tet. 

A WHO (Egész ség ügyi Vi lág szer -
ve zet) meg ál la pí tá sa sze rint a pros -
ti tú ci ó ban dol go zó nők kö zel het ven
szá za lé ka  szen ved  poszt tra u ma ti -
kus ter hek alatt, és pró bál ja fel dol goz -
ni a „mun ká ja” so rán szer zett lel ki sé -

rü lé se it. Ma ri el de Weck pszi cho ló -
gus  az  Ali e na  mun ka tár sa ként  az
el múlt év ben ti zen hat pros ti tu ál tat
gon do zott. 
Az ut cán dol go zó nők kel va ló ta -

lál ko zás egy for má ja, ami kor a se gít -
sé get kí ná lók ke re sik ve lük a kap cso -
la tot. Van azon ban egy má sik al ka -
lom, amely már köz is mert kö rük ben.
Min den szer dán me leg ebéd vár ja a
be csön ge tő ket az Ali e na iro dá já ban,
a tü rel mi ne gyed kö ze pén. Jó al ka lom
ez a meg is mer ke dés re, in for má ció -
cse ré re és a be szél ge tés re is. Ta valy
1244  nő  élt  ez zel  a  le he tő ség gel.
Har minc szá za lé kuk az af ri kai or szá -
gok ból szár ma zik, har minc nyolc La -

tin-Ame ri ká ból jött, har minc két szá -
za lé kuk eu ró pai. 

* * *

En nek a szer dai Kö zös asz tal prog -
ram nak  a  ko or di ná to ra  Pa u li na

Woj to witcz-Pa pot ti, az Ali e na má -
sik ta nács adó ja. Két éve dol go zik itt.
Mint el mond ta, a szer ve zet ko ráb -
ban ki sebb pro jekt ként mű kö dött,
de nőtt, fej lő dött, ma két tel jes ál lá -
sú al kal ma zott ja van. A Kö zös asz -
tal ti zen egy éve mű kö dik, kez det ben
csak  ha von ta  egy szer,  most  már
heti rend sze res ség gel.

– Mi az Ali e na leg főbb cél ja Ön
sze rint? – kér dez tem Pa u li nát.
– A cél nem fel tét le nül a pros ti tu -

ált élet for má ból va ló ki szál lás eről -
te té se (? – A szerk.), in kább egy faj ta
kí sé rés fel kí ná lá sa, va la mint in for má -
lás,  se gít ség nyúj tás,  ami kor  er re
szük ség van. Az iga zi cél azon ban a
nő ket ön ál lók ká ten ni, hogy egye dül
is ké pe sek le gye nek dön te ni az éle -
tük  fe lől,  ne  függ je nek  má sok tól.
Mert az em ber nek tud nia kell ma gá -
nak meg fo gal maz ni a cél ja it és a ha -
tá ra it is, ké pes kell, hogy le gyen a sa -
ját éle te fe lől egye dül dön te ni, és tisz -
tá ban kell len nie az zal, hogy jo ga van
eh hez a dön tés hez. El dön te ni pél dá -
ul, hogy ma rad vagy ki lép. 

– Mi je len ti a si kert az Önök mun -
ká já ban?
– Az iga zi si ker az, ha egy nő ké -

pes sé vá lik ar ra a bi zo nyos dön tés re,
amely ről az előbb be szél tem. Ha va -
la ki ki lép.  A si ker tör té net az, ha va -
la ki ön ál ló vá vá lik, és ma ga ha tá roz -
za meg, hogy mi lyen irány ban foly -
tat ja az éle tét.

– Sa ját mun ká já nak me lyik ele mét
emel né ki mint a leg fon to sab bat?
– A sze mé lyes ta lál ko zást. Ez az,

ami  en gem  min dig  meg fog.  Az,
hogy mi eze ket a nő ket a pros ti tú ció
vi szon tag sá gai  kö zött  kí sér het jük.
Az, hogy mi le he tő ség va gyunk szá -
muk ra. A nők tud ják, hogy itt van
va la ki, aki meg hall gat ja őket, tud ják,
hogy itt más pers pek tí vá kat mu ta -
tunk ne kik  az  éle tük re  néz ve.  Egy
hely va gyunk a ta lál ko zás ra – ta buk
nél kül. Ta lál ko zás, oda fi gye lés, meg -
hall ga tás. Eze ket emel ném ki. Ná -
lunk a nők áll nak a kö zép pont ban,
ne kik itt nem kell ma gu kat el ad ni uk.
Na gyon  fon tos,  hogy  itt  min den
gra tis, in gyen van, el fo ga dás sal, elő -
íté le tek nél kül.

* * *

Két nőt el kí sér tem HIV- és szi fi lisz -
szű rés re. Az Ali e na szer dai ebéd jén
is mer tem  meg  őket,  egyi kük  elő -
ször jött. 

Az újak nak a mun ka tár sak min -
dig el mond ják, hogy mi is ez a szer -
ve zet tu laj don kép pen, és hogy mi -
lyen  le he tő sé ge ket  kí nál  min den
szük ség ben le vő, ut cán dol go zó nő -
nek.  El mond ják,  hogy  meg  le het
őket ke res ni bán tal ma zás ese tén, or -
vo si  kér dé sek kel,  lel ki,  spi ri tu á lis
prob lé mák kal; és hogy szer dán jö -
het nek ebé del ni. 
Ez a két nő is itt hal lott ar ról a le -

he tő ség ről is, hogy az Ali e na köz ve -
tí té sé vel az AIDS-se gít ség ne vű szer -
ve zet nél  té rí tés men te sen  el vég zik
ezt  a  két  vizs gá la tot.  (A  szer ve zet
hon lap já ról ki de rül, hogy a vizs gá la -
to kat ado má nyok ból fi nan szí roz za.)
Tol mács ként men tem ve lük. 
Egyi kük  (A.,  26  éves)  épp  egy

nap ja volt csak Bá zel ben, ő két hó na -
pos kis ba bá ját hagy ta ott hon a fér jé -
vel, hogy ki jöj jön „dol goz ni”. A má -
si kuk kal  (R.,  23  éves)  a  vizs gá lat
után kö te le ző en ki töl ten dő kér dő ív
kap csán  be szél get tem  egy  ki csit.
Szó ba  ke rült,  hogy  van  kap cso la ta
ott hon, en nek el le né re jár ki dol goz -
ni. Ami kor kér dez tem, sok ko ló ter -
mé sze tes ség gel vá la szolt.

– A ba rá tod mit szól ah hoz, hogy
te kint dol go zol?
– So kat ve szek szek ve le emi att. De

mond ja, hogy jöj jek ki, hogy le gyen
va la mi lyen éle tünk. Ko csi már van…

– Ő nem dol go zik?
– Nem.
– És te tes ti leg hogy bí rod? Van nak

fáj dal ma id?
– A de re kam, az fáj min dig.
– Dro go sok is jön nek hoz zá tok?
– Hét vé ge ken szin te csak azok jön -

nek. 
Saj nál tam őt, nem a tá vol ság tar tó

szá na lom mal,  ha nem  úgy  iga zán.
Egy sze rű, őszin te, ked ves lány volt.
Lát szott raj ta, hogy nem ma kezd te.
Félt a teszt től. Nem az ered mény től,
afe lől nem sok két sé ge volt. In kább
az or vos tól, az ide gen szi tu á ci ó tól, at -
tól,  hogy  a  vizs gá lat  eset leg  fáj ni
fog. Mint ha ösz tö nö sen nem bíz na
sen ki ben, ben nem is csak ne he zen.

* * *

Van nak,  aki ket  lát szó lag  nem  tört
meg a „mun ka”. Még nem, vagy csak
kí vül ről lát szik úgy, hogy nem. Egy -
szer fel men tünk Ka t har iná val a la ká -
sa ik ra, hogy hús vé ti aján dé kot, Bib -
li á kat és ol vas ni va ló kat vi gyünk ne -
kik,  be szél ges sünk  ve lük.  Vol tak,

akik ked ve sen fo gad tak, és el mond -
ták a tör té ne tü ket. Vol tak, akik meg -
le pő és za var ba ej tő büsz ke ség gel és
tá vol ság tar tás sal vi szo nyul tak hoz -
zánk. Nem eről tet tük. Egyi kük nek
va la hogy még is si ke rült fél szeg mó -
don  fel ten nem  egy  kér dést. Utá na
nem kér dez tem to vább. 

– …és nem rossz olyan so kat kint
áll ni az ut cán?
– Fi gyelj, drá ga, ne kem mind egy,

csak vi gye nek… 
(N., 22 éves)

* * *

Ka t har ina és a he lyi apá ca rend nő vé -
rei időn ként kü lön is ten tisz te le te ket
tar ta nak a pros ti tu ál tak nak. Ez a Se -
gens fei er, vagy is ál dás ün nep. Áhí tat
a szex ipar ban dol go zó nők szá má ra
el ne ve zés sel  hir de tik.  Kü lön bö ző
nyel ve ken, szem lé le tes ké pek kel, me -
di tá ci ók kal,  éne kek kel,  ze né vel  és
ren ge teg imád ság gal zaj lik. Imád ság -
gal az elő ké szü le tek so rán, a li tur gi -
á ban és sze mé lye sen azok kal, akik ké -
rik. So kan ké rik. 
A leg utol só al ka lom ra ma gyar ra is

le for dí tot tam a li tur gi át, de ma gyar
nő nem jött az is ten tisz te let re, pe dig
sok szó ró la pot szét osz tot tunk előt -
te az ut cán. Ka t har ina azt mond ta,
nem baj. 
Pár hét tel ké sőbb re meg szer vez -

tük, hogy az is ten tisz te let rö vi dí tett
for má ját meg tart sam a ma gyar nők -
nek egy szer dai nap, az ebéd után.
Az áhí tat Is ten sze mé lyes gond vi se -
lé sé ről szólt vol na. Ké pek ben pe dig
ar ról, hogy min den nő gyöngy szem
– te is. Ka t har ina még gyöngy sze -
me ket is elő ké szí tett kis do bo zok -
ban. Csak ket ten jöt tek az nap, de vé -
gül  ők  is  in kább  az  AIDS-teszt re
men tek.  Azt  mond ták,  nincs  sok
ide jük. A ne ga tív ered mé nyek után
oda ad tuk ne kik a gyön gyö ket és a
me di tá ci ót is:

„»Ne félj, mert meg vál tot ta lak…«
És eb ben az üze net ben az a jó, hogy
Is ten  hű sé ges.  Mind egy,  hogy  mi
tör té nik ve lünk, mind egy, ha el ron -
tot tunk va la mit. Te is rend kí vül ér -
té kes vagy, mint egy gyöngy szem! Is -
ten pe dig nem azért sze ret ben nün -
ket,  mert  ér té ke sek  va gyunk,  ha -
nem pont Is ten nek et től a vég te len
sze re te té től vá lunk ér té kes sé. Per sze
nem könnyű mind ezt meg ér te ni, el -
hin ni, és eb ben bíz ni…”

g Mol nár Lil la

e g y Mi ssz iós Hely a Ta l ál kO z á s r a – Ta bUk nél kül

Bázeli„bordélytúra”
Ma gyar mun ka erők a svájci ut cá kon, tereken és bárokban

b Prostitúció.Örök-aktuálistémavilágszerte.Hogyazalábbiakbanmiért
abázeliutcalányokrólesikszó,aztpusztánaszemélyeskötődésmagya-
rázza:mertbizonyosmértékbenrészesevoltamasvájcivárosbanpros-
tituáltakközöttvégzettsegítőmunkának.Errólszólvahaddhasználjak
ezértszemélyeshangot!Hogyiskezdődött?AzEvangélikusHittudomá-
nyiEgyetemvégzőshallgatójakéntazelmúlttanévmindkétszemeszte-
rétBázelben,Svájcnémetajkúrészéneknyugaticsücskébentöltöttem
ösztöndíjasként.Ősszelegyvasárnapimagyaristentiszteletutánoda-
jötthozzámegyhelyihölgy.Magyarulnemtudugyan,degondolta,vé-
gigüliazistentiszteletet,amelyetéppenéntartottam,hogyutánabeszél-
hessenvelem.Elmondta,hogymagyaréslehetőlegkeresztényember-
relenneszüksége.Akkoralehetőlegjobbhelyrejött–gondoltam.Ahölgy
Ka t ha rina Baum ber ger, azÜdvhadseregbázeliszervénekmunkatársa,
ezenbelülpedigavárosprostituáltjaivalfoglalkozóRa habprojektirá-
nyítójavolt.(AJó zsué köny vé ben szereplőjerikóbeliparáznanőnevét
viseliaprogram.)Baumbergerasszonyrövidenfelvázolta,hogylegin-
kábbamagyarutcalányokkaltörténőkapcsolatfelvételben,illetveave-
lükvalókommunikációbankériasegítségemet;lényegébenazt,hogy
tolmácsoljakneki.Ugyanismagyarlányokvannakbőven,nemcsakZü-
richben,hanemBázelbenis,deanyelvtudásukkorlátozott,sőtáltalá-
bannincs.Katharinávalegyüttkésőbbmegismertematürelminegye-
det,akisutcát,aholamagyarokállnak,aháztömböta„szobákkal”,ahol
laknakésdolgoznak,anightclubokat,arcokat,történeteket,sorsokat…
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„Áld jad, lel kem, az Urat, és ne fe ledd
el, mennyi jót tett ve led!” (Zsolt 103,2)

Szent há rom ság ün ne pe után a 14. hé -
ten az Út mu ta tó reg ge li és he ti igéi
tu dat ják: a Szent lé lek ele ve nít meg.
Be csen get tek az Úr Jé zus is ko lá já ba is. E tan év „há rom az egy ben” fő tan tár -
gya: Is ten ma gasz ta lá sa, di cső í té se s a há la adás. „Ma gasz tal já tok az Urat, mert
jó, mert örök ké va ló az ő ke gyel me.” (Zsolt 118,1; LK) S ez az el ső, gya kor lati
há zi fel adat: „A böl cses ség kez de te az Úr nak fé lel me.” (GyLK 728) Szem lél -
te tő pél da ként a sa má ri ai lep rás szol gál: „…ami kor lát ta, hogy meg gyó gyult,
vissza tért, és fenn han gon di cső í tet te Is tent. Arc ra bo rult Jé zus lá bá nál, és há -
lát adott ne ki.”Mes te re mi nő sí té se: „Kelj fel, menj el, hi ted meg tar tott té ged.”
(Lk 17,15–16.19) Őt (is!) Jé zus hoz űz te vissza a meg ele ve ní tő Lé lek, aki ről Pál
ezt ta nít ja: „Aki ket pe dig Is ten Lel ke ve zé rel, azok Is ten fi ai (és le á nyai). (…)
Ma ga a Lé lek tesz bi zony sá got a mi lel künk kel együtt ar ról, hogy va ló ban Is -
ten gyer me kei va gyunk. …és örö kös tár sai Krisz tus nak…” (Róm 8,14.16.17) Dr.
Lu ther is ok tat: „A Lé lek éb reszt het ben ned ily hi tet, hogy bű ne id Krisz tu -
sért va ló ban meg van nak bo csát va. És bír nod kell a Szent lé lek bi zony ság té -
te lét, hogy az örök élet Is ten ke gyel mé ből va ló ság gal is a ti ed lesz.” Mi ért is
le het há lát ad nunk? Pál az if jú Ti mó te us kép mu ta tás nél kü li hi té ért ad há -
lát Is ten nek, s a meg ele ve ní tő Szent lé lek ről ta nít ja: „Mert nem a fé le lem nek
lel két ad ta ne künk az Is ten, ha nem az erő, a sze re tet és a jó zan ság lel két.” (2Tim
1,7) A va kon szü le tett em ber tet te is ta nít. Őt fel szó lí tot ták a fa ri ze u sok: „Di -
cső ítsd az Is tent…”A zsi na gó gá ból va ló ki zá rá sa után gyó gyí tó ja meg kér dez -
te tő le: „Hi szel te az Em ber fi á ban? (…) Lá tod őt…” S mert lel ki sze mei is meg -
nyíl tak, val lott: „»Hi szek, Uram!« És le bo rul va imád ta őt.” (Jn 9,24.35.37.38)
Pál ezt üze ni: „Há lát adok min den kor az én Is te nem nek…, mert hal lok a te
hi ted ről és sze re te ted ről, amely az Úr Jé zus és min den szent iránt van ben -
ned…” (Fi lem 4.5) És vissza kül di Fi le mon hoz a meg szö kött, de meg tért Oné -
zi moszt, a mind ket tő jük nek hasz nos rab szol gát. Dá vid há la imá ja a temp lom
épí té sé re össze gyűlt ön kén tes ado má nyo kért hang zott: „Ál dott vagy te, Uram…,
örök től fog va mind örök ké! (…) Most azért, Is te nünk, há lát adunk ne ked, és di -
csér jük a te fen sé ges ne ve det. (…) csak azt ad tuk ne ked, amit ke zed ből kap -
tunk.” (1Krón 29,10.13.14) Az Atya és a Fiú meg di cső í tet ték egy mást: Jé zus ön -
ma ga ha lál ra adá sá val, Is ten az ő fel tá masz tá sá val és menny be vi te lé vel tet -
te ezt. Gyer me kei pe dig ezért a sze re te té ért di cső í tik egész élet foly ta tá suk -
kal, mely nek alap ja a krisz tu si sze re tet: „…aho gyan én sze ret te lek ti te ket, ti
is úgy sze res sé tek egy mást!” (Jn 13,34) A po gá nyok ta ní tó já nak tan év nyi tó sza -
vai áll ha ta tos ság ra buz dít ják Jé zus min den ko ri ta nít vá nya it: „…aki ket sze ret
az Úr, mert ki vá lasz tott ti te ket az Is ten kez det től fog va az üd vös ség re, a Lé -
lek meg szen te lő mun ká ja és az igaz ság ba ve tett hit ál tal.” (2Thessz 2,13) „Én
lel kem, di csérd Ura dat, / Adj há lát szent ne vé nek; // Ő nyújt ke zet, és el ve -
zet / A menny be, üd vös ség re.” (EÉ 51,4) És bízd új ra éle ted Krisz tus ra! 

g G. A.

HETI úTRAVALÓ

Szép  ze ne  hang jai  szű rőd nek  ki  a
temp lom ból.  Be nyi tok,  és  hal lom
az éne ket: „Bol dog va gyok, mert Jé -
zu som sze ret…” De a kö vet ke ző pil -
la nat ban – rá te kint ve az ének lők-ze -
né lők cso port já ra – mit lá tok: csu pa
ke se rű, sem mi be me re dő te kin te tű,
fáj dal mas ar cot. Pe dig va ló ban ko mo -
lyan gon dol ták, amit éne kel tek. Va -
la mi nem stim melt. 
Sze rin ted is ki kell, hogy ül jön az

em ber ar cá ra, kül se jé re, amit gon dol,
amit éne kel? Ugye, ha a kály há ban
tűz van, az nem lát szik, de a vas iz -
zik, és a me leg  su gár zik? Nagy hi -
bánk, hogy sok szor túl sá go san ben -
ne va gyunk (gör csö sen), vagy túl sá -
go san ke vés sé (meg szo kot tan és for -
má li san) va gyunk ben ne ab ban, amit
éne ke lünk, és amit te szünk. 
Igénk ben a hí vő élet bel ső örö mé -

ről van szó. A hí vő éle tet élő de rű sen
vég zi fel ada tát min den ne héz ség kö -
ze pet te is. Lát tál de rű sen pe len ká zó
ápo lót,  mo so ga tás  köz ben  ének lő
há zi asszonyt, mun ká ját friss len dü -
let tel  vég ző  fi a talt?  Jó  ne ked.  De
még jobb, ha kö zé jük tar to zol, és biz -
ta tást  je len tesz  má sok nak,  hogy
ilyen né  le het nek,  és  meg lát hat ják
az élet föl vi dí tó ol da lát is. 
Ne hé mi ás  pró fé ta  (és  Ezs drás

pap is) ilyen em ber volt. A Ba bi lon -

ból ha za tér tek so kat szen ved tek az
úton és Je ru zsá lem új já épí té se köz -
ben az el len ség től is. Most pe dig föl -
ol vas ták a nép nek Is ten igé jét. Az
em be rek  pe dig  ko mo lyan  vet ték,
föl is mer ték bű ne i ket, de még nem
döb ben tek rá, hogy a bűn bá nó lel -
ket sze re ti az Is ten, és meg ke gyel -
mez ne ki. A pró fé ta éb resz tet te rá
őket, hogy a bűn bá nat csak az el ső
lé pés, el le het jut ni a bűn bo csá nat
örö mé re is. Így szól: „Ne bán kód ja -
tok, mert az Úr előtt va ló öröm
erőt ad nek tek!”
Erőt  nye rünk,  és  ez  örö möt  ad,

vagy az Úr hoz jö vünk, és lesz erőnk.
Nem ne ked kell más sá len ned, hogy
az  Úr  el fo gad jon,  ha nem  jö hetsz,
el fo gad az Úr, amint vagy, és majd ő
tesz  más sá.  „Nem cse le ke de tek ből,
hogy sen ki ne kér ked jék.” (Ef 2,9) 
Az  iga zi  öröm  te hát  ab ban  van,

hogy az Úr hoz jö vünk. Jó az ő kö ze -
lé ben, jó meg ta pasz tal ni, hogy meg -
ért, atyai szí ve van, és sze ret ben nün -
ket úgy, ahogy va gyunk. Ez az öröm
má sik  fe le  a  föl di,  mu lan dó  öröm
mel lett. 

„Örök öröm van te ná lad” – mond -
ja a zsol tá ros. És ha Jé zus ke zé be te -
szed az éle te det, majd kapsz erőt a
fel ada tok hoz, föl éledsz a csüg ge de -
zés ből, meg újulsz az unott mun ká -

ból, és szí ve sen vég zed el azt is. Le -
het, hogy nem ki tö rő lel ke se dés sel, de
szí ve sen és de rű sen. És ez zel egé szen
más lesz min den! Ugyan azt az éle tet
éled, de nem te her nek ve szed a fel -
ada to kat,  ide ge sí tő  szom széd nak a
má sik em bert, nyűg nek a kor lá ta i dat.
Drá ga le he tő ség lesz min den Krisz -
tus sze re te té nek vissza tük rö zé sé re,
Urunk ha tal mas,  át for má ló,  se gí tő
ere jé nek meg ta pasz ta lá sá ra és má sok
bol do gí tá sá ra.
Egy má sik for dí tás így ad ja vissza

Igén ket: „Ne bán kód ja tok, mert az Úr
örö me a ti erős sé ge tek!” (ÚK) Mi az
erős sé ged, az erős ol da lad? A fo ci, a
mun ka, a pa nasz ko dás, a ki ma gya -
rá zás? Vagy el ju tot tál már oda, hogy
az Úr nak, az Igé nek, a lel ki kö zös ség -
nek tudsz örül ni? Ha Jé zus hoz jössz,
az örö möt ad, és ez az öröm erőt ad
az  élet  ne héz sé gei  kö ze pet te  is.
Ahogy egy if jú sá gi ének ben éne kel -
jük: „Az Úr az erős sé günk, ő az üd -
vös sé günk,  / Ha tal mas, biz tos kő -
szik lánk. / Őben ne ha ál lunk, nem
inog meg lá bunk, / Szí vünk szár nyal,
mint sa sma dár. / Őben ne ha élünk,
el nem vesz he tünk, / Krisz tus ha ve -
lünk van, ki le het el le nünk! / Az Úr
az erős sé günk, ő az üd vös sé günk, /
Ha tal mas, biz tos kő szik lánk.”

g Széll Bul csú

Ahónapigéje
„Ne bán kód ja tok, mert az Úr előtt va ló öröm erőt ad nek tek!” (Neh 8,10b)

Olyan vi lág ban élünk, ami kor a sá tá -
ni erők rom bo ló ha tá sát ta pasz tal juk.
Ezek  az  erők  be fér kőz nek  a  csa lá -
dok ba, szét rom bol ják a csa lá di éle te -
ket.  A  há zas sá gok  na gyob bik  ré sze
szét bom lik. A ma guk ra ma radt gyer -
me kek nagy szá za lé ka ser dü lő, akik
nem tud ják gond ja i kat meg be szél ni
sen ki vel,  nem  lát ják  jö vő jü ket,  az
egye dül lét el bi zony ta la nít ja őket. Egye -
dül pró bál ják meg vív ni az élet csa tá -
it, de so kan be le buk nak eb be. Pe dig
meg ment he tők len né nek, ha ide jé ben
kap ná nak lel ki se gít sé get. 
A rom bo ló erők meg je len nek is ko -

lá ink ban is, bom laszt ják az is ko lai fe -
gyel met. Bű nös te vé keny sé gük ki hat
az  egész  tár sa da lom ra,  az  egy há zi
élet re  is.  Ar ra  tö re ked nek,  hogy  a
leg ki sebb sze re te tet is ki öl jék a szí vek -
ből. Tom bol a gyű lö let, a meg nem ér -
tés, az egy más el len for du lás. Szin te
na pon ta ér te sü lünk csa lá don, is ko lán
be lü li erő sza kos sá gok ról, tra gé di ák ról. 
Mi  tör tént  tár sa dal munk kal? Ho -

gyan ju tot tunk ilyen mély re? Ho gyan
tá vo lod tunk el ilyen messzi re meg tar -
tó  Is te nünk től?  Ho gyan  vál hat tunk
gyű löl kö dők ké? Mi ért üre sed nek temp -
lo ma ink? Mi ért nem tud nak fi a tal ja ink
egész sé ges kö zös sé gi éle tet él ni? Ezer -
nyi kér dés re kell vá laszt ad nunk. 
Az egész tár sa da lom össze fo gá sá -

ra, a csa lá dok ban és az is ko lák ban lel -
ki  ne ve lés re  van  szük ség.  A  jö vő
nem ze dé két csak úgy tud juk meg óv -
ni a sá tá ni erők pusz tí tó ha tá sa i tól, ha
Is ten fé lel mé ben ne vel jük őket. Meg
kell ta nul nunk sze ret ni Is tent és a ránk
bí zot ta kat! És meg kell ta ní ta ni gyer -
me ke in ket, hogy egy mást is sze res sék.
Ezt csak lel ki ne ve lés sel ér het jük el.
Sok  szü lő  és  ne ve lő  a  gyer mek

szel le mi éle té nek fej lesz té sét gon dol -
ja lel ki ne ve lés nek. Ez azon ban nem
pó tol hat ja a lel ki ne ve lést. Az em be -
ri lé lek nem egyen lő a tu dás sal, a szel -
lem mel. A lel ki élet nem jár együtt a
mű velt ség gel, a szel le mi élet tel. 
Lel ki éle tünk ki zá ró lag Is ten nel va -

ló kap cso la tunk ki fe je zé se, mély sé ge és
va ló sá ga. Azt a vi szonyt ne vez zük lel -
ki élet nek, amely ben a föl di em ber az
élő Is ten nel van kap cso lat ban. Ami kor
te hát lel ki ne ve lés ről be szé lünk, ak kor
ar ról a kap cso lat ról és an nak az erő sí -
té sé ről van szó, amely ben az em ber az
élő és sze mé lyes Is ten nel van. 
Nem ne vel het lel ki leg gyer me ket az,

aki nem ta nul ja meg gyer me két rá bíz -
ni tel jes hit tel és imád ság gal Is ten re.
A lel ki ne ve lés ben fon tos a pél da -

adás, mert a gyer mek leg töb bet a szü -
lők  és  a  ne ve lők  pél dá já ból  ta nul.
Nem le het a lel ki ne ve lést ta ní tás sal
vé gez ni. Lel ki élet re csak lel ki em ber

ne vel het, mert  fon tos  a  pél da adás.
Nem az a lel ki ne ve lés, hogy el küld -
jük gyer me kün ket a temp lom ba, hogy
azt mond juk ne ki: imád koz zál, hogy
meg kö ve tel jük:  ol vas sa  a  Bib li á ját.
Az a lel ki ne ve lés, ha eze ket tő lünk lát -
ja, ha eze ket tő lünk ta nul ja meg.
Fon tos, hogy a ne ve lő sze mei előtt

szün te le nül ott le beg jen az egy ház és
a temp lom sze re te te. Ha va la ki vét ez
el len, vét a lel ki ne ve lés el len. Ha ke -
rül jük mi ma gunk a temp lo mot, ki -
bú junk egy há zunk ter he i nek vi se lé -
se alól, nem mu ta tunk sem mi buz gó -
sá got egy há zunk iránt, azt fog juk ta -
pasz tal ni:  nem  ne ve lünk,  ha nem
rom bo lunk  gyer me künk  lel ké ben. 
Cso dá la to sabb, tisz tább, szen tebb

és tö ké le te sebb éle tet nem élt sen ki
ezen a föl dön, mint Jé zus, s ezért a
ne ve lés nek sem le het ná la jobb, tö -
ké le te sebb és kö ve tés re mél tóbb esz -
mény ké pe. Szü lők és ne ve lők er re az
esz mény kép re te kint se tek! Jé zus éle -
tét és ta ní tá sát kö ves sé tek!
Mi igye kez tünk ki hasz nál ni min -

den  al kal mas  és  al kal mat lan  időt
lel ki éle tünk meg újí tá sá ra. Az a re -
mény ség táp lál, hogy Is ten nek van
ha tal ma min den gyer me kün ket, uno -
kán kat el ve zet ni az üd vös ség út já ra.
Ezért imád ko zunk na pon ként. 

g SzEn czi Lász ló
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Örök élet be szé de ol vas ha tó ez után is hét ről hét re eb ben a há rom ezer ka -
rak ter ben össze zsú fol va. A szent írá si idé ze tek, ének so rok, Lu thermon -
da tai s az „össze kö tő szö veg” egy aránt a ro vat jel ké pét és esz mei mon -
da ni va ló ját ki fe je ző hal emb lé ma je len té sét kí ván ja tol má csol ni: Jé zus
Krisz tus Is ten Fia Meg vál tó! (lásd eh hez a Hal az Új szö vet ség ben cí mű
írást: web.t-on line.hu/ga ra inyh/cim lap/arany_ev.html). 
Az idő mú lik, de Is ten igé je örök, és örök éle tet mun kál. Az azo nos

he ti igék még is év ről év re új és újabb üze ne te ket hor doz hat nak a Lé lek
meg ele ve ní tő mun ká ja nyo mán. S e ve zér igék – mi ként a fe hér fény (a
priz ma se gít sé gé vel) szí ne i re bom ló su ga ra i val, a hét so rán a na pi igék -
kel – be ra gyog ják min den nap ja in kat, és út ra va ló ul szol gá nak a lé lek szá -
má ra. „Szent igéd nek fák lya fé nye / Hint utam ra su ga rat, / Mely örök kin -
csem ma rad.” (EÉ 391,3) 
S út köz ben Pé ter rel meg vall hat juk az utun kon ve lünk ván do ro ló Jé -

zus nak: „Uram, ki hez men nénk? Örök élet be szé de van ná lad. És mi
hisszük és tud juk, hogy te vagy az Is ten nek Szent je.” (Jn 6,68–69) S bíz -
ha tunk ígé re té ben: ő el visz, el se gít min ket a cél hoz, mert ő a győ zel mes,
hű ve zér, kit Is ten ren delt mel lénk. Kér de zed, ki az? Ő:  
Bá to rí tá sul há rom ószö vet sé gi ige út ra va ló nak. Egyip tom ból, a szol -

ga ság há zá ból me ne kül ve: „Nem kés le ked het tek te hát, és út ra va lót sem
tud tak ké szí te ni ma guk nak.” (2Móz 12,39) Vi szont a hon fog la lás kor Jó -
zsué meg pa ran csol ta: „Ké szít se tek ma ga tok nak út ra va lót, mert há rom
nap múl va át kel tek itt a Jor dá non, hogy be men je tek, és bir tok ba ve gyé -
tek azt a föl det, ame lyet Is te ne tek, az Úr ad nek tek bir to kul.” (Józs 1,11)
Ahi me lek pap „meg kér dez te az Urat, és út ra va lót adott Dá vid nak, sőt a
fi lisz te us Gó li át kard ját is oda ad ta ne ki”. (1Sám 22,10) 
Ne künk pe dig az Úr Jé zus Krisz tus ada tott, aki nem csak egy he ti út -

ra va lónk, ha nem örök utunk, igaz sá gunk, éle tünk! Mind ezért: So li Deo
Glo ria!

g Ga rai And rás



Az el múlt he tek ben nagy volt
a  sür gés-for gás  az  or szá gos
iro da gyer mek- és if jú sá gi osz -
tá lyán (GYIO): mun ka tár sak
men tek  el,  új  mun ka tár sak
jöt tek, sőt egy pi ci élet szü le -
té sé nek  is  öröm ta núi  le het -
tünk.  Grend orf-Ba logh Me -
lin da szü lé si sza bad sá gát töl ti
(Is ten  hoz ta Már ta Fló rát!),
Pál Ma ri et ta meg hosszab bí -
tot ta  kül föl di  tar tóz ko dá sát,
Lip ták Ka ta pe dig ősz től bé -
kés csa bai hit ok ta tó ként vég zi
szol gá la tát. 
Az  osz tá lyon  je len leg  né -

gyen dol go zunk; alább rö vi den
mind annyi an be mu tat ko zunk.
Bar tos Mó ni ka: Az egy -

há zas den gele gi  gyü le ke zet -
hez tar to zom, az Evan gé li kus
Hit tu do má nyi  Egye tem  V.
éves  teo ló gus-lel kész  sza kos
hall ga tó ja va gyok. Ön kén tes -
ként ko ráb ban már több ren -
dez vé nyen se gí tet tem a GYIO
mun ká ját.  Ta valy  a  Szél ró -
zsán a VIP-re giszt rá ció fe le lő -
se ként te vé keny ked tem. Mos -
ta ni  fel ada tom  az  or szá gos
gyer mek mun ka  ko or di ná lá -
sa,  el ső sor ban  a  hit tan ver -
seny, az ovis olim pia, a tá bo rok
szer ve zé se, se géd anya gok köl -
csön zé se,  kap cso lat tar tás  a
gyü le ke ze tek kel és a gyer mek -
mun ka-fe le lő sök kel.
Csiz ma dia Nó ra: Bé kés -

csa bán  szü let tem.  Kö zép is -
ko lás ko rom tól kezd ve ve szek
részt  ak tí vab ban  az  ot ta ni
gyü le ke zet if jú sá gi mun ká já -
ban. A Szél ró zsá hoz fo ko za to -
san ke rül tem egy re kö ze lebb.
2011  jú li u sa  óta  dol go zom  a
GYIO-n mint Szél ró zsa-ko or -
di ná tor. Fő fel ada tom az or szá -
gos evan gé li kus if jú sá gi ta lál -
ko zó elő ké szí té sé nek se gí té se,
tá mo ga tá sa  (a  Szél ró zsá hoz
kap cso ló dó iro dai ad mi niszt -
rá ció, tár gya lá sok, egyez te té -
sek, rek lám).
Hu szák Zsolt „Ma ci”: A

me ző be ré nyi  gyü le ke zet hez
tar to zom,  a  ze ne  az  éle tem!
Ze nei re fe rens ként fel ada tom
az or szá gos if jú sá gi, gyü le ke -
ze ti  ze nei  élet  ko or di ná lá sa.
Se gít ség nyúj tás  hang sze rek
vá sár lá sá nál vagy hang fel vé tel
ké szí té sé nél,  ren dez vé nyek
han go sí tá sá nál. Ze né re fel!
Hor váth né Cso szánsz -

ky Már ta: Gyer mek re fe rens -
ként kezd tem dol goz ni még a
ki lenc ve nes évek ben a GYIO-
n. Idő vel az if jú sá gi mun ká ba
is be kap cso lód tam. A Szél ró -
zsa if jú sá gi ta lál ko zó szü le té -
sé nél is bá bás kod hat tam. Je -
len leg az if jú sá gi mun ka ko or -
di ná lá sa, az osz tály ve ze té se a
fő fel ada tom. Az or szá gos ren -
dez vé nyek meg szer ve zé se, le -
bo nyo lí tá sa  mun ka tár sa im -

mal együtt és ön kén te sek be -
vo ná sá val  tör té nik.  Fon tos,
hogy az öku me ni kus if jú sá gi
mun ká ban, az egye te mi gyü -
le ke ze tek éle té ben is je len le -
gyünk.
Hon la pun kat  –  gyio.hu –

fo lya ma to san  fris sít jük.  Az
épp ak tu á lis ren dez vé nye ink -
ről, pá lyá za ta ink ról el ső kéz -
ből in nen sze rez het tek tu do -
mást.

g A GYIO mun ka tár sai

A GYIO gon do zá sá ban ez év
má ju sá ban Ün nep nap ló cím -
mel  meg je lent  köny vecs ke
evan gé li kus  gyer me kek  ad -
vent–ka rá csony, böjt–hús vét,
pün kösd és a re for má ció ün -
nep kö ré hez kap cso ló dó raj zait
és írá sa it tar tal maz za. (A kö -
tet a GYIO-n igé nyel he tő.)

Osz TO zó
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Zöty kö lő döm a met rón, pár mun ka szü ne ti nap
után, olyan „nincs ked vem sem mi hez” han gu -
lat ban.  Né zem  bam bán  a  na pi la pot,  me lyet
egy mo soly gós fi a tal em ber (ugyan mi nek örül
ko rán reg gel?!) nyo mott a ke zem be. La poz ga -
tom az új sá got, és nem hi szek a sze mem nek.
Szin te min den ol dal ról ugyan az a té ma szól hoz -
zám: Örül jünk! Örül-e? Öröm az élet ben…
És te mi nek örülsz? Tudsz-e még örül ni?
Mert van okunk az öröm re. Igen, még így

nyár vé gén is. Tu dom, ha ma ro san be le ha sít a
nyá ri  csönd be  az  is ko lai  csen gő  hang ja.  De
még is: van okunk az öröm re! Nem, nem hal -
lot tad fél re: an nak el le né re, hogy vé ge van a
nyár nak, még le het örül ni!
Tu dom, na gyon sok min den tör tént az óta,

hogy be csa pó dott há tad mö gött az is ko la ka -
pu ja va la mi kor jú ni us ban. Most – ke zed ben a
te le fo nod dal vagy a  lap top előtt – az el múlt
hosszú he tek ké pe it né ze ge ted. Be csu kod a sze -
med, és új ra ér zed a ho mok me le gét; be le ve -
ted ma gad a víz be, és örö möd ben ki a bálsz; bi -
cik li re pat tansz, és ro vod a ki lo mé te re ket; ott
vagy a kon cer ten, és ön fe led ten tán colsz; a tik -
kasz tó hő ség ben egy temp lom hűs fa lai kö zött
meg pi hensz, és „csak” csend ben vagy, imá ra
kul csolt ke zek kel…
Va la mi nek a vé ge egy ben va la mi nek a kez -

de te is. Tud juk, hogy ilyen kor nem il lik örül -
ni, mert kez dő dik egy új tan év. Ám biz tat ni sze -
ret né lek, ked ves Ol va só. Is ten nek há la, hogy
ennyi min dent át él het tél, ki pró bál hat tál, hogy
is mét egy moz gal mas, szí nes nya rat tud hatsz
ma gad mö gött.

„Áld jad, lel kem, az Urat, és ne fe ledd el,
mennyi jót tett ve led!” (Zsolt 103,2) – mond juk
együtt a zsol tá ros sal. Mennyi olyan ese mény
tör tént ve lünk, ami kor a Jó is ten se gít sé gé vel
me het tünk to vább utun kon; ami kor érez tük az
ő gon dos ko dó sze re te tét, ami kor pél dá ul meg -
szó lí tott egy ének, egy mon dat, egy is me ret len
is me rős. A ta lál ko zá sok ban, új is me ret sé gek -
ben,  bi zony ta lan sá gok ban,  új  hely ze tek ben,
azok ban  a  pil la na tok ban,  ami kor  ki lá tás ta -
lan nak tűn he tett min den, egy mon dat, egy arc

vagy  egy  moz du lat  még is  to vább len dí tett.
Vissza gon dol va, így utó lag, ezek ben is fel fe dez -
het tük Is ten se gí tő, min dent el söp rő gon dos -
ko dá sát.
Van  mi ért  há lát  ad nunk,  van  okunk  az

öröm re! Azt a sok min dent, ami tör tént ve lünk,
meg kell osz ta nunk má sok kal.
Hosszú he zi tá lás után én is be kap cso lód tam

a Fa ce book nagy csa lád já ba. Né ze ge tem és ol -
vas ga tom, hogy ki mi kor mit „posz tol” ép pen.
Mi ért nem oszt juk meg a „csak” örö me in ket is?
Olyan ma gá tól  ér te tő dő,  hogy  a  be ter ve zett
prog ram ja ink, ter ve ink jól si ke rül tek?
Ad ja Is ten, hogy le gyen ter mé sze tes az örö -

münk! A min de nért min den kor há la adá sunk.
Hi szen min den na punk ve le és ál ta la kez dő dik.
Min den, ami ada tott és ada tik éle tünk ben, tő -
le van. Tud junk az el múlt dol ga in kért há lát ad -
ni és az előt tünk ál ló mun ka év hez az ő se gít -
sé gét kér ni. Le gyen ott ve lünk az új tan év ben!
Hét köz na pok ban és ün ne pe ink ben egy aránt.
Or szá gos, me gyei, gyü le ke ze ti if jú sá gi mun ká -
ink ban; ta lál ko zó kon, hit tan ver se nyen, Szél ró -
zsán.  Di á kok ként,  pe da gó gu sok ként,  lel ké -
szek ként, olyan em be rek ként, akik hisszük és
vall juk,  hogy  Krisz tus ban  egyek  va gyunk,
mer jünk  be szél ni  ar ról  az  öröm ről,  amely
össze köt mind annyi un kat. Úgy le gyen!

g Hor váth né Cso szánsz ky Már ta

pa l aC k p Os Ta

Örömrefel!

Az oldalt szerkesztette: Vitális Judit

– Az or szá gos gyer mek- és
if jú sá gi mun ká val 2008 telén
is mer ked tem  meg  men to -
rom,  Smi dé li usz Gá bor lel -
kész ré vén. Ha tod éves teo ló -
gus ként a De ák té ri gyü le ke -
zet ben szol gál tam, Gá bor pe -
dig a gyer mek- és if jú sá gi bi -
zott ság  el nö ke ként  in vi tált
az ülé sek re, s így be le lát hat -
tam a mun ka fo lya ma tok ba, il -
let ve a struk tú rá ba. Lel késszé
szen te lé sem után már he ten -
te  egy  na pot  el töl töt tem  az
osz tá lyon, 2010. jú li us 1-jé től
pe dig fő ál lá sú if jú sá gi re fe rens
let tem. 2011. jú li us 18-án meg -
szü le tett Ka ta Gré ta lá nyunk,
így egy év ki ha gyás után tér -
tem vissza, és ko or di nál tam
az or szá gos mun kát egé szen
idén  jú li u sig. A  szü lé si  sza -
bad ság ide je alatt sem sza kad -
tam el a GYIO-tól, le he tő sé -
ge im hez  mér ten  részt  vet -
tem  a  ren dez vé nye ken,  és
tar tot tam  a  kap cso la tot  a
mun ka tár sak kal.

– Meg le het, még az if jú sá gi
ol dal ol va sói kö zött is akad,
aki nincs tisz tá ban az zal, mi -
vel is fog lal ko zik vol ta kép pen
a gyer mek- és if jú sá gi osz tály.
– Az osz tály fo lya ma tos át -

ala ku lá son  megy  ke resz tül.
Je len leg négy mun ka ág igé nyel
„cím két”:  a  gyer mek prog ra -
mok, az if jú sá gi prog ra mok, a
tá bo rok, va la mint a gyer mek-
és if jú sá gi bi zott ság mun ká ját
se gí tő te vé keny ség. Ké szí tünk
sa ját  pá lyá za to kat  is,  össze -
gyűjt jük a szak mai anya go kat,
és  ezek kel  is  tá mo gat juk  a
gyü le ke ze tek, in téz mé nyek if -
jú sá gi  mun ká ját.  Az  el múlt
évek ben pél dá ul több rajz- és
imád ság pá lyá za tot hir det tünk
meg az ün ne pek té má já ban, az
idén  ta vasszal  pe dig  –  Ün -
nep nap ló cím mel – ki ad ványt
ké szí tet tünk a be ér ke zett pá -
lya mun kák ból.  Ez  a  könyv
mér föld kő éle tünk ben, hi szen
evan gé li kus gyer me kek őszin -
te val lo má sai – raj zai és írá sai
– töl tik meg tar ta lom mal, így
akár  kor le nyo mat ként  is  te -
kint he tünk rá.
– Volt-e olyan mun ka te rü -

let, me lyet meg kü lön böz te tett
fi gye lem mel ke zelt?
– Egy  do log  kü lö nö sen  is

mo ti vált: hogy mi nél több lel -
ki mély sé get vi gyünk a prog -
ram ja ink ba. Mi vel az utób bi
évek ben az ön kén tes gyü le ke -
zeti szol gá la tom ban is fő ként
gyer me kek kel  fog lal koz tam,
őket ér zem kö ze lebb ma gam -
hoz. Nyil ván ezért a leg ked ve -
sebb szí vem nek a hit tan ver -
seny,  amely nek  na gyon  ne -
he zen  tu dom  „el en ged ni”  a
szer ve zé sét.  A  hit tan ver se -

nyen több száz gyer mek mé -
ri  össze  a  tu dá sát.  Hi tün ket
ugyan nem mér het jük össze,
de  bib lia is me re tün ket  an nál
in kább. És fon tos nak tar tom,
hogy  a  gyer me kek  éle té ben
pri o ri tás le gyen a bib li ai tör -
té ne tek  meg is me ré se.  Hogy
mi nél  töb bet  fog lal koz za nak
Is ten igé jé vel. 
– Összes sé gé ben mi ként ér -

té ke li az el múlt egy évet?
– Úgy ér zem, az el múlt esz -

ten dő ab szo lút ke gyel mi ál la -
pot volt. Olyan mun ka tár sa kat
kap tam,  akik kel  na gyon  jól
tud tam  együtt  dol goz ni,  és
sok olyas mit tud tunk meg va -
ló sí ta ni,  amit  egy  jó  csa pat
hi á nyá ban alig ha le he tett vol -
na.  Egy  ki csit  most  sa jog  is
emi att  a  szí vem,  ám  bí zom
ben ne, hogy a foly ta tás is ha -
son ló lesz, és utó dom is meg -
él he ti, hogy na gyon jó csa pat -
ban  dol goz ni.  Jó  az,  ami kor
egy fe lé né zünk, és ugyan azo -
kat  az  esz kö zö ket  akar juk
hasz nál ni a kö zös cél ér de ké -
ben.  Há lás  va gyok  ezért  az
egy  évért,  de  tu dom,  hogy
most más a fel ada tom. E má -
so dik  szü lé si  sza bad sá gom
ide jén job ban ki kell von nom
ma gam az if jú sá gi osz tály éle -
té ből,  hi szen  két gyer me kes
édes anya ként na gyobb a fe le -
lős sé gem a csa lá do mért.

– Az or szá gos iro dán be lül
ho gyan lát ja a GYIO hely ze tét?
– Ki csit fe le más nak. A mi

mun kánk  nem  pusz tán  ad -
mi niszt ra tív,  hi szen  na gyon
sok moz gal mi jel le gű fel ada -
tunk is van. Sok ön kén tes sel
ál lunk kap cso lat ban. Az ön -
kén te sek mun ká ja ugyan ak kor
min dig  koc ká za ti  té nye ző,
ezért a mi mun kánk mi nő sé -
ge nem könnyen mér he tő, és
szá mon kér ni sem egy sze rű.
Ki csit ki ló gunk a sor ból. Több -
ször meg kí sé rel ték az if jú sá gi
osz tályt ki szer vez ni az or szá -
gos iro dá ból, de van nak olyan
osz tá lyok, ame lyek kel na gyon
szo ro san  együtt mű kö dünk,
nél kü lük nem is tud nánk jól
dol goz ni.  Ezért  az tán  igyek -
szünk be le il lesz ked ni a nagy
egy ség be. 
– Az ön kén te sek mi kor és

ho gyan kap nak sze re pet az
osz tály éle té ben?
– Van nak idő sza kok, mi kor

kon cent rá lód nak a fel ada tok.
Pél dá ul na gyon sű rű a ta va szi
idő szak, va la mint a nyár a tá -
bo rok mi att. Meg könnyí te né
a dol gun kat – és a szá mon -
kér he tő sé get is egy ér tel műb -
bé ten né –, ha a na gyon mun -
kás idő sza kok ban, mond juk a
Szél ró zsa szer ve zé se kor több
fi ze tett  al kal ma zot tunk  le -

het ne. Ugyan ak kor nagy mér -
ték ben csor bul na a ta lál ko zó
moz gal mi jel le ge, hi szen a fi -
a ta lok is be le tesz nek va la mit
a  kö zös be  az zal,  hogy  ön -
ként hoz zá já rul nak a szer ve -
zés hez. Már pe dig fon to sabb,
hogy  mi nél  töb ben  érez zék
ma gu ké nak  a  prog ram ja in -
kat,  s  hogy  lás sák,  tud ják:
kö zös a cél.

– Az ön kén te se ket mi lyen
kör ből vá lo gat ják, ho gyan ke -
rül nek kap cso lat ba ve lük?
– Egy ré szük teo ló gus hall -

ga tó.  Kö zü lük  töb ben  is
vissza té rők, majd hogy nem ál -
lan dó  se gít sé get  je len te nek.
Raj tuk kí vül gyü le ke ze ti ta gok,
csa lád ta gok, egy ko ri tá bo ro -
zók is se gí te nek. Jó lát ni, ahogy
a tá bo ra ink ban fel nö vek vő ge -
ne rá ció – át él vén, mit is je lent
kap ni  –  ma ga  is  be áll  az
„adók” so rá ba. 
– Van-e va la mi lyen in ten -

ci ó ja vagy kí ván sá ga, amellyel
át ad ja utód já nak a sta fé ta bo -
tot?
–  Iga zá ból  nin csen.  Hi -

szem, hogy min den ki nek meg
kell  ta lál nia  a  sa ját  út ját  az
adott  ke re tek  kö zött.  Én  is
vál toz tat tam  az  elő de im hez
ké pest, és bár van olyan, amin
jó, hogy vál toz tat tam, bi zo nyá -
ra  akad  olyan  is,  ami ben  a
járt úton kel lett vol na ma rad -
nom.  Po zi tív  és  ne ga tív  ta -
pasz ta la ta i mat egy aránt meg -
osz tot tam utó dom mal, Hor -
váth né Cso szánsz ky Már tá -
val, aki egyéb ként évek kel ko -
ráb ban már dol go zott a GYIO
kö te lé ké ben.  Há la  Is ten nek
van nak  olyan  mun ka tár sak,
akik  fenn tart ják az  „osz tály -
mun ka” fo lya ma tos sá gát, így
Már ti nak is lesz ki re tá masz -
kod nia.  (Hor váth né Cso -
szánsz ky Már ta írá sa a Pa -
lack pos ta ro vat ban ol vas ha tó.
– A szerk.)
– Ide ig le nes nek vagy vég le -

ges nek te kin ti az or szá gos if jú -
sá gi szol gá lat át adá sát?
– Ter ve im sze rint a két éves

szü lé si sza bad ság után vissza -
té rek. Tel jes mér ték ben nem
ki szá mít ha tó ez a szol gá lat, és
mér le gel ni kell, hogy az em -
ber mit tud fel vál lal ni. A jö -
vő sok ban függ csa lá di hely -
ze tünk től  is,  fér jem től,  aki
je len leg az an gyal föl di gyü le -
ke zet ben szol gál lel kész ként.
Bár na gyon sze re tem a gyer -
mek-  és  if jú sá gi mun kát,  és
úgy  ér zem,  len ne  még  dol -
gom  e  te rü le ten,  de most  a
kö vet ke ző  két  év re  nem  az
evan gé li kus egy ház gyer mek-
és if jú sá gi mun ká ját kap tam
fel ada tul…

g Bal la Má ria

stafétaátadásagYIOélén
In ter jú Grend orf-Ba logh Me lin dá val

név jegy: Hor váth né
Cso szánsz ky Már ta
Az  irs ai  gyü le ke zet ben
nőt tem fel. 2007-től gyü -
le ke ze ti  lel kész ként  szol -
gál tam, idén jú li us 1-jé től
if jú sá gi re fe rens ként dol go -

zom „vissza eső ként”. Már 1992–1997 kö zött
dol goz tam az or szá gos gyer mek- és if jú sá -
gi  mun ká ban,  majd  a  2006-os  szol no ki
Szél ró zsa  elő ké szí té sé ben  tény ked tem.
Van  egy  cser fes,  majd  négy éves  kis lá -
nyunk, Zsuzs ka.

b Egyházunkgyermek-ésifjúságiosztályánakmegbízottve-
zetőjévelazonafülledtjúliusidélutánonbeszélgettünk,
amelyenszülésiszabadságratávozott.Grend orf-Ba logh
Me lin da azországosirodamunkatársainakbúcsúaján-
dékával–egyterebélyesvirágcsokorral–akezébenlép-
kedettenergikusanaLeheltérimetróállomáslépcsőso-
rán.Anyolcadikhónapbanvolt,denemő,haneménkap-
kodtamlevegőután…Útbanvoltunkotthonukba,azan-
gyalföldi parókiára. Találkozónk apropóját tulajdon-
képpenmásodikkislányuk,Már ta Fló ra adta,akiazóta
–augusztus14-én–erőben,egészségbenvilágrajött.Az
immárkétgyermekesevangélikuslelkésznővelazorszá-
gosirodagyermek-ésifjúságiosztályán(GYIO)szerzett
tapasztalatairólbeszélgettünk…
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val lás- és köz ok ta tás ügyi 
mi nisz ter 
a bat thyá ny-kor mány ban
Leg na gyobb ma gya runk, a leg bő ke -
zűbb ado má nyo zó, or szá got gya ra -
pí tó Szé che nyi Ist ván a ’48-as for ra -
dal mi ese mé nye ket kö ve tő en va ló -
ság gal  eu fo ri kus  han gu lat ban  veti
pa pír ra tit ká rá nak a kö vet ke ző ket:
„Ba rá tom,  csu dá kat  élünk!  Nem -
ze ti ho nunk haj szá lon füg gött. Az el -
ső  fel vo nás  gyö nyö rű en  si ke rült!
Én  te li  va gyok  a  leg szebb  re mé -
nyek kel… Ha re ac tio nem tör té nik,
és  több  lesz ben nünk a ha za fi ság,
mint  az  irigy ség,  s  több  a  pol gá ri
erény, mint a dics vágy, én biz azt hi -
szem, lesz még a ma gyar bul va la mi,
s pe dig sok!”
S bi zony, van is ok bi zo da lom ra ek -

kor. A ma gyar ság leg jobb jai ter vez -
get nek,  épít kez nek,  ké szül nek  egy
jobb jö vő re. So kan. Gróf Bat thyá ny
La jos ka bi net jé ben a ma gyar po li ti -
kai élet je len tős egyé ni sé gei kap nak
he lyet a kon zer va tí vok tól a li be rá li -
so kig. A kor mány fő po li ti kai hit val -
lá sá nak  meg fe le lő en  az  utób bi ak
van nak több ség ben. 
Bi zo nyá ra  so kak  előtt  is me re tes

Pet ten ko fen Ágost és Bor sos Jó zsef jel -
leg ze tes li tog rá fi á ja, ahogy száz hat -
van öt esz ten dő vel ez előtt, 1848. jú -
li us  5-én  a  Re dou te  dísz ter mé ben
szem lél te ti az el ső nép kép vi se le ti or -
szág gyű lés meg nyi tá sát s a pul pi tu -
son Ist ván ná dor tár sa sá gá ban a kor -
mány je les tag ja it. Ki tö rő a lel ke se -
dés. Ek kor még sen ki sem sej ti, hogy
az a „szent” hely, ahol áll nak, egy év
múl va  már  rom hal maz  lesz,  mert
Hent zi ge ne rá lis Bu da vá rá ból szét -
lö ve ti. A lel ke se dés és a jö vő ter ve zés
ek kor azon ban még tö ret len. Ez a ’48
nya rán bir to kos ne me sek ből fel ál ló
kor mány a for ra dal mi Eu ró pa nagy
re mény sé ge. 
Ma gyar or szág  el ső  al kot má nyos

kor má nyát négy fő ne mes és öt köz -
ne mes  al kot ja,  egy től  egyig  mind
je len tős po li ti kai múlt tal, köz is mert -
ség gel ren del keznek. Rend kí vü li fel -
adat vár mind ahá nyuk ra: új, a pol gá -
ri  kor  igé nye i nek  meg fe le lő  szak -
mi nisz té ri u mok meg szer ve zé se. 
Van  köz tük  egy  ek kor  alig  har -

minc öt esz ten dős fi a tal bá ró, aki így
a leg fi a ta labb tag ja a füg get len, fe le -
lős ma gyar mi nisz té ri um nak. Raj ta
kí vül ta lán nem is jö het szó ba más
Bat thyá nynál, akit fel kér het ne a val -
lás- és köz ok ta tás ügyi mi nisz ter ség
poszt já ra.  If jú  ko ra  el le né re  bá ró
Eöt vös Jó zsef igen ak tív, so kat ta pasz -
talt po li ti kus. Jó ide je hal lat ja hang -
ját a mű ve lő dés-, a ne ve lés-, az ok -
ta tás- és a val lás po li ti ka kér dé se i ben.
Nem  is  akár ho gyan!  Ő  a  leg főbb
sür ge tő je a nép ne ve lés, il let ve a nép -
ok ta tás  elő moz dí tá sá nak.  Szá mos
cik ké ben, írá sá ban ad en nek nyo ma -
té kot.  Töb bek  közt  rá mu tat:  „Az
ipar nak  fő  esz kö ze  az  em ber, nem
anya gi ere je, mely nap ja ink ban erő -
mű vek ál tal pó tol ta tik, ha nem ér tel -
mi te het sé gei ál tal.” Va la mint: „Csak
a mű velt nem zet ma rad hat fenn az
ide gen né pek gyű rű jé ben.”
El fo ga dó,  fel vi lá go sult po li ti kus -

ként az egy há zi tö rek vé se ket is tá mo -
gat ja.  A  nem ze ti  egy ség  erő sí té se

szem pont já ból fon tos nak tart ja, hogy
a kü lön bö ző fe le ke ze tek egy más sal
bé ké ben,  együtt mű kö dés ben  te vé -
keny ked je nek. Kü lö nö sen hasz nos -
nak azt, ha pél dá ul egy te le pü lé sen a
fe le ke ze tek kö zö sen lé te sí te nek is ko -
lát, amely ben kö ze lebb ke rül het nek
egy más hoz a kü lön bö ző val lá sú gyer -
me kek, nem ke rül nek el len tét be az
egy há zi és vi lá gi tö rek vé sek, va la mint
az is ko la mes te rek ta ní tott tár gyai
mel lett lel ki pász to rok val lás tan órá -
kat is tart hat nak. Azt vall ja, hogy
min den ki szá má ra biz to sí ta ni kell
az  is ko la vá lasz tás  sza bad sá gát  a
val lás fe le ke ze ti jog egyen lő ség, vi -
szo nos ság alap ján. 
Eöt vös a nép fel eme lé sé nek, a

sza bad ság, egyen lő ség és ha za fi -
ság esz mé jé nek szol gá la tá ba ál lít -
ja  gon do la ta it,  mun ká it,  te vé -
keny fá ra do zá sa it. A fel vi lá go so -
dás ter jesz té sé ért egyet len po li ti -
ku sunk sem tesz töb bet ná la. Pe -
dig éle te kez de tén majd nem más -
fe lé in dul. 

if júi évek, 
be rob ba nás az iro da lom ba
Két év ti zed is alig te lik el a ja ko -
bi nus  moz ga lom  fel szá mo lá sa
után, ami kor – két száz esz ten dő -
vel ez előtt – 1813. szep tem ber 3-
án  Bu dán  meg szü le tik  Eöt vös.
Ek kor tájt is sok dol ga akad még a
tit kos rend őr ség be sú gó há ló za tá -
nak, va la mint a cen zo rok nak. Or -
szág gyű lés nél kül kor má nyoz a csá -
szár,  sze mér met le nül  ma ga sak  az
adók, ötö dé re ér té ke lik le a fo rin tot,
erő szak kal fog dos sák össze az újon -
co kat, a job bágy ság szen ved, az or -
szág nagy ré sze vad tá jat mu tat, még
nem  szé pül  a  Du na  két  part ja,  a
sza bad ság pe dig bú vó pa tak ként csor -
do gál a fel szín alatt. 

Mar ti no vics Ig nác egy ko ri tit kos
kö zös sé gé nek  bör tön ből  sza ba dult
tag jai  sem  tét len ked nek.  A  bá tor
Ka zin czy a ma gyar nyelv meg újí tá sá -
ért száll sík ra; be bi zo nyít ja egy alat -
to mos oszt rák pá lyá za ton – mely a
ma gyar nyelv al kal mat lan sá gát sze -
ret né meg pe csé tel ni –, hogy a ma -
gyar nyelv igen is al kal mas a köz igaz -
ga tás, az ipar, a ke res ke de lem új fo -
gal ma i nak ki fe je zé sé re. A dik ta tú ra
ezt per sze 1813-ban nem me ri el is -
mer ni, s ki nyi lat koz tat ja: „a kor vi szo -
nyok ez ügy nek tár gya lá sát nem te -
szik ta ná csos sá”. 
A haj da ni Sza bad ság és Egyen lő -

ség Tár sa sá gá nak meg ma radt esz me -
őr zői  kö zül  Pru zs insz ky Jó zsef is
azok kö zé tar to zik, akik nem en ged -
nek hi tük ből. Hi á ba há rom év bör -
tön, hi á ba meg fé lem lí tés és el le he tet -
le ní tés, nem ad ja föl. Igaz, egy ide ig
kény te len vi dé ken mun kát vál lal ni, de
ha ma ro san ki vé te les „ki tűn te tés ben”
ré sze sül: a kis Eöt vös ne ve lő je le het.
Nem akár mi lyen kö zeg ben. 
Eöt vös nek mind aty ja, mind nagy -

ap ja csá szár hű em be rek. Az ősök a
ko le ra lá za dás  le ve rő i ként,  tár nok -
mes ter ként, al kan cel lár ként, hír hedt
ad mi niszt rá tor ként szol gál ják az el -
nyo mó ha tal mat. Eb ben a kör nye zet -
ben  a  gyer mek  is  nyil ván va ló an  a
Habs bur gok hoz va ló hű ség ről, tisz te -
let ről hall, s ezt tart ja ter mé sze tes nek. 

A ma gya rul egy ál ta lán nem be -
szé lő anya ki vé te les fi gyel met for dít
a  gyer mek  ne ve lé sé re.  Szín ház ba
vi szi, köny ve ket ad a ke zé be. Eöt vös
így a né met szép iro da lom al ko tá sa -
i val is mer ked ve ta nul meg ol vas ni.
Kez det ben Schil lert, Goe thét, Winc -
kel mannt, Her dert, Klops toc kot,
Wie lan dot, ké sőbb Vol taire-t, Rous -
seau-t ol vas sa. 
Nagy  ha tást  gya ko rol  rá  Vic tor

Hu go is, aki vel ké sőbb, egy pá ri zsi út -
ján sze mé lye sen is ta lál koz hat. A je -
les  könyv tár tu dós,  Bé nyei Mik lós
egy ki vá ló rész le tes sé gű Eöt vös-ta -
nul má nyá ból is me re tes, hogy az if -
jú bá rót Hu gó nak a nép ügyé ért va -
ló ki ál lá sa ra gad ja meg, s Hu go mint
a  nép hez,  a  nép nek  szó ló  drá ma
meg te rem tő je, a fran cia ro man ti ka
ad di gi ered mé nye i nek össze ge ző je áll

előt te pél da ként: „Ő az, ki a har cot
el kez dé, ő, ki mint Lu ther,mind azon
egyes vé le mé nye ket s oko kat a ré gi
el len, me lyek eze rek fe jé ben el szór -
va lé tez tek, egy be gyűj té, s egy sys te -
má vá össze ol vasz tá” – ve ti ró la pa -
pír ra Eöt vös. 
Ugyan csak Bé nyei pro fesszor ku -

ta tá sa i ból is mer jük, hogy Eöt vös ér -
dek lő dé sét, szem lé le tét be fo lyá sol ja
Hei ne köl té sze te, de meg ked ve li az
an gol  iro dal mat  is, s a vi lág  leg na -
gyobb köl tő je ként, so ha nem hal vá -
nyu ló  csil lag ként  aposzt ro fál ja
Shakes peare-t.Azon ban a fi a tal Eöt -
vös fej lő dé sé re – aki po é ta sze ret ne
len ni – nem csak ezek az iro dal má rok
van nak rend kí vü li ha tás sal. 
Az er csi Lili en-fé le bir tok né met

mű velt sé gű kö ze gé ben (bá ró Lili en
Jó zsef volt Eöt vös Jó zsef nagy ap ja) a
fran ci ás mű velt sé gű Pru zs insz ky is -
mer te ti meg a gyer me ket Rous seau-
val, Vol taire-rel és az en cik lo pé dis -
ták kal.  Ami kor  ha za áru ló-iva dék -
nak  gú nyol ják  a  kis  Eöt vöst,  Pru -
zsinsz kytól kér de zi, hogy igaz-e, mi -
ért len ne ő az.
„Igaz, bi zony, és te is az le szel, hi -

szen még ma gya rul sem tudsz tisz -
tes sé ge sen” – fe le li Pru zs insz ky. Ezt
kö ve tő en fo gad ja meg az if jú bá ró,
hogy tö ké le te sen meg ta nul ma gya rul,
s to váb bi éle té ben csak ha zá ját fog -
ja szol gál ni. Pru zs insz ky eh hez mél -
tó kez dő lö kést ad: a po li ti ka és a fi -
lo zó fia iránt is fel kel ti ér dek lő dé sét. 
Ezek után már gye rek já ték lesz a

bu dai gim ná zi um el vég zé se. Tu da tos
fi a tal. Tisz tá ban van ve le, hogy cél -
ja it csak is szor ga lom mal tud ja el ér -
ni. A gim ná zi u mot a pes ti egye tem
kö ve ti, ahol böl csé sze ti és jo gi ta nul -
má nyo kat  foly tat.  Si ke res  ügy vé di

vizs gá ja le té te le után rög tön ál lás hoz
jut, előbb al jegy zői, majd fo gal ma zói
mun ka kör ben. De ezek „sem mik” a
kö vet ke ző tiszt ség hez ké pest. Rö vid
időn be lül az eper je si ke rü le ti táb la
köz bí rá ja ként te kint het nek rá az em -
be rek, s ha ma ro san az Aka dé mia is
tag já vá vá laszt ja. 
Élénk, sok irá nyú ér dek lő dé se kül -

föl di út ja in még nyi tot tab bá vá lik. El -
jut töb bek kö zött Fran cia or szág ba,
Né met or szág ba, Ang li á ba. Ha tás sal
lesz nek rá a kül föl dön lá tot tak. Lel -
ke sen szá mol be út já ról ba rá ta i nak,
ide ha za igyek szik ta pasz ta la ta i nak,
el ve i nek mind szé le sebb kör ben ér -
vényt  sze rez ni.  S  et től  fog va  már
nincs meg ál lás. 
In ten zív iro dal mi mun ká ba kezd,

meg ír ja A kar tha usi cí mű re gényt,
amellyel szin te be rob ban az iro da -
lom ba és a köz élet be. Meg szü le -
tik A fa lu jegy ző je is, amely a ren -
di Ma gyar or szág el ső re á lis áb rá -
zo lá sa.  A  Kis fa lu dy  Tár sa ság  is
tag já vá eme li – nem sej ti, hogy jó
pár év múl va ne ki kell majd új já -
szer vez nie s ve zet nie. 

val lás- és köz ok ta tás ügyi 
mi nisz ter 
az and rássy-kor mány ban
Iro da lom és po li ti ka együtt ha lad
Eöt vös éle té ben. Ez ter mé sze tes is,
hi szen ek ko ri ban az iro da lom oly
kö zel ről kö ve ti a nem ze ti fel ada -
to kon mun kál ko dó ha la dó po li ti -
kát, mint so ha más kor. Az or szág -
gyű lés ben ez idő tájt kez de nek fel -
fi gyel ni rá szó nok la tai mi att. Ő a
fő ren di el len zék egyik ve zér alak -
ja. Több té má ban szó lal meg, de
leg ér tőb ben a ne ve lés- és a val lás -
ügy te kin te té ben. Ezért is, en nek
el is me ré se ként  lesz  mi nisz ter.
Mint fen tebb Szé che nyi, Eöt vös is
te li van re mé nyek kel, hajt ha tat lan.
Hit val lást is ad: „Kit nem he vít ko -

rá nak  ér ze mé nye,  /  Sza kít sa  ket té
lant ja húr ja it.” (Én is sze ret ném…)
He ví ti ko rá nak ér ze mé nye, nagy

len dü let tel  ve ti  be le  ma gát  a  mi -
nisz te ri fel ada tok ba. Ám nem te lik
be le öt hó nap, s lát ja, a ha jót nem egy
irány ba kor má nyoz zák: azon na li fon -
tos re form ja it meg gá tol ják. Tá voz ni
kény sze rül. Mi u tán pe dig Lam berg
gró fot  a  Lánc hí don  meg lin cse lik,
úgy dönt, jobb, ha el hagy ja az or szá -
got. Vissza té ré sé ig, 1853-ig éle té nek
szín te re Mün chen, ahol csu pán iro -
dal mi te vé keny sé get foly tat. Új ra itt -
hon sem tesz más ként mind ad dig,
amíg  Pest  meg  nem  vá laszt ja  or -
szág gyű lé si kép vi se lő jé vé. 
Az 1860-as évek ala pos és fe szí tett

tem pót  dik tál nak.  Amel lett,  hogy
kép vi se lő, s az Aka dé mi át is ve ze ti,
he ti la pot szer keszt. Tud ja, hogy nem
ve zet het más fe lé a nem zet út ja, mint
a meg egye zés, a ki egye zés fe lé. A „ha -
za böl cse” mel lett haj tó mo tor ja en -
nek a fo lya mat nak. Meg ada tik ne ki,
hogy is mét a val lás- és köz ok ta tás -
ügyi tár cát ve zet hes se gróf And rássy
Gyu lá nak a ki egye zést kö ve tő en fel -
ál ló kor má nyá ban. Si ke rül ne ki az,
ami ko ráb ban nem: meg hoz za a nép -
is ko lai köz ok ta tás ról szó ló tör vényt,
meg in dít ja a kö zép- és fel ső is ko lák
re form ját.  Ja vas la tá ra  hoz nak  tör -
vényt a kö te le ző nép ok ta tás be ve ze -
té sé ről (12 éves ko rig). S nem sza bad
el fe lej te ni a nem ze ti sé gi jo gok tör -
vény be  fog la lá sát.  „Ma gyar or szág
összes  hon pol gá rai  az  al kot mány
alap el vei sze rint is po li ti kai te kin tet -
ben egy nem ze tet ké pez nek, az osz -
tat lan  egy sé ges  ma gyar  nem ze tet,
mely nek a hon min den pol gá ra, bár -
mely  nem ze ti ség hez  tar toz zék  is,
egyen jo gú tag ja…”

küz de lem a zsi dó ság 
eman ci pá ci ó já ért
Eöt vös je len tős sze re pet vál lal – kor -
tár sai kö zül az el sők kö zött – a zsi -
dó ság  eman ci pá ci ó já ért,  a  zsi dók
egyen jo gú sí tá sá ért ví vott küz de lem -
ben is. A zsi dók eman ci pá ci ó ja cí met
vi se lő ta nul má nyá ban már 1840-ben
le szö ge zi: „Is ten sza bad ság ra te rem -
té az em bert, s csak hol e ter mé sze -
tes ele mé ben lát juk, ítél he tünk ter -
mé sze té ről. Mint a fa, mely a me zőn
egy zöld óri ás áll na előd be, messze
szét ter jeszt ve  vi rá gos  ága it,  szűk
kör be  szo rít va  egy  tör pe bo kor  áll
előt ted; úgy az em ber, kit ta lán az ég
nagy ra te rem te, el tör pül a szol ga ság
el nyo mó kor lá tai kö zött; a szol ga rab -
lán cai  el gyen gí tik  vég re  a  leg erő -
sebb fér fi kart, s szív nincs oly jó, mely
so ká ig sze ret ni tud na, ha csak gyű -
lö lés re ta lál okot…
Em be ri fel ada tunk se gí te ni min -

dig, hol se gít he tünk, eny hí te ni min -
den  szen ve dést,  ma gunk hoz  fel -
emel ni min den el nyo mot tat, hely re -
pó tol ni min den igaz ság ta lan sá got, s
csak ha ezt, s amennyi ben ezt tel je -
sít jük, tel je sí tet tük is te ni Üd vö zí tőnk
pa ran csa it – csak ha ezt tet tük, re -
ményl het jük, hogy val lá sunk, hir det -
ve tet te ink ál tal, ter je dé sé ben vég re
e né pet is kö zé be fo gad ja, mely hoz -
zá el ve i ben kö ze lebb áll, mint ma ga
gon dol ná…
A ha za nem azon da rab föld, me -

lyen  szü le tünk.  Nem  a  hegy lánc,
mely nek ké kel lő csú csa i ra a gyer mek
vá gyód va  fel te kin te,  nem  a  tér ség,
mely az if jút nő ni lát ta; nem a fo lyó,
mely nek hul lám za tá nál az if jú szí vét
vá gyok töl ték el, te szik azt, mi ért a
fér fi hal ni kész. Ha son ló vi dé ke ket ta -
lá lunk a föld más ré sze i ben is, s a szív
azért nem ér zi ma gát ho no sabb nak
raj tok. A ha za több. Azon hely, me -
lyen ma gun kat sza ba dok nak érez het -
jük, mely ben csak ha son ló kat ta lá -
lunk,  mely nek  tör té ne te  di cső sé -
günk, vi rá go zá sa bol dog sá gunk, jö -
vő je re mé nyünk; hol há zunk áll, hol
hom lo kunk  iz zad sá gá val  mun kált
ve té se ink zöl dell nek, hol ide ge nek -
nek nem tar ta tunk, s nincs él de let,
me lyet leg alább re mény le nünk nem
le het ne; ez a ha za, ez az, mi ért csak
a gyá va nem ál doz za éle tét…”
Ré gi, több év ti ze des küz de lem ér

rév be, ami kor And rássy Gyu la 1867.
no vem ber 25-én be nyújt ja a zsi dók
egyen jo gú sí tá sá ról szó ló tör vény ja -
vas la tot. A Fe renc Jó zsef szen te sí tő
alá írá sá val élet be lé pő zsi dó e man ci -
pá ci ós tör vény a ha zai zsi dó ság előtt
a  tár sa dal mi  fel emel ke dés  ko ráb -
ban  so ha  nem  lá tott  le he tő sé ge it
nyit ja meg: „Az or szág iz ra e li ta la ko -
sai a ke resz tény la ko sok kal min den
pol gá ri és po li ti kai jog gya kor lá sá ra
egy aránt Jo go sí tot tak nak nyil vá nít -
tat nak. Min den ez zel el len ke ző tör -
vény, szo kás vagy ren de let ezen nel
meg szün tet te tik.”
Eöt vös  te vé keny sé gé vel  je len tő -

sen hoz zá já rul ah hoz, hogy a ma gyar -
or szá gi zsi dó ság nak csak nem min den
pol gá ri jo got meg ad nak, meg al kot -
ják azt a tör vényt, mely a zsi dó kat és
nem zsi dó kat jo gi ér te lem ben egyen -
lő vé te szi; to váb bá élet re hív ják az iz -
ra e li ta kong resszust is, hogy a zsi dók
sa ját ke zük be ve hes sék egy há zi és is -
ko lai  ügye ik  ve ze té sét.  Óri á si  eb -
ben Eöt vös sze re pe. 
E je len tős tett után alig pár év ada -

tik még szá má ra. Egy re in kább el szi -
ge te lő dik a po li ti kai élet ben, túl sá go -
san ha la dó gon dol ko dá sa mi att so -
ka sod nak az őt érő szi dal mak. Egész -
sé ge nem bír ja so ká ig. Öt ven nyolc
évet élt. 

g KE rE csé nyi

„Azéletviharaivalszembenolyanlégy,mintamadár…”
Két száz esz ten de je szü le tett bá ró Eöt vös Jó zsef 

b Bá ró Eöt vös Jó zsef (1813.szeptember3.–1871.február2.)ahazaüd-
vét,szellemihaladásátmunkálta.Azonnagyembereksorábatarto-
zik,akiknemcsakazeurópaiműveltnemzetekközéemeltékMagyar-
országot,dehírt,dicsőségetszereztekamagyarnévnekmesszeföl-
dönis.Születésénekkétszázadikévfordulójánráemlékezvemaisin-
tőlehettanácsamindannyiunkszámára:„Azéletviharaivalszemben
olyanlégy,mintamadár,amely,haafátkivágjákalóla,nemamély-
bezuhan,hanemamagasbaszáll.”

Eötvös egy pesti kártyalapsorozat 8. elemén

f
o

r
r

á
s

: W
iK

im
é

d
ia



 e 2013. szeptember 1.  Evangélikus Életkrónika

H i r d e t é s

Az ame ri kai csa pat Jo nat han Un ver -
zagt lel kész (Ona las ka, Wis con sin)
ve ze té sé vel ér ke zett. A ma gát kon zer -
va tív nak val ló Ha u ge misszi ó val az
EKE-nek 1996 óta van test vér kap cso -
la ta, és ez idő alatt már volt le he tő -
ség ki ta pasz tal ni, hogy a ten ge ren tú li
evan gé li kus test vé re ket mi ként le het
be von ni a ma gyar gyer me kek kö zöt ti
szol gá lat ba.  A  nyel vi  kü lönb sé gek
min den eset re a leg ke vés bé sem okoz -
tak gon dot: a ma gyar szol gá lók kö -
zött több, an go lul jól be szé lő ve ze tő
se géd ke zett a tol má cso lás ban. 
Az ame ri ka i ak ha mar ki is mer ték

ma gu kat a szám ura szo kat lan te re -
pen. Már az el ső nap tól kezd ve ba rát -
sá go san ve gyül tek a tá bor la kók kal,
hogy  mi nél  job ban  meg is mer hes -
sék őket, és ne csak sza vak kal, de tet -
tek kel is bi zony sá got te gye nek hi tük -
ről: vég té re is ezért utaz tak nyolc ezer
ki lo mé tert.
A tá bor ba el sősorban he lyi és kör -

nyék be li fi a ta lok ér kez tek, de jöt tek
az or szág szá mos vá ro sá ból is, pél dá -
ul Győr ből, Bu da pest ről, Oros há zá -
ról. A messzi ről ér ke zők – szo kás sze -
rint  –  a  hely ben  la kó  részt ve vők
csa lád ja i nál kap tak szál lást. Ez azért
is hasz nos, mert ez ál tal a ré gi és új
ba rát sá gok sok kal in kább el mé lyül -
het nek.
A nap nyolc óra kor kez dő dött kö -

zös reg ge li vel a luc fal vai temp lom ár -
nyé ká ban és az újon nan fel újí tott és
kony há val is ki bő ví tett ima ház ban.
Dél előt tön ként  Dá vid  ki rály  éle te

ke rült elő tér be. Né hány prog ra mon
kö zö sen vet tek részt ki csik és na gyok,
de Dá vid éle té nek  fel dol go zá sá ban
kü lön vált  a  két  csa pat:  a  hat van
gyer mek és a negy ven ifi kor osz tály -
hoz tar to zó fi a tal. A ki csik já té ko san,
a na gyok Jo nat han Un ver zagt ta ní tá -
sa és kis cso por tos be szél ge té sek ál -

tal mé lyed het tek el a té mák ban: en -
ge del mes ség, ba rát ság, tü re lem, ta -
nu lás a rossz pél dá ból, szen ve dé lye -
sen sze ret ni Is tent. 
Ebéd előtt a temp lom hű vö sé ben

az ame ri ka i ak báb já ték kal és an gol
éne kek ta ní tá sá val fog lal ták le a csa -
pa tot.  Ko ra  dél után  Da vid Ekong

Ni gé ri á ban  szol gá ló  misszi o ná ri us
élet tör té ne te hang zott el, majd a ki -
csik kéz mű ves ked tek, a na gyob bak a
drá ma já ték for té lya it ta nul hat ták Jo -
nat han  se gít sé gé vel.  Pén tek  es te
minden nek  a  gyü möl cse  be érett,
ami kor a hat csa pat rö vid pan to mim -
je le ne tét elő ad ta. 
A kin ti já ték és va cso ra után az es ti

so ro za ton – amely re a fa lu la kó it is
in vi tál ta a he lyi lel kész, Ma lik Pé ter
Ká roly – ugyan csak Jo nat han szol -
gált. Jé zus cso da té te le in ke resz tül a
lel kész  ar ra  hív ta  fel  a  fi gyel met,
hogy Jé zus nem azért kér dez, mert
in for má ci ó ra van szük sé ge, ha nem
mert pró bá ra tesz, és tud ni akar ja: bí -
zunk-e  ben ne,  és  hisszük-e,  hogy
szá má ra  min den  le het sé ges,  vagy

csu pán  az  em be ri  te he tet len sé get
lát juk  a  meg pró bál ta tá sok  ide jén.
Is ten min dent lát és tud, és azt vár -
ja,  hogy  hoz zá  for dul junk  éle tünk
min den örö mé vel és prob lé má já val,
hogy nap ról nap ra erő seb bé vál jon a
ve le  va ló  sze mé lyes  kap cso la tunk.

g HHÁ

gyerektábor
nemzetköziszolgálócsapattal

b Széleskörűösszefogássalismétmegrendeztékazevangélikusgyerek-
tábortaNógrádmegyeiLucfalván.Azelőzőévekhezképestazonban
idénegyújdonsággalrukkoltakelőaszervezők.Mivelsok–atábor-
banévrőlévremegforduló–fiatalmárkinőttagyerektáborokvilá-
gából,ezértnekikpárhuzamosanifjúságitáborindult,ugyancsakLuc-
falván.Ígyaugusztus5–10.közöttszáztáborlakógyűltössze,hogyaz
EvangélikusokKözösségeazEvangéliumért(EKE)ésazamerikaiHauge
ForeignMisssion(HFM)általszervezettprogrambanrésztvegyen.
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kon cert kő bá nyán
Szep tem ber 7-én 18.45-től or go na- és trom bi ta hang ver seny hall ha tó a
kő bá nyai Szent Lász ló-temp lom ban (Bu da pest-Kő bá nya, Szent Lász ló
tér 25.). Köz re mű kö dik: Dó bisz Áron evan gé li kus or go na mű vész (Sze -
ged) és Var ga Má tyás trom bi ta mű vész (Sze ged). Mű so ron: Clar ke, Bach,
Al bi no ni, Mar cel lo, Men dels sohn és Liszt mű vei.
A be lé pés in gye nes.

lel kész ik ta tás a bu da vá ri gyü le ke zet ben
„…ezen a he lyen bé kes sé get adok! – így szól a Se re gek Ura!” ( Hag 2,9b)
A Bu da vá ri Evan gé li kus Egy ház köz ség meg vá lasz tott má sod lel ké szét, Ben -
cé né Sza bó Már tát au gusz tus 31-én, szom ba ton 11 óra kor ik tat ja be hi va -
ta lá ba a bu da vá ri evan gé li kus temp lom ban (1014 Bu da pest, Tán csics M.
u. 28.) Endre ffy Gé za, a Bu dai Egy ház me gye es pe res he lyet te se. Igei kö szön -
tőt mond dr. Fa bi ny Ta más püs pök. Az ün ne pi is ten tisz te let re és az azt
kö ve tő fo ga dás ra sze re tet tel hív juk és vár juk.

Az egy ház köz ség el nök sé ge és pres bi té ri u ma

Szentháromság ünnepe után tizennegyedik vasárnap. Liturgikus szín: zöld. 
Lekció: Gal 5,16–24; 1Móz 28,10–19. Textus: Mt 12,22–30. Énekek: 225/461., 47.

Budavár,I.,Bécsikaputér de. 9. (úrv.) dr. Fabiny Tamás; de. 10. (német, úrv.)
Jo han nes Erlbruch; de. 11. (úrv.) dr. Fabiny Tamás; du. 6. Bence Imre; Fébé,
II.,Hűvösvölgyiút193. de. 9. (úrv.); Sarepta,II.,Modoriu.6. de. 3/4 11. (úrv.)
Szto ja no vics András; Pesthidegkút,II.,Ördögároku.9.de. fél 10. (úrv.) Fodor
Vik tor; Csillaghegy–Békásmegyer,III.,Mezőu.12.de. 10. (úrv.) Donáth Lász -
ló; Óbuda,III.,DévaiBíróM.térde. 10. (úrv.) Bálintné Var sá nyi Vilma; Újpest,
IV.,LebstückM.u.36–38. de. 10. (úrv., tanévnyitó) Soly már Péter Tamás; Ká-
posztásmegyer,IV.,TóthAladárút2–4. de. 9. (úrv.) Soly már Péter Tamás;
Deáktér,V.,Deáktér4. de. 9. (úrv., tanévnyitó, csa lá di) Cse lovsz ky Ferenc;
de. 11. (úrv.) dr. Lackner Pál; du. 6. (úrv.) Gerőfiné dr. Bre bovsz ky Éva; Fasor,
VII.,Városligetifasor17. de. fél 10. (angol nyelvű) Pe li kán And rás; de. 10. (csa -
lá di) Pelikán András; de. 11. (úrv.) Aradi György; Józsefváros,VIII.,Üllőiút
24. de. fél 11. Románné Bolba Márta; VIII.,Rákócziút57/a de. 10. (szlovák)
Gu lá csi né Fabulya Hilda; VIII.,KarácsonyS.u.31–33. de. 9. Románné Bolba
Már ta; Ferencváros,IX.,Gátu.2.(katolikustemplom) de. 11. (úrv., csa ládi)
Ko czor Tamás; Kőbánya,X.,Kápolnau.14. de. 10. (úrv.) dr. Varga Gyöngyi;
X.,Kerepesiút69. de. 8. (úrv.) Ta má sy Tamásné; Kelenföld,XI.,Bocskai
út10. de. 8. (úrv.) dr. Blázy Ár pád né; de. fél 10. (úrv., tan év nyi tó, családi ) Gáncs
Ta más; de. fél 11. (úrv., tan év nyi tó) dr. Blázy Ár pád né; du. 6. Gáncs Tamás; XI.,
Németvölgyiút138. de. 9. dr. Blázy Ár pád; Egyetemiésfőiskolaigyülekezet,
XI.,Magyartudósokkrt.3. du. 6.; Budagyöngye,XII.,SzilágyiE.fasor24.
de. 9. (úrv.) Ben ce Imre; Budahegyvidék,XII.,KékGolyóu.17. de. 10. (úrv.)
Kecz kó Pál; negyed 12. Kecz kó Szilvia; Angyalföld,XIII.,KassákLajosu.22.
de. 10. (úrv.) Gren dorf Péter; Zugló,XIV.,Lőcseiút32. de. 11. (úrv.) Tamásy
Ta más né; XIV.,Gyarmatu.14. de. fél 10. Tamásy Tamásné; Pestújhely,XV.,
Templomtér de. 10. (úrv.) Szabó B. András; Rákospalota,XV.,RégiFótiút
73.(nagytemplom)de. 10. (úrv.) Ponicsán Erzsébet; Rákosszentmihály,XVI.,
Hősöktere10–11. de. 10. (úrv., tanévnyitó) Börönte Márta; Cinkota,XVI.,
Rózsalevélu.46. de. fél 11. (úrv.) Vető István; Mátyásföld,XVI.,Prodámu.
24.de. 9. (úrv.) Ve tő István; Rákoshegy,XVII.,Tessediktérde. 9. (úrv.) Nagyné
Sze ker Éva; Rákoskeresztúr,XVII.,Pestiút111.de. fél 11. (úrv.) Nagy né Szeker
Éva; Rákoscsaba,XVII.,Péceliút146. de. 9. (úrv.) Kovács Áron; Rákosliget,
XVII.,GózonGy.u. de. 11. (úrv.) Kovács Áron; Pestszentlőrinc,XVIII.,Kos-
suthtér3. de. 10. (úrv.) Győri Gábor; Pestszentimre,XVIII.,Rákócziút83.
(reformátustemplom) de. 8. (úrv.) Győri Gá bor; Kispest,XIX.,Templom
tér1. de. 10. (úrv.) Széll Bulcsú; XIX.,Hungáriaút37. de. 8. (úrv.) Széll Éva;
Pesterzsébet,XX.,AdyE.u.89. de. 10. (úrv.) Győri Já nos Sámuel; Csepel,
XXI.,Deáktér de. fél 11. (úrv.) Zólyomi Má tyás; Budafok,XXII.,Játéku.16.
de. 10. (úrv.) Hokker Zsolt; Budakeszi,Főút155.(gyülekezetiterem) de. fél
10. dr. Lacknerné Puskás Sára; Budaörs,Szabadságút75. de. 10. (úrv.) End -
ref fy Géza; Mátraszentimre-Bagolyirtás,Jókaiu.7–9.,FébéNázáret-temp-
loma de. fél 12. Missura Tibor.
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Összeállította: Balla Mária

Megemlékezésttartottak
d.OrdassLajospüspökhalálának

35.évfordulóján
Az Or dass La jos Ala pít vány hí vá sát el fo gad va
ma rok nyi gyü le ke zet em lé ke zett D. Or dass La -
jos ha lá lá nak 35. év for du ló ján a püs pök és fe -
le sé ge sír já nál. 
A te me tői áhí ta ton Grend orf Pé ter an gyal föl -

di lel kész szol gált, Ez 24,15–24 alap ján hang zott
az ige hir de tés. A pró fé ta éle té ből szá mos jel -
ké pes cse le ke det ről, tet tek kel el mon dott ige hir -
de tés ről tu dunk. Ezé ki el kül de té se azért volt
meg győ ző, mert egy volt az zal, amit hir de tett,
és  egy  volt  azok kal,  akik nek  hir det te  Is ten
üze ne tét. Ugyan ez tet te Or dass szol gá la tát is hi te les sé. 
Az ige hir de tő a püs pök imád sá gos éle tét, sze mé lyes Krisz tus-hi tét emel -

te ki. Nem is mer het te Or dass La jost, hi szen csak az ő ha lá la után szü -
le tett, de a püs pök sze mé lyes han gú írá sai, imád sá gai szá má ra ar ról ta -
nús kod nak, hogy egész éle te és szol gá la ta, dön té sei erős sze mé lyes hi -
té nek kö vet kez mé nyei.

g Ifj. Zász ka licz ky Pál
For rás: Evan gé li kus.hu
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Szep tem ber ben két nem zet kö zi leg
meg tar tott je les nap – a nem zet kö -
zi hul la dék gyűj tő nap, il let ve  az
ENSZ ál tal 1992-ben meg hir de tett
ta ka rí tá si vi lág nap –  is  ösz tö nöz
min ket kör nye ze tünk meg tisz tí -
tá sá ra,  fel hív ja  fi gyel mün ket
meg óvá sá nak fon tos sá gá ra. Sok
te le pü lé sen  el ter jedt  a  ta va szi
fa lu ta ka rí tó nap is. 
Az  idén har mad szor ra meg -

hir de tett  őszi  kam pány  egy re
na gyobb te ret és fi gyel met kap a
mé di á ban.  Azt  kí ván ja  el ér ni,
hogy  mi nél  in kább  gya ra pod -
jon azok nak a szá ma, akik ön -
kén tes mun ká juk kal se gí tik az il -
le gá li san  le ra kott  hul la dé kok
össze gyűj té sét, ez zel is él he tőb -
bé és ba rát sá go sab bá té ve la kó -
kör nye ze tün ket.
A  rész vé tel hez  re giszt rál ni

szük sé ges a kam pány hon lap ján
(www.te szedd.hu), hogy a szer ve -
zők könnyeb ben ko or di nál ni tud -
ják  az  ak ci ót.  Ti zen nyolc  éves
kor alatt a szü lők vagy a ta ná rok
re giszt rál hat ják  a  fi a ta lo kat.  A
prog ram  akár  egy  csa pat épí tő
tré ning gel is fel ér, ezért kö zös sé -
gek nek, ba rá ti kö rök nek, is ko lai
osz tá lyok nak is ér de mes je lent kez ni -
ük. A re giszt rá ció ab ban is se gít, hogy
min den ki a la kó he lyé hez leg kö ze leb -
bi  gyűj té si  pon ton  tud jon  csat la -
koz ni a kö zös mun ká hoz.
Mind ezek mel lett ar ra is le he tő ség

van, hogy mi ma gunk irá nyít suk a fi -
gyel met olyan te rü le tek re, ame lyek -
re rá fér ne egy ko moly nagy ta ka rí tás,
így a fel hí vás sze rint „együtt raj zol -

hat juk meg Ma gyar or szág hul la dék -
tér ké pét”. Az il le gá lis hul la dék le ra kót,
il let ve meg tisz tí ta ni kí vánt te rü le tet
szin tén a már em lí tett ol da lon le het
be je len te ni né hány fo tó csa to lá sá val.

Az együtt mű kö dő szer ve ze tek fel mé -
rik, mi lyen hul la dék ról van szó, mek -
ko ra ka pa ci tást igé nyel a fel szá mo -
lá sa, és et től füg gő en ez a pont is fel -
ke rül az or szá gos tér kép re. (Ha la kos -
sá gi gyűj tés sel nem old ha tó meg a
prob lé ma,  az  il le té kes  ha tó sá gok
gon dos kod nak a hul la dék el szál lí tá -
sá ról, ezért is fon tos min den be je len -
tés.)

A rész le tek ről a ren dez vény előtti
hé ten e-mail ben ér te sí tik a részt ve -
vő ket. Fon tos az idő já rás nak meg -
fe le lő ké nyel mes,  spor tos öl tö zék,
étel ről, ital ról min den ki nek ma gá -

nak kell  gon dos kod nia. A  sze -
mét sze dés hez  zsá kot  és  kesz -
tyűt a szer ve zők biz to sí ta nak, a
hul la dék  el szál lí tá sá ról  pe dig
egy hé ten be lül a he lyi köz szol -
gál ta tó in téz ke dik. 
Fon tos,  hogy  a  gyűj tő zsák ba

csak  la kos sá gi  hul la dék  ke rül -
jön,  a ve szé lyes, kü lön gyűj tést
igény lő (elem, ak ku mu lá tor, elekt -
ro ni kus  hul la dék)  vagy  egyéb,
biz ton sá go san fel nem szá mol ha -
tó hul la dék ról tá jé koz tat ni kell a
gyűj té si pont ko or di ná to rát. 
A  kam pány  ré sze  a  spe ci á lis

szak em be rek ből (pél dá ul bú vá -
rok ból, al pi nis ták ból) ál ló csa pa -
tok mun ká ja, ame lyek az „át la -
gos”  ön kén te sek  le he tő sé geit
meg ha ladó  hely szí ne ket  tisz tí -
ta nak meg. Ilye nek pél dá ul a ta -
vak,  fo lyók,  víz par tok,  szik lás
te rü le tek, ahol a trak tor gu mi tól
a mo bil te le fo nig igen sok fé le hul -
la dék ra buk kan tak már az elő ző
évek ben  is  ezek  a  „kü lön le ges

ala ku la tok”.
Vé ge ze tül még egy hasz nos in for -

má ció: meg je lent az új, in gye ne sen le -
tölt he tő  Te Szedd! al kal ma zás  –  az
And ro id- mel lett már az iOS-fel hasz -
ná lók ré szé re is –, mely nek se gít sé gé -
vel okos te le fo non is hoz zá le het jut ni
min den szük sé ges in for má ci ó hoz az
or szá gos hul la dék gyűj té si ak ci ó ról.

g Össze ál lí tot ta: JCsCs

Teszedd!
Ön kén te sen a tisz ta Ma gyar or szá gért

b Harmadik alkalommal rendezik meg szeptember 14-én a – külföldi
mintaalapjánönkéntesenszerveződő–Te szedd!országosönkénteshul-
ladékgyűjtésiakciót.„AmiagyümölcsösökbenaSzedd ma gad!,aszemét-
kupacoknálaTe szedd!”–vezettefelaműsorvezetőazországosakciónap-
rólszólóbeszélgetéstazegyiktelevízióscsatornán.Ahasonlatperszenem
igazánhelytálló,hiszenmígazelőbbiesetbenatermészetcsodálatosaján-
dékait„szüreteljük”,utóbbibanazáltalunktermelt,feleslegessévált,úton-
útfélenfelelőtlenüleldobottszemetetszedjük–amelyráadásulkörnye-
zetünketéstesti-lelkiegészségünketegyarántszennyezi.

mozaik

üz eneT az ar ar áTról

Rovatgazda: Jerabek-Cserepes Csilla
ararat@lutheran.hu

A Nap ve tő szer ve zői idén az „Idő uta -
zás Jé zus sal” mot tót tűz ték zász la juk -
ra, így a részt ve vők ré gi szá za dok po -
rá ból szip pant hat tak, és vir tu á lis ki -
rán du lá so kon a ke resz tény ség iz gal -
mas  idő sza ka it  lát hat ták  az  ak kor
élők sze mé vel. Át él het ték a ró ma i ak
közt buj ká ló ke resz té nyek tit kos szö -
vet sé gét, a kö zép ko ri ko los to rok fé -
lel me tes  han gu la tát,  a  re for má ció
ko rá nak pa rázs vi tá it, a misszi o ná ri -
u sok iz gal mas uta zá sa it és a 20. szá -
zad há bo rúk dúl ta küz del me it. Mind -
eze ket  a  ku pak ta ná cso kon,  az az  a
kre a tív, in ter ak tív hit tan órá kon és a
reg ge li-es ti áhí ta to kon dol goz ták fel.
A Nap ve tő ren ge teg prog ra mot és

ten ni va lót  kí nált,  unat koz ni  nem
volt  idő.  Az  ifi tá bor  a  ser dü lő ket
ér dek lő té má kat, di lem má kat igye ke -
zett elő tér be he lyez ni a ko mo lyabb
be szél ge té se ken,  a  sa ját  kész sé gek
meg mu ta tá sá ra  le he tő sé get  adó
prog ra mo kon. A kö lyök tá bor a ki seb -
bek  szá má ra  já té kos,  ve tél ke dős,
moz gá si igé nye ik nek meg fe le lő el fog -
lalt sá go kat biz to sí tott. 
So kat  se gí tett  eb ben  a  cso dá la tos

idő uta zás ban a me leg sár ga nap nyug -
ta de rűs bé ké je, a Bé thel idil li kus kör -
nye ze te, a tá bor tűz biz ton sá gos fé nye,
a na pi prog ra mok meg nyug ta tó ott ho -
nos sá ga, a nyár sza bad sá ga, a da lok vi -
dám sá ga is, de ter mé sze te sen Is ten ál -

dá sa tet te le he tő vé a két tá bor és kis kö -
zös ség za var ta lan bol dog sá gát, örö mét.
Ha hi deg őszi na po kon a részt ve vők
vagy a szer ve zők fü lé be csen dül majd
a  gi tár  nyá ri  hang ja,  sze mük  előtt
meg je le nik a gye re kek fü lig érő szá ja,
szív ből jö vő mo so lya, vissza tér het az
em lék – és ve le a meg tar tó erő té li re is. 
A szer ve zők bíz nak ben ne, hogy is -

mét  fe lejt he tet len  él mé nyek kel  és

sok ked ves üze net tel a ba rát ság fü ze -
té ben  tért  ha za  min den ki.  Mind -
ezért  kö szö net tel  tar toz nak  még
Var ga Gá bor nak, a Bé thel ve ze tő jé -
nek, aki fe le sé gé vel, Zsu zsá val is mét
ott hont adott szá muk ra, va la mint a
szü lők nek, lel ké szek nek, gyü le ke ze -
tek nek, akik a KÖ SZI-re bíz ták gyer -
me ke i ket.

g PEl lio nisz PEt ra

IdőutazásJézussalaKÖszINapvetőtáboraiban

kö szi a csil lag pon tos szol gá la tot
A két éven te meg ren de zett Csil lag pont re for má tus if jú sá gi ta lál ko zót jú -
li us 23–27. kö zött Me ző túr lát ta ven dé gül. A szer ve zők két fé le szol gá -
lat ra is fel kér ték a KÖ SZI (Ke resz tény Ön kén te sek Szö vet sé ge az If jú -
sá gért) csa pa tát. 
A ka masz prog ra mok kö zött a Csil lag pont dél előt ti idő sáv já ban tar -

tott elő adá sok hoz, té ma fel dol go zá sok hoz ha son ló, de a ka ma szok ér dek -
lő dé sé hez iga zí tott al ter na tív prog ra mot kí nál tak a szer ve zők, mely ben
ak tí van részt vett a KÖ SZI. A kö zös ének lé sek hez a KÖ SZI-hez ezer szál -
lal kap cso ló dó Agape ze ne kar szolgáltatta a zenét.
A Csil lag pont idei té má ja az „iden ti tás” volt. En nek meg fe le lő en az el ső

na pon Dá vid tör té ne te alap ján ar ról folyt a be szél ge tés, mi lyen nek is lát juk
ma gun kat, ho gyan vé le ked nek ró lunk a töb bi ek, il le tő leg ho gyan te kint ránk
Is ten. Má so dik nap azt pró bál ták kör be jár ni, ho gyan le he tünk Is ten nek tet -
sző fér fi ak és nők, ba rá tok és ba rát nők, fér jek és fe le sé gek. A har ma dik na -
pon a kö zös ség ben be töl tött sze re pe ink kel, hely ze te ink kel fog lal koz tak. 
A KÖ SZI-te rem ben a ki seb be ket bib li ai és me sei té má jú tár sas já té -

kok, Bib lia-me mory és kví zek vár ták, a na gyob bak ön is me re ti és pá lya -
vá lasz tá si tesz te ket tölt het tek ki, és ugyan ilyen já té kok ban ve het tek részt.
A ke resz tény ség gel kap cso la tos kér dé sek re épü lő Le gyen ön is mil li o mos!
tár sas já ték ban is meg mé ret het ték tu dá su kat a be té rők. 

g Mo sa Di á na

b IdénnyáronrendeztemegaKÖSZI,azazaKeresztényÖnkéntesekSzö-
vetségeazIfjúságérta17.Nap ve tő evangélikusközösségépítőtábortPi-
liscsabán,aBéthelEvangélikusMisszióiOtthonban.Ajúlius28.–au-
gusztus3.között12–18éveseknekszervezettifiturnustKe lé nyi Zsolt,
azaugusztus11–17.között8–14éveseknekszervezettkölyökturnust
Frenyó Ist ván vezette.A 65-65 fős tábori közösségek lelki vezetője
Románné Bol ba Már ta ésSza bó B. And rás evangélikuslelkészvolt.

Bi zony, fel tá ma dunk
b Márahirdetésébenolvasottakalapjánisizgalmasnakígérkezettaz
augusztus15–18.közöttPiliscsabáraszervezettFébé-konferencia
programsorozata,miveléletünkvégéről–halálunkról–,illetvea
világvégérőlésafeltámadásrólnemnagyonszoktunkbeszélget-
ni.Pedigszükségvanarra,hogyilyenkérdésekkelisőszinténfog-
lalkozzunk,mertezishozzátartozikazélethez,amiéletünkhözis.

El ső elő adó ként Jo nat han Un ver zagt ame ri kai lel kész A va jú dó vi lág je -
len sé gei cí mű elő adá sá ban rá vi lá gí tott ar ra, hogy a Bib li á ból mi nem ol -
vas hat juk ki az utol só idők „me net rend jét”, mely nek alap ján tud hat nánk,
hogy mely na pon ér ke zik el a vi lág vé ge. Jé zus Má té evan gé li u má ban vi -
lá go san ki je len tet te, hogy azt a na pot sen ki sem is me ri, még az an gya -
lok sem, csak az Atya (Mt 24,36). A Bib lia je lek ről azért be szél, hogy mi
tu da to san ké szül jünk, és vár juk min den kor a mi Urunk vissza jö ve te lét
elő re meg ha tá roz ha tó dá tum nél kül is. 
A to váb bi ak ban már ma gyar test vé re ket hall gat hat tunk. Na gyon jó volt,

hogy a kí ván csi sá got éb resz tő elő adá sok – Mi a ha lál a Bib lia sze rint?
vagy Van-e lé te zés a tes ti ha lál után? – a meg szo kott fe le le tek he lyett fel -
emel ték a te kin te tün ket, és bib li kus lá tást ad tak éle tünk ér tel mé ről és cél -
já ról. A ha lált sok szor egész ség ügyi prob lé má nak gon dol juk, Jé zus vi -
szont az utol só el len ség nek ne ve zi, ame lyet Is ten tö röl el.
Az elő adá so kat be szél ge té sek kö vet ték, me lye ken az öt ven fő kö rü li hall -

ga tó ság a sa ját ta pasz ta la ta it mond hat ta el. Fel eme lő volt hall gat ni az olyan
be szá mo ló kat, ami kor meg érez tük, sőt meg ta pasz tal hat tuk Is ten sze re te -
tét, aki a nagy be teg ség ide jén is át öle li a ben ne bí zó kat, és bel ső bé kes ség -
gel, tel jes re mény ség gel vit te át az övé it az ő or szá gá ba. So kunk ban meg -
fo gal ma zó dott, hogy sze ret nénk, ha a mi ha za ér ke zé sünk is ilyen le het ne.
Jó volt be szél get ni Jé zus fel tá ma dá sá nak ese mé nye i ről is. Jé zus azok -

nak je lent meg, akik össze jöt tek az ő ne vé ben. Ez a ta pasz ta la tunk ma
is. Az együtt le vők nek, a ke re sők nek je le nik meg Jé zus, és a ta nít vá nyok
szá má ra vá lik élő vé. 
A kon fe ren ci át a Fé bé-kö zös ség és az EKE (Evan gé li ku sok Kö zös sé -

ge az Evan gé li u mért) moz ga lom kö zö sen szer vez te. Két szer is le ül tünk
hosszab ban be szél get ni a Fé bé je le né ről, múlt já ról és jö vő jé ről. Szük sé -
ges vissza néz ni a múlt ba, mert ak kor fel is mer jük azt a sok ál dást, ame -
lyet egy há zunk a Fé bé-test vér kö zös sé gen ke resz tül ka pott. 
Több mun ka ág nak (ár va há zak, le ány ne ve lés, kór ház mun ka, csa lád lá -

to ga tás) a Fé bé-test vé rek vol tak a moz ga tói. Bár az óta meg vál to zott a vi -
lág, so kan vég zik ma is ön zet le nül a sze re tet szol gá la ti fel ada to kat. És köz -
ben so kan ér zik szük sé gét egy olyan kö zös ség hez tar to zás nak, amely ben
az egye dül lét, a meg öre ge dés gond ját má sok kal is meg oszt hat nák. 
A mos ta ni in du lás nál a le he tő sé ge in ket kell ko mo lyan ven ni: az évi

egy-két sze ri együtt lé ten kí vül a ne gyed éven kén ti hét vé gi ta lál ko zást vagy
he ten te az in ter ne tes „szkáj po lást” és lel ki be szél ge tést az egy há zi te le -
fo non ke resz tül. A mun ka vég zé se köz ben kell ki ala kí ta ni a Fé bé-élet -
vi telt és -élet kö zös sé get. Úgy lát juk, eh hez egy el hi va tott, fő ál lá sú ve ze -
tő re len ne szük ség, aki tar ta ni tud ja sok test vér rel a kap cso la tot, hogy
erő söd hes sen a Fé bé-kö zös ség. Ezért kö zös fel adat nak lát juk az ilyen ve -
ze tő ért va ló áll ha ta tos imád ko zást. 
Kér jük, kap cso lód jon be eb be a mun ká ba, hogy a Fé bé-kö zös ség nek

is le gyen fel tá ma dá sa.
g Miss u ra Ti bor né
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VASÁRNAP

8.30/RégióRádió1485
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
9.30/Bartókrádió
Musica Sacra
(egyházzenei magazin)
9.30/Rádió17(Budapest)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(radio17.hu)
10.25/M1
Evangélikus ifjúsági műsor
11.00/M1
Evangélikus tanévnyitó
istentisztelet Kiskőrösről
11.00/DunaTv
Református istentisztelet
közvetítése Husztról
21.30/PaxTv
Vámos Margó mezőkövesdi
népi iparművész (portréfilm)

HÉTFŐ

7.35/DunaTv
Élő egyház (vallási híradó)
14.05/Kossuthrádió
Arcvonások
Dr. Szemelyácz János
addiktológus
21.05/Bartókrádió
Budapesti Bach-hét 2013
A Budapest Barokk Együttes
hangversenye a Deák téri
evangélikus templomban
21.05/DunaTv
Anconai szerelmesek
Színházi közvetítés 
a Radnóti Színházból
21.25/DunaWorld
Holt vidék
(magyar játékfilm, 1972) (87’)
23.00/Rádió17(Budapest)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(radio17.hu)

KEDD

8.35/DunaTv
Rocklexikon
Sztevanovity Zorán
12.20/DunaTv
Virágzó Magyarország
(magyar ismeretterjesztő
sorozat)
Izsák
13.47/Bartókrádió
A Szent Efrém férfikar
hangversenye
20.00/CorvinusRádió
(Sopron)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(corvinusradio.hu)
20.11/Kossuthrádió
Belépő
(kulturális magazin)
2.40/Tv2
Telitalálat
(magyar film, 2003) (98’)

SZERDA

5.20/M1
Hajnali gondolatok
10.00/Bartókrádió
Hang-fogó
Pergolesi: A Megváltó utolsó
hét szava a keresztfán –
oratórium
12.20/DunaTv
A Balaton-felvidék egyedi
tájértékei
(magyar dokumentumfilm-
sorozat)
13.05/DunaTv
Kolozsvári magyar napok 2013
13.30/DunaWorld
Evangélikus ifjúsági műsor
13.30/Kossuthrádió
,,Tebenned bíztunk 
eleitől fogva...’’
A református egyház félórája
19.55/DunaWorld
Hogy volt!?... – 
Válogatás az MTV archívumából

CSÜTÖRTÖK

9.25/DunaWorld
Magyar történelmi
arcképcsarnok
Andrássy Gyula
19.41/Kossuthrádió
Hegyen-völgyön
Népzene gyerekeknek
20.50/Bartókrádió
A Budapesti Fesztiválzenekar
művészeinek 
kamarazenei sorozata
21.15/DunaTv
Katonazene
(magyar játékfilm, 1961) (90’)
21.32/Kossuthrádió
Rádiószínház
Szabó Győző: Toxióma
23.15/DunaTv
MüpArt classic
Cseh klasszikusok
23.35/M1
Nemzeti nagyvizit
Magyarország 
a Jagellók korában

PÉNTEK

11.25/AgnusRádió
(Kolozsvár)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(agnusradio.ro)
12.20/DunaTv
Plázastop? Plázastop! –
Bevásárlóközpontok
(magyar dokumentumfilm)
13.06/Kossuthrádió
Sátán
Móricz Zsigmond
színképének rádióváltozata
13.30/DunaWorld
Magyarország kincsei:
templomok
22.15/DunaWorld
A Magyar Rádió Szimfonikus
Zenekarának hangversenye
23.20/DunaTv
Koncertek az A38 hajón
Random Trip – Helyi
dalszerzők

SZOMBAT

7.40/DunaTv
Élő egyház (vallási híradó)
8.05/DunaTv
Isten kezében
Bibliai kertek
9.30/Rádió17(Budapest)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(radio17.hu, ismétlés: 23.00)
10.00/M1
Történetek a nagyvilágból
(nemzetközi riportmagazin)
12.40/DunaWorld
A rejtélyes XX. század
Kun Miklós történész
műsora
17.05/Bartókrádió
Az Auer vonósnégyes játszik
18.30/Kossuthrádió
Népzene határok nélkül
21.00/DunaTv
A máltai sólyom
(amerikai játékfilm, 1941) (97’)

VASÁRNAP

8.00/CivilRádió(Budapest)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(civilradio.hu, ismétlés: 22.00)
8.30/RégióRádió1485
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
9.30/Rádió17(Budapest)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(www.radio17.hu)
9.45/M1
Evangélikus ifjúsági műsor
12.00/Kossuthrádió
Déli harangszó a surdi
evangélikus templomból
21.12/Bartókrádió
Budapesti Bach-hét 2013
A Lutheránia énekkar
kantátaestje a Deák téri
evangélikus templomban

VAsÁRNAPTÓLVAsÁRNAPIg
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból szeptember 1-jétől szeptember 8-áig

va sár nap (szep tem ber 1.)
Te is mersz en gem, Ur am! Lá tod, mert meg vizs gál tad, hogy ti ed a szí vem. Jer
12,3a–b (Zsid 3,12; Lk 17,11–19; Róm 8,/12–13/14–17; Zsolt 119,137–144) Nem
két sé ges, hogy az Úr min ket is is mer, job ban, mint mi sa ját ma gun kat. (Jó
len ne ezt iga zán ko mo lyan ven ni.) Bár csak ró lunk is el le het ne mon da ni, hogy
osz tat la nul övé a szí vünk! Az ilyen „24 órás” ke resz tyé nek je lent het né nek iga -
zán ál dást a kör nye ze tük szá má ra, egy sze rű en azért, mert „ét vágy ger jesz -
tők”, von zók, hi te le sek! Hát ve lünk mi a hely zet?

Hét fő (szep tem ber 2.)
Az Úr pe dig azt mond ta: Meg lát tam né pem nyo mo rú sá gát Egyip tom ban, és
meg hal lot tam ki ál to zá su kat a sa nyar ga tók mi att, mert is me rem fáj dal mu -
kat. 2Móz 3,7 (Róm 5,3–5a; 2Tim 1,1–6/7/; Hag 1,1–15) A sza ba du lás ter ve,
pon tos for ga tó köny ve sok kal előbb ké szen van, mint ahogy ar ról mi tu do -
mást szer zünk. Mi még ja vá ban ke ser günk, te le va gyunk ag go da lom mal, fé -
lel mek kel, de az Úr már rég óta lát ja nyo mo rú sá gun kat, és pon to san tud ja,
ho gyan fog cse le ked ni. Ha job ban is mer nénk őt, és iga zán bíz nánk ben ne,
sok ne héz, két sé gek kel te li per cet meg spó rol hat nánk ma gunk nak.

kedd (szep tem ber 3.)
Já kób is út nak in dult, és ta lál koz tak ve le Is ten an gya lai. 1Móz 32,2 (Zsid 1,14;
Jn 9,24–38/39–41/; Hag 2,1–9.20–23) Az Is ten ál tal el ké szí tett ta lál ko zá sok
min dig a leg jobb kor tör tén nek: ak kor, ami kor a leg na gyobb szük sé günk van
rá juk, bár ezt nem min dig könnyű föl is mer ni. Pe dig min dig az ő kül döt tei,
an gya lai azok, akik fi gyel mez tet nek vagy ép pen bá to rí ta nak ben nün ket, ta -
ná csot ad nak, mel let tünk áll nak. Is ten an gya lai in kog ni tó ban kö zöt tünk jár -
nak. Fon tos te hát a kül dött mö gött föl is mer ni és meg be csül ni a kül dőt. 

szer da (szep tem ber 4.)
Dá ni el nek pe dig azt mond ta a ki rály: Va ló ban a ti Is te ne tek az is te nek Is te -
ne, a ki rá lyok ura.Dán 2,47a–b (Róm 8,38–39; Fi lem 1–16/17–22/; Neh 1,1–
11) Va jon tud-e még a mi ke mény, me rev de re kunk, büsz ke énünk meg ha -
jol ni, le bo rul ni az élő Is ten előtt, aki az „is te nek Is te ne” és a „ki rá lyok ura”?
Tud juk-e – és fő ként szok tuk-e – imád ni őt? Az Urat, aki egye dül mél tó rá.
Is mer jük-e őt sze mé lye sen annyi ra, hogy már nem is a ki rállyal, ha nem Ta -
más sal mond juk: „Én Uram, és én Is te nem!” (Jn 20,28)

Csü tör tök (szep tem ber 5.)
Jé zus így vá la szolt: „Én va gyok az út, az igaz ság és az élet; sen ki sem me het az
Atyá hoz, csak is énál ta lam.” Jn 14,6 (Zsolt 25,5a; 1Krón 29,9–18; Neh 2,1–20) Va -
jon nem jo gos-e Jé zus pa na sza: „Út nak ne vez tek, és nem jár tok raj tam”? (Egy
lü bec ki Krisz tus-szo bor fel ira ta.) Az út el ké szült, de mi sok szor messzi re el -
ke rül jük. Hány szor érez zük úgy, hogy út vesz tő ben, la bi rin tus ban bo tor ká lunk.
Már-már azt sem tud juk, hon nan is in dul tunk, hol va gyunk, és fő leg: ho vá fo -
gunk meg ér kez ni. Pe dig ott van az előt tünk, csak kö vet nünk kel le ne őt. Ak kor
nem té ved nénk el: meg is mer nénk az igaz sá got, és mi énk len ne az élet.

pén tek (szep tem ber 6.)
Jé zus azon nal ki nyúj tot ta a ke zét, meg ra gad ta őt, és ezt mond ta ne ki: „Ki csiny -
hi tű, mi ért ké tel ked tél?”Mt 14,31 (Zsolt 37,23–24; Jn 13,31–35; Neh 4,1–17) Ez a
mon dat min dig is na gyon fon tos volt szá mom ra. Mert ez azt je len ti, hogy ha hoz -
zá ki ál tok, ak kor ő hall en gem. Oda fi gyel rám. Tud ja, hogy baj ban va gyok. Le -
het, hogy én te he tek ró la, hogy süllye dek, de ő elő ször utá nam nyúl. Meg ra gad
a gra ban com nál fog va, és csak mi u tán biz ton ság ban va gyok az ő ke zé ben, kö -
vet ke zik  a  szem re há nyás:  „Ki csiny hi tű, mi ért ké tel ked tél?” Fel lé le gez he tek.
Meg me ne kül tem!

szom bat (szep tem ber 7.)
Sze re ti az igaz íté le tet az Úr. Zsolt 33,5a (Ap Csel 13,38b–39; 2Thessz 2,13–17;
Neh 5,1–19) An nak, akit iga zán sze re tünk, igyek szünk a ked vé ben jár ni. Te hát
ha sze ret jük az Urat, ak kor az is fon tos szá munk ra, hogy ő mi ben le li ked vét.
Vi lá gos, hogy ha ő igaz sá go san ítél, ak kor ezt tő lünk is el vár ja. Hány szor ger -
je dünk ha rag ra, ami kor szem- és fül ta núi va gyunk an nak a sok ha mis ság nak,
becs te len ség nek, igaz ság ta lan ság nak, ami kö rü löt tünk tör té nik. Iga zunk is van.
De va jon ve lünk mi a hely zet? El le het mon da ni ró lunk, hogy ránk mind ez nem
jel lem ző? Nem ne héz el kép zel ni, hogy Is ten nek va jon mi a vé le mé nye ró lunk.

g Lup ták né Han vay Má ria

újnap– újkegyelem
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Ta pasz talt, oda adó, sze re tő gon do zót
ke re sek idős édes anyám mel lé ott la -
kás sal (Bel-Bu da). Tel.: 385–3761 es te.

* * *
53 m2-es bu da pes ti la kó te le pi la kás
élet já ra dék ra el adó. Tel.: 1/257-9989.

* * *
Csen des, szép szo ba ked ve ző áron ki -
adó! Két lány ke res egy har ma dik –
már dol go zó, ke resz tény – al bér lő tár -
sat egy há rom szo bás la kás ba szep tem -
ber től. A la kás vi lá gos, fel újí tott, szé -
pen  be ren de zett,  a  bel vá ros tól  20
perc nyi re, a XI. ke rü let ben, a 7-es busz
vo na lán, csen des he lyen ta lál ha tó. 
Bér le ti  díj:  35  000  Ft  re zsi vel

együtt. Ér dek lőd ni a 70/549–0728-as
te le fon szá mon le het.

* * *
Szak sze rű  kert ápo lás:  fa ki vá gás,
gallya zás,  sö vény nyí rás,  fű nyí rás,
gyü mölcs fa met szés,  per me te zés,
zöld hul la dék-el szál lí tás, tű zi fa-ér té -
ke sí tés 1981 óta. Tel.: 20/435-1277.
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Mennyei Atyánk! Nem tud juk szám -
ba ven ni mind azo kat az aján dé ko kat,
ame lye ket  éle tünk  so rán nap mint
nap tő led ka punk. Sze re te ted vég te -
len, és mi sok szor még is sze re tet le -
nül for du lunk tár sa ink fe lé. Ir gal mazz
ne künk!
Há lá val tar to zunk a mö göt tünk ál -

ló nyá rért. Kö szön jük a pi he nés, a töl -
te ke zés le he tő sé ge it, de bá to rí tó volt,
hogy a mun ká val töl tött he tek ben is
érez het tük erőt adó se gít sé ge det.
Az  új  tan év  kez de te kor  eléd

visszük  gyer me ke in ket.  Te  légy  a
csöpp sé gek kel  a  böl cső dé ben,  az
óvo dá ban, őri ző an gya la id vi gyáz zák
lép te i ket. Az is ko la pad ban ülők nek
te adj tü rel met és ki tar tást, hogy fel -
ada ta i kat jól tel je sít hes sék. Te adj böl -
cses sé get és jó zan íté lő ké pes sé get a
pe da gó gu sok nak,  hogy  ne  a  sa ját
el fo gult sá guk ve zé rel je őket mun ká -
juk so rán. A te ál dá sod kí sér je a hit -

tan órá kat is. Se gíts, hogy hit ta no sa -
ink ne csak meg ta nu lan dó tan anya -
got lás sa nak a Szent írás sza va i ban,
ha nem jár ja át éle tü ket az erőt adó
Szent lel ked. 
Ké rünk  a  be teg ágyon  lé vő kért,

légy az or vo suk. Állj a hoz zád ké szü -
lők mel lé, bá tor sá got ad va a nagy út -
hoz. Vi gasz tald a gyá szo ló kat, egye -
dül élő ket, ma gá nyo so kat.
Te mu tass ki utat azok nak, akik úgy

ér zik, éle tük meg re kedt, és kér dé se -
ik re nem ta lál ják a vá la szo kat. Te adj
re ményt ne kik, hogy bi zo nyos sá guk
le hes sen:  nincs  olyan  re mény te len
hely zet, amely ből te ne tud nád ki se -
gí te ni te remt mé nye i det.
Erő síts ben nün ket az előt tünk ál -

ló hé ten, hogy a tő led ka pott bé kes -
ség gel  és  öröm mel  vé gez hes sük  a
ránk vá ró fel ada to kat, és ne ved hez
mél tó an  kép vi sel hes sük  ügye det.
Ámen.

Oratio œcumenica

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

GYÁSZHÍR
Mun tag Ju ditde rűs hit tel hor do zott,
ám sok kín nal meg ter helt éle te 58.
évé ben,  au gusz tus  12-én meg halt.
Né hai Mun tag An dor teo ló gi ai ta nár
le á nya  Mo nor tól  Bé kás me gye rig
több gyü le ke zet nek is hű sé ges tag ja
és kán to ra volt. Em lé ke ze té re gyász -
is ten tisz te le tet tar tunk szep tem ber 6-
án, pén te ken dél után 15 óra kor a bé -
kás me gye ri evan gé li kus temp lom ban
(1038 Bu da pest, Me ző u. 12.). F i z e s s e n  e l ő

l a p u n k r a !


