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Igen jó osz tály ba jár hat tam kö zép is -
ko lai éve im ben a fa so ri gim ná zi um -
ban. Az ak ko ri kö zös ség, az együtt el -
töl tött négy év és az az óta meg ma -
radt, erős szá lak – úgy vé lem – alap -
ve tő en ha tá roz ták meg azt, aki vé
let tem. Az ak kor új ra in du ló Fa sornak
a bi zo nyá ra sok hi bá ja és ezer nyi ér -
té ke kö zött szá mom ra az osz tály tár -
sak má ig ha tó kö zös sé ge, az élet re
szó ló ba rát sá gok azok, amik leg in -
kább meg szé pí tik – utó lag – a kí nos
ma te ma ti ka órai fe le le te ket, a vég ső te -
he tet len ség ér zé sét egy-egy ké miai ve -
gyü let lát tán, a kis sé han gu lat em ber
test ne ve lő ta nár rossz ked vé ből adó -
dó fek vő tá ma szok, gug go lá sok, fel ülé -
sek utá ni izom fáj dal ma kat.

Min den bi zonnyal az em be ri kö zös -
sé gek mi nő sé gé nek egyik fok mé rő je,
ha tag jaik a hét köz na pok egy sze rű
meg élé sén túl ma ra dan dó ér té ket
akar nak te rem te ni. És nem vé let len,
hogy ilyen kor a leg ké zen fek vőbb meg -
ol dás nak a pa pír és a rárögzített szö -
veg adó dik. Nem egy sze rű en azért,
mert a kö zös ség do ku men tál ni akar -
ja, hogy mi lye nek is azok a „szür ke”
hét köz na pok, ha nem azért, mert úgy
ér zi, a hét köz na pin túl va la mi olyan
tar ta lom van a bir to ká ban, ame lyet ki
kell fe jez nie. Ér zi, nem iga zán az a fon -
tos, hogy mi tör té nik kro no ló gi a i lag az
órák egy más után já ban, a szü ne tek ben,
ha nem az: mi tör té nik mind eköz ben
ben nük, akik a kö zös sé get al kot ják. 

Több nyi re per sze egy ti zen hét-
ti zen nyolc éve sek ből ál ló kö zös ség
nem gon dol a mö göt tes meg oko lás -
ra, egy sze rű en csak cse lek szik, al kot,
meg te szi azt, ami ről ösz tö nö sen ér -
zi, hogy meg kell ten nie, hogy ér de -
mes meg ten nie. Így szü le tett meg a
ne gye dik osz tály kö ze pén a Bé la, az
osz tály lap ja.

Ter mé sze te sen fo lyó irat nak in dult,
és ugyan ilyen ter mé sze te sen csak az
el ső (és egy ben utol só) szá mig ju tot -
tunk. „Gyö nyö rű” ró zsa szín pa pí ron,
vas tag filc cel, író gép pel, fény má so ló -
val össze tá kolt új ság volt ez, lé nye gé -
ben csak in fan ti lis po é nok kal te le rak -
va. De az ak kor még nem is sej tett cél -
ját így is messze me nő en be töl töt te: ha
a ke zem be ke rül, új ra ér zem az osz tály
il la tát (vagy épp sza gát), új ra hal lom a
han go kat, új ra lá tom, ki me lyik pad -
ban ül. Lá tom a zöld li nó le u mot, az
össze fir kált pa do kat, és ér zem: kü lön -
le ges kö zös ség a mi énk, kü lön le ges
em be rek kel, kü lön le ges ba rát sá gok kal.
A Bé la a mi énk volt, mi al kot tuk, ró -
lunk szólt – min den ki más szá má ra bi -
zo nyá ra unal mas, ér dek te len lett vol -
na, de ez a leg ke vés bé sem ér de kelt
ben nün ket. Ez a lap úgy volt jó, ahogy
volt. Nem a lap mi att – mi at tunk.

Mon da nom sem kell, hogy pont
annyi pél dány ban fo gyott el a lap,
ahá nyan vol tunk az osz tály ban. Meg
sem kí sér tett sen kit az a gon do lat,
hogy ne ven né meg. Mert meg akar -
ták ven ni. Per sze az aka rat in ten zi -
tá sa egye ne sen ará nyos volt az zal,
hogy ki-ki me lyik „gyű rűn” állt az
osz tály mag ját kö rül ve vő kon cent ri -

kus kö rök so ka sá gá ban, de annyi ra
sen ki nem volt tá vol a „cent rum tól”,
hogy ér de kelt ség hí ján mer je meg
nem ven ni a la pot (néz he tett is vol -
na, ho va ke rül ezen tet te után…).

Ré gen la poz gat tam a Bé lát. A leg -
utób bi köl tö zé sünk után nem is tu -
dom, ho va ke rült. Még is, e lap pél -
dá ja fur csa ak tu a li tást nyert, mi ó ta
tu dom, hogy új kez de mé nye zés ként
egyházunkban or szá gos pres bi te ri
ta lál ko zót szer vez nek szep tem ber
12-ére. Meg döb ben tett az adat: az
elő ze tes fel mé ré sek sze rint nagy já ból
öt ezer pres bi te re van gyü le ke ze te ink -
nek. Ők azok, akik – még ha a pres -
bi ter ség ere de ti, új szö vet sé gi ér tel me
so kat vál to zott is – min den bi zonnyal
a cent ru mot kö rül ve vő kon cent ri kus
kö rök ben a kö zép pont hoz kö ze lebb,
leg kö ze lebb lé vő gyű rű kön he lyez -
ked nek el. Min den bi zonnyal… 

Öt ezer pres bi ter – és kö rül be lül
ugyan ennyi az Evan gé li kus Élet he ti
pél dány szá ma. Ar ról ugyan nincs
pon tos ada tunk, hogy a lap min den
ol va só ja pres bi ter-e, in kább csak
meg ér zé se ink: ezen öt ezer fős pres -
bi te ri kö zös ség nek nagy já ból a fe le le -
het rend sze res ol va só ja la punk nak.
Nem szándékozom bántani senkit,
csak egy sze rű en kér dé sek sor jáz nak
ben nem. Mi van a má sik fe lé vel?
Hol van nak ők, ha a ma gyar or szá gi
evan gé li kus kö zös ség egyet len he ti -
lap ja ér dek te len a szá muk ra? Vagy a
lap pal len ne baj, az len ne ér dek te len
(és per sze ezen utób bi kér dé sek re
még min dig il lik ön tu da tos „Hát,
igen!”-nel vá la szol ni).

Nem mér tem meg sem mi lyen mér -
le gen, így nem tu dom, hogy iga zam
van-e, csak egy lé te ző kö zös ség lé te -
ző lap já hoz (egy osz tály nak a Bé lá hoz)
fű ző dő vi szo nyát tu dom ana ló gia -
ként idéz ni: Ez a lap úgy jó, ahogy van.
Nem a lap mi att – mi at tunk.

Egy gyü le ke zet pres bi té ri u ma pár
he te úgy dön tött: ne le gyen olyan
pres bi te re, aki úgy ér zi, ér dek te len
szá má ra az Evan gé li kus Élet, az evan -
gé li kus élet. Va la mit meg ér tet tek
ab ból, hogy a kö zös ség kö zép pont já -
hoz va ló tar to zás – nem csak kö te le -
zett sé gek kel, ha nem – el ső sor ban
ér de kelt ség gel jár együtt. A tót kom -
ló si gyü le ke zet be az ed di gi hat he lyett
har minc Evan gé li kus Éle tet kül -
dünk… E so rok kal is há lát adok a tót -
kom ló si pres bi te rek dön té sé ért.

Ta lán ők a kez det.
g Ken deh K. Pé ter

Az EvÉlet jelen számától egy teljes ol-
dalt szentelünk lapunkban az egyhá-
zunk tisztségviselőit vélhetően köze-
lebbről is érdeklő témáknak. – A szerk.

Pél da, ér ték

A bi za lom ökumenikus za rán dok út ja – Brüsszel adott ott hont december 29. és január 2. között a 31. Ta izé-ta lál ko zó nak
f Beszámolónk a . oldalon
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2009 úgy kö szönt a vi lág ra, hogy
több tu cat or szág ban hi tük mi att
ül dö zik a ke resz té nye ket. A val lás ül -
dö zés fő okai az erő sza kos hit té rí tés,
a dik ta tú rák és a há bo rúk.

Ka rá csony kor az egész vi lá got
meg ráz ta a hír, hogy Kon gó ban kö -
zel két száz em bert öl tek meg egy ka -
to li kus temp lom ban. Saj nos azon -
ban nem csak Af ri ká ra jel lem ző a
ke resz té nyek ül dö zé se. Az el múlt
idők ben Azer baj dzsán, Bhu tán,
Egyip tom, Erit rea, Észak-Ko rea, In -
dia, Irak, Kí na, Ku ba, Pa kisz tán,
Szu dán, Tö rök or szág, Vi et nam te rü -
le tén kö vet tek el erő sza kot ke resz -
té nyek el len – bi zo nyít ha tó an a val -
lá suk mi att.

A val lás sza bad ság és a lel ki is me -
re ti sza bad ság biz to sí tá sa min den ki
szá má ra alap ve tő em be ri jog. Nem -
ze ti ho va tar to zás tól füg get le nül fe le -
lős sé ge a nem zet kö zi kö zös ség tag -
ja i nak, hogy min den or szág pol gá rai
sza ba don vá laszt has sák meg hi tü ket.
A 21. szá zad ban nem fo gad ha tó el,
hogy em be re ket hi tü kért meg vet nek,
el nyom nak, gyű löl nek vagy bán tal -
maz nak.

A de mok ra ti kus or szá gok ve ze tő -
i nek kö zös fel ada ta, hogy föl ráz zák a
gyak ran kö zö nyös nyil vá nos ság lel -
ki is me re tét, és kö zö sen til ta koz za nak
az em be ri jo go kat láb bal tip ró to ta -
li tá ri us rend sze rek el len.

Az egész vi lá got súj tó vál ság vár -

ha tó an nö vel ni fog ja a sze gény sé get
a vi lág ke vés bé de mok ra ti kus or -
szá ga i ban is. Fe le lőt len ve ze tők er re
a hely zet re könnyen az egyes val lá -
si kö zös sé gek el le ni han gu lat kel tés -
sel, erő szak hul lám mal vá la szol hat -
nak. Ezt meg kell előz ni mind a vál -
ság ha tá sa i nak csök ken té sé vel, mind
a val lás sza bad ság jo gá nak kö vet ke ze -
tes be tar ta tá sá val.

Csak ak kor fog ja vul ni a val lás sza -
bad ság hely ze te a vi lá gon, ha a kor -
má nyok és a nem zet kö zi szer ve ze tek
össze fog nak, és szi go rú em be ri jo gi
fel té te le ket szab nak a jog sér tő or szá -
gok nak.

g Rét vá ri Ben ce
(For rás: OS)

Foly ta tó dtak a ke resz té nyül dö zé sek
a föld szá mos or szágá ban

b 1781 feb ru ár já ban – bő fél év vel
az előtt, hogy az év no vem be ré -
ben meg je lent vol na II. Jó zsef tü -
rel mi ren de le te, amely kor lá tok
kö zött ugyan, de en ge dé lyez te a
pro tes tán sok nak a temp lom -
épí tést – a sop ro ni evan gé li kus
gyü le ke zet be ad ta ké rel mét egy
új, vég le ges temp lom épí té sé re.
A csá szá ri en ge dély 1782 már ci -
u sá ra ér ke zett meg, és a he lyi lu -
the rá nu sok lá zas mun ká ba
kezd tek. En nek kö szön he tő en
1784. ja nu ár 1-jén Tor kos Jó zsef,
a gyü le ke zet lel ké sze a 26. zsol -
tár sza va i val fel szen tel het te a
ha tal mas temp lom épü le tet. En -
nek az eseménynek a 225. év for -
du ló ján nagy sza bá sú ün nep ség -
so ro zat tal adott há lát Is ten nek
a Sop ro ni Evan gé li kus Egy ház -
köz ség temp lo má ért és a ben ne
élő kö zös sé gért.

Az ün nep ség so ro zat nyi tó ak kord já -
ra ja nu ár 3-án, szom ba ton dél után
ke rült sor, ami kor a te me tő ben a
gyü le ke zet tag jai meg ko szo rúz ták az
egy ház köz ség el hunyt lel ké sze i nek

sír ját, il let ve fel avat ták a temp lom -
to rony dísz ki vi lá gí tá sát.

Kétszázhuszonöt éves
a sop ro ni evan gé li kus temp lom

f Folytatás a 3. oldalon
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„Va la mit meg ér tet tek ab ból,
hogy a kö zös ség kö zép pont -
já hoz va ló tar to zás – nem -
csak kö te le zett sé gek kel,
ha nem – el ső sor ban ér de -
kelt ség gel jár együtt.
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„Ez a ta nú ság té tel, még hoz zá hi te les, a be fo ga dó hoz
ido mu ló, meg szó lí tó ta nú ság té tel Fa bi ny Ta más sa ját -
ja, és ezt a ta nú ság té telt ad ja vissza ki vá ló an az
interjúkötet.”

Csermely Péter a Neki növekednie kell…
című kötetről f 5. oldal

„A művészet tragikus Isten-keresés” f 5. oldal
A karácsonyi örömüzenet ma f 6. oldal
Mit szeretnék elérni 2009-ben? f 8. oldal
Webkamerás testvértalálkozó f 10. oldal
Felkészítő összeállítás az ökumenikus
imahétre f 11–14. oldal

„Sza va id gyó gyí tó ak le gye nek, ne pe dig bán -
tó ak! Bá to rí tó sza vak, egy őszin te di csé ret,
a rész vét ki fe je zé se vagy az el is me rés –
mind-mind szár nya kat ad hat nak a má sik em -
ber lel ké nek.”

Mennyire szelíd a nyelved? f 8. oldal

„Mert mind annyi an hal mo zunk fel hi -
bá kat egy év so rán, ki sebb-na gyobb hi -
bá kat, me lye ket nem szük sé ges ci pel -
nünk újabb egy éven (sok szor egy éle ten)
ke resz tül.”

Tabula rasa f 7. oldal
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Víz özön. Az Írás úgy tud ja, hogy csak
nyolc an él ték túl: Noé és csa lád ja.
Bor zal mas, de még is csak elő kép: elő -
ké pe a ke reszt ség szent sé gé nek. Ez a
va ló di víz özön, és nincs túl élő: az
óem ber nek pusz tul nia kell.

Tűz özön. Pé ter 2. le ve lé ben ezt ol -
vas suk: „…egek rég óta vol tak, és föld
is…” „…az is te ni szó ál tal az ak ko ri
vi lág özön víz zel el áraszt va el pusz tult,
a mos ta ni egek és a föld pe dig ugyan -
ezen szó ál tal meg kí mél ve meg ma -
rad tak, hogy tűz nek tar tas sa nak
fenn az íté let nek és az is ten te len
em be rek pusz tu lá sá nak nap já ra.”
(2Pt 3,5.6–8)

„Tűz jár előt te, és meg ége ti el len sé -
ge it min de nütt. Vil lá mai be vi lá gít ják
a föld ke rek sé get, lát ja ezt a föld, és
meg re meg. Vi asz ként ol vad nak meg
a he gyek az Úr előtt, az egész föld Ura
előtt” – vall ja az íté lő Is ten ről a zsol -
tá ros.

Jé zus is ha son ló an jö ven döl, ami -
kor má so dik el jö ve te lé ről és a vég ső
íté let ről szól. Is ten ke zé ben a tűz is
az íté let esz kö ze, akár csak a víz.

A ke reszt ség ben mint egy utó lag
ré sze sül tünk a vi lá got ez red évek kel
ko ráb ban ért víz özön íté le té ben.
Tes ti szem mel néz ve oly cse kély
mér ték ben, hogy haj la mo sak va -
gyunk jel ké pes cse lek ményt lát ni
ben ne. Fé lő, hogy nem vesszük ko -
mo lyan: va la mi vég ér vé nye sen meg -
vál to zott. Meg hal tunk mint Ádám
fia, és új já szü let tünk mint Is ten gyer -
me ke. Nem va gyunk töb bé a ha lál fi -
ai, ha nem az örök élet ígé re té nek vá -
ro má nyo sai let tünk. Ez va ló ság. A víz

íté le tén már túl va gyunk. Nem úgy,
mint Noé, aki csa lád já val csak túl él -
te a víz özönt, de ma radt az, aki előt -
te volt: Ádám fia.

Mi Is ten gyer me ke i vé let tünk, ha
a mos ta ni vi lág ban ez nem is nyil ván -
va ló, mi vel Is ten gyer me kei is kí sért -
he tő ek. Itt a föl dön utol só le he le tü -
kig. Még az El ső szü lött sem le he tett
ki vé tel: nyil vá nos pá lyá ja kez de té től
ha lá la órá já ig új ra meg új ra kí sér tést
szen ve dett. „Ha Is ten Fia vagy…” – a
pusz tá ban ezek kel a sza vak kal pro -
vo kál ta a kí sér tő, hogy tér jen le az Is -
ten ál tal ki je lölt út ról, és lát vá nyos
cso dák kal bi zo nyít sa is ten fi ú sá gát. És
utol só órá i ban új ra hal la nia kel lett:
„…mentsd meg ma gad, ha Is ten Fia
vagy, és szállj le a ke reszt ről!” (Mt
27,40) Tégy cso dát! Ha meg te szed,
nem kell meg hal nod! Igaz, ha meg -
te szed, egye dül ma radsz, mert az em -
be rek kö zül sen ki sem szü le tik új já Is -
ten gyer me ké vé, ha nem mind Ádám
út ját jár ják to vább, és a ha lál fi ai ma -
rad nak.

Az egy szü lött Fiú, az El ső szü lött
mind vé gig el len állt a kí sér tő nek. Mi
nem tu dunk el len áll ni. Mi új ra meg
új ra el bu kunk. (Jaj an nak, aki azt
gon dol ja ma gá ról, hogy ő áll, és már
nem is buk hat el!) Ezért bár a víz íté -
le tén túl va gyunk, a tűz íté le té nek
még előt te ál lunk.

Tűz özön vár a vi lág ra, ami kor a ré -
gi te rem tés vég leg el tű nik, és Is ten –
min den na pi imád sá gun kat tel je sít ve
– vég re el hoz za or szá gát. Is ten gyer -
me kei szá má ra ez öröm hír, mert
meg me ne kül nek. Ez a vi lá got el -

árasz tó tűz elő vé te le zé sé vel le het sé -
ges. „Mert a mi Is te nünk emész tő tűz.”
(Zsid 12,29) El emészt min dent, ami
nem tő le van. De mi ke reszt sé günk -
ben nem csak a víz íté le tén ju tot tunk
túl, ha nem ar ra is ígé re tet kap tunk,
hogy a Szent lé lek tü ze éle tünk so rán
ki fog ja éget ni be lő lünk mind azt,
ami nem Is ten től van, hogy a vég íté -
let tűz özö ne már sem mi „ég he tőt” ne
ta lál jon ben nünk.

Ma nap ság so kan sok fé le kép pen
ír ják le a Szent lé lek mun ká ját. Sok
min dent te kin te nek je len lé te bi zo nyí -
té ká nak. Egy bi zo nyí ték ról rend re
meg fe led kez nek, pe dig ez hi te le sí ti a
töb bit: akit va ló ban Is ten Szent lel ke
tölt be, azt tűz ként kez dik éget ni a
bű nei. „Mert a mi Is te nünk emész tő
tűz” – és ez a har ma dik is te ni sze -
mély re, a Szent lé lek re is igaz. De tü -
zé vel nem min ket akar fel emész te ni,
ha nem csak azt, ami nem tő le van,
ami az ő je len lé té vel össze egyez tet -
he tet len az éle tünk ben. Mi köz ben a
tisz tí tó tűz kö zép ko ri ta ní tá sa el len –
jog gal – ha da ko zunk, ne fe led kez -
zünk meg a va ló di tisz tí tó Tűz ről, Is -
ten Lel ké ről! Mert éle tünk ben ez a
tűz ment het meg at tól, hogy a vég -
ső íté let tü ze ne emésszen el.

„Fény özön árad az igaz ra, és öröm
a tisz ta szí vű ek re” – mond ja a zsol -

tá ros. Azok ról jö ven döl így, aki ket a
Szent lé lek tü ze fo lya ma to san tisz to -
gat bű ne ik től. Mert az íté let tűz özö -
ne után örök fény özön kö vet ke zik.
Azok nak lesz ben ne ré szük, akik ből
a Lé lek meg szen te lő tü ze ki éget te azt,
ami Is ten je len lé té vel össze egyez -
tet he tet len. Ők él te tő fény ként ta -
pasz tal hat ják meg Is tent. Ez a fény
lesz az ott ho nuk, mi ként a há rom ki -
vá lasz tott ta nít vány Mó zest és Il lést
lát hat ta ki lép ni ab ból a fény ből,
amely a meg di cső ü lés he gyén né hány
pil la nat ra Mes te rük igaz va ló ja ként
nyil vá nult meg.

Eb be a fény be ér kez ve lát hat juk
vég re, hogy Is ten éle tün ket épp úgy,
mint a vi lág tör té nel met az igaz ság és
a jog mér té ké vel kor má nyoz ta, mert
va ló ban „igaz ság és jog trón já nak
tá ma sza”. De most a vi lág te kin te te
elől ez el van rejt ve. Mi ként Lu ther
mond ja: hogy a bű nö sök ne lát has -
sák meg Is ten di cső sé gét.

g Vég he lyi An tal

Imád koz zunk! Urunk, kö szön jük vi -
gasz ta lá so dat: te nem fe led ke zel el
ró lunk, gyer me ke id ről, ha nem ve -
lünk vagy min den nap, igéd del és
Lel ked del meg íté led bű ne in ket, hogy
a vég ső na pon min ket ne kell jen el -
ítél ned. Kö szön jük a re mény sé get is:
nem örök sö tét ség, ha nem fény és vi -
lá gos ság a mi örök sé günk, mely ben
szün te le nül lát hat juk és ma gasz tal -
hat juk igaz sá go dat. Őrizz meg
mind vé gig a hit ben, Jé zus Krisz tu -
sért. Ámen.

VÍZ K E RE SZ T ÜN NE PE U TÁN 1.  VA SÁR NAP  Z S OLT 97,112

Víz özön – tűz özön – fény özön
A VA SÁRNAP IG ÉJE

b Víz ke reszt a kö zöt tünk meg je -
lent Krisz tus ün ne pe. Is ten ki -
nyi lat koz tat ta ma gát vi lá gunk -
ban. Ka rá csony ün ne pe a cse cse -
mő vé aláz ko dó Min den ha tót ál -
lít ja a kö zép pont ba, víz ke reszt
ar ra em lé kez tet: a fen sé ges és di -
cső sé ges Úr je lent meg kö zöt -
tünk, fényt ho zott a sö tét ség be,
s ma is ra gyo gó csil lag ként ve ze -
ti egy há zát.

Víz ke reszt nap ja több nyi re hét köz -
nap ra esik, így ért he tő, hogy az ün -
ne pet kö ve tő el ső va sár nap va la -
mennyi re meg is mét li, de to vább is
gon dol ja víz ke reszt üze ne tét. Li tur -
gi kus köny vünk sze rint a nap té má -
ja: Jé zus Krisz tus ban lát ha tó Is ten di -
cső sé ge.

Az is ten tisz te let be ve ze tő ré szét le -
zá ró kol lek ta imád ság a nap evan gé -
li u má nak – a ti zen két éves Jé zus
tör té ne té nek – en ge del mes ség re vo -
nat ko zó ele mét ra gad ja meg: „…lát -
tasd meg ve lünk fel ada ta in kat, és adj
erőt tel je sí té sük re…” Az epis to la, a
temp lom ban tör té nő ese ményt kap -
cso ló dá si pont ként hasz nál va, a he -
lyes is ten tisz te let ről szól: „… szán já -
tok oda tes te te ket élő és szent ál do za -

tul, amely tet szik az Is ten nek; és ne
iga zod ja tok e vi lág hoz…” (Róm 12,1–
2) A kö zénk ér ke ző di cső sé ges Úr ad
erőt kül de té sünk be töl té sé re, őhoz -
zá kell iga zod nunk, tő le vár ha tunk ta -
ná csot, az ő ural má nak ér de mes át -
ad ni ma gun kat.

A va sár nap gra du ál éne ke tel jes
va lón kat Jé zus nak fel aján ló éne künk:
Fel sé ges Jé zus, vi lág fe je del me (EÉ
371). Ke vés ennyi re egy ér tel mű en
imá da ti jel le gű éne künk van. Pro tes -
táns íz lé sünk ta lán azt kí ván ja, hogy
min den ének tar tal maz zon va la mi -
fé le ta ní tást, még ak kor is, ha imád -
sá got éne ke lünk. Ez a vers azon ban
az Éne kek éne ké nek ké sei ro ko na:
szin te más ról sem szól, mint a Jé zus -
hoz kö tő sze re tet ről, imá dat ról, aki -
hez vi szo nyít va min den más – a
ter mé szet, a vi lág min den ség, if jú sá -
gunk és sze rel münk – mu lan dó és ér -
ték te len.

So ká ig kö zép ko ri za rán dok ének -
nek tar tot ták ezt az éne ket. Liszt Fe -
renc Szent Er zsé bet ről szó ló mo nu -
men tá lis ora tó ri u má ban a ze ne kar
két szer is meg szó lal tat ja dal la mát, a
Szent föld re in du ló kat meg je le nít ve.
A par ti tú ra egyik ki adá sá ban még ar -
ra is volt gond ja Liszt nek, hogy füg -
ge lék ben kö zöl je az ere de ti dal la mot
és az ál ta la is mert – a ma hasz nált

vers től ki csit el té rő – öt vers sza kos
né met ének szö ve get is. Csak ké sőb -
bi ku ta tá sok mu tat tak rá, hogy a
dal lam egy szi lé zi ai nép dal ból vált
gyü le ke ze ti ének ké. A dal lam ter cen -
ként emel ke dő sor fői és a szek ven ci -
ák hang sú lyos hasz ná la ta jel zi: nem
va ló szí nű, hogy kö zép ko ri gyö ke rei
len né nek e nép dal nak.

A szö veg a 17. szá zad vé gén je lent
meg elő ször (Müns ter, 1677), de ak -
kor még má sik dal lam kap cso ló -
dott hoz zá: az, ame lyet mi a Szép
haj nal csil lag kez de tű éne künk höz
hasz ná lunk. A 20. szá zad kö ze pén
him no ló gu sa ink egy ré sze ar ra szá -
mí tott, hogy a Fel sé ges Jé zus vissza -
kap ja majd ere de ti, ba rok kos dal la -
mát, de úgy tű nik, a fi nom ívű szi lé -
zi ai nép dal is mél tó kép pen tud ja
hor doz ni a Jé zust imá dó ver set. Így
ná lunk, ma gyar evan gé li ku sok nál
az az ér de kes – de egy ál ta lán nem
szé gyell ni va ló – hely zet állt elő, hogy
az ere de ti né met vers hez (Schön ster
Herr Jesu – Fel sé ges Jé zus) egy ké sőb -

bi né met nép dal dal la mát tár sít juk,
az ere de ti dal la mon pe dig egy új ke -
le tű, gyö nyö rű szö ve get ének lünk, a
Szép haj nal csil la got.

A for dí tás is, az új vers is Scholz
Lász ló lel kész-köl tő tol lá ból va ló,
aki úgy tud ta for mál ni ének szö ve ge -
it, hogy az igé nyes köl tő i es ség so ha -
se vál jon a teo ló gi ai tisz ta ság ká rá ra.
A Fel sé ges Jé zus for dí tá sa kor szö ve -
ge he lyen ként túl is szár nyal ja a né -
met ere de tit, kü lö nö sen a ne gye dik
vers szak ban, ahol könnyed nyel vi
le le ménnyel ál lít ja el len tét pár ba a
nász ágyat a ko por só val azért, hogy
ki emel je: csak Jé zus ad hat örök éle -
tet, örök örö möt ne künk.

Ér de kes, hogy Észak-Eu ró pá ban ez
az ének – Se ve rin In gemann ro man -
ti kus ver sé vel – ka rá cso nyi ének ként
is mert. A ka rá cso nyi ün nep kört le -
zá ró víz ke resz ti idő ben akár ar ra is
em lé kez tet het az ün nep éne ke: bár el -
tűn tek kö rü lünk a ka rá csony kel lé kei,
le szed het tük már a ka rá csony fát,
aján dé ka ink meg ta lál ták he lyü ket a
pol co kon, ke ve sebb a gyer tya kö rü -
löt tünk, és csak alig vissz hang zik az
an gya li Gló ria-him nusz, ka rá csony
leg fon to sabb aján dé ka – Jé zus, a
Krisz tus – kö zöt tünk van, és kö zöt -
tünk ma rad.

g Ben ce Gá bor

Fel sé ges Jé zus, vi lág fe je del me
É NE K K INCSTÁR

[Lel kész:] Urunk, Is te nünk, aki Jé zus -
ban ar ra biz tat tál min ket, hogy kö -
nyör gé se ink ben bát ran és ki tar tó an
ke res sünk té ged, hall gasd meg imád -
sá gun kat, és add meg mind azt, ami
üd vös sé ges!

[Lek tor:] Kö nyör günk a vi lá gért,
ame lyet szép nek és jó nak te rem tet tél,
és mind ed dig meg őriz tél, no ha bű ne -
ink mi att a rom lan dó ság tör vé nyé nek
is alá ve tet ted. Ké rünk, ke gyel med del
ez után is védd, ol tal mazd és újítsd
meg a ter mé sze tet. Áldd meg azo kat,
akik aka ra tod sze rint fá ra doz nak,
hogy a föld nem ze dé ke ken át lak ha -
tó ma rad jon! Jé zus Krisz tu sért ké rünk,

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket!

[Lek tor:] Kö nyör günk, adj egy -
más irán ti fi gyel met szí vünk be, adj
több tü rel met bé két len kö zös sé ge ink -
be, adj több alá za tot a ve ze tők nek, és
adj ele gen dő jó sá got az em be ri lé lek -
nek! Kö nyö rülj a há bo rús tűz fé szek -
ben élő kön: ne en gedd, hogy az át élt
nyo mo rú ság mi att el ke se red je nek,
ha nem ve zesd őket a ki en gesz te lő dés
és meg bé ké lés út já ra! Jé zus Krisz tu -
sért ké rünk,

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket!

[Lek tor:] Is te nünk, aki Jé zus Krisz -
tus ban vi lá gos sá gul jöt tél kö zénk, állj
azok mel lé, akik re a ki lá tás ta lan ság
sö tét sé ge bo rul! Állj mel lénk is, hogy
ne csak imád koz has sunk azo kért,
akik ott hon ta la nok, akik éhez nek,
vagy más szük sé get szen ved nek, ha -
nem ten ni is tud junk ér tük! Jé zus
Krisz tu sért ké rünk,

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket!

[Lek tor:] Is te nünk, aki Jé zus ban
meg mu tat tad, hogy ha tal mad le -
csen de sí ti a ten gert, és a szá munk ra
le győz he tet len erők sza vad nak en ge -
del mes ked nek: légy mind azok kal,
akik re mény te le nül vív ják küz del mü -
ket a be teg ség gel és a ha lál lal, vagy ki -
lá tás ta la nul ver gőd nek a gyász fáj dal -
má ban! Nyújtsd fe lé jük meg tar tó
ke ze det, hogy hi tük bi zo nyos sá got
nyer jen: te úr vagy a ha lál fö lött, és
a te ke zed ből sen ki és sem mi nem ra -
gad hat ja ki éle tün ket. Jé zus Krisz tu -
sért ké rünk,

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket!

[Lek tor:] Atyánk, kö nyör günk
szent né pe dért – az egy há zért, egy -
há zun kért. Gyújtsd meg ben nünk
Szent lel ked tü zét, áldd meg köz -
tünk az ige hir de tés szol gá la tát és a
sze re tet cse le ke de te it. Áldd meg
püs pö ke in ket, elöl já ró in kat, hogy
min den dön té sük a te aka ra tod ba si -
mul jon! Ál dá sod kí sér jen min den
gyü le ke ze ti mun kát, hogy ne ön -
ma gun kért, ha nem má so kért él hes -
sünk! Jé zus Krisz tu sért ké rünk,

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket!

[Lel kész:] Min den ha tó Is ten, hall -
gasd meg né ped kö nyör gé sét, és
hozd el ha mar or szá go dat Jé zus
Krisz tus ál tal, aki ve led és a Szent lé -
lek kel él és ural ko dik mind örök kön-
örök ké.

[Gyü le ke zet:] Ámen.

(Li tur gi kus könyv 399–400. o.)

Oratio
œcumenica

forrás

SE MPER REFOR M ANDA „Ügyelj tehát arra, hogy Krisztusból ne csinálj
Mózest, sem pedig az evangéliumból törvényt
és tanító könyvet, ahogyan Szent Jeromos és
mások előszói tették. Mert az evangélium nem
vár tőlünk cselekedeteket, sőt szinte kárhoz-
tatja azokat. Egyedül a Krisztusban való hitre

serkent, aki értünk legyőzte a bűnt, a halált és a
pokolt, hogy ne a magunk, hanem az ő cseleke-
detei, halála és szenvedései által legyünk jám-
borak, elevenek és szent életűek, s halálát és
győzelmét úgy viseljük, mintha a magunk cse-
lekedetei volnának.”

d Luther Márton:
Előszó az Újtestamentumhoz (Szita Szilvia

fordítása)
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Azt re mél tük, hogy most vég re iga -
zán nyu godt szil vesz te rünk lesz, az -
az nyu god tan al szunk majd az év
utol só éj sza ká ján, hi szen pi hen ni
kell az új évi szol gá lat előtt. 
De mi ért mon dom, hogy vég re? Csak
azért, mert jó öreg vizs lánk nak, aki
a bú csú zó év utol só nap ja i ban lé pett
ti zen ne gye dik évé be, bi zony az el -
múlt évek fo lya mán egy re ész re ve he -
tőb ben, ta valy pe dig már lát vá nyo san
meg rom lott a hal lá sa. Így te hát nem
tűnt alap ta lan nak a gon do lat, hogy
vég re nyu godt éj sza kánk lesz, mert
bi zony – ör ven dez tünk elő re – már
nem fog ja meg hal la ni a szo ká sos
szil vesz te ri dob hár tya re pesz tő za -
jo kat: a pa pír trom bi ták si ví tá sát, a til -
tás el le né re is dur rog ta tott pe tár dák
hang ja it, sőt még a tű zi já té kot sem. 

Míg fi a ta labb volt, ér zé keny vizs -
la lel ke min den erő sza kos és szo kat -
lan hang ra ide ge sen re a gált. S az óév
es ti össz né pi za jon gás tól – bár min -
dig is la kás la kó volt – re meg ni és li -
heg ni kez dett, s órá kon ke resz tül
vi gasz tal ha tat la nul és meg ál lít ha tat -
la nul jár kált fel s alá, bújt vol na a leg -
ki sebb, nyu gal mat ígé rő zug ba is. De
hi á ba, hi szen éles hal lá sát sem mi
nem tud ta el tom pí ta ni – leg fel jebb a
vég ső meg ol dás ként be lé erő sza kolt,

egész fur csa ku tya bam ba sá got oko -
zó ideg nyug ta tó könnyí tett a hely ze -
ten. Át me ne ti leg. 

Száz szó nak is egy a vé ge: má ra
meg vál to zott a hely zet. Most va ló ban
nem csa lód tunk, mert öreg, na gyot -
hal ló vizs lánk há bo rí tat la nul át alud -
ta a két – a bú csú zó és ér ke ző – esz -
ten dőt össze kö tő éj sza kát…

De nem így én ma gam! És ahogy
töb bek től hal lot tam, so kan má sok
sem, a még jól hal ló ku tyák és egyéb
há zi ál la tok gaz dái sem, és ma guk a
sze ren csét len jó szá gok sem! És a
be te gek a kór ház ban vagy ott hon be -
teg ágy ban fek vők sem, és a kis ma mák
sem meg a kis gyer me kek és a könnyű
ál mú öre gek sem! Na gyon so kan
nem tud tak, pe dig sze ret tek vol na
alud ni. 

Én még ilyet, mint 2008 szil vesz -
ter éj je lén, ed dig még nem hal lot tam!
Pe dig az én hal lá som sem ja vul éve -
im mú lá sá val. Órá kon ke resz tül dü -
bör gött az ut cán a disz kó ze ne, ké ső
éj sza ká ig új ra és új ra – nem túl zás –
fel böm bölt a tű zi já ték ágyú hang ja, és
az ut cán ran da lí ro zók han gos ko dá sa
a várt és re mélt nyu ga lom nak még a
re mé nyét is el űz te. S ha emel lé még
a té vé adók szín vo nal ta lan és oly kor
bot rá nyos mű so ra it is oda te szem,

ame lye ket úgy ne ve zett szil vesz te ri
mu lat ság ként és szó ra koz ta tás ként
fel kí nál tak, óha tat la nul fel tá mad a
kér dés: ki nek és mi re jó mind ez? 

Mint ha egy re nyil ván va lóbb, tu da -
to san szer ve zett had já rat in dult vol -
na min den el len, ami a ne mes és igé -
nyes kul tú rát kép vi se li, vagy ami le -
he tő vé ten né a tar tal mas, mér ték tar -
tó szó ra ko zást. A dob hár tya re pesz -
tő har sány ság, a nem rit kán al pá ri stí -
lus, két ér tel mű ség és szennyes kul -
tu rá lat lan ság úgy áraszt el ben nün -
ket, hogy szin te ful dok lunk ben ne, és
ki véd he tet le nül mé te lye zi gyer me ke -
ink és if jú sá gunk gon dol ko dá sát.

És saj nos már a szü lők és nagy szü -
lők is ve szé lyez te tet tek, vagy ha ma -
guk még nem ad ták is be a de re ku kat,
de már nincs ere jük, ener gi á juk – ne
szé pít sük: nincs ben nük bölcs és fe -
le lős sze re tet – ar ra, hogy igye kez ze -
nek meg vé de ni azo kat, aki kért Is ten

előtt hor doz nak fe le lős sé get. Pe dig
kö zös fel ada tunk, hogy har col junk a
min dent el bo rí tó igény te len ség és
íz lés te len ség el len, if jú sá gun kat és ön -
ma gun kat is igye kez zünk meg vé de -
ni az ár tal mas ha tá sok kal szem ben. 

De ho gyan le het ezt meg ten ni?
Va jon nem az az egye dü li meg ol dás,
hogy – mint öreg vizs lánk – na gyot -
hal lók ká le szünk? Olya nok ká, mint
akik – már ki csit min de nen kí vül és
min de nen túl – csak úgy ten ge tik nap -
ja i kat? Akik nek csak az él ni és él ni
hagy ni az élet el ve – és ez zel, akár tud -
ják, akár nem, nem rit kán a gon dat lan
ve szé lyez te tés bűn tet tét is el kö ve tik.

Ne ál tas suk és ne csap juk be ma -
gun kat! Így biz to san nem le szünk
küz del münk ben, az Is ten től ránk
ru há zott fe le lős ség gya kor lá sá ban
ered mé nye sek! Még ma gun kat sem
tud juk így – ez zel a vélt vagy va lós kí -
vül ma ra dás sal – meg vé de ni, hát még
azo kat, akik ránk van nak bíz va, és tő -
lünk kel le ne meg ta nul ni uk a tisz tes -
sé get, a be csü le tet, a mo rá lis tar tást
és az igé nyes kul tú ra sze re te tét. Az
űrt kel le ne ki töl te ni! Azt az űrt,
amely sok kor tár sunk szí vé ben, lel -
ké ben tá tong. És amely az tán kri ti -
kát la nul be szív min dent, amit kel lő
rek lám erő vel rá tuk mál nak.

Nem na gyot hal lók ká, ha nem ér zé -
keny fü lű ek ké és jól hal lók ká kel le ne
len nünk! Egy részt azért, hogy vég re
fel fi gyel jünk ar ra, hogy ma in kább
igaz, mint ed dig bár mi kor: „…a te -
rem tett vi lág só vá rog va vár ja az Is -
ten fi a i nak meg je le né sét.” (Róm 8,19)
Más részt pe dig azért, hogy meg -
hall juk Jé zus Urunk fi gyel mez te té sét,
amellyel az ízét vesz tett só ról mon -
dott pél da be szé dét zár ja: „Aki nek
van fü le a hal lás ra, hall ja!” (Lk 14,35) 

És bár mennyi re ne héz nek, oly -
kor meg szin te le he tet len nek tű nik is,
ke res nünk kell a csen des per ce ket, a
lé lek csend jét, ami kor meg hall hat juk
Jé zus Urunk halk sza vát. Mert csak
ő kész és ké pes le győz ni az el len sé -
get, a mind nyá jun kat el nyel ni aka ró
or dí tó orosz lánt (1Pt 5,8).

Na gyot hal lók előny ben?
É GTÁJOLÓ

Ittzés János püspök
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület

A Ma gyar or szá gi Evan gé li -
kus Egy ház (MEE) igyek szik
együtt mű köd ni a te le pü lé sek
ön kor mány za ta i val hit éle ti és
szo ci á lis te vé keny sé ge so rán,
ez ki tö ré si le he tő sé get nyújt
szá má ra a hí vek szol gá la tá ban
– nyilatkozta de cem ber vé gén
Itt zés Já nos, az MEE el nök-
püs pö ke a Magyar Távirati
Iro  dának.

Az egy ház köz sé gi lét szá -
mok ala ku lá sá nak trend je
tavaly az elő ző évek hez ké pest
nem vál to zott, ha son ló de -
mog rá fiai fo lya ma tok zaj la -
nak az evan gé li kus kö zös sé -
gek ben, mint az or szág ban, az -
az jel lem ző rá juk az el öre ge -
dés, leg in kább az ap ró fal vak -
ban, no ha ör ven de tes, hogy jó
né hány he lyen egy re több fi a -
tal jár a gyü le ke ze tek be.

Az egy há zi ve ze tő ki emel -
te: a he lyi ön kor mány za tok kal
vég zett kö zös mun ka a kis te -
le pü lé se ken moz gás te ret ad az
evan gé li kus egy ház nak hí vei
meg tar tá sá ban. Ked ve ző pél -
da ként em lí tet te, hogy né -
hány he lyen már be in dult a
pol gár mes te ri hi va ta lok és az
evan gé li kus egy ház köz sé gek
együt tes szo ci á lis mun ká ja,
így a 2009 ele jén in du ló kö zös
pro jekt ke re té ben na pon ta
gon dos kod nak az idő sek ről
az őr sé gi Ná das don.

Meg em lí tet te a Kő szeg kö -
ze lé ben lé vő, ne mes csói köz -
pont tal mű kö dő gyü le ke zet
ter ve it is; az it te ni evan gé li ku -
sok ár va gyer me kek, il let ve
gyer me ke i ket egye dül ne ve lő
édes anyák fel ka ro lá sát cé loz -
ták meg. Cse cse mő ko ruk tól
egé szen az érett sé gi ig ter ve zik
se gí te ni a rá szo rul ta kat, akik -

nek le he tő sé gük nyí lik ar ra,
hogy evan gé li kus köz ok ta tá -
si in téz mé nyek ben ta nul ja -
nak. A gyü le ke zet in ten zív
pá lyá za ti mun ká val igyek szik
elő te rem te ni a szük sé ges for -
rá so kat eh hez – je gyez te meg
Itt zés Já nos.

A kor mány zat tal 2008-ban
né mi leg in ten zí vebb kap cso -
la tot ápol tak, mint az elő ző
évek ben, né hány, az ál la mi
ve ze tők kel lét re jött ta lál ko -
zón pe dig azt ta pasz tal ták,
hogy az ál lam igyek szik be tar -
ta ni ígé re te it, an nak el le né re,
hogy az egy ház szak ér tői ál tal
meg fo gal ma zott kri ti kák „nem
min dig ta lál tak be fo ga dás ra”.
A püs pök ígé re tes nek mond -
ta, hogy már év vé gén le he tett
tud ni, hogy ja nu ár ban me lyik
na pon ta lál koz nak az ál lam
kép vi se lő i vel.

Itt zés Já nos sza vai sze rint
tel jes át tö rés azon ban nem
tör tént a két fél vi szo nyá ban,
az ál lam gaz da sá gi hely ze té nek
ne he zeb bé vá lá sa pe dig „nem
tet te könnyeb bé a be szél ge tés -
so ro za tot”.

A sze mé lyi jö ve de lem adó
ál la mi ki egé szí té sé nek vál to zá -
sa egy ér tel mű en ke ve sebb
pénzt je lent majd 2009-ben az
egy ház nak, ezt a gon dot vé le -
mé nye sze rint va la mennyi re a
hí vek ada ko zá sa tud ja eny hí -
te ni. Az egy há zi köz ok ta tá si
in téz mé nyek nek a 2007. év re
utó lag já ró ki egé szí tő nor ma -
tí vát az idei zár szám adá si tör -
vény ben meg fe le lő mér té kű -
nek ne vez te, az összes egy ház -
nak adan dó 3,7 mil li árd fo rint -
ból az MEE hoz zá ve tő leg 10
szá za lék kal ré sze se dik.

A tár sa da lom szo ci á lis hely -

ze té ről szól va nyug ta la ní tó -
nak ne vez te, hogy a re ál ke re se -
tek nem emel ked tek, az em be -
rek a ka rá cso nyi vá sár lás kor
kü lö nö sen sok hi telt vet tek fel,
ami „jö vő jü ket te kint ve rosszat
sej tet”, mert fel élik tar ta lé ka i -
kat. Rá adá sul olyan ter mé ke ket
is meg vesz nek, ame lyek re iga -
zá ból nincs is szük sé gük.

A szo ci á lis gon dok eny hí té -
sét cél zó te vé keny sé ge ik kö zül
ki emel te a nyír egy há zi Ol ta -
lom Ala pít vány haj lék ta lan -
gon do zó szol gá la tát, ezen kí vül
részt vesz nek több ön kor -
mány zat se gé lye zé si ak ci ó já -
ban, egy ház köz sé ge ik pe dig
igye kez nek sze gény sor sú gyü -
le ke ze ti tag ja i kat se gí te ni „fi -
gye lő és gon dos ko dó” szol -
gá la ta ik kal. Idén az egy ház ban
ki emel ten ke ze lik a fő vá ro si
Sa rep ta Bu dai Evan gé li kus
Sze re tet ott hon ügyét, 2010-
ben pe dig az or szá gos egy ház
va la me lyik ok ta tá si in téz mé -
nyével tesznek ugyan így, ami
azt je len ti, hogy na gyobb
arány ban ré sze sí tik az ada -
ko zás ból be folyt összeg ből.

Az evan gé li kus püs pök ki -
emel te: 2009 az evan gé li kus
egy ház ban Szteh lo Gá bor-
em lék év, mely nek so rán a száz
éve szü le tett, a II. vi lág há bo -
rú ide jén zsi dó gyer me ke ket is
men tő evan gé li kus lel kész re
em lé kez nek, ter ve ik sze rint
szep tem ber ben pe dig szob -
rot is ál lí ta nak ne ki tár sa dal -
mi össze fo gás sal. A prog ra -
mok kö zül szólt még a pres bi -
te rek or szá gos ta lál ko zó já ról
is, ame lyet szep tem ber ben
tar ta nak majd a pest szent lő -
rin ci sport csar nok ban.

d MTI

Az evan gé li kus egy ház
együtt mű kö dés re tö rek szik

az ön kor mány za tok kal
A so ro zat leg na gyobb ün ne pe a ja nu ár 4-i ün -
ne pi, két nyel vű is ten tisz te let volt, ame lyen Itt -
zés Já nos el nök-püs pök mel lett az egy ház köz -
ség lel ki pász to rai, He ge dűs At ti la igaz ga tó lel -
kész, Gab nai Sán dor es pe res és Vol ker Men ke
né met lel kész vé gez ték a li tur gi ai szol gá la tot. A
va sár nap igé jé ről, Jak 4,10–17-ről tar tott pré di -
ká ci ó já ban Itt zés Já nos ar ra hív ta fel a gyü le ke -
zet fi gyel mét, hogy a múlt em le ge té se he lyett
a jö vő fe lé kell néz nünk. Gyak ran hisszük azt,
hogy mi va gyunk urai a fo lya ma tok nak – vi szont
nem eb be rop pan be le a vi lág? Igénk íté le tet
mond: Is tent nem le het bün tet le nül ki hagy ni a
dol ga ink ból. Sop ron is gyak ran azért szen ve dett,
mert sok e vi lá gi nagy úr azt gon dol ta, hogy ura
le het az élet nek – be le is rop pant a kö zös ség az
ő ter ve ik be. Bár csak meg ér te nénk, hogy Is tent
nem le het ki hagy ni a szá mí tá sa ink ból! Ezért áll
ez a temp lom is, hogy hi tet len ke dő szí vün ket
új ra meg új ra fi gyel mez tes se az üze net: Is ten
nél kül csak mú ló ár nyék az éle tünk, sor sunk és
al ko tá sunk. De azt is lát nunk kell a fi gyel mez -
te tés és az íté let mel lett, hogy Is ten nem akar -
ja, hogy mi nyom ta la nul el por lad junk – szö gez -
te le ige hir de té sé ben a püs pök.

Az is ten tisz te le tet kö ve tő ün ne pi köz gyű lé -
sen dr. Szá la Er zsé bet, a gyü le ke zet gyűj te mé -
nye i nek igaz ga tó ja meg nyi tot ta a temp lom
elő te ré ben be mu ta tott gyü le ke zet tör té ne ti ki -
ál lí tást. Rö vi den be mu tat ta a temp lom épí tés tör -

té ne tét, fel hív va a fi gyel met az ak ko ri hí vek ado -
má nyo zó ked vé re, il let ve a mun ká la tok mai
szem mel néz ve is döb be ne tes gyor sa sá gá ra.

Vé gül Firtl Má tyás or szág gyű lé si kép vi se lő,
Gab nai Sán dor és Itt zés Já nos kö szön töt te az
ün nep lő gyü le ke ze tet. Az is ten tisz te let és a köz -
gyű lés kö zel sem tar tott há rom órán át –
mint 225 éve a temp lom szen te lé si ün nep ség –;
utána so kan át sé tál tak a lí ce um ban tar tott ál -
ló fo ga dás ra és be szél ge tés re.

Az ün nep ség so ro zat ez zel nem ér vé get: az
egy ház köz ség gyer mek rajzpá lyá zat tal és ki ál -
lí tás sal, tu do má nyos ülés sel, egy ta va szi és egy
őszi kon cert tel, il let ve a gyü le ke zet ál ta lá nos is -
ko lá já nak ta ná rai ál tal be mu ta tan dó gyer -
mek da rab bal sze ret né emlékezetessé ten ni a
templom két és negyed százados évfordulóját.

g He ge ds At ti la

Kétszázhuszonöt éves
a sop ro ni evan gé li kus temp lom
f Folytatás az 1. oldalról

Az oltár előtt (balról jobbra): Volker Menke, Ittzés János, Gabnai Sándor és Hegedűs Attila

Lapunkban ritkán megörökített pillanat:
a gyülekezet virágcsokorral köszönti az egy -
házkerület püspökének feleségét
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Aliansz-imahét
A Ma gyar Evan gé li u mi Szö vet ség (Ali ansz) ja nu ár 4. és 11. között tar tot ta ima -
he tét. A köz pon ti nyi tóal kal mon ja nu ár 4-én a bu da pes ti Wes se lé nyi ut cai bap -
tis ta ima há z ban Sze ve ré nyi Já nos evan gé li kus misszi ói lel kész hir det te az igét.

d EvÉlet-infó

Ima híd az iz ra e li bé ké ért
Ber lin ben a zsi dó mes si á si misszi ói szer ve zet, a Be it Sar Sha lom ima moz -
gal mat in dí tott az iz ra e li bé ké ért. Ja nu ár el ső há rom he té ben a mes si ás hi -
tű Jé zus-kö ve tő zsi dók na pon ta 9 és 21 óra kor imád koz nak a vál ság te rü let
bé ké jé ért – je len tet te be Wla di mir Pik man, a misszi ói szer ve zet ve ze tő je.
Min den ke resz tényt hív nak az együtt imád ko zás ra. 

„Is ten min den po li ti kus nál job ban tud ja, mi szük sé ges a meg ol dás hoz. A
ter je dő vál ság vi lág szer te an ti sze mi ta ten den ci ák erő sö dé sé hez ve zet het. Már -
pe dig Jesua/Jé zus Iz ra el Mes si á sa és a Bé ke Fe je del me” – tet te hoz zá Pik man.
Hoz zá imád koz nak a ha té kony és tar tós bé ke meg te rem té sé ért, a po li ti ku -
sok szá má ra be lá tá sért és jó dön té sért.

d PAX News

Hon la pot in dí tot tak re for má tus lel ké szek
az ügy nök kér dés ren de zé sé re
Hon la pot in dí tot tak fi a tal re for má tus lel ké szek és ér tel mi sé gi ek az ügy nök -
kér dés le zá rá sa ér de ké ben – tá jé koz tat ta a Ma gyar or szá gi Re for má tus Egy -
ház ta valy de cem ber vé gén az MTI-t. 

A táv ira ti iro dá hoz is el jut ta tott hír le vél ben az áll: a web lap sze ret né el -
ér ni, hogy „to vább ra is test vé re ink nek te kint hes sük mind azo kat, akik je len -
tet tek, és akik ről je len tet tek, és ez zel fe le lő sen hoz zá já rul ni ah hoz, hogy egy -
há zunk le tud ja ten ni e sú lyos ter het”. A do ku men tum an nak a meg győ ző -
dés nek is han got ad, hogy ez zel az egy ház fon tos szol gá la tot ten ne a ma gyar
tár sa da lom nak is.

A web la pon az ol vas ha tó, hogy az alá író kat el ső sor ban nem a múlt fel -
tá rat lan sá ga ag gaszt ja, ha nem an nak kö vet kez mé nyei, mert sze rin tük el -
len té te sen cse le ked nek „a vi lá gos ság hir de té sé nek” el vé vel azok, akik nem
te szik tisz tá ba az ügy nök kér dést. Mint fo gal maz tak, a kö zös szem be né -
zés hi á nya sok te rü le ten meg bé nít ja egy há zi éle tü ket és tár sa dal mi sze -
rep vál la lá su kat, rá adá sul zsa rol ha tó vá te szi a re for má tus kö zös sé get. Eb -
ből az ál la pot ból a re for má tu sok nak kö zö sen kell ki utat ke res niük – hang -
sú lyoz ták.

Az alá írók utal tak ar ra, hogy ko ruk nál fog va őket nem érin ti az ügy nök -
kér dés, ép pen ezért „szo mo rú an lát ják”, hogy az ezzel kap cso la tos bi zony -
ta lan ság az egy ház „hi te les sé gét meg kér dő je le zi”, mert „több szö rö sen el sza -
lasz tot ták azo kat az al kal ma kat, ami kor a rend szer vál tás után ez zel a prob -
lé má val őszin tén szem be néz het tek vol na”.

A hon lap an nak al kal má ból jött lét re, hogy 2009-ben lesz húsz éves az ügy -
nök kér dés Ma gyar or szá gon – han goz tat ták. 

d MTI

Ki ad ták a vi lág el ső ro ma Bib li á ját
Meg je lent a vi lág el ső ro ma – lo vá ri – nyel vű Bib li á ja a Szent Je ro mos Ka -
to li kus Bib lia tár su lat és a Hun ga ro fest Kht. Re ne szánsz Prog ram iro da
gon do zá sá ban, ami a 2008-as Bib lia-év nek és a re ne szánsz év nek is mél tó
le zá rá sa – kö zöl te saj tó tá jé koz ta tón ta valy de cem ber 23-án Bu da pes ten Ju -
hász Ju dit, a Ma gyar Ka to li kus Rá dió ve zér igaz ga tó-he lyet te se.

Ju hász Ju dit re mé nyét fe jez te ki, hogy a Ma gyar or szá gon élő mint egy nyolc -
száz ezer ci gány kö zül mi nél töb bek hez el jut az anya nyel vű Bib lia, és a vi lá -
gon élő ti zen öt-húsz mil li ós ro ma né pes ség is mi ha ma rabb ré sze sül be lő le.

Gár dos Ber na dett, a Re ne szánsz Prog ram iro da igaz ga tó ja el mond ta: a két -
ezer pél dá nyos ki ad vány meg je len te té sé hez hat mil lió fo rint tal já rul tak
hoz zá, amely a nyom dai mun ká la to kat és a for dí tás egy ré szé nek költ sé ge -
it fe dez te. Ki je len tet te: „Egy ér tel mű volt, hogy ezt a bib lia for dí tást tá mo gat -
ni kell, ezen nem volt sza bad gon dol kod ni”, mert „a 21. szá zad ban új ra fel kell
fe dez ni az is ten él ményt”. Vár ko nyi Gá bor tör té nész, a ro ma Bib lia szak mai
ku rá to ra rá mu ta tott, hogy ez a könyv a ci gá nyok esély egyen lő sé gé hez is hoz -
zá já rul. „Ez a pasz to rá ció ré sze, mert aki ket nyel vük ben meg szó lí tunk, azok -
hoz min dig el tu dunk jut ni” – tet te hoz zá.

Ves ho-Far kas Zol tán, a Bib lia for dí tó ja ki tért ar ra, hogy a mun ka so -
rán meg kel lett újí ta ni a ci gány nyel vet, szá mos ki fe je zés pon tos for dí tá -
sá hoz pe dig a hin di nyelv ből kel lett át ven ni sza va kat. Ezen kí vül a teo ló -
gi á ban hasz ná la tos és nem zet kö zi sza va kat is hasz nált a lo vá ri ban nem
lé te zők pót lá sá ra.

Tar já nyi Bé la, a Szent Je ro mos Ka to li kus Bib lia tár su lat ügy ve ze tő el nö -
ke úgy fo gal ma zott, „döb be ne tes, hogy két ezer év nek kel lett el tel nie, hogy
le gyen a ro mák nak kü lön Bib li á juk”. Utalt ar ra, hogy 2003-ra ké szül tek el a
lo vá ri nyel vű Új szö vet ség gel, és a Bib lia éve leg szebb ka rá cso nyi aján dé ká -
nak ne vez te, hogy a ci gá nyok hoz most már a tel jes Szent írás el jutott.

Az MTI kér dé sé re Tar já nyi Bé la el mond ta, hogy re mé nyei sze rint a ro -
ma Bib li át a Va ti kán fel ajánl ja a vi lág püs pö ke i nek ter jesz tés re. Utalt ar -
ra, hogy a ké szü lő ben lé vő lo vá ri Bib li á ról már ta valy tar tot tak saj tó tá jé -
koz ta tót Auszt ri á ban, a stutt gar ti szék he lyű Pro tes táns Bib lia tár su lat pe -
dig ko rá bban már több al ka lom mal ren delt a Szent Je ro mos Ka to li kus Bib -
lia tár su lat tól lo vá ri nyel vű Új szö vet sé get. Hoz zá tet te: a lo vá ri Új szö vet ség
már a meg je le né se óta ol vas ha tó in ter ne ten, és ugyan ez a cél juk az Ószö -
vet ség gel is. 

d MTI

Til ta kozás Sza ra je vó ban a Mi ku lás-ti la lom el len
Több szá zan til ta koz tak Sza ra je vó bel vá ro sá ban ta valy de cem ber 28-án ami -
att, hogy ki til tot ták a Mi ku lást az óvo dák ból.

A Bosz nia-Her ce go vi na fő vá ro sá ban mű kö dő böl cső dék és óvo dák ve -
ze tői nem rég úgy dön töt tek, hogy idén nem en ge dik a Mi ku lást a gye re -
kek kö ze lé be az ün ne pek ide jén. Ezt az zal in do kol ták, hogy a vá ros la kos -
sá gá nak több sé ge musz lim val lá sú, és a Mi ku lás nem ré sze az isz lám ha -
gyo mány nak.

A ren del ke zés el le ni til ta ko zá sul szü lők és gye re kek – több val lás kép vi -
se le té ben – egy bel vá ro si té ren gyűl tek össze, és han gos síp szó val kö ve tel -
ték vissza a Mi ku lást, aki Bosz nia-Her ce go vi ná ban is év ti ze dek óta az év vé -
gi ün ne pek ha gyo má nyos fi gu rá ja.

d MTI

Az Eu ró pai Unió (EU) itt szé ke lő in -
téz mé nye i nek kép vi se lői több eset ben
is ven dé gül lát ták a ta lál ko zó ra ér ke -
zett ke resz tény fi a ta lo kat. De cem ber
30-án Jac ques Bar rot, az Eu ró pai Bi -
zott ság al el nö ke és Ma rio Se pi, az Eu -
ró pai Gaz da sá gi és Szo ci á lis Bi zott -
ság el nö ke fo gad ta az ér dek lő dő ket a
bi zott ság épü le té ben, míg ugyan az -
nap az Eu ró pai Unió és a fi a ta labb ge -
ne rá ci ók té ma kör ben Jan Fi g el lel, az
EU if jú ság ügyi biz to sá val és Ad ri a nus
van Lunz püs pök kel le he tett be szél -
get ni. (Jo sé Ma nu el Bar ro so, az Eu ró -
pai Bi zott ság el nö ke le vél ben kö -
szön töt te a ta lál ko zó részt ve vő it.)

Az egyik kö zös es ti imán Fa bio la
bel ga ki rály né, va la mint Dan ne els
bel ga bí bo ros is részt vett. Több
egy há zi és vi lá gi ve ze tő in té zett üd -
vöz lő üze ne tet a fi a ta lok hoz – pél dá -
ul XVI. Be ne dek pá pa, Ish ma el No ko,
a Lu the rá nus Vi lág szö vet ség tit ká ra
vagy Ban Ki Mun ENSZ-fő tit kár.

Alo is test vér, a Ta izé-kö zös ség ve -
ze tő je nyílt le ve lé ben és az es ti imák
ke re té ben is ar ra kér te a fi a ta lo kat,
hogy Is ten ben bíz va, min den nap jai -
kat az ő je len lé té ben él ve se gít sék

egy mást, épít sék ott ho ni gyü le ke ze -
te ik kö zös sé gét, és lép jék át a tár sa -
dal ma kat meg osz tó vá lasz fa la kat.
Be szé dé ben fel hív ta a fi gyel met,

hogy a gaz da sá gi vál ság ne héz sé gei
kö ze pet te kü lö nö sen is fon tos a szo -
li da ri tás pél da mu ta tá sa, a né pek kö -
zöt ti ki en gesz te lő dés, a nyo mor és a
há bo rúk el le ni küz de lem. 

A brüssze li ta lál ko zó öt nap ja ki -
vá ló le he tő sé get adott a kü lön bö ző
or szá gok ból és kul tú rák ból ér ke zett
részt ve vők nek az is mer ke dés re és az
egy más fe lé va ló nyi tás ra. Leg több -
jü ket csa lá dok nál he lyez ték el, és
egy-egy fo ga dó gyü le ke zet hez több
or szág ból is ér kez tek részt ve vők. 

A ha za in du lás előt ti na pon min -
den nem zet kü lön-kü lön tar tott
egy ki ér té ke lő al kal mat, ame lyen –
töb bek kö zött – az egyik kér dés így
hang zott: „Mit je len tett szá mod ra
ez a mos ta ni ta lál ko zó?” Áll jon itt
cso kor ba szed ve né hány vá lasz a
ma gyar részt ve vők től: „Fan tasz ti kus
volt meg ta pasz tal ni, hogy negy -
ven ezer fi a tal azért ér ke zett ide,
hogy Jé zus ra fi gyel ve együtt imád -

koz zon.” „Na gyon sze re tem a ta izés
éne ke ket és azt, ami kor a Mi atyán -
kot min den ki a ma ga nyel vén
mond ja el egy szer re.” „Szá mom ra
min dig el ké pesz tő át él ni ta lál ko zó -
ról ta lál ko zó ra azt, ami kor ennyi ti -
zen-hu szon éves – a szil vesz tert is
együtt ün ne pel ve – al ko hol nél kül
is jól tud ja ma gát érez ni. Jó do log,
hogy a se gí tők nek je lent ke zők, akik
ugyan úgy ki fi ze tik a rész vé te li dí jat,
ön ként vál lal ják az étel osz tást, a sze -
mét sze dést vagy a tö me gek irá nyí -
tá sát. És a több tíz ezer nyi em ber hő -
bör gés nél kül el fo gad ja, ha egy
ilyen se gí tő fel hív ja a fi gyel met a
hely szí ne ken pél dá ul a kö te le ző
ha la dá si irány ra. Összes sé gé ben a
ta lál ko zó nagy ré sze ezen az ön kén -
tes mun kán ala pul, és még is hi he -
tet le nül jól szer ve zett! Már alig vá -
rom a kö vet ke ző al kal mat, ami a
len gyel or szági Poznańban lesz.”

g Bo da Zsu zsa

A bi za lom za rán dok út ja
a föl dön

Brüsszel adott ott hont a 31. Ta izé-ta lál ko zó nak

b „Eu ró pa fő vá ro sá ban” gyűlt össze negy ven ezer fi a tal az öreg kon -
ti nens min den ré szé ről, hogy Jé zus ne vé ben imád koz va, éne kel ve,
gon do la ta i kat ki cse rél ve  tölt sön el né hány na pot 2008. de cem ber 29.
és 2009. ja nu ár 2. kö zött. Köz tu dott, hogy a fran cia or szá gi Ta izé öku -
me ni kus kö zös ség min den esz ten dő for du ló ján if jú sá gi ta lál ko zót
szer vez va la mely eu ró pai nagy vá ros ban. Bu da pest már két íz ben,
1991-ben és 2001-ben adott ott hont az ese mény nek, ez al ka lom mal
pe dig a bel ga fő vá ros lát ta ven dé gül a részt ve vő ket. A brüssze li szín -
he lyen a ha gyo má nyos, ige mel let ti el csen de se dé se ken kí vül olyan
té mák is elő tér be ke rül tek, mint a glo ba li zá ció és a pénz ügyi vál ság,
a sze gény ség vagy a plu ra liz mus meg élé se egy-egy la kó hely sze rin -
ti kö zös sé gen be lül.

Jac ques Bar rot, az Eu ró pai Bi zott ság al el nö ke előadást tart a Eu ró pai Gaz da sá gi és Szo ci á lis Bi zott ság épü le té ben

Ebédosztás fennakadások nélkül

Szilveszteri virrasztás a résztvevőket fogadó templomok egyikében
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b Fa bi ny Ta más „Ne ki nö ve ked nie
kell…” cím mel a Ka i rosz Könyv -
ki adó Mi ért hi szek? so ro za tá ban
most meg je lent kö te té ben Sző -
nyi Szi lárd be szél get a püs pök -
kel. Ami kor Fa bi ny Ta más sal
el ső íz ben ta lál koz tam a bony há -
di evan gé li kus gim ná zi um ban, a
Bib li á ból a kre a ti vi tás sal és a te -
het ség gel kap cso la tos pél dá za -
to kat me sélt. De ho gyan? Egy
püs pök től az em ber – akár mi -
lyen fi a ta los – azt vár ná el, hogy
idéz, és dör ge del mes mó don bi -
zo nyít ja, hogy a hí vek nek len ne
még mit ten ni ük a Bib lia is me -
re te ér de ké ben. Ez zel szem ben
Fa bi ny püs pök akár új ság hír -
nek is be il lő pa ra frá zi sa it ad ta az
is mert bib li kus tör té ne tek nek,
és hoz ta ez zel kö zel az iga zi lé -
nye get min den ki hez. Mind ez
igen jól össze cseng az élet raj zi
ri port könyv zá rá sá val, ahol püs -
pö ki be ik ta tá sá ról be szél, és el -
mond ja, ho gyan vá lasz tot ta az
ere de ti leg ter ve zett püs pö ki jel -
mon dat he lyett – amely Pál
apos tol igé je, és így szól: „A te -
rem tett vi lág só vá rog va vár ja
az Is ten fi a i nak meg je le né sét” –
Ke resz te lő Szent Já nos sza va it:
„Ne ki nö ve ked nie kell, ne kem
ki seb bé len nem.”

Ke resz te lő Szent Já nos Jé zus ról be szél.
Jé zus be fo ga dá sá val a ben nünk va ló
nö ve ke dé sé hez kell ne künk ki seb -
bek nek len nünk. De en nek a gon do -
lat nak az ér tel me ki tel je sít he tő. Az alá -
za tos em ber nek, a so kat tu dó em ber -
nek, de an nak az em ber nek is, aki
pusz tán csak azt akar ja, hogy be fo gad -
ják, hogy meg ért sék, ki seb bé kell len -
nie – min den ki vel szem ben. Min den -
ki vel szem ben – a má sik ban la ko zó
em ber ség okán, és min den ki vel szem -
ben – a má sik ban la ko zó Jé zus, Is ten
okán, a kö zös ség, a meg ér tés okán.

Fa bi ny Ta más iga zi kom mu ni ká -
tor. Nem a szó nak a mai, fel szí ne s,
egy mon da tos ér tel mé ben, ha nem
az át adás, az iga zi ha tás ér tel mé ben.
Aho gyan a könyv mond ja: „üdí tő en
ter mé sze tes nyel ve zet tel” ele ve ní ti
meg a leg mé lyebb igaz sá go kat. A
könyv igen jól vissza ad ja ezt az üdí -
tő en ter mé sze tes nyel ve ze tet, ame -
lyért gra tu lá ció és kö szö net il le ti a be -
szél ge tő part nert, az írót, Sző nyi Szi -
lár dot.

A be szél ge tés pél dát hoz ar ra is,
hogy a püs pök (ak kor még lel kész)
köz vet len sé ge ese ten ként za va ró is
tu dott len ni. „Volt pél dá ul, hogy bib -
lia órát tar tot tam, és lel ke sen, át szel -
le mül ten ma gya ráz tam – me sé li Fa -
bi ny Ta más –, ami kor egy szer csak a
mel let tem ülő né ni rám néz, meg si -
mo gat, és azt mond ja: »Jaj, de ara -

nyos!« Mond hat tam vol na a vi lág leg -
nagy sze rűbb szó nok la tát, avagy kép -
vi sel het tem vol na bor zasz tó tév ta ní -
tást, a né ni nek, Is ten áld ja meg, csak
az volt fon tos, hogy be szé pen be szél
a lel kész úr!” 

Bár nem vol tam ott, és ezért nincs
jo gom ar ra, hogy más ként ér tel mez -
zem a je le ne tet, mint az, aki át él te, de
hadd re ha bi li tál jam a né nit és egy ben
Fa bi ny Ta mást is. Az ér zel mi vi szo -
nyu lás a leg több in for má ci ót in teg rá -
ló vi szo nyu lá sunk bár mi hez, ami kö -
rül vesz min ket. A lo gi kus, bal agy fél -
te kénk egy szer re csak öt-nyolc adat
fel dol go zá sá ra ké pes. A kép sze rű, ze -
nei, kre a tív jobb agy fél te kénk ezt
csak tíz szer ha lad ja meg. Ha bár mi -
lyen en nél bo nyo lul tabb hely zet tel
ta lál ko zunk (és éle tünk iga zán fon tos
ese mé nyei mind ilye nek), ak kor az in -
for má ci ók meg ér té sé nek fo lya ma tá -
ba a tu dat alat tink is be lép, ame lyik a
dön té se it ér zel mek for má já ban köz -
ve tí ti fe lénk. Hadd hoz zam er re pél -
da ként azt, hogy Is ten lé tét sem lo gi -
kai ma gya rá zat tal fo gad juk el. Ilyen -
kor mil lió és mil lió, a lo gi kus vagy akár
a kép sze rű agyunk ka pa ci tá sát messze
meg ha la dó tu dás összeg ző dik ben -
nünk. Meg győ ző dé sem te hát, hogy a
né ni nem fel szí nes volt. A né ni nek Fa -

bi ny Ta más a lel két érin tet te meg, hi -
te les em ber ként hi tet csi holt, és ez
sok kal ta, sok kal ta több, mint ha a né -
ni bár mit is meg ér tett vol na a pré di -
ká ci ó ból a szó köz na pi ér tel mé ben.

A kö tet ben Fa bi ny Ta más fel idé -
zi, hogy „a pro tes táns ki fe je zés az ere -
de ti ér tel me sze rint nem til ta ko zást
je lent va la mi el len, ha nem annyit
tesz: pro testo, vagy is ta nú sá got ten -
ni va la mi ről”. Ez a ta nú ság té tel, még -
hoz zá hi te les, a be fo ga dó hoz ido mu -
ló, meg szó lí tó ta nú ság té tel Fa bi ny Ta -
más sa ját ja, és ezt a ta nú ság té telt ad -
ja vissza ki vá ló an az interjúkötet.

A könyvben meg je lent be szél ge -
tés nek a ta nú ság té tel lel egy be csen -
gő má sik fő gon do la ta a be szél ge tő
egy ház ide á ja. A mai kor ban saj nos
már el fe lej tet tünk be szél get ni. Ha be -
szél ge tünk, ak kor az sok szor ta üres.
A sza va ink kon ga nak, és mi ma gunk
nem va gyunk je len a be szél ge tés ben.
Nem vál lal juk ma gun kat, nem árad
a sze re tet a sza va ink men tén. Csöng
a mo bi lunk, és a má si kat könnyű -
szer rel oda hagy va egy újabb be szél -
ge tés be ruc ca nunk. Van nak per sze
kö zöt tünk ki vé te lek, akik még tud -
nak be szél get ni. Ilyen Sző nyi Szi lárd
és Fa bi ny Ta más. Fi gyel jünk rá juk, és
ol vas suk el e köny vet!

Fa bi ny Ta más nem csak lel kész,
nem csak püs pök, ha nem ma gát em -
ber sé gé ben, esen dő sé gé ben meg -
mu ta tó em ber. Em ber sé ge ad ja lel ké -
szi hi te lét. So ha nem fe lej tem el,
ami kor a nyá ron Káp ta lan fü re den a
ku ta tó di á kok kal és Ta más sal be szél -
get ve meg mu tat tam egy má sik köny -
vé ben a ké pet, amelyen a püs pök há -
tán a gyer me kei lo va gol tak. Be val lom

őszin tén, ki csit fél tem et től. Fél tem
at tól, hogy ez zel za var ba ho zom a
püs pö köt. El vég re egy püs pök nek
nem il lik négy kéz láb mász kál ni, mert
ho va lesz ak kor az őt öve ző tisz te let?
Azt a sze re tet te li mo solyt, amely
Fa bi ny Ta más ar cát el ön töt te, ami kor
a lo vag lós ké pet be mu tat tam, ne héz
el fe led ni. Ez a mo soly tud ta, hogy a
tisz te le tet nem a for ma ad ja. A tisz -
te let a tar ta lom ból fa kad, és min dig
új ra és új ra meg újí tan dó azok kal,
akik kel az em ber kap cso lat ba ke rül.

A könyv ben be mu ta tott egy ház
gyer mek sze re tő egy ház, a gyer me ke -
ket a lel ké szi össze jö ve te lek, az is ten -
tisz te le tek kin csé nek tar tó hely. A jö -
vő be ve tett hit he lye. Ez a hit, ez a bi -
za lom te li, tisz ta sze re tet kü lö nö sen
fon tos vál ság ide jén. Fa bi ny Ta más
rá mu tat ar ra, hogy az egy ház nem -
csak gyer mek sze re tő, nem csak be -
szél ge tő, ha nem szo li dá ris egy ház is,
és szo li da ri tá sa olyan vo nás, amely a
jö vő ben nő ni fog, amely nek nö ve ked -
nie kell. Ez zel tud ja szol gál ni a meg -
tar tást, az össze tar tást, a ki út kö zös
ke re sé sét egy olyan kor ban, amely vá -
rat la nabb nál vá rat la nabb hely ze te ket
ál lít elénk. Ké szül jünk er re fel – ol -
vas suk el ezt a köny vet.

g Csermely Péter

A fenti írás a december 15-ei könyv-
bemutatón elhangzott laudáció szer-
kesztett szövege.

A kötet a Luther Kiadó könyves-
boltjában (1085 Budapest, Üllői út
24.) és a Huszár Gál papír- és köny-
vesboltban (1054 Budapest, Deák tér
4.) is kapható. Ára 1500 Ft.

Megszólító tanúságtétel

A Re for má tus éne kek VII. ré sze meg -
elő zi a Ma gyar Hang le mez ki adók
Szö vet sé ge (Ma hasz) le mez el adá si lis -
tá ján töb bek kö zött Ma don nát, And -
rea Bocel lit, a Ho bo Blues Band leg -
újabb le me zét és az AB BA-t – kö zöl -
te az MTI-vel ta valy no vem ber vé gén
Bö ször mé nyi Ger gely, a Pe ri fe ric Re -
cords ügy ve ze tő igaz ga tó ja.

A kó rus éne ke ket tar tal ma zó ko -
rong a 20. he lyen nyi tott az al bu -
mok és vá lo ga tás le me zek Top 40-es
lis tá ján. Amint Bö ször mé nyi Ger -
gely el mond ta, Ma gyar or szá gon
nincs még egy olyan fe le ke zet a re -
for má tu son kí vül, ame lyik össze -
gyűj töt te vol na sa ját egy há zi éne ke -
it hang le mez re, sze rin te ez is le het
a si ker oka. A Re for má tus éne kek
VII. en nek a gyűj tő mun ká nak a gyü -
 möl cse. 

A hang anya got múlt év nyarán
vet  ték fel a Mű vé sze tek Pa lo tá já ban,
a Bar tók Bé la Nem ze ti Hang ver -
seny te rem ben tar tott kon cer ten, ame -
lyen a Kár pát-me den ce szá mos pont -
já ról össze hí vott, há rom száz öt ven
ta gú kó rus ad ta elő Cso masz Tóth
Kál mán és Má té Já nos re for má tus
egy ház ze ne szer zők kó rus mű ve it.

A re for má ció em lék nap ján, ok tó -
ber 31-én meg je lent hang hor do zó
alap já ul szol gá ló kon cer tet az V. re -
for má tus ze nei fesz ti vál ke re té ben
ren dez ték, amelyen négy kar nagy
ve zé nyelt, és a több mint ezer öt száz
hall ga tó is együtt éne kelt.

A le mez ki adó nak töb bek kö zött az
a kül de té se, hogy jár ják a re for má -
tus gyü le ke ze te ket, ahol a kó rus -
ének lés fel len dí té sét cé loz zák meg.
Az idő sö dő gyü le ke ze tek ben en nek
ha tá sá ra már most is ér zé kel he tő a
fel len dü lés, egy re töb ben vesz nek
részt szí ve sen a gyü le ke ze ti ének lés -
ben ott, ahol a Re for má tus éne kek le -
mez so ro zat alap ján is éne kel nek.
Pél da ként meg em lí tet te, hogy a pa -
sa ré ti lel kész ezek ről a le me zek ről ta -
nít ja a gyü le ke ze tét a re for má tus
éne kek re.

Bö ször mé nyi Ger gely ar ról is
szólt, hogy a re for má tus köz ok ta tá -
si in téz mé nyek ben kö te le ző tan -
tárgy a zsol tár ének lés, eh hez pedig
az egyik leg jobb ok ta tá si se géd -
anyag ez a le mez so ro zat.

d MTI

A Re for má tus
éne kek

a Ma hasz
toplis tá ján

b Egy má ra el fe le dett ma gyar fes -
tő új ra fel fe de zé se tör tént meg
az elmúlt esztendőben. Mind -
ez azért kí ván koz hat egy egy há -
zi új ság lap ja i ra, mert a fes tő
egy ben lel ki pász tor is volt,
mun ká i nak ih le tő je fő kép pen a
Bib lia.

A fes tő-lel ki pász tort Szúdy Nán -
dor nak hív ták, és már har minc há -
rom esz ten de je, hogy meg halt. Lo -
son con vé gez te a re for má tus teo ló -
gi át, mi köz ben Bu da pes ten, Sző nyi
Ist ván sza bad is ko lá já ban fes té sze tet
ta nult. A má so dik vi lág há bo rú alatt
vált is mert fes tő vé, ki ál lí tá sa i ról
több mun kát a Fő vá ro si Kép tár és a
Szép mű vé sze ti Mú ze um vá sá rolt
meg. A há bo rú után Bé ké sen szol -
gált hat éven át, ez fes tői mun kás -
sá gá nak fon tos szín he lye. Ké sőbb
vég leg Bu da pes ten te le pe dett le, és
a XI II. ke rü le ti Po zso nyi úti re for má -
tus egy ház köz ség ben szol gált nyug -
dí ja zá sá ig. 

Egy há zi kap cso la tai ré vén kül föl -
dön is ki ál lít ha tott: Prá ga, Edin -

burgh és Glas gow je len tet ték si ke ré -
nek ál lo má sa it. A rend szer vál to zást
kö ve tő en ki zá ró lag Sá ros pa ta kon
lát hat ták mun ká it, míg nem idén
nyá ron az Ol ta lom Ala pít vány ka ta -

lo gi zál ta és ván dor ki ál lí tás ként el in -
dí tot ta az or szág ban a Szúdy-gyűj te -
ményt, amely im már kö zel két száz
da ra bot szám lál. Az el ső ál lo más
Szeg vár volt, a má so dik Bé kés, egy -

ko ri szol gá la tá nak hely szí ne, ahol
né hány csa lád tag ja él. 

Szúdy Nán dor mű vé sze té nek két fő
té má ja sa ját val lo má sa sze rint az
„exp resszi visz ti kus jel le gű fi gu rá lis
fes té szet és a víz par ti nap sü té sek és ga -
ra mi tá jak szép vi lá ga”.

Bib li ai té mái kö zül meg em lít he -
tő pél dá ul az ir gal mas sa ma ri tá nus
pél dá za ta, me lyet több ször is meg -
fes tett. Igen ér de kes eze ket az al ko -
tá so kat egy más után meg fi gyel -
nünk. Az el ső ilyen ké pet még 1951-
ben al kot ta, cí me A kék sza már; hat
év vel ké sőbb ha son ló kom po zí ci ó -
ban, de már az ala kok ra kon cent rál -
va A se gít ség cím mel fes tet te meg, a
vég ső, leg mé lyebb ver zió 1962-ben
ké szült el. Az em ber társ vo na lai
im már el na gyol tak, az élénk szí nek
már-már Van Gogh ha tá sát mu tat -
ják. Szin tén több ször nyúlt a me ne -
kü lő szent csa lád té má já hoz, a Gol -
go tá hoz, a ha lá szat és a mag ve tés
bib li kus mon da ni va ló já hoz. Meg fes -

tet te a té koz ló fiú pél dá za tát is, va -
la mint igen erő tel je sek apo ka lip ti kus
lá to má sai. 

Egyik elő adá sá ban Szúdy Nán dor
így vé le ke dett: „A mű vé szet tra gi kus
Is ten-ke re sés. Az ér zé kel he tő is te ni
gon do lat a szép le he tő sé ge in ke -
resz tül. Az em ber esz mé lé se: hon nan
jö vünk, és ho vá me gyünk? Ezért ér -
ték a mű vé szet. Az a tény, hogy az
em ber szí nek ben, for mák ban és han -
gok ban ke res he ti a har mó ni át, az is -
te ni le he tő sé get, az Is ten te rem tő
gon do la tát, azt a meg döb ben tő él -
ményt ad ja az em ber nek, hogy mi -
lyen szép Is ten aján dé ka, a mű vé szet,
ami vel él ni a föl di em ber nek nem
szé gyen, ha nem fel emel ke dés.”

Jelenleg a kiállítás Eleken, a vá-
rosi könyvtárban látható, majd a ké-
pek két részre bontva indulnak kör-
útra: egyik részük a Dunántúl, a
másik a Dél-Alföld több településén
lesz megtekinthető. Októberben pe-
dig újra Békésen, a városi galéria
nagytermében nyílik meg az alkotó
– több hónapon át nyitva tartó –
gyűjteményes tárlata.

g Szeg f Ka ta lin 

„A mű vé szet tra gi kus Is ten-ke re sés”

Re i sin ger Já nos iro da lom tör té nész Az em ber társ cí mű Szúdy Nán dor-fest -
ményt mu tat ja be Bé ké sen

Csermely Péter méltatja a kötetet a Pilinszky János irodalmi kávéházban
december 15-én tartott bemutatón. Mellette a „beszélgetőtársak”: Fabiny
Tamás és Szőnyi Szilárd.
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Kiss Já nos, mint gon dos édes apa, el -
ha tá roz ta, hogy elmeséli fi á nak Jé -
zus szü le té sé nek tör té ne tét. Az el -
múlt he tek ben a ki ra ka tok ban, a té -
vé ben, a ké pes új sá gok ban annyi an -
gyalt, bet le he mes je le ne tet, pú pos
te vét és rén szar va sos tél apót, va la -
mint ad ven ti ko szo rút és ka rá -
csony fát lát ha tott, hogy ezek bi zony
össze vissza ka va rog hat nak gye re ke
fe jé ben. 

„No ha a kis Márk még nincs öt -
éves, ké pes lesz meg ér te ni ezt a fon -
tos üdv tör té ne ti ese ményt?” – kér -
dez te ön ma gá tól a gon dos szü lő.
Kü lö nö sen hosszan néz te a kis fiú a
ké pes könyv ben az is tál ló ban lé vő
já szol böl csőt, sőt elő sze re tet tel vissza
is la po zott hoz zá, ezért ap ja – öt éves
ide vagy oda – még is el ér ke zett nek
lát ta az időt.

– Márk! Ülj ide mel lém, kis fi am!
Sze ret nék el mon da ni ne ked egy tör -
té ne tet, de nem a me se könyv ből,
ha nem olyat, ami igaz. Jól fi gyel jél!
Au gus tus csá szár ide jé ben tör tént,
hogy a csá szár ki ad ta a pa ran csot az
alatt va ló i nak…

– Apa, ki az a csá szár? – sza kít ja
fél be a gye rek.

– A csá szár olyan em ber, mint a
ki rály, aki na gyon sok em ber nek
pa ran csol, ő dönt a dol gok ról, meg -
mond ja, hogy mit te gye nek az alatt -
va lói…

– Te hát olyan, mint Mül ler fő nök
a dol go zód ban? – kér de zi Márk. Az
ap ja ugyan is több ször be szélt ott hon
a le he tet len fő nö ké ről, aki nek a ren -
del ke zé se it hely te le ní tet te. 

– Na, igen – mond ja az ap ja té to -
ván –, de egy csá szár sok kal ha tal ma -
sabb, mint az én fő nö köm.

– És te, apa, az ő alatt va ló ja vagy?
– Ezt így nem le het mon da ni – há -

rít ja el ezt a meg ha tá ro zást az apa,
mi köz ben ráz za a fe jét. – Te hát Au -
gus tus ró mai csá szár tud ni akar ta –
foly tat ja a tör té ne tet –, há nyan lak -
nak az or szá gá ban. Min den ki nek
oda kel lett men nie, ahol szü le tett,
hogy ott je lent kez zen. Ezért ment egy
kis csa lád, Má ria és Jó zsef a Bet le hem
ne vű vá ros ká ba, mert ott szü let tek,
ott gye re kes ked tek.

– Má ri á nak hív ják a szom széd

né nit is. Mi Ma ris ka né ni nek mond -
juk. Anya szok ta varr ni a ru há it. 

Az apa nem akar ta meg hal la ni
ezt a köz be ve tést, és foly tat ni sze ret -
te vol na a tör té ne tet, de a kis Márk
vá rat la nul ezt kér dez te: 

– Mi kor tör tént az, hogy a csá szár
kí ván csi volt, há nyan lak nak az ő or -
szá gá ban?

– Az na gyon, na gyon ré gen volt.
– Még ko ráb ban, mi előtt anyá nak

a kór ház ba kel lett men nie?
– Sok kal ko ráb ban. Te hát most

foly ta tom a tör té ne tet. Má ria gyer -
me ket várt, ezért ne he zé re esett a
hosszú gya log út.

– Hát nem tud tak vol na re pü lő -
gép pel vagy vo nat tal utaz ni?

– Re pü lő gép és vo nat nem lé te zett
még ak kor. Ami kor vég re meg ér kez -
tek Bet le hem be, na gyon fá rad tak
vol tak. Szál lást ke res tek egy ven -
dég fo ga dó ban.

– Mi az, hogy ven dég fo ga dó?
– Az olyan, mint egy szál lo da, ahol

mi is nya ral tunk a Ba la ton nál –
mond ta az apa, de egy re in kább úgy
érez te, hogy hi á ba va ló pró bál ko zás -
ba kez dett, ami kor me sél ni kezd te a
bet le he mi tör té ne tet. De ha már
egy szer be le fo gott, vé gig mond ja –
gon dol ta.

– …vé gül egy is tál ló ban kap tak
he lyet.

– Mi az az is tál ló tu laj don kép pen?
– Olyan, mint a mi ga rá zsunk. De

nem au tók áll nak ben ne, ha nem ál -
la tok: te he nek, lo vak és sza ma rak.

– A sza ma rat is me rem jól A mol -
nár és a sza ma ra cí mű me sé ből.

– Ezen az éj sza kán meg szü le tett a
kis gyer mek. Na gyon szép kis gye rek
volt. Jé zus nak ne vez ték el. Ő min den -
kit sze ret, akár hol la kik, Af ri ká ban,
Ame ri ká ban vagy ná lunk.

– Min den kit? Még a rossza kat is?
– Igen, őket is. Sőt őket kü lö nö sen,

mert sze ret né, hogy ők is új ra jók le -
gye nek.

Ez zel si ke rült el ér nie a tör té net vé -
gét. Be le iz zadt, úgy érez te, könnyebb
a be vá sár ló ko sa rat az öt ki ló krump -
li val, cu kor ral és gyü mölccsel na
meg a gye rek ko csit fel hoz ni a har ma -
dik eme let re, mint gye re ké vel meg -
ér tet ni a bib li ai tör té ne tet. Fá rad tnak
érez te ma gát…

Egy órá val ké sőbb be nyi tott a
gye rek szo bá ba, mert igen nagy

csend volt. Ott ül a kis Márk a föl -
dön, ölé ben a ked venc mac kó ja, s
mond ja ne ki:

– Bru mi! Fi gyelj ide, sze ret nék el -
mon da ni ne ked egy tör té ne tet, de
olyat, ami nem me se, ha nem igaz. Jól
fi gyelj! Ez ko ráb ban tör tént, mint
ahogy anya a kór ház ba ke rült. Mül -
ler úr kol lé gá ja meg akar ta tud ni,
hogy há nyan dol goz nak az ő vál la la -
tá nál. Min den ki nek oda kel lett utaz -
nia, ahol az édes ap juk la kott. Gya log
kel lett men ni ük, mert ak kor nem
volt re pü lő és vo nat, va ló szí nű leg a
sztrájk mi att. Így ment gya log Má -
ria és Jó zsef meg Ma ris ka né ni Bet -
le hem be. Nem volt könnyű az út
Bet le hem be. Ott nem volt Sport
Ho tel vagy Kék Ne fe lejcs ne vű szál -
lo da, mint a Ba la ton nál. Ezért csak
egy ga rázs ban kap tak he lyet, és ott
kel lett az éj sza kát el töl te ni ük, ahol
egy te hén és egy sza már is la kott.
Ezen az éj sza kán meg szü le tett a kis
Jé zus. Ő egy na gyon ked ves gye rek,
min den kit sze ret. Apát, anyát és
Mül ler urat is, sőt a szom szé dé kat,
Nagy ékat is, akik olyan sok szor át -
ko pog nak, és ve sze ked nek ve lünk, ha
túl han go sak va gyunk a gye rek szo -
bá ban…

Ap ja a hal lot ta kon csen de sen el -
gon dol ko dott, s egy szer re fel lé leg zett,
mert úgy lát ta, hogy ku dar cos nak ér -
zett ka rá cso nyi tör té ne te még is cél -
hoz ért. A ne ve ket, he lye ket ugyan
össze ke ver te a fia, ám a ka rá csony
öröm üze ne tét meg ér tet te: Jé zus min -
den kit sze ret.

De ho gyan is áll a do log a szom -
széd ék kal, Nagy ék kal? Igaz, sok szor
át ko pog nak, ha a gye re kek za jon ga -
nak, de az ő ku tyá juk sem csön des,
ami kor mér ge sen ugat, vagy be teg és
nyü szít! De kell ezért ne hez tel ni
egy más ra? Egy szer va la ki nek el kel -
le ne kez de ni a be szé lő, a jó szom szé -
di vi szonyt!

Kiss Já nos be cso ma golt né há nyat
fe le sé ge fi nom ka rá cso nyi sü te mé -
nye i ből, ke zé be vett egy üveg bort, s
oda szólt a fi á nak:

– Gye re, Márk, át me gyünk a
szom szé dék hoz.

– Ezt ne ked a kis Jé zus mond ta, aki
min den kit sze ret?

– Eb ben iga zad van – mond ta az
ap ja, mi köz ben bi zony ta la nul be -
csön ge tett a szom szé dék aj ta ján.

A ka rá cso nyi öröm üze net ma

A to le ran cia je gyé ben Jé zus Krisz tus ról ne vez ték el a kö zel múlt ban a jor dá -
ni ai Ma da ba vá ros egyik me cset jét – je len tet te a hely szín ről az EFE hír ügy -
nök ség.

A mu zul mán val lás az egyik pró fé tá já nak te kin ti Jé zust, aki a musz lim hit
sze rint meg jö ven döl te Mo ha med el jö ve te lét – hang sú lyoz ta Bel al Ha ni ni ma -
da bai imám.

A me cse tet egy mu zul mán csa lád épít tet te, és fa lán lát ha tó a Ko rán több,
Jé zus Krisz tust és Szűz Má ri át mél ta tó ver se. Az Am mán tól har minc ki lo -
mé ter re lé vő, gö rög–ró mai mo za ik ja i ról ne ve ze tes, hat van ezer la ko sú vá ros -
ban mind a mu zul má nok, mind a ke resz té nyek üd vö zöl ték a név adó ha tá -
ro za tot.

Az AN SA hír ügy nök ség meg jegy zi, hogy a ma da bai me cset alig ha nem az
egye dü li a vi lá gon, amely Jé zus ne vét kap ta.

A vá ros la kó i nak mint egy ki lenc ven szá za lé ka mu zul mán, tíz szá za lé ka ke -
resz tény.

Ma da ba vá ro sá ban van a Szent György or to dox ba zi li ka, amely ben a Szent -
föld el ső mo za ik tér ké pe lát ha tó, és a vá ros nál fo lyik a Jor dán ama sza ka sza,
ahol a ke resz tény ha gyo mány sze rint Jé zust meg ke resz tel ték.

d MTI

Jé zus Krisz tus-me cset Ma da bá ban

Svéd szak em be rek ké szí tet ték el a Bib lia vi zu á li san ult ra mo dern vál to za tát,
a „szí nes Bib li át”. El kép zelé sük az volt, hogy ki kell emel ni az Ótes ta men tu -
mot ha gyo má nyos for má já ból és át kell vál toz tat ni att rak tív fo lyó irat tá, csa -
lo ga tó fo tók kal, ame lyek kö zött he lyet kap An gel ina Jo lie-tól Mar tin Lu ther
Kin gig szá mos közismert sze mé lyi ség.

Az új Bib lia Svéd or szág ban nagy si ker lett. A hat van ezer pél dány ból, ame -
lyet az észa ki or szág ban éven te el ad nak, har minc ezer „szí nes Bib lia” volt. A
Vo gue-gal vagy a Va nity Fa ir rel szem re össze té veszt he tő ki ad vány ban a hí -
res emberek fo tói mel lett az év ez re des bib li ai szö ve gek ol vas ha tók. Ez a Szent -
írás idén már ci u sban meg je le nik az Egye sült Ál la mok ban is – ír ta az El País
cí mű spa nyol na pi lap.

„Van a la kos ság nak egy je len tős szá za lé ka, amely in tel li gens nek, mű velt -
nek te kint he tő, de nem kü lö nö seb ben val lá sos, és nem ol vas sa rend sze re sen
a Bib li át. Ez a cso port va ló szí nű leg sok kal ér zé ke nyeb ben re a gál na mind ar -
ra, ami kö rü löt te tör té nik, ha több ször a ke zé be ven né” – nyi lat koz ta Lar ry
Nor ton, a „szí nes Bib li át” ki adó Il lu mi na ted World ve ze tő je, aki hang sú lyoz -
ta: ki adó ja füg get len min den val lá si csoportosulástól.

A Book In dustry Study Gro up ada tai sze rint a Bib li ák és más val lá si köny -
vek el adá sá ból 2007-ben csak nem hat száz mil lió eu ró (száz hat van nyolc mil -
li árd fo rint) folyt be. Ha eh hez még hoz zá tesszük, hogy a szak em be rek meg -
fi gye lé sei alap ján há bo rús vagy krí zis hely ze tek ben emel ke dik a val lá sos köny -
vek irán ti ke res let, ak kor a „szí nes Bib lia” si ke re az Egye sült Ál la mok ban is
ga ran tált. „Egy olyan vi lág ban, amely a vi zu a li tás nyel vén be szél, és ab ban
a kor ban, ami kor a rek lám mal szem ben nagy a bi zal mat lan ság, mi vel le het
az em be rek fi gyel mét fel kel te ni? Egy ál ta lán nem lep meg, hogy a bib li ai szö -
ve ge ket ve gyí tet ték An gelina Jo lie-val” – je len tet te ki Pa ul Gut jahr, az in -
dia nai egye tem val lás ku ta tó ja.

d MTI

Mi ért ke rült be An gel ina Jo lie
a Bib li á ba?

Be til tot ta a jó ga gya kor lá sát a ma laj -
zi ai mu zul má nok szá má ra az or -
szág isz lám kö zös sé gé nek leg főbb
val lá si tes tü le te.

A Nem ze ti Fatva Ta nács az zal in -
do kol ta dön té sét, hogy a szé les
kör ben nép sze rű jó ga gya kor la tok -
ban a hin du val lás ele mei találhatók
meg, ame lyek meg ront hat ják a mu -
zul má no kat. A val lá si tes tü let el nö -
ke, Ab dul Shu kor Hu sin kö zöl te,
hogy az In di á ból ere dő jó gá ban
nem csak tes ti gya kor la tok van nak,
ha nem olyan val lá si ele mek is, mint
az ének vagy a fo hász. Hu sin sze rint
ez el fo gad ha tat lan, mert pusz tít ja a
mu zul má nok hi tét.

A Nem ze ti Fatva Ta nács dön té sei
nem kö te le ző ér vé nyű ek a Ma laj zi -
á ban élő mu zul má nok ra – akik a hu -
szon hétmil li ós or szág la kos sá gá nak
két har ma dát te szik ki – mind ad dig,
amíg nem kap nak he lyet a ma laj zi ai
jog ban vagy az isz lám tör vény rend -
szer ben. A mu zul má nok több sé ge
azon ban tisz te let ből kö ve ti a ta nács
uta sí tá sa it.

A dön té st a ma laj zi ai mu zul má nok
kö ré ben ki bon ta ko zott vi ta előz te
meg, ame lyet egy isz lám hit tu dós
rob ban tott ki a múlt évben az zal,
hogy isz lám el le nes nek mi nő sí tet te a
jó gát.

d MTI

Ma laj zi á ban be til tot ták a jó gát
az isz lám hí vők szá má ra

Az Antoni Gaudí által tervezett barcelonai Sagrada Família-bazilika részlete

Fi ú nak adott éle tet Szűz Má ria, és Jé -
zus nak ne vez te el. Szűz Má ria pár -
ja ács. A szü lés ka rá csony kor tör tént,
de nem bő két ezer éve, ha nem múlt
év decemberében, és nem a Kö zel-
Ke le ten, ha nem a zöm mel ka to li kus
Pe ru ban. A kis ma ma húsz éves, és
Szűz Má ria a ke reszt ne ve, Vir gen
Ma ria Hu ar cayá nak hív ják. Az apa
ugyan ak kor nem Jó zsef, ha nem
Adol fo Jor ge Ha ma ni, vi szont ő is ács.
Ere de ti leg egy pro fi fo cis tá ról akar -

ta el ne vez ni gyer me két, ám a ka rá -
cso nyi szü lés no meg az anya ke -
reszt ne ve és az ő fog lal ko zá sa oly
nagy sze rű en „passzol tak” a bet le he -
mi tör té net hez, hogy Jé zus lett a fiú,
bár nem csak: Ema nu el ke reszt ne vet
is ka pott.

„Két ezer év el tel té vel a bet le he mi
tör té net új ra éledt!” – ad ta hí rül öles
be tűk kel a leg na gyobb pe rui lap, az
El Co mer cio.

d MTI

Szűz Má ria Jé zust szült

g Miss u ra Ti bor



Evangélikus Élet 2009. január 11. f 7

Aki ket Is ten Lel ke ve zé rel, azok Is ten
fi ai. (Róm 8,14)

A víz ke reszt ün ne pe utá ni el ső hé -
ten az Út mu ta tó reg ge li és he ti igéi
ar ra ta ní ta nak, hogy mi ként él je nek
e vi lág ban Is ten gyer me kei szent ne -
ve di cső sé gé re. „Uj jong ja tok az Úr előtt az egész föl dön! Szol gál ja tok az Úr -
nak ör ven de zés sel! Vi ga doz va já rul ja tok szí ne elé!” (GyLK 739,1) Jé zus Krisz -
tus ban lát ha tó Is ten di cső sé ge. Lu ther er ről így ír: „Krisz tust tu da kozd! Ha
pe dig nem vagy haj lan dó Is tent a Krisz tus ban ra gad ni meg, meg lásd, pó -
rul jársz! A bű nös em ber Is ten ben, Krisz tu son kí vül ke gyel met és sze re -
te tet se nem lát hat, se nem ta lál hat.” – „Az Ige test té lett, kö zöt tünk élt, és
lát tuk az ő di cső sé gét, mint az Atya egy szü lött jé nek di cső sé gét.” (Jn 1,14; LK)
Nyil vá nos szol gá la tá nak meg kez dé se előtt Jé zus meg ke resz tel ke dett a Jor -
dán ban, s ek kor a Szent há rom ság mind há rom sze mé lye meg nyil vá nult: „…és
íme, meg nyílt a menny, és lát ta, hogy Is ten Lel ke ga lamb for má já ban alá -
eresz ke dik, és őreá száll.” Aty ja szólt: „Ez az én sze re tett Fi am, aki ben gyö -
nyör kö döm.” (Mt 3,16.17) S aki csak hisz Jé zus Krisz tus ban, azt meg té ré se -
kor Is ten új já szü li igé je és Szent lel ke ál tal; mert aki „nem szü le tik víz től és
Lé lek től, nem me het be az Is ten or szá gá ba” (Jn 3,5)! S ő ez után há lá ból Is -
ten gyer me ke ként meg újult ér te lem mel, okos is ten tisz te let ként szán ja oda
a tes tét „élő és szent ál do za tul, amely tet szik az Is ten nek” (Róm 12,1); a ne -
ki ada tott ke gyel mi aján dék kal szol gál a gyü le ke zet ben Krisz tus örö kös -
tár sa ként, mert a fi ú ság Lel két kap ta, aki ál tal ki ált ja: „Ab bá, Atya!” (Róm
8,15) Mi kor Pé ter Kor né li usz há zá ban hir det te a po gá nyok nak az evan gé -
li u mot, íme „le szállt a Szent lé lek mind azok ra, akik hall gat ták az igét. (…)
És úgy ren del ke zett, hogy ke resz tel ked je nek meg a Jé zus Krisz tus ne vé ben.”
(Ap Csel 10,44.48) Jó zsué ve ze té sé vel a hon fog la ló nép cso dá san át kelt a ket -
té vált vi zű s a Holt-ten ger be tor kol ló „ha lál fo lyón” – amely Krisz tus ha -
lá lá nak elő ké pe –, „és mind ad dig szá raz volt a me der, amíg az egész nép
min de nes tül át nem kelt a Jor dá non” (Józs 3,17). Pál azért küzd, hogy a gyü -
le ke zet el jus son „az Is ten tit ká nak, Krisz tus nak is me re té re”. Fél ti őket a tév -
ta ní tá sok tól, ezért ké ri: „Mi vel te hát már el fo gad tá tok Krisz tus Jé zust, az
Urat, él je tek is őben ne.” Ez Is ten gyer me ke i nek az új élet for má ja: „…erő söd -
je tek meg a hit ál tal (…), és há la adá so tok le gyen egy re bő sé ge sebb.” (Kol
2,2.6.7) Min den ke resz te lés kor fel hang zik a gyer me kek evan gé li u ma. De
Jé zus sza va most a fel nőt tek nek szól: „…aki nem úgy fo gad ja az Is ten or -
szá gát, mint egy kis gyer mek, sem mi kép pen sem megy be ab ba.” (Mk 10,15)
Krisz tus sze mé lye és igé je min den kor meg bot rán ko zást és szét vá lasz tást
idéz elő kis és nagy em be ri kö zös sé gek ben egy aránt. Is ten gyer me kei a lát -
szat bé ke ked vé ért sem le het nek meg al ku vó ak hi tük ben. Jé zu sunk mond -
ja: „Azt gon dol já tok, azért jöt tem, hogy bé kes sé get hoz zak a föld re? Nem (…),
ha nem in kább meg ha son lást.” (Lk 12,51) „Ti te hát így imád koz za tok: Mi
Atyánk…” (Lásd Mt 6,9–13!) „Mi Atyánk, ki vagy mennyek ben… / Imád -
ko zunk…” (EÉ 72,1)

g Ga rai And rás

HETI Ú TRAVALÓ

Tör tént pe dig, hogy az Úr le te kin -
tett a föld re, és meg pil lan tá egyik
ked ves ma gyar szol gá ját, aki ben
ked vét le lé, és azt gon do lá ma gá ban:
„Avagy el tit kol jam-e szol gám elől,
amit ten ni ké szü lök?” Azért ezt
mond ta az Úr:

– Mi vel már igen sok a jaj ki ál tás
a föld ről, és meg elé gel tem a gyöt rő -
dést, úgy dön töt tem, hogy el kül -
döm a föld re azt a kis gyer me ket, aki
föl fe de zi majd a rák gyógy mód ját,
ren det tesz az egész ség ügy ben, és ki -
ve ze ti az or szá got a gaz da sá gi vál ság -
ból. Íme, Ma gyar or szá gon fog meg -
szü let ni egy vi dé ki csa lád ötö dik
gyer me ke ként.

De a szol ga még ott állt az Úr előtt,
és így szólt:

– Uram, igen nagy vál ság van, a
csa lá dok el adó sod tak, ke ve sebb gye -
rek szü le tik. Bo csáss meg, hogy be -
le szó lok, de ha csak a ne gye dik gye -
re ket vál lal ja egy csa lád, ak kor már
el sem kül död ezt a fon tos kö ve te det?
Tá vol le gyen tő led, hogy ilyet te gyél!

Az Úr így fe lelt:
– Rend ben van, ha ta lá lok meg fe -

le lő csa lá dot, hát szü les sen ne gye dik
gye rek ként az a kül dött.

A szol ga azon ban új ra meg szó lalt:
– Tu dom, me rész do log, hogy szó -

lok, hol ott én csak por és ha mu va -
gyok, nem pe dig szak ér tő, de ha csak
a har ma dik gye re ket vál la ló csa lád ta -
lál ha tó or szá gunk ban, ak kor vissza tar -
ta nád az ál dást a föld ről emi att?

Az Úr össze rán col ta a hom lo kát,
de rá bó lin tott:

– Hát le gyen. Ha ta lá lok meg fe le -
lő csa lá dot, ak kor szü les sen har ma -
dik gye rek nek az a kül dött.

A szol ga azon ban még min dig az
Úr előtt állt, s be hú zott nyak kal bár,
de új ra meg szó lalt:

– Uram, bo csáss meg ne kem, vak -
me rő nek, de ta lán nem ol vas tad a
leg újabb sta tisz ti kai ada to kat. At tól
tar tok, még a har ma dik gye rek kel is
gond le het, a leg töb ben ugyan is ket -
tő nél töb bet nem igen vál lal nak a
kö rül mé nyek re hi vat koz va. Csu pán
ez el tán to rít hat-e té ged at tól, hogy ál -
dá sod dal és gyó gyu lás sal bo rítsd el
ezt a fá radt föl det?

– Nem! – mond ta az Úr ki csit tü -
rel met le nül. – Nem. Ha má so dik
gye rek, hát má so dik gye rek. Le gyen.
De ez alá már nem me gyünk.

A szol ga elé ge det ten só haj tott fel,
és áment re be gett, az Úr meg gond -
ter hel ten vo nult vissza.

– Jaj, mik re vesz nek rá en gem
ezek az én szol gá im – in gat ta a fe jét.
– A má so dik gye re kig még elég so -
kan el hi szik ma guk ról azt, hogy nél -
kü lem is bol do gul nak, csak a har ma -
dik nál fogy el a ke zük meg az ön bi -
zal muk, ami kor már nem tud ják föl -
di ér te lem ben sem egy szer re fog ni
min det. Ak kor for dul nak hoz zám,
hogy vég re el fo gad ják a se gít sé ge met.
Már pe dig egy ilyen kül dött ne ve lé -
sé hez fel tét le nül a se gít sé gem re szo -
rul ná nak – mor fon dí ro zott.

Az tán ma ga elé szó lí tot ta az an -
gya la it, hogy néz ze nek kö rül, és ke -
res se nek meg fe le lő csa lá dot a kis ded
fo ga dá sá ra. Az an gya lok pe dig hét
nap és hét éj jel ke res gél tek, pró bál -
koz tak, de nem ta lál tak olyan csa lá -
dot, amely vál lal ta vol na a má so dik
gye re ket.

Az Úr szo mo rú an in gat ta a fe jét.
– Tes sék. Itt van. Már megint ne -

kem lett iga zam. Min dig ez van –
mor mo gott ma ga elé.

Az tán el in dí tot ta a kis kül döt tet
az ál ta la ki sze melt csa lád ba – ötö -
dik nek.

Egy kis ki té rő
g Fül ler Tí mea

él víz

Rög tön az írás ele jén sze ret ném rög -
zí te ni, a vi dék szó az én gon do la ta -
im po zi tív tar to má nyá ban ta lál ha tó.
E fo ga lom hoz olyan él mé nyek kö tőd -
nek, mint nyu ga lom, csend, ked -
ves ség, ven dég ba rát ság, köz vet len ség,
őszin te ség, fá rad sá gos mun ka, egy -
há zi as ság, fe le lős ség.

Ami kor a vi dék nek po zi tív tar tal -
mat adunk, ez a tö rek vés nem el ma -
rasz tal ni kí ván ja a szép fő vá ro sunk -
ban élő ked ves evan gé li kus test vé re -
in ket, még ke vés bé Bu da pest vi lág -
szer te is mert ér té ke it. Csu pán a vi -
dék sa já tos sá ga i ra sze ret né rá irá -
nyí ta ni fi gyel mün ket.

A Bib lia éve al kal má ból kö zel fél -
száz gyü le ke zet ben szol gál tam, a
Ma gyar Bib lia tár su lat el nö ke ként re -
for má tus gyü le ke ze tek ben is, több sé -
gé ben azon ban öku me ni kus együtt -
lé te ken. Szin te va la mennyi ta lál ko zá -
som – vi dé ki, vá ro si és fa lu si gyü le -
ke zet ben – azo nos ta pasz ta la to kat ér -
lelt ben nem.

Egy fe lől min de nütt nagy ér dek lő -
dés sel fo gad ták a gyak ran bib li a ki ál -
lí tás sal egy be kö tött al kal mat, ame -
lyen az adott vá ros vagy köz ség la -
kos sá ga fe le ke zet re és vi lág né zet re
va ló te kin tet nél kül kép vi sel tet te
ma gát. Ér zé kel he tő volt a Bib lia
gaz dag üze ne te utá ni vágy. Le het,
hogy a mű vé sze ti ih le tett ség for rá -
sát fe dez ték fel ben ne. Le het, hogy
az Éne kek éne ke je len tett va la ki nek
iro dal mi él ményt. Más kor a Pél da -
be szé dek köny vé nek böl cses sé ge ra -
gad ta meg a ked ves ol va sót. So kak -
nak pe dig az él te tő, élő ige gaz dag -
sá ga fény lett fel.

Más fe lől öröm mel fe dez ték fel
egy mást a kü lön bö ző temp lom ba
já rók a kö zö sen ren de zett ün nep sé -
gen, ün nep ség so ro za ton. Ugyan ak -
kor hoz zá juk csat la koz tak a Bib lia
után nem hit be li szem pon tok alap -
ján ér dek lő dők, és ez a tény jó ízű be -
szél ge té se ket in dí tott el köz tük.

Akik is mer ték a részt ve vő ket – a
he lyi lel ké szek –, öröm mel szá mol -
tak be ar ról, hogy a Bib lia, a köny -
vek köny ve kö zös ta lál ko zá si pon tot
je len tett a kü lön bö ző pár tok hoz
tar to zó, az élet ről más-más né ze te -
ket val ló em be rek számára is. A be -
szél ge té sek ben nyo ma sem volt a
mé di u mok ál tal ger jesz tett vé le -
mény üt köz te té sek nek vagy in du -
lat tal te li szó vál tá sok nak. An nál in -
kább ki ala kult a köl csö nös tisz te let,
tisz ta em ber ség és se gí tő kész ség
utá ni vágy, olyan lég kör, amely ben
min den ki szí ve sen ta lál ko zik a má -
sik kal, és cse ré li ki gon do la ta it ilyen
be szél ge té sek al kal má val. 

Vi dé ken em ber kö zel ben él nek
egy más mel lett szom szé dok, fe let te -
sek és be osz tot tak, ve ze tők és ve ze -
tet tek. Ta lál koz nak a hét köz na pi élet
min den na pos ese mé nyei köz ben,
fod rász nál és az üz let ben, or vo si vá -
ró szo bá ban és a szín ház ban. Bi zony
egy más sze mé be kell néz ni ük. Aki
más ként cse lek szik, az el ve szí ti a
kö zös ség bi zal mát.

A Bib lia éve ab ban se gí tett, hogy a
vi dék össze tar to zá sa, az egy más sze -
mé be né zés erő söd jék. Más szó val így
is mond hat juk: ab ban se gí tett, hogy
a vi dék lel ke új ra él jen, to vább él jen!

g D. Sze bik Im re

A vi dék lel ke

Ked ves Ol va só, em lék szel még ar -
ra, ami kor az is ko lá ban a zöld re fes -
tett táb lá ról a kré tá val fel írt tan -
anya got az óra vé gén szi vaccsal le -
tö röl ted? A táb la üres lett, ho mo -
gén, zöld fe lü let, mint ha még so sem
ír tak vol na rá. Hány szor kí ván tad
már az éle ted ben, hogy bár csak
tel je sen új lap pal, új élet tel in dul hat -
nál el is mét?

Hány szor ha tá roz tad el az év vé -
gén, szil vesz ter kor vagy ta lán új év
haj na lán-reg ge lén, hogy a so ron kö -
vet ke ző esz ten dő ben min dent új -
ból kez desz, tisz tán in dulsz ne ki az
előt ted lé vő út nak? Hány szor in dul -
tál úgy az új év nek, hogy ki bé külsz
ha ra go sa id dal, rend be te szed a hi á -
nyos dol ga i dat, le szoksz a do hány zás -
ról, vég leg el do bod az al ko ho los
üve get, po ha rat, ren de zed kap cso la -
ta i dat csa lá dod dal-szom szé da id dal-
mun ka tár sa id dal-fe let te sed del… és
Is ten nel?

És hány szor si ke rült mind ezt be -
tar ta nod? Saj nos szo mo rú sta tisz ti -
ka, hogy az új évi fo ga dal mak csu pán
csak sza vak, pezs gő má mor ban „ki -
kö pött” mon da tok, me lyek a „fe le dés
és aka rat gyen ge ség ho má lyá ba” vesz -
nek. És csak a vágy ma rad, hogy „mi -
lyen jó len ne, mi lyen jó lett vol na…”
De nem tör tént sem mi, min den ma -

radt a ré gi ben. Mert az em ber ön ma -
gá ban tö ré keny, erőt len és saj nos
sok szor túl büsz ke ah hoz, hogy be -
is mer je hi bá it, gyen ge sé gét, ki szol gál -
ta tott sá gát.

Vissza te kint ve a 2008. esz ten dő -
re mind annyi an meg vizs gál hat juk
éle tün ket. Mi az, amit jól, he lye sen
tet tünk, vagy ép pen mi az, amit
hely te le nül cse le ked tünk meg, ami -
vel nem büsz kél ked he tünk? Vissza -
te kint he tünk sa ját éle tünk re, csa lá -
dunk ra, ro ko ni-ba rá ti tár sa sá gunk -
ra, mun ka he lyünk re, vá ro sunk ra és
így to vább. Mi az, ami ma ra dan dó ér -
ték ként „fe szül éle tünk lo bo gó ján”,
hir det ve, hogy „nem volt hi á ba va ló”,
és mi az, amit hely re kel le ne hoz -
nunk, amit tö röl ni kel le ne éle tünk
táb lá já ról?

Mert mind annyi an hal mo zunk fel
hi bá kat egy év so rán, ki sebb-na -
gyobb hi bá kat, me lye ket nem szük -
sé ges ci pel nünk újabb egy éven (sok -
szor egy éle ten) ke resz tül.

A tisz tá ra tö rölt táb la: Is ten ezt
cse lek szi ér tünk-ve lünk, ha oda me -
gyünk hoz zá, és meg vall juk ne ki hi -
bá in kat, bű ne in ket. Ő tisz tá ra tör li-
mos sa éle tünk bű nös, hi bák kal-pa -
cák kal te li táb lá ját. Is ten Igé jé ben Já -
nos el ső le ve lé nek 1. fe je ze té ben, a 9.
vers ben ezt ol vas hat juk: „Ha meg vall -

juk bű ne in ket, hű és igaz ő: meg bo -
csát ja bű ne in ket, és meg tisz tít min -
ket min den go nosz ság tól.”

Is ten tisz tá ra akar mos ni té ged (és
en gem is), hogy va ló ban új évet
kezd hess. Tisz tá ra akar ja tö röl ni éle -
ted (és az én éle tem) táb lá ját, hogy
fel lé le gez hess az alól a sok te her
alól, ame lyet az el múlt idő szak ban ci -
pel tél a szí ved ben, mely nek sú lya
szik la ként ne he ze dett vál la id ra. Is ten
új kez de tet akar aján dé koz ni ne ked,
ő azt akar ja, hogy rend be jöj je nek a
dol ga id. 

Ta lán az a vá la szod er re: de hát a
mé dia már az új év el ső nap ja i ban
ká osszal, erő szak kal, el len sé ges ke -
dés sel, vér on tás sal és há bo rús fe -
nye ge tés sel van te le! Ez így igaz. De
ezek mind az em ber bű né nek és
kap zsi sá gá nak a kö vet kez mé nyei.
Ám bár mennyi re bal jós la tú is a jö -
vő – a vég ki fej let Is ten ke zé ben
van. A kér dés az, hogy a te éle ted,
ked ves Ol va só, ki nek az irá nyí tá sa
alatt fut to vább. 

Si rán ko zol a múl ton, és ret tegsz a
jö vő től, vagy Pál lal együtt el tu dod
mon da ni: „…egyet te szek: ami mö göt -
tem van, azt el fe lejt ve, ami pe dig
előt tem van, an nak ne ki fe szül ve fu -
tok egye nest a cél fe lé…” (Fil 3,14)?

g Szi vos Lász ló

Ta bu la ra sa

Serfőző Helén teafiltertasakokból készült képe a Betlehemi jászol című városligeti kiállításon
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Ve gyél elő egy üres la pot, majd
szép sor ban vá la szolj az aláb bi kér -
dé sek re ma gad nak, írás ban, de egé -
szen őszin tén! A sa ját, sze mé lyes vá -
la sza id se gí te nek szá mod ra ki raj zol -
ni egy szí nes ké pet ar ról, mit is
sze ret nél el ér ni ez újabb esz ten dő -
ben. Ha el ké szül tél, tedd fél re ma -
gad nak a la pot, zárd el egy bo rí ték -
ba, majd írd rá: „Fel bon tan dó 2009.
jú ni us 30-án.” Az az pon to san az év
fe lénél. Hidd el, meg le pő él mény ben
lesz ré szed, ami kor új ra át ol va sod
majd a so ra i dat.

El kép zel he tő, hogy olyan si ke re ket
érsz el, ame lye ket el kép zel tél ma gad -
nak, de az is meg le het, hogy éle ted
más irányt vesz, mint aho gyan ter -
vez ted. Le het, hogy je len le gi ag go dal -
ma id tel je sen el tűn nek a nyár ra. Le -
het, hogy meg lá tod: egy ne héz nek tű -
nő prob lé ma mi lyen ne vet sé ge sen
egy sze rű mó don ol dó dott meg. És
meg le het az is, hogy akad olyan
prob lé ma, amely nek a meg ol dá sán
fo lya ma to san dol goz nod kell, hogy
idő vel le tudd majd küz de ni. Sőt
még az is meg le het, hogy meg lá tod
a gond vi se lő Is ten mű kö dé sét az
éle ted ben, a so rok kö zött!

Ér de mes ki pró bál ni, időt szán ni
gon do la ta id le írá sá ra, mert egé szen
biz to san meg le pe té se ket hoz nak
majd a sa ját so ra id, és az is bi zo nyos,
hogy a gon do la ta id, ha majd új ra át -
ol va sod őket, se gí te nek éle ted to váb -
bi út ján.

Íme a kér dé sek. Vá la szold meg
őket nyu god tan, hig gad tan, ala po san
át gon dol va:
• Mit sze ret nék el ér ni a ta nu lás te -

rén 2009-ben? Vagy ép pen a mun -
kám te rén, je len le gi hely ze tem ben?
Elé ge dett nek mond ha tom ma -
gam? Vagy is azt te szem ép pen, azt
ta nu lom, azt a mun kát vég zem,
ame lyet tény leg akar tam? Ho gyan
te het ném még job ban? Ha nem ér -
zem jól ma gam a bő röm ben, mi
más ra vágy nék? Hogy tud nék el -
in dul ni egy újabb úton?

• Mi lyen a kap cso la tom a szü le im -
mel? Ho gyan te het ném job bá? 

• Mi lyen a kap cso la tom a test vé rem -
mel/test vé re im mel? Ho gyan tud -
nánk egy mást job ban kí sér ni? Mi -
vel tud nánk szo ro sabb ra fűz ni a
test vé ri vi szonyt? Szü le in ket ho -

gyan tud nánk kö zö sen meg ör -
ven dez tet ni?

• Mi lyen a kap cso la tom más, kö ze -
leb bi és tá vo lab bi ro ko na im mal:
öre gek kel, fel nőt tek kel, fi a ta lok kal,
ki csi gyer me kek kel? Ki az, akit
el ha nya gol tam? Ki re kell na gyobb
fi gyel met for dí ta nom? 

• Mi lyen a kap cso la tom a ba rá ta im -
mal? Ki vel sze ret ném épí te ni, szo -
ro sabb ra fűz ni a jó ba rá ti vi szonyt?
Mit tu dok ten ni a ba rá ta i mért? Ki -
nek van szük sé ge pon to san az én
se gít sé gemre? És va jon ki az, aki -
vel nem jó, ha ba rát ko zom? 

• Kik azok az éle tem ben, akik kel
meg tu dom be szél ni a prob lé má -
i mat? Ki mu ta tom-e há lá mat ne kik,
ami ért az ide jü ket ön zet le nül rám
pa za rol ják? Mit te he tek én őér tük?

• Mi lyen rend sze res ség gel tud nék
va la mit ten ni az egész sé ge mért,
szer ve ze tem jó mű kö dé sé ért? Mit
spor tol nék szí ve sen, és mi ért azt?

• A kül ső mön mit kell vál toz tat -
nom? Sú lyom, ala kom, fri zu rám?
Ho gyan sze ret nék ki néz ni? És mit
tu dok ér te ten ni?

• A ben sőm mel meg va gyok elé ged -
ve? Mi lyen rossz tu laj don sá ga i mon
sze ret nék fa rag ni? Mi lyen jó tu laj -
don sá ga i mat sze ret ném erő sí te ni?

• Ho gyan tu dok pénzt ke res ni, spó -
rol ni, fél re ten ni? Mi re kel le ne
gyűj te nem, ami hasz nos a szá -
mom ra?

• Ho va sze ret nék el utaz ni eb ben az
év ben? Mi ért pont oda, mi  célból
és mi kor?

• A lel ki éle tem te rü le tén hol kel le -
ne va la mit ten nem? Hol hall hat -
nám Is ten igé jét, sze mé lyes üze ne -
tét? Hol is mer ked het nék meg ke -
resz tény, hí vő fi a ta lok kal, fel nőt -
tek kel? Van-e va la mi, ami ért rend -
sze re sen sze ret nék imád koz ni? 

• Mi lyen mot tót vá lasz ta nék ma -
gam nak a 2009. év re? 

g Ba log Esz ter

Mit sze ret nék el ér ni
2009-ben?

Úgy em lék szem, hogy Ab ra ham Lin -
coln mond ta a kö vet ke zőt: „Jobb
csend ben ma rad ni és vál lal ni, hogy
bo lond nak néz nek, mint be szél ni és
sza va ink kal min den két sé get el osz -
lat ni.” A kö vet ke ző pél da be szé dek
meg erő sít he tik e ki je len té sét. 

Ne kri ti zálj el ha mar ko dot tan! Gyak -
ran hall ha tó: „Sen ki sem tö ké le tes”, és
a leg több ször meg sem kell eről tet -
nünk ma gun kat, hogy ész re ve gyük a
má sik em ber tö ké let len sé gét. Van -
nak al kal mak, ami kor az épí tő kri ti ka
se gít het, de sok eset ben pusz tán csak
az in du la tun kat vagy a tü rel met len sé -
gün ket fe jez zük ki ve le. Iga zolt nak lát -
hat juk csa ló dott sá gunk ki fe je zé sét a
sze gé nyes ét ter mi ki szol gá lás lát tán
vagy kol lé gánk át la gon alu li tel je sít mé -
nye mi att. De nem kí nos az, ami kor rá -
jö vünk, hogy „fe le ba rá tunk” sú lyo san
be teg csa lád tag ja mi att van két ség be -
es ve, vagy ne héz anya gi ter hek nyo -
maszt ják? – „Ki gú nyol ja em ber tár sát
az esz te len, az ér tel mes em ber pe dig
hall gat.” (Péld 11,12)

Ne tégy köz hír ré bi zal mas in for -
má ci ó kat! Mi kor még az új ság szer -
kesz tő ség nél dol goz tam, nagy meg -
elé ge dé sem re szol gált, hogy exk lu zív
mó don fér het tem hoz zá bi zo nyos,
fej lesz té sek ről szó ló hí rek hez. Ter mé -
sze te sen eze ket a hí re ket má sok csak
ak kor tud hat ták meg, ha el mond tam

ne kik. Ugyan ez a hely zet az em be ri
nyelv nagy „pes ti sé vel” – a plety ká -
val – kap cso lat ban is. Va la ki bi zal ma -
san el mond ne ked va la mit, kér ve a
tel jes ti tok tar tást. Ké sőbb azon ban
to vább adod, és ezt va ló szí nű leg az -
zal in do ko lod, hogy „ag gódsz”, és fon -
tos nak tar tot tad „meg osz ta ni” va la -
ki vel. Ha meg bíz ha tó akarsz len ni, az
em be rek nek tud ni uk kell ró lad, hogy
a ve led meg osz tott in for má ció nem
fog a hol na pi új sá gok cím lap ján
meg je len ni. – „A rá gal ma zó min dent
ki be szél, amer re csak jár, a meg bíz -
ha tó em ber meg tart ja, amit hal lott.”
(Péld 11,13; a Szent Ist ván Tár su lat
for dí tá sa)

Ta nulj meg pro fi tál ni a he lyes fo -
gal ma zás ból! Mint a jól vég zett mun -
ka, a he lyes be széd is jól jö ve del mez -
het. Em lék szem egy ná lam jó val
éret tebb hí vő em ber re, aki a szűk sza -
vú sá gá ról volt is mert. Nem be szélt
so kat, de ahány szor meg szó lalt, min -
den ki tud ta, hogy ér de mes oda fi gyel -
ni a mon dan dó já ra. – „Amit mond az
em ber, an nak a gyü möl csé ből la kik
jól, és amit tesz az em ber, azt fi ze tik
ne ki vissza.” (Péld 12,14)

Sza va id gyó gyí tó ak le gye nek, ne
pe dig bán tó ak! Bá to rí tó sza vak, egy
őszin te di csé ret, a rész vét ki fe je zé se
vagy az el is me rés – mind-mind szár -
nya kat ad hat nak a má sik em ber lel -

ké nek. Mi kor ezek szív ből jön nek, ak -
kor sza va ink, mint a na gyon áhí tott
gyógy ír, meg könnyeb bü lést hoz hat -
nak a gyöt rel mek ide jén.

A meg gon do lat la nul ki mon dott
sza vak kal pon to san en nek az el len -
ke ző jét ér het jük el. Ezek fáj dal mat és
sé rü lést okoz hat nak, ame lyek gyó -
gyu lá sá hoz évek szük sé ge sek – vagy
né ha egy tel jes élet. A pil la nat he vé -
ben sza va ink az ér zel me in ket köz ve -
tít he tik, de az ér zé sek gyor san meg -
vál toz nak. Kell-e majd ezek nek a
bán tó sza vak nak a vissz hang ját hall -
gat nod? – „Van, aki nek a fe cse gé se
olyan, mint a tőr dö fés, a böl csek
nyel ve pe dig gyó gyít.” (Péld 12,18)

Sza va id ha tás ta la nít hat ják a rob -
ba nás ve szé lyes hely ze te ket. Mi kor in -
du lat ba jö vünk, né ha a ki mon dott
sza va ink alap ján meg ha tá roz hat juk
a vár ha tó kö vet kez ményt. Ha el ha -
mar ko dot tan és éle sen vá la szo lunk,
ak kor a má sik sze mély könnyen vál -
hat még el len sé ge seb bé. Ha azon ban
oda fi gye lés sel és alá zat tal vá la szo -
lunk, ak kor a ha rag tü ze – mi vel
nincs olaj, amely táp lál ja – ki alud hat.
– „A sze líd fe le let csil la pít ja a ha ra -
got, a sér tő szó fel kor bá csol ja az in -
du la tot.” (Péld 15,1; a Szent Ist ván Tár -
su lat for dí tá sa)

g Ro bert J. Ta masy 
(For rás: Mon day Man na)

Mennyi re sze líd a nyel ved?

Mit ér az em ber, ha ma gyar? Mit ér
Ma gyar or szá gon, itt és most, mit ér
Du na szer da he lyen, Sza bad kán vagy
a Szé kely föl dön? Ki ad rá vá laszt? A
min den ko ri po li ti kai elit ha tá ron in -
nen és túl, vagy mi mond juk és mu -
tat juk meg, mit érünk? Nem kell
mást ten nünk, mint ér té ket fel mu tat -
nunk. De tisz tá ban va gyunk-e az
ér ték fo gal má val? Eb ben a mai ér ték -
vesz tett vi lág ban mi az iga zi ér ték?

Ér ték len ne a ta nu lás, a szor ga lom,
a dip lo ma? De hi szen alig le het be -
lő le meg él ni! Ér ték a tisz tes ség, ami -
kor a ha zu gok, becs te le nek kor rupt
vi lá gá ban élünk? Le gyen be csü le tes
a kis em ber, ami kor or szá gá nak ve ze -
tői a sze me lát tá ra tün te tik el – nem
tud ni, ho vá – a nem zet va gyo nát, és
te szik tönk re gát lás ta la nul gye re ke -
ink jö vő jét? Ilye nek ők. De mi lye nek
va gyunk mi?

A ki sza va zós, be sza va zós, be te le -
fo ná lós, ben nün ket – a né ző ket – hü -
lyé nek né ző mű so rok emelt dí jas
SMS-ére, te le fon já ra lel ke sen fi ze -

tünk, de szó nél kül fél re né zünk haj -
lék ta lan, sze ren csét len sor sú em -
ber tár sa in kat lát va, nem nyúj tunk se -
gí tő ke zet rá szo ru ló, fo gya té kos em -
ber tár sa ink nak sem, és gon dol ko dás
nél kül meg ta gad juk ha tá ron kí vü li
test vé re in ket.

Plety ka la pok ban lel ke sen ol vas suk
– nem ke ve set fi zet ve ér tük –, hogy
me lyik hí res szí nész nő há nya dik
gyer me két vár ja, de mi nem aka runk
má so dik, har ma dik gyer me ket vál lal -
ni, mert sok ba ke rül a fel ne ve lé se, és
eset leg le kel le ne mon da nunk a már -
ká sabb au tó ról, di va to sabb ru hák ról,
mo bil ról, plaz ma té vé ről, ten ger par -
ti nya ra lás ról! El vég re ezek az ér té kek,
a má sok ál tal lát ha tó, iri gyelt tár gyak,
stá tus szim bó lu mok! Ki iri gyel ma -
nap ság azért va la kit, mert há rom
vagy még több gyer me ke van? Fes tett
ha jú, ci ga ret tá zó nő pa nasz ko dik,
hogy nem jut a gye re ke i nek elég
étel, nincs pénz tan sze rek re. Csak
nem haj fes ték re és ci ga ret tá ra megy
el a pénz? 

Ho va ju tot tunk?! Mi fé le kór pusz -
tít a lé lek ben, az em be ri tu dat ban?
Hol a hi tünk, amely se gít el iga zod ni
a zűr za var ban, amely meg mu tat ja, mi
he lyes, és mi nem, amely sze mét re
dob ja az ér ték te lent, és ra gyo gó vá te -
szi az iga zat, a kö ve ten dőt? Vagy már
itt is za var tá madt? Hi tünk kö ve té se,
az Is ten imá dá sa he lyett a mé di á ból
ránk erő sza kolt, is te ní tett sztá rok
után me gyünk? 

Itt és most meg kell áll ni, mert
nagy a baj! Ve lünk is! Meg kell áll ni
eb ben az ész nél kü li ro ha nás ban,
kap ko dás ban! Le ül ni és nyu god tan
vé gig gon dol ni, ne künk mi az ér ték.

Ha erőt ad a hi tünk, ha a csa lá -
dunk ra gon dol va el ér zé ke nyü lünk,
ha a kér de ző nek tü rel me sen vá la -
szo lunk, ha si mo ga tást adunk a
gyer mek nek, jó szót, ked ves sé get az
öreg nek, se gí tő ke zet a rá szo ru ló nak
és test vé ri öle lést ha tá ron tú li test -
vé re ink nek, ak kor meg ta lál tuk a
vá laszt.

g Czi bur Lász ló né

Ér té ke ink
SZÓSZÓRÓ

Nem malackodtak – ünnepeltek. „Sze ren cse va dá szat” zár ta de cem ber 30-án a Fő vá ro si Ön kor mány zat Ér tel mi
Fo gya té ko sok Ott ho na (Tor das) fenn ál lá sá nak öt ve ne dik év for du ló ja al kal má ból ren de zett ju bi le u mi ün nep ség so -
ro za tot. Az ott hon la kói és gon do zó ik já té kos fel ada to kat kap tak a fa lu ban. Elő ször egy kis ma la cot kel lett fel mas -
niz ni, majd cu mis üveg ből meg etet ni, az tán az utol só ál lo más he lyen föl öl töz tet ni és új ból meg etet ni. A fo tó jól szem -
lél te ti az ott hon la kó i nak és a dol go zók nak az örö mét. Az ese mény tű zi já ték kal zá rult.

g Bot ta Dé nes fel vé te le
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Rend szer vál to zás
Mi nél hosszabb ide ig élt va la ki a má so dik vi lág há bo rút rö vid del kö ve tő négy
év ti ze des dik ta tú rá ban, an nál na gyobb él mény volt szá má ra a tár sa dal mi-
po li ti kai, jo gi, gaz da sá gi rend szer vál to zás. Nem ze dé kem ér zé keny is er re,
őszin tén be vall juk, nem hit tük vol na, hogy még a mi éle tünk ben be kö vet -
ke zik a cso da. 

An nál in kább ir ri tá ló, ami kor – tár sa da lom ban és egy ház ban – el hang zik,
hogy még nem tör tént meg a rend szer vál to zás. El le het ne in téz ni ezt né hai An -
tall Jó zsef mi nisz ter el nök ked venc mi nő sí té sé vel: „sza már ság”, de ez nem old -
ja meg a gon dot. Hi á ba a jog ál lam, a de mok ra ti kus in téz mény rend szer, a több -
pár ti par la ment…, akik nek nem tet szik va la mi a je len le gi ha zá ban – már pe -
dig egy sza bad or szág egyik sa ját sá ga, hogy meg osz la nak a vé le mé nyek –, ha -
mar meg fo gal maz zák a di ag nó zist: itt még nem volt rend szer vál to zás. 

Per sze nem annyi ra bo nyo lult ügy ez. Egy sze rű po li ti ka. A dik ta tú ra bal -
ol da li ként azo no sí tot ta ma gát, a de mok rá ci á ban több ször is bal ol da li párt
ka pott több sé get. Aki nek nem tet szik egy kor mány in téz ke dés, ha mar kész
a kri ti ká val: itt még nem volt rend szer vál to zás.

Azt azon ban nem hit tem vol na, hogy ez a pri mi tív po li ti kai gon dol ko dás
egy igen szép egy há zi ese mé nyen is han got kap hat. Az Or dass La jos-díj át -
adá sa kor – Ter ray Lász ló ré sze sült az el is me rés ben no vem ber 28-án – dr.
Fa bi ny Ti bor lau dá ci ó já ban kö zép pon ti he lyet ka pott ez a gon do lat (ol vas -
ha tó az Evan gé li kus Élet 2008. de cem ber 14-i szá má nak 7. ol da lán). Na gyon
örül tem Gáncs Pé ter püs pök sze líd refle xi ó já nak a lap ez évi el ső szá má ban
(ja nu ár 4., 3. ol dal); je len írás ez zel pár hu za mo san ké szült el. 

Ki zá ran dó min den fél re ér tést, rög tön le szö ge zem, hogy a leg hal vá nyabb
ké tely sem me rül het fel Ter ray Lász ló lel kész test vé rünk ki tün te té se kap csán.
Ak kor sem, ha nyil ván nem csak ne kem ju tott eszem be, hogy ta lán kap hat -
ta vol na egy ide jű leg posz tu musz Szép fa lu si Ist ván is az el is me rést. Ak kor sem,
ha sa já tos ér de kes ség ként Ter ray fő ként Or das La jos sal kap cso la tos mun -
kás sá gá ért ré sze sült az el is me rés ben. Ő 1946-ban tá vo zott kül föld re, és élt
Nor vé gi á ban szép szol gá ló éle tet, Or dass 1948-ban dön tött úgy, hogy nem
él a tá vo zás fel kí nált le he tő sé gé vel, és a bör tönt is vál lal va – itt hon ma rad. 

Sze rény még a tör té nel mi táv lat, bo nyo lult kort hagy tunk ma gunk mö gött,
de egy sze rű en a jó íz lés okán sem kel le ne a lau dá ci ó ba po li ti kát ke ver ni.

Szel le mes akart len ni a lau dá tor, ami kor a be ve ze tő ben a té koz ló fiú pél -
dá za tát meg for dít va al kal maz ta. Nem a lel kész tért vissza egy há zá hoz, ha -
nem a Ma gyar or szá gi Evangélikus Egy ház tért meg fi á hoz. Ez a leg ud va ri -
a sab ban fo gal maz va is ka pi tá lis té ve dés, ab szurd arány té vesz tés. Nincs is ked -
vem ezt vi tat ni. (E sze rint a ma gyar lel ké szek nek 1948 után va la hol a vi lág -
ban kel lett vol na szol gál ni uk.)

Azt hi szem, egy há zunk vi szony lag jól ol dot ta meg a va la mennyi re ké nyes
fel ada tot, az itt hon ma rad tak meg be csü lé sét és a Kül föl dön Élő Ma gyar Evan -
gé li kus Lel ké szek Mun ka kö zös sé ge (KÉ MELM) el is me ré sét, a szol gá la tuk irán -
ti tisz te le tet. Ezt tük röz te Ter ray Lász ló ki tün te té se is. De ennyi re nem sza -
bad el vet ni a suly kot. Ez a má sik ol da lon ugyan az, mint a jog gal bí rált ko ráb -
bi hi va ta los ál lás pont, „a kül föl di ek ne mond ják meg ne künk, hogy mi a he -
lyes”. Az egy ház nem le het sem a bal ol da li, sem a jobb ol da li po li ti ka esz kö ze. 

És ak kor a rend szer vál to zás ról, amely dr. Fa bi ny Ti bor sze rint most va -
ló sult meg. Te kint sünk el at tól, hogy ki min den kit sér tett meg la zán, ma rad -
junk a té nyek nél. 

Vé le mé nyem sze rint egy há zunk ban a rend szer vál to zás Fa sang Ár pád nak
Kál dy Zol tán püs pök höz, majd Mik lós Im ré hez, az egy ko ri Ál la mi Egy ház ügyi
Hi va tal el nö ké hez írt le ve lé vel vet te kez de tét. Foly ta tó dott Dó ka Zol tán nyílt
le ve lé vel, sze re pet ját szott ben ne a Lu the rá nus Vi lág szö vet ség (LVSZ) 1984.
évi bu da pes ti vi lág gyű lé se, majd a Test vé ri Szó moz ga lom és irat. Ki ma gas ló
ese mény volt a fo lya mat ban 1987. ok tó ber 24-én Har ma ti Bé lá nak és e so rok
író já nak a be ik ta tá sa a Dé li Egy ház ke rü let püs pö ki, il let ve fel ügye lői tisz té be.
Fon tos volt a fa so ri gim ná zi um új ra in du lá sa 1989. szep tem ber 2-án és az eb -
ben az év ben meg ren de zett fó ru mok.

A rend szer vál to zást min den te kin tet ben az 1991–97 kö zöt ti zsi nat ön töt -
te for má ba. Mind azok tól, akik eze ket a nagy sze rű ese mé nye ket át él ték, át -
él tük, nem ve he tő el az él mény sem mi lyen po li ti zá ló po én nal. 

Min dig úgy vél tük – a rend szer vál to zás egy ház kor mány zá sa –, hogy egy -
ide jű leg kell az egy há zi élet ben a vál lal ha tó, vál la lan dó kon ti nu i tást és a ce -
zú rát, a múlt tól va ló el ha tá ro ló dást ér vény re jut tat ni, kép vi sel ni. 

Nagy ra be csü löm dr. Fa bi ny Ti bort úgy is, mint az an gol nyelv és iro da -
lom pro fesszo rát, úgy is, mint vi lá gi teo ló gust. Nem volt szán dé kom ban bán -
ta ni őt, egy sze rű en ne he zen ta lá lok ma gya rá za tot a rend szer vál to zás sal kap -
cso la tos ki je len té sé re. Fel sem té te le zem, hogy za var ja a tu dat, a dik ta tú rá -
ban is min den esélyt meg ka pott ké pes sé gei ka ma toz ta tá sá ra. 

Ugyan ak kor tar toz tam ez zel az ál lás fog la lás sal Or dass La jos nak is, a nem -
rég el tá vo zott Ben czúr Lász ló nak is, ma gunk nak is, akik nek az egy há zi rend -
szer vál to zás fo lya ma tát kel lett me ne dzsel nünk; és kü lö nö sen an nak a sok száz
lel kész nek, gyü le ke ze ti mun ka társ nak, a gyü le ke ze tek né pé nek, akik a dik -
ta tú rá ban is hű ek ma rad tak.

g Frenkl Ró bert

b Gáncs Pé ter püs pök, a Dé li Egy -
ház ke rü let lel ké szi ve ze tő je jó -
nak lát ta, hogy a 2009 új évé től
im már szí nes nyom da tech ni ká -
val elő ál lí tott Evan gé li kus Élet
Ég tá jo ló ro va tá ban a lap szín gaz -
dag sá gát és a víz ke reszt fé nyét –
a tő le meg szo kott szel le mes ség -
gel – szem be ál lít sa az én úgy -
mond „szín te len”, az az „fe ke te-
fe hér lá tá sú” lau dá ci óm mal,
ame lyet az Or dass La jos-díj jal
ki tün te tett dr. Ter ray Lász ló kö -
szön té se ként A té koz ló egy ház
meg té ré se cí men mond tam el. 

Ter mé sze tes nek tar tom, hogy egy há -
zunk kö zel múlt já ról és je le né ről kü -
lön fé le vé le mé nyek for má lód nak, s
hogy egy kí vül ről és be lül ről is szí nes
egy há zi lap he lyet ad azok őszin te és
test vé ri üt köz te té sé nek. A me ta fo rák
sze re pe a nyelv ben, hogy új sze rű sé -
gük kel meg hök kent se nek, gon dol ko -
dás ra kész tes se nek, s ha kell, jó ér te -
lem ben vé ve pro vo kál ja nak. A ma -
gam ré szé ről örü lök, hogy a nyelv ké -
pi ere je Pé ter püs pö künk ese té ben el -
ér te a kí vánt ha tást. Jegy ze té re adott
vá la szo mat há rom kér dés kör be cso -
por to sí tot tam.

Nem té ko zolt?
Püs pök úr tény leg úgy gon dol ja,
hogy „nem té ko zolt” a Ma gyar or szá -
gi Evan gé li kus Egy ház 1958–1987,
va la mint 1987–2006 kö zött? Va ló ban
úgy gon dol ja, hogy he lyü kön vol tak
az ér té kek, ami kor pél dá ul 1958 jú ni -
u sá ban Or dass La jos püs pö köt – ál -
la mi be avat ko zás ra – im már má sod -
szor is fél re ál lí tot ták, és éle te utol só
két év ti ze dé re el hall ga tás ra ítél ték?
Vagy ami kor 1958-ban az Evan gé li kus
Teo ló gi ai Aka dé mia leg ki vá lóbb pro -
fesszo ra it – dr. Wiczi án De zsőt, dr.
Kar ner Ká rolyt, dr. Só lyom Je nőt – el -
tá vo lí tot ták (lásd a Ke resz tyén Igaz -
ság 2008. őszi szá mát), avagy ami kor
leg ki vá lóbb bu da pes ti lel ké sze in ket
– Scholz Lász lót, Bot ta Ist vánt, Ken -
deh Györ gyöt, Dan ha user Lász lót –
el moz dí tot ták lel ké szi ál lá suk ból, és
tu dós lel ké sze ink – dr. Schu lek Ti bor,
Bot ta Ist ván – csak vi lá gi tu do má -
nyos fó ru mok véd nök sé ge alatt tud -
tak pub li kál ni? 

Püs pök úr tény leg úgy gon dol ja,
hogy „nem té ko zolt” a Ma gyar or szá -
gi Evan gé li kus Egy ház, ami kor az
egy szó la mú „dia kó ni ai teo ló gia” el -
ső kül föl di kri ti ku sa it – Vaj ta Vil -
most, Ter ray Lász lót, Gé mes Ist vánt
– 1983-ban or szág-vi lág előtt han go -
san ki kö zö sí tet te? 

Tény leg úgy gon dol ja, hogy „nem
té ko zolt” egy há zunk, ami kor a rend -
szer vál to zás után szá mos, a lu the ri
teo ló gi á hoz hű sé ges és er köl csi leg hi -
te les lel ké szét, teo ló gu sát kép te len
volt in teg rál ni, s ez ál tal egy há zunk
tes té ben – ha nem is sza ka dás, de –
„ben ső ha sa dás” ke let ke zett? 

Tény leg úgy gon dol ja, hogy „nem
té ko zolt” egy há zunk, ami kor még
Or dass La jos szü le té sé nek szá za dik
év for du ló ján (2001-ben) is „két” ün -
nep lés tör tént: egy há zunk két püs pö -
ke a „hi va ta los” ün ne pen szol gált, a
har ma dik pe dig az Or dass La jos Ba -
rá ti Kör ün ne pé lyén? 

Meg tér het-e az egy ház?
A kér dés fel ve té se kor eszem be jut a
ne ves prince to ni misszio ló gus pro -
fesszor, Dur rell L. Gu der The Con ti -
nu ing Con vers ion of the Church (Az
egy ház fo lya ma tos meg té ré se) cí -
mű köny ve (Wil li am B. Eerd mans,

2000). A szer ző vel együtt én is úgy
lá tom, tév úton já runk, ha a té koz ló
fiú pél dá za tát csak in di vi du a lisz ti ku -
san ér tel mez zük. A Szent írás egé sze,
be le ért ve az Ó- és az Új szö vet sé get is,
Is ten né pé nek, az ő egy há zá nak a tör -
té ne te.

Re for má to runk óta so kan szól -
tak ar ról, hogy Is ten né pe, az ő egy -
há za, az ő tes te va la mi lyen kül ső erő
fog sá gá ba ke rül het. Mind ez nem a
ked ve zőt len kül ső kö rül mé nyek kel,
ha nem el ső sor ban a hit be li gyen ge -
ség gel ma gya ráz ha tó, amely nem
tud meg áll ni a meg pró bál ta tá sok
ide jén. Pál apos tol ezt bűn nek, Jé zus
pél dá za ta „té koz lás nak” ne ve zi. 

A té koz lás az egye nes, Is ten től
ki je lölt út tól va ló el té rés, a „le té rés”,
a „fél re lé pés” egyik je le. Ami kor az
egy ház ha jó ja olyan kor má nyo sok ke -
zé be ke rül, akik rossz irány ba na vi -
gál ják ezt a ha jót.

Azt so ha sem vi tat tam, hogy a ha -
jón lé vő mat ró zok, az egy ház szol gái
mind azon ál tal hű sé ge sen vé gez ték és
vég zik fel ada tu kat. Én is ép pen ezt
emel tem ki a lau dá ci óm ban, ami kor
Lu ther alap ján a va ló di egy ház ról
mint rej tett va ló ság ról (ecc le sia abs -
con di ta) szól tam, s meg győ ző dé -
sem, hogy Ter ray Lász ló vá la sza is rá -
juk, nem pedig az egy ko ri kor má nyo -
sok ra vo nat ko zott. 

Saj ná lom, hogy Gáncs Pé ter meg -
pró bál ta szem be ál lí ta ni az én – úgy -
mond – „lel kes he vü le tű” mon da ta -
i mat „La ci bá csi” „hi he tet len sze -
rény sé get és mély böl cses sé get su -
gár zó” vá la szá val. El is me rem, hogy
be szé dem fél re ért he tő mon da ta, ha
va la ki azt úgy ér tel mez te, hogy az
egy ház „Ter ray Lász ló hoz tér meg”.
Ter mé sze te sen az egy ház csak Is ten -
hez tér het meg a bűn bá nat ál tal, de
az Is ten hez meg té rő egy ház igen is
„vissza tér het” az egy kor ve ze tői ál -
tal ki kö zö sí tett – mint Zay Lász ló
egy ko ri cik ké ben ol vas tam –, 1984
kör nyé kén „ter ror i nak” is gú nyolt
Ter ray Lász ló hoz. A té koz ló fiú is az
Is ten hez tér meg a lel ki is me re té ben,
s utá na megy vissza az atyai ház hoz,
s a föl di atya nem fel tét le nül azo nos
Is ten nel.

A meg té rés, a „me ta no ia”, tud juk,
„irány vál tást” je lent. Ami kor – amint
2001-ben is ír tam – a va ló di ér té kek
a he lyük re ke rül nek, ak kor az egy -
ház ban is meg tör té nik a „rend szer -
vál to zás”. Ilyen kor az egy ház ha jó ja
a hosszú év ti ze de ken át „rossz irány -
ba” na vi gá ló kor má nyo sok ke zé ből
olya nok ke zé be ke rül, akik azt is mét
„jó irány ba” ké pe sek vissza for dí ta ni,
min den lát szat és ne héz ség el le né re.
Egy há zunk nagy hi bá ja, hogy több -
nyi re még min dig szub jek tí ven, ant -
ro po cent ri ku san s nem teo cent ri ku -
san, az az teo ló gu si mó don gon dol -
ko dunk. Ment jük a ré gi e ket, hogy
vol tak ne kik jó em be ri tu laj don sá ga -
ik is (per sze, hogy vol tak), s kár hoz -
tat juk a je len ve ze tő it, hogy ne kik is
van nak ám rossz em be ri tu laj don sá -
ga ik (per sze, hogy van nak). Ám de
nem ez a lé nyeg! Az egy ház kor -
mány zás nak teo ló gi á ja van; a kor -
mány zás mér cé je a teo ló gia, mint
aho gyan a teo ló gia mér cé je a Szent -
írás, Is ten írott igé je. Ne prag ma ti -
kus, hu ma nisz ti kus, ha nem va ló -
ban teo cent ri kus mér té kek ve zé rel -
je nek ben nün ket!

Nem rej tem vé ka alá azt a vé le mé -
nye met, hogy a je len le gi egy ház ve ze -
tés szol gá la tá val egy há zunk ban új
kor szak, az az rend szer vál to zás kez -
dő dött. Ez ter mé sze te sen egy tisz tu -
lá si fo lya mat, s va ló ban nem csu pán
egy pil la nat, de egy-egy pil la nat nak

jel zés ér té ke is le het a fo lya mat ról! Az
el ső ilyen jel zés ér té kű pil la nat – szá -
mom ra, amint ezt az Or dass La jos -
ról szó ló an gol nyel vű köny vem ben
is ír tam – 2008. au gusz tus 17-e volt,
ami kor Or dass La jos püs pök ha lá lá -
nak har min ca dik év for du ló ján együtt
ko szo rú zott az or szá gos egy ház el -
nök sé ge, a Dé li Egy ház ke rü let püs -
pö ke és az Or dass La jos Ba rá ti Kör.
A lát szat ra sze rény far kas ré ti ese -
mény nek üze net ér té kű, mé lyen szán -
tó szim bo li ká ja volt. E fo lya mat ban
ugyan ilyen „rend szer vál tó” pil la nat
vil lan ha tott fel so kunk szá má ra 2008.
no vem ber 28-án is, Ter ray Lász ló ki -
tün te té sé nek órá já ban. Mind össze ezt
akar tam mon da ni, en nél sem töb bet,
sem ke ve seb bet.

Be szél he tünk-e
„Ká dár/Kál dy-kor szak ról”?
Hasz nál ha tó-e ez a meg je lö lés egy -
ház tör té ne ti ka te gó ri a ként? Hely hi -
á nyá ban ez zel a kér dés sel már csak
rö vi den fog lal koz ha tok, bár több
mint két év ti zed el múl tá val azt hi -
szem – így szok ták mon da ni –, „van
már olyan tör té ne ti táv lat”, mi sze rint
egy há zunk ban igen is volt egy „K. und
K.” kor szak, ame lyik – egy ház tör té -
ne ti pe ri ó dus ról lé vén szó – nem csak
tör té nel mi, ha nem fő leg teo ló gi ai
szem pont ból értelmezhető. 

A té nyek ma gu kért be szél nek: Ká -
dár Já nos „bő há rom év ti ze de” 1956.
no vem ber 4-től ha lá lá ig, 1989. jú li us
6-ig fém je lez te (for má li san 1988-ig)
az 1956-os for ra da lom és sza bad ság -
harc el tip rá sát kö ve tő – Moszk va ál -
tal irá nyí tott – ma gyar or szá gi bel po -
li ti kát. Kál dy Zol tán „szűk há rom év -
ti ze de” 1958. no vem ber 4-től (el ső
szá mú ve ze tő ként 1967-től) ha lá lá ig,
1987. má jus 17-ig (de fac to 1985 de -
cem be ré ig) tar tott. 

Egy má sik cik kem ben le ír tam,
hogy Kál dy Zol tán püs pö ki szol gá la -
tá nak meg íté lé se össze tett fel adat.
Ezért ma gam is nyi tot tan vá rom,
hogy Ko rá nyi And rás meg ír ja, meg -
véd je, majd meg je len tes se az egy elő -
re még csak ké szü lő ha bi li tá ci ós dol -
go za tát. 

A Kál dy Zol tán ne vé vel jelölt kor -
szak ban egy há zunk ra ta gad ha tat la -
nul a „Ká dár-kor szak ba ágya zott”
egy ház po li ti ka volt jel lem ző. Va ló
igaz, hogy a tör té ne lem igen csak
kor lá tolt „moz gás te ré ben” Ká dár -
nak és Kál dy nak is vol tak olyan cse -
le ke de tei, ame lyek egy idő re nép sze -
rű vé tet ték őket. Ez zel is ma gya ráz -
ha tó, hogy a Ká dár-kor szak „biz -
ton sá gát”, „ki szá mít ha tó sá gát” a mai
vad ka pi ta liz mus ban né me lyek vissza -
sír ják, és Kál dy Zol tán püs pök sé gé -
re egy ko ri ta nács adói és ki emelt jei
„szí ne seb ben” em lé kez nek, mint a
kor szak szen ve dő lel ké szei. 

Gáncs Pé ter nek ab ban iga za van,
hogy az egy ház ta gad ha tat la nul élt e
meg nyo mo rí tott kor szak ban is, de
mind ez nem az egy ko ri egy ház kor -
mány zó nak, ha nem Is ten Szent lel ké -
nek az „ér de me”. Azt is kész sé ge sen
el is me rem, hogy a tör té ne lem (mai)
íté lő szé ké nél Is ten íté le te az erő -
sebb, mert ő fe lül ír ja min den tör té -
nel mi kor (sa e cu lum) em be ri íté le tét.
Mert ak kor majd tény leg fá tyol nél -
kül, szín ről szín re, te hát nem csak em -
be ri leg „ki szí nez ve”, ha nem is te ni
szí ne ket lát ván, va ló já ban szí ne sen
lát ha tunk! 

Az új év ele jén, víz ke reszt fényt su -
gár zó ün ne pén én is őszin tén kí vá -
nom, hogy kül se jé ben meg újult he ti -
la punk ben ső leg is er re a vég ső, va ló -
di szín lá tás ra ké szít sen fel ben nün ket!

g Fa bi ny Ti bor

Szín ről szín re
„Vá lasz kér dé sek” Pé ter püs pö künk jegy ze té hez

Egy há zi pub li cisz ti ka – kö tet ben

Fa bi ny Ti bor iro da lom tör té nész, a Ká ro li Gás -
pár Re for má tus Egye tem és az Eper je si Egye tem
pro fesszo ra öt té ma kör ben gyűj töt te össze az
Evan gé li kus Élet ben, a Vi gi li á ban és az er dé lyi
Kis Tü kör ben meg je lent írá sa it.

A könyv kap ha tó Bu da pes ten a Lu ther Ki adó
köny ves bolt já ban (Bu da pest VI II., Ül lői út 24.),
a De ák té ri Hu szár Gál köny ves bolt ban, il let ve
meg ren del he tő a ki adó nál: Her me ne u ti kai Ku -
ta tó köz pont, 1088 Bu da pest, Re vicz ky u. 4/a; tel.:
1/483-2935; e-mail: her me ne u ti ka.btk@kre.hu.

Fa bi ny Ti bor: Hí vő meg ér tés – Vá lo ga tott egy há zi pub li cisz ti ka. 
Her me ne u ti kai Ku ta tó köz pont, Bu da pest, 2008. Ára 1500 fo rint.
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id. Zászkaliczky Pál; Cinkota, XVI., Batthyány I. u. de. fél 11. Blatniczky János; Mátyásföld,
XVI., Prodám u. 24. de. 9. Blatniczky János; Rákoshegy, XVII., Tessedik tér de. 9. Eszlényi
Ákos; Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út 111. de. 10. Eszlényi Ákos; Rákoscsaba, XVII., Péceli
út 146. de. 9. Nagyné Szeker Éva; Rákosliget, XVII., Gózon Gy. u. de. 11. Nagyné Szeker Éva;
Pestszentlőrinc, XVIII., Kossuth tér 3. de. 10. Győri Gábor; Pestszentimre, XVIII., Rákóczi
út 83. (református templom) de. 8. Győri Gábor; Kispest, XIX., Templom tér 1. de. 10. Széll
Bulcsú; XIX., Hungária út 37. de. 8. Széll Bulcsú; Pesterzsébet, XX., Ady E. u. 89. de. 10.
(családi) Győri János Sámuel; Csepel, XXI., Deák tér de. fél 11. Zólyomi Mátyás; Budafok,
XXII., Játék u. 16. de. 10. Solymár Gábor; Budaörs, Szabadság út 75. de. 10. Endreffy Géza;
Pilisvörösvár (református templom) du. 2. Összeállította: Boda Zsuzsa
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krónika

A Ba jor or szá gi Evan gé li kus Egy ház
ko ráb bi tar to má nyi püs pö két gyá -
szol ja. Hosszú be teg ség után, het ven -
hét éves ko rá ban de cem ber 18-án el -
hunyt D. Her mann von Lo e we nich.
1994-től öt éven ke resz tül ő volt a ba -
jor pro tes tán sok fő rep re zen tán sa.

D. Her mann von Lo e we nich egy -
há zi kö rök ben hí res csa lád ból szár -
ma zott, édes ap ja tá bo ri lel kész ként
halt meg Sztá lin grád ban. Nagy -
báty já nak, D. dr. Walt her von Lo e -
we nich köz is mert egy ház tör té nész -
nek kö szön het te, hogy a lel ké szi pá -
lyá ra lé pett.

Har minc hat éve sen ala pí tó tár sa
volt a prog resszív Evan gé li kus Újí tás
Mun ka kö ré nek, amely az egy há zon
be lü li több de mok rá ci á ért és új is ten -
tisz te le ti for má kért fe lelt. Püs pök ként
töb bek kö zött a nők egyen ran gú sá gát
vet te fel az egy há zi tör vény könyv be,
és ki tö röl te az úgy ne ve zett vé tó pa rag -
ra fust, mely sze rint ré gi hely be li lel -
ké szek el uta sít hat ták lel kész nők szol -
gá la tát gyü le ke ze tük ben. „Ba jor or szá -
gi tu laj don kép pe ni op po zí ci ó nak”
hív ták a püs pö köt, ami kor fel emel te
hang ját a me ne dék jo gi vi tá ban a hát -
rá nyos hely ze tű e kért.

Az 1992 óta fenn ál ló ba jor–ma -
gyar egy há zi test vér kap cso lat ban
je len tős részt vál lalt, több ször is
járt Ma gyar or szá gon. 1995-ben a
re gens bur gi zsi na ton alá ír ta D. dr.

Har ma ti Bé la püs pök tár sá val a to -
váb bi öt év re szó ló test vér kap cso la -
ti szer ző dést.

Dr. Jo han nes Fried rich je len le gi
tar to má nyi püs pök olyan em ber -
ként mél tat ta előd jét, aki pá lya fu tá -
sa so rán min dig az egész egy há zért
érez te ma gát fe le lős nek, és aki sok
szük sé ges re for mot ve ze tett be.
Fried rich a pá lyá ján há rom szor is kö -
vet te Lo e we nic het: mint egye te mi lel -
kész, mint nürn ber gi es pe res és vé -
gül mint tar to má nyi püs pök. „Min -
den egyes al ka lom mal nagy jó in du -
lat tal tá mo ga tott. Ezért szív ből há lás
va gyok” – mond ja a püs pök.

A gyász is ten tisz te let ja nu ár 13-
án dél után 14 óra kor a nürn ber gi St.
Lo renz-temp lom ban zaj lik majd.

g Hol ger Man ke

Egy ház újí tó, mar káns
hang volt

El hunyt D. Her mann von Lo e we nich
ko ráb bi ba jor püs pök

Nem tech ni kai bra vúr ról van szó.
Nem is a min den áron va ló újí tás
moz gat ta a szer ve ző ket, ha nem egy -
sze rű en él ni akar tak a ko runk ad ta le -
he tő sé gek egyi ké vel. Más részt rá mu -
tat ni ar ra, hogy a ke resz tény gyü le -
ke ze tek nek sem kell ide gen ked ni ük
azok tól az esz kö zök től, ame lyek kel a
tá vol sá gok el le né re is át le het él ni az
egy ide jű ség örö mét. De nem el ha -
nya gol ha tó a kap cso lat te rem tés elő -
ké szí té sé nek, il le tő leg mun ká la ta i nak
örö me sem, az a lel ke se dés, aho gyan
mind két gyü le ke zet ré szé ről se gí -
tet tek. Ócsán Fo dor Vik tor, Po nyicz -
ki Ot tó, Vígh Dá vid; Pest er zsé be ten
Győ ri Ben já min György, dr. Már kus
Já nos és Helf rich Gá bor.

A rész le tek ről Ne mes he gyi Zol tánt
kér dez tük.

– Hon nan jött az öt let, hogy ilyen
öku me ni kus szí ne ze tű test vér-gyü le -
ke ze ti kap cso la tot épít se nek ki?

– Úgy gon do lom, hogy nem öt let
kér dé se volt, ha nem egy jó test vé ri
kap cso lat fej lő dé sé nek kö vet kez mé -
nye. Az előz mény az, hogy Győ ri Já -
nos Sá mu el evan gé li kus lel ki pász tor -
ral kö zel húsz éves test vé ri-ba rá ti
kap cso lat ban va gyunk. Majd ti zen -
két évig vol tam a pest er zsé be ti bap -
tis ta gyü le ke zet lel ki pász to ra, s gyü -
le ke ze te ink ott is jó öku me ni kus
lég kör ben szol gál tak. Szol gá la ti he -
lyem vál to zá sa nem befolyásolta az
ad di gi jó kap cso la tun kat. Meg hív tam
őt az ócsai ima ház ba is ige hir de tés -
re, majd ő is meg hí vott, de már az
ének kar ral együtt a pest er zsé be ti
evan gé li kus gyü le ke zet be ven dég -
szol gá lat ra. A foly ta tás az lett, hogy
mi is ének-ze nei szol gá la tok kal együtt

hív tuk őt és gyü le ke ze tét. Azon vet -
tük ész re ma gun kat, hogy test vér-
gyü le ke ze tek ké let tünk.

– Ho gyan fo gad ja a gyü le ke zet a
test vé ri ta lál ko zó kat?

– Sa ját egy há zunk gyü le ke ze te in
be lül ez ré gi gya kor lat, és min dig ál -

dá so sak az ilyen ta lál ko zók. Gyü le -
ke ze tünk öröm mel fo gad ta a pest er -
zsé be ti evan gé li kus szol gá ló cso por -
tot, és szí ve sen vál lal ta a vi szont lá to -
ga tá so kat is. 2008-ban már egész na -
pos ra bő vült az ere de ti leg fél na pos
ta lál ko zó. Így még tel je seb ben ta pasz -
tal hat tuk meg a ven dég lá tó gyü le ke -
zet ál do za tos sze re te tét. Az el múlt évi
ta lál ko zás kü lön le ges sé ge volt, hogy
az ik la di evan gé li kus gyü le ke zet is
csat la ko zott. Kö zös sé günk tag jai na -
gyon szép em lé ke ket hor doz nak szí -
vük ben az „iker test vér-ta lál ko zó ról”,

a kö zö sen ren de zett Bib lia-va sár -
nap ról is.

– Mi lyen be nyo mást tett az ócsai
bap tis ta gyü le ke zet re a 2008. de -
cem ber 31-ei web ka me rás is ten tisz te -
let öt le te és a le bo nyo lí tás?

– A web ka me rás is ten tisz te let öt -
le te Győ ri Já nos Sá mu el szol ga tár -
sam tól szár ma zott. Ő rég óta hasz nál -
ja a mé dia ad ta le he tő sé ge ket a gyü -
le ke zet ben és a misszi ó ban. Tő lünk
sem volt ide gen a gon do lat, csu pán
új sze rű. Elöl já ró sá gunk tá mo gat ta
az öt le tet az zal együtt, hogy ne künk
in ter net-hoz zá fé rés ről is kel lett gon -
dos kod nunk. Azonban tech ni ku -
sunk is szí ve sen vál lal ta ki hí vást. 

A fő pró ba tö ké le te sen si ke rült.
Web ka me rás ima kö zös ség ben ad -
tunk há lát Is ten nek a kö zös ség -
ápo lás újabb le he tő sé gé ért. A meg -
va ló sí tás en nek el le né re nem volt

prob lé ma men tes, mert a meg be -
szélt idő pont ban nem jött lét re a tel -
jes kap cso lat. Mind két gyü le ke zet
tü rel me sen foly tat ta is ten tisz te le tét,
majd mint egy fél órai ké sés sel üze -
ne tet vált hat tunk, be pil lant hat tunk
egy más is ten tisz te le té be. Min den -
eset re vár juk má jus 17-ét, ami kor
pest er zsé be ti test vé re in ket sze mé -
lye sen fo gad hat juk, mert – pél dá ul
– ke zet fog ni vagy kö zö sen ebé del -
ni web ka me rán ke resz tül még nem
tu dunk.

g – gyjs*vdm –

Web ka me rás test vér ta lál ko zó
b Ilyen (ta lán) még nem volt! Test vér gyü le ke ze tek élő, web ka me rás kap -

cso lat ban kö szön töt ték egy mást 2008. szil vesz ter es ti is ten tisz te le tü -
kön. A Go og le Earth föld gömb jé re „rá zu han va” előbb Pest er zsé bet
evan gé li kus temp lo mát lát hat ták „Te rem tő fe lő li né zet ben” az is ten -
tisz te le tek rész ve vői, majd kis fel emel ke dés után a Gal ga völ gye fe lé
„száll hat tak”. Meg áll tak az evan gé li kus gyü le ke zet temp lo ma fö lött,
az után át re pül tek Ócsá ra, ahol elé jük tá rul ha tott a bap tis ta ima ház
ké pe. Ez után a pest er zsé be ti ve tí tő vász non Ne mes he gyi Zol tán, az ócsai
bap tis ta gyü le ke zet lel ké sze volt lát ha tó, mö göt te a zsú folt ima te rem.
Az ócsai bap tis ták pe dig a pest er zsé be ti evan gé li ku so kat lát hat ták.
A kö zel har minc per ces élő adás ban kö szön tők, be szá mo lók és ének -
szá mok han goz tak el, vé gül az áro ni ál dás Pest er zsé bet ről…

Az idén be fe je ző dik a száz esz ten dős
za la eger sze gi evan gé li kus temp lom
tel jes fel újí tá sa: 2007-ben a bel ső tér
szü le tett új já, ez év ta va szán pe dig
kül ső re konst ruk ci ó val foly ta tód nak
a mun kák – mond ta el Sza bó Vil mos
he lyi lel kész az MTI-nek.

Az el múlt száz év alatt az idő já rás
vi szon tag sá gai, a be szi vár gó ta laj víz,
eső víz sok kárt tet tek a for gal mas út
mel lett ál ló temp lom ban – amely vá -
ros ké pi leg vé dett épü let –, de ko ráb -
ban csak ki sebb kül ső ja ví tá so kat
tud tak raj ta el vé gez ni. A ter vek sze -
rint a temp lom áll vá nyo zá sa után
egy szer re foly nak majd a kül ső mun -
kák: új ra fes tik a kül ső fa la kat, ki cse -
ré lik a sé rült dísz tég lá kat, kor sze rű -
sí tik a csa tor na rend szert és a le be to -
no zott víz le fo lyó kat.

A hom lok za tot dí szí tő tég lák nagy
ré sze a kül ső moz gá sok és a sa vas eső
mi att tönk re ment, meg bom lott. Mint
a lel kész el mond ta, re mé lik, hogy a
fel újí tás hoz masszív agyag ból ké -
szült, spe ci á lis tég lá kat kap nak majd.

A temp lom kül ső fel újí tá sa ti zen -
öt mil lió fo rint ba ke rül, eb ből a za la -

eger sze gi köz gyű lés több mint egy -
mil lió fo rint tá mo ga tást és csak -
nem hét száz ezer fo rint ka mat men -
tes köl csönt biz to sít. A fenn ma ra dó
költ sé ge ket az egy ház ke rü let tá mo -
ga tá sá ból és a hí vek ado má nya i ból
fe de zik.

A temp lom fel szen te lé sé nek szá -
za dik év for du ló já ra, 2007-ben fe je -
ző dött be a bel ső tér tel jes re konst -
ruk ci ó ja. A ré gi mo za ik la po kat és a

fa la kat bo rí tó lam bé ri á kat ki cse rél -
ték, res ta u rál ták az ol tár ké pe ket. A
költ sé ge ket ugyan csak a gyü le ke zet,
a vá ros és az or szá gos egy ház tá mo -
ga tá sá ból fi nan szí roz ták.

Sza bó Vil mos a gyü le ke zet ről el -
mond ta, hogy az el múlt száz év alatt
több mint száz szo ro sá ra nőtt a lét -
száma. A 19. szá zad vé gén, 1886-ban
az össze írás kor Za la eger sze gen
mind össze ki len cen, 2000-ben pe dig
már ez ren val lot ták ma gu kat evan -
gé li kus val lá sú nak. Sza vai sze rint a
kö zös ség 1902-ben vált el Za la ist -
vánd tól, a temp lom épí tés hez Za la -
eger szeg vá ro sa tel ket és nagy
mennyi sé gű tég lát ado má nyo zott. 

A neo gó ti kus stí lu sú temp lo mot
Ge rey Er nő ter vei alap ján Mo ran di -
ni Ta más olasz szár ma zá sú mér nök
épí tet te 1906-ban. Egy esz ten dő sem
kel lett hoz zá, míg el ké szült a vár jel -
le gű, kis tor nyok kal dí szí tett épü let:
az alap kö vet 1906 már ci u sá ban he -
lyez ték el, ok tó ber ben pe dig már
meg szó lalt a temp lom to rony ha -
rang ja.

d MTI

Fel újít ják a száz éves evan gé li kus
temp lo mot Za la eger sze gen

A hó nap köny ve ak ció – január

Al ter na tív glo ba li zá ció a né pe -
kért és a Föl dért – AGAPE
Vá sá rol ja meg a hó nap köny vét ked vez mé -
nye sen! Az evan gé li kus köny ves bolt ban tör -
té nő vá sár lás vagy köz vet le nül a Lu ther Ki -
adó tól va ló meg ren de lés ese tén az adott
hónapban 30-os ked vez mény ben ré sze sül.

http://bolt.lu the ran.hu/
E-mail: ki ado@lu the ran.hu
Fax: 1/486-1229 • 1085 Bu da pest, Ül lői út 24.
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ÖKUMENIKUS
IMA HÉT

Részletek a Ma gyar Ka to li kus Püs pö ki Kon fe ren ci á nak és a Ma gyar or szá gi Egy há zak Öku me ni kus Ta ná csá nak
ki adá sá ban meg je len t ima fü zet anya gá ból

Bib li ai alap ve tés
A 2009. évi, a ke resz té nyek egy sé gé -
ért ren de zett ima hét té má ja a ko reai
egy há zak él mé nye in és ta pasz ta la ta -
in nyug szik. Nem ze tük po li ti kai
meg osz tott sá ga mi att az egy há zak
Ezé ki el pró fé tá hoz for dul tak, aki
szin tén egy tra gi ku san meg osz tott
nem zet tag ja volt, és né pe egy sé gé -
re vá gya ko zott.

Ezé ki elt – aki pró fé ta és pap is volt
– Is ten fi a ta lon, har minc éves ko rá -
ban hív ta el. Krisz tus előtt 594 és 571
kö zöt ti mun kál ko dá sát nagy ban be -
fo lyá sol ták azok a val lá si és po li ti kai
re for mok, ame lye ket Jó si ás/Jo zi ja
ki rály kez dett el Kr. e. 621-ben. A ki -
rály re for mok kal pró bál ta fel szá -
mol ni Jú dea ko ráb bi, asszír hó dí tó -
i nak ár tal mas örök sé gét, így ál lí tot -
ták vissza a tör vényt és Iz ra el Is te né -
nek igaz tisz te le tét. Jó si ás/Jo zi ja ki -
rály ha lá la után – csa tá ban esett el –
fia, Jó ják im/Jo jak im Egyip tom nak
hó dolt, és az or szág ban új ra el ter jedt
a bál vány imá dás. A Jó ják imot/Jo ja -
ki mot bí rá ló pró fé tá kat ke gyet le nül
el nyom ták. Uri ást/Uri ját ki vé gez -
ték, Je re mi ást be til tot ták.

A ba bi lo ni in vá zió és a temp lom
le rom bo lá sa után Kr. e. 587-ben a nép
ve ze tő it és mes ter em be re it – köz tük
a fi a tal Ezé ki elt is – el fog ták és Ba bi -
lon ba hur col ták. Ott Ezé ki el, csak úgy,
mint Je re mi ás, bí rál ta a ha mis „pró -
fé tá kat”, akik hiú re ményt táp lál tak a
nép ben; emi att el kel lett tűr nie a
szám űze tés ben élő zsi dó test vé rek
szem re há nyá sát. E nagy szen ve dé sek
kö ze pet te azon ban Ezé ki elnek a né -
pe irán ti sze re te te egy re csak nőtt.
Kri ti zál ta a ve ze tő ket, akik Is ten pa -
ran csai el le né re cse le ked tek, és a
né pet Is ten hez igye ke zett vissza ve -
zet ni. Is ten szö vet sé gi hű sé gét és a
né pé vel va ló szo li da ri tá sát hang sú -
lyoz ta. Rá adá sul eb ben a lát szó lag re -
mény te len hely zet ben Ezé ki el nem
ke se re dett el, ha nem a re mény ség
üze ne tét hir det te: él még Is ten ere -
de ti, meg újí tó szán dé ka, és meg va -
ló sul hat Is ten né pé nek egy sé ge.

Ezé ki elt két lá to más is bá to rí tot -
ta eb ben a tö rek vé sé ben. Az el ső a jól
is mert prófécia a szá raz cson tok ról,
ame lyek Is ten Lel ké nek se gít sé gé vel
a ha lál ból új ra élet re kel nek (Ez 37,1–
14). Az idei ima hét anya ga azonban
Ezé ki el má so dik lá to má sán ala pul,
amely a két fa da rab ról szól, a meg osz -
tott Iz ra el két ki rály sá gát jel ké pez vén.
A meg osz tott ki rály sá gok tör zse i nek
ne vei – az ere de ti ti zen ket tő ből ket -
tő észa kon, tíz dé len – írat tak ezek -
re a fa da ra bok ra. A két fa da rab az tán
új ra eggyé lett (Ez 37,15–23).

Ezé ki el sze rint a nép meg osz tott -
sá ga az Is ten től va ló el ide ge ne dés nek
és a nép bű nös sé gé nek a következ -
mé nye. Új ra egy nép le het nek az ál -
tal, hogy meg vall ják bű ne i ket, meg -
tér nek, és vissza for dul nak Is ten hez.

Vé gül azon ban Is ten az, aki egye -

sí ti né pét úgy, hogy meg tisz tít ja,
meg újít ja és meg sza ba dít ja őket
meg osz tott sá guk ból. Ezé ki el szá má -
ra ez az egy ség nem egy sze rű en a ko -
ráb ban meg osz tott né pek egye sí té se,
in kább új te rem tés. Egy új nép szü -
le té se, amely a re mény je le más né -
pek szá má ra is. Tu laj don kép pen az
egész em be ri ség szá má ra.

A re mény egy má sik szö veg ben is
ki fe je ző dik, amely rész igen ked ves
a Ko re á ban élő egy há zak szá má ra.
A Je le né sek köny vé nek 21,3–4 ver se
Is ten né pé nek meg tisz tí tá sá ról, az
iga zi bé ké ről, a meg bé ké lés ről és az
egy ség ről szól, amely ott va ló sul hat
meg, ahol Is ten „la ko zik”: „…és ő ve -
lük fog lak ni, ők pe dig né pei lesz nek,
és ma ga az Is ten lesz ve lük; és le tö -
röl min den könnyet a sze mük ről, és
ha lál sem lesz töb bé, sem gyász,
sem jaj ki ál tás, sem fáj da lom nem
lesz töb bé…”

Ezek a bib li ai gon do la tok – egy ség
mint Is ten szán dé ka né pe szá má ra;
egy ség mint Is ten aján dé ka, amely
ugyan ak kor meg bá nást és meg té -
rést kö ve tel; egy ség mint új te rem tés;
és a re mény, hogy Is ten né pe va la ha
még egy le het – azok, ame lyek a Ko -
re á ban élő egy há za kat ins pi rál ták,
ami kor a 2009. évi ima hét anya gát el -
ké szí tet ték.

Teo ló gi ai meg kö ze lí tés
2009-ben a ke resz té nyek a vi lág
min den ré szén az egy sé gért imád -
koz nak, „hogy le gye nek eggyé ke zed -
ben” (Ez 37,17). Ezé ki el – aki nek a ne -
ve azt je len ti: „Is ten erős sé tesz” –

azért hí va tott el, hogy re ményt ad -
jon né pé nek az Iz ra el bu ká sát és el -
fog la lá sát kö ve tő el ke se re dett val lá -
si és po li ti kai hely zet ben és a szám -
űze tés ben.

A ko re ai cso port úgy érez te, hogy
az ezé ki eli szö veg sa ját hely ze tük re
em lé kez te ti őket, mi vel ők is meg osz -
tott or szág ban él nek, meg osz tott
ke resz tény ség ben. Ezé ki el sza va re -
ménnyel töl ti el őket, hogy Is ten
egy szer össze gyűj ti, sa ját né pé nek ne -
ve zi és meg áld ja őket is, hogy ha tal -
mas nép le gye nek. Egy új, vég ső re -

mény szü le tik: Is ten új vi lá got fog te -
rem te ni. Ahogy Ezé ki el sze rint a
né pet be mocs kol ja a bál vány imá -
dás és a tör vény sze gés – a nép min -
den faj ta bű ne meg je le nik a szö veg -
ben –, ugyan így a mai vi lág ban a ke -
resz té nyek meg osz tott sá gá nak bű ne
kelt nagy meg bot rán ko zást.

Ami kor ezt a sza kaszt ol vas suk az
Ószö vet ség ben, meg fon tol hat juk,
hogy mi ként al kal maz zuk ezt az igét
sa ját meg osz tott hely ze tünk re. Kü lö -
nö sen is érez zük, hogy Is ten az, aki
hely re ál lít ja az egy sé get, meg bé kél -
te ti az em be re ket egy más sal, és új
hely ze tet hoz lét re. Az új ra egye sí tett,
bűn bo csá na tot nyert és meg tisz tí tott
Iz ra el a re mény ség je lé vé vá lik az
egész vi lág szá má ra.

Amint már meg je gyez tük, a két fa -
da rab össze il lesz té se a má so dik pró -
fé cia, ame lyet Ezé ki el köny vé nek 37.
fe je ze té ben ta lá lunk. Az el ső – amely
va ló szí nű leg is me rő sebb egy há zi kö -
rök ben – a szá raz cson tok ról szól,
ame lyek Is ten Lel ké nek se gít sé gé vel
új ra élet re kel nek.

Is ten mind két jö ven dö lés ben az
élet, egy új kez det al ko tó ja ként tű nik
fel. Az el ső pró fé ci á ban Is ten Lel ke az
élet Lel ke. A má so dik ban Is ten ma -
ga hoz za lét re az egy sé get. Meg bé ké -
lést és bé kes sé get ad egy meg osz tott
nem ze ten be lül. Más sza vak kal: a
meg osz tott ré szek egye sí té sé vel szü -
le tik az új élet.

A ke resz té nyek eb ben a tör té net -
ben an nak az elő ké pét lát hat ják,
amit majd Krisz tus hoz, ne ve ze te sen
az új éle tet, amely a ha lál le győ zé sé -

ből fa kad – Is ten meg vál tó aka ra tá -
nak el fo ga dá sá val. A két fa da rab ból
ke reszt for má ló dik, Jé zus meg bé kél -
tet min ket Is ten nel, s ez ál tal az em -
be ri sé get új re mény ség töl ti el. Bű -
nös sé günk, erő sza kos sá gunk és a
há bo rúk, a sze gé nyek és gaz da gok
köz ti egyen lőt len ség, a te rem tés
tönk re té te le, a be teg ség és szen ve dés,
va la mint szét hú zá sunk és meg osz -
tott sá gunk el le né re Jé zus Krisz tus a
ke resz ten ki tárt ke ze i vel át öle li az
egész te rem tést, és Is ten bé kes sé gét
ajánl ja fel. Ke zé ben egyek va gyunk,

amint ma gá hoz vonz min ket ő, aki
fel emel te tett a ke reszt re.

A ket té osz tott Ko re á ból – ahol
meg van az aka rat is, hogy le győz zék
nem csak a po li ti kai, de a ke resz -
tény egy há zak kö zöt ti meg osz tott sá -
got is – ja va sol ják az ott élő egy há -
zak az ez évi ima hét té má já ul, „hogy
le gye nek eggyé ke zed ben”. Úgy gon dol -
ják, hogy Is ten cse le ke de té re adott
vá la szuk ból új re mény ség szü let het,
amely ki en gesz te lő dést, bé két és jó -
lé tet hoz Is ten né pé nek.

A nyolc nap
Az Ezé ki el pró fé tá tól vett köz pon ti
szö veg ből kö vet ke zik, hogy az ima -
hét nyolc nap ja alatt el mél ke dé se ink
mé lyeb ben tu da to sít hat ják ben nünk,
hogy az egy ház egy sé ge ho gyan szol -
gál hat ja egy út tal az em be ri kö zös sé -
gek meg úju lá sát is. Ez zel a tu da tos -
ság gal nagy fe le lős ség is jár. Mind -
azok nak, akik Krisz tust Úr nak vall ják,
tö re ked ni ük kell az ő aka ra tá nak be -
töl té sé re, hogy le gye nek mind nyá jan
egy, „hogy el higgye a vi lág, hogy te
küld tél en gem” (Jn 17,21). Ez az, ami -
ért a nyolc nap a ke resz té nyek egy sé -
gé ért va ló el mél ke dés sel kez dő dik.

Át gon dol va ta ní tás be li kü lönb sé -
ge in ket és el kü lö nült sé günk bot rá -
nyos tör té nel mét – sőt né ha még a
ke resz té nyek kö zöt ti gyű lö le tet is –
imád ko zunk, hogy Is ten, aki Lel két
le he li a szá raz cson tok ba, és aki ke -
zé ben for mál ja egy sé gün ket kü lön -
bö ző sé ge ink kö ze pet te, éle tet és
meg bé ké lést le hel jen ki szá radt éle -
tünk be és meg osz tott sá gunk ra ma is.

Ezen a na pon és a nyolc nap mind -
egyi kén ar ra kap tunk meg hí vást,
hogy imád koz zunk vi lá gunk olyan
hely ze te i ért, ahol nagy szük ség van
a meg bé ké lés re. Kü lön is fi gyel jünk
ar ra, hogy a ke resz té nyek egy sé ge mi -
lyen sze re pet játsz hat en nek a meg -
bé ké lés nek az el éré sé ben.

A má so dik na pon az egy há zak a
há bo rú és az erő szak le győ zé sé ért és
meg szű né sé ért imád koz nak. Imád -
ko zunk, hogy a ke resz té nyek mint a
Bé kes ség Fe je del mé nek ta nít vá nyai
a konflik tu sok kö ze pet te is meg te -

remt hes sék a ki en gesz te lő dést, amely
a re mény ség ben gyö ke re zik.

A har ma dik nap a sze gé nyek és
gaz da gok kö zöt ti ha tal mas egyen lőt -
len ség ről me di tál. A pénz hez va ló vi -
szo nyunk és a sze gé nyek kel va ló tö -
rő dé sünk le het ta nít vány sá gunk mér -
cé je Jé zus kö ve té sé ben, aki azért jött
kö zénk, hogy sza bad dá te gyen ben -
nün ket, a sze gé nyek nek hir des se az
evan gé li u mot, a rab szol gák nak sza -
bad sá got hoz zon, és igaz sá gos sá got
hir des sen min den em ber nek.

A ne gye dik nap szán dé ka az, hogy
a ke resz té nyek fel is mer jék: csak
együtt lesz nek ké pe sek meg vé de ni
azo kat az aján dé ko kat, ame lye ket
Is ten ne künk adott a te rem tés ben. A
le ve gőt, ame lyet be lé leg zünk, a föl -
det, amely gyü möl csöt hoz, a te rem -
tett vi lá got, amely di csé ri al ko tó ját.

Az ötö dik na pon a mai tár sa dal -
mun kat olyan na gyon jel lem ző elő -
íté le tek és a diszk ri mi ná ció meg -
szű né sé ért imád ko zunk. Amint fel -
is mer jük, hogy em be ri mél tó sá gun -
kat Is ten től kap tuk, egy sé günk – a ke -
resz té nyek egy sé ge – an nak az Is ten -
nek az egy sé gé ről tesz bi zony sá got,
aki mind annyi un kat sze re te té ből
meg is mé tel he tet len lé te ző nek te -
rem tett. Az igaz sá gos ság és sze re tet
or szá ga, amely nek épí té sé re meg hí -
vást kap tunk, azért tisz te li a kü lön -
bö ző sé ge ket, mert Krisz tus ban mind
egyek va gyunk.

A ha to dik na pon imád ság ban gon -
do lunk azok ra, akik szen ved nek, és
azok ra is, akik gon dos kod nak ró luk.
A zsol tá rok se gí te nek meg ér te ni,
hogy a fáj da lom ból vagy ha rag ból
szü le tett, Is ten hez va ló ki ál tá sok na -
gyon mély és ben ső sé ges Is ten-em -
ber kap cso lat ki fe je zé sei le het nek. A
ke resz té nyek ir gal mas se gít ség nyúj -
tá sa a szen ve dők nek Is ten or szá gá -
nak je le le het. A ke resz tény egy há zak
együtt ké pe sek vál to zást hoz ni, ha se -
gí te nek meg sze rez ni a szen ve dők
szá má ra mind azt a tá mo ga tást,
amely re szük sé gük van – anya gi és
lel ki ér te lem ben egy aránt.

A he te dik na pon a val lá si kü lön bö -
ző ség gel kell szem be néz ni ük a ke -
resz té nyek nek, ami kor Is ten ben va -
ló egy sé gü kért imád koz nak. Eme
egy ség nél kül ne héz a bé kes ség or szá -
gát épí te ni, még ha min den jó aka ra -
tú fér fi és nő részt vesz is ben ne.

Ima szán dé ka ink a nyol ca dik na -
pon vál nak tel jes sé, ami kor azért
imád ko zunk, hogy a „nyolc bol dog -
ság” lel kü le te győz zön a vi lág szel le -
mi sé ge fe lett. A ke resz té nyek hor doz -
zák a re ményt, hogy Krisz tus min -
dent új já te remt az ál ta la lét re ho zott
új rend ben. Ez ké pes sé te szi őket ar -
ra, hogy a re mény ség em be rei, a ki -
en gesz te lő dés mun ká lói le gye nek a
há bo rúk, a sze gény ség, a diszk ri mi -
ná ció kö ze pet te és min den olyan
hely zet ben, ahol em be rek szen ved -
nek, és va jú dik a te rem tett vi lág.

Be ve ze tés az ima hét gon do lat kö ré be

a Krisz tus-hí vők
egy sé gé ért
2009. ja nu ár 18–25.
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1. nap
Ke resz tyén kö zös sé gek szem től szem ben
a ré gi és az új meg osz tott sá gok kal
• Ez 37,15–19;22–24a: Eggyé a ke zed ben
• Zsolt 103,8–13;18: Ir gal mas és ke gyel mes

az Úr…
• 1Kor 3,3–7;21–23: Irigy ség s vi szály ko dás

van kö zöt te tek…
• Jn 17,17–21: Hogy mind nyá jan egyek

le gye nek…

A ke resz tyé nek ar ra kap tak el hí vást, hogy Is -
ten áll ha ta tos és ki en gesz te lő sze re te té nek esz -
kö zei le gye nek egy olyan vi lág ban, amely re az
el kü lö nü lés és az el ide ge ne dés nyom ta rá
bé lye gét. Az Atya, Fiú és Szent lé lek ne vé ben
meg ke resz tel ve vall juk, hogy hi szünk a meg -
fe szí tett és fel tá ma dott Krisz tus ban. Krisz tus
né pe va gyunk, akik nek az a kül de té sük, hogy
Krisz tus tes te le gyünk a vi lág ban és a vi lá gért.
Krisz tus kér te ezt imád sá gá ban ta nít vá nyai
szá má ra: hogy egyek le gye nek, hogy el higgye
a vi lág…

Hi tünk és ke resz tyén ta nít vány sá gunk meg -
osz tott sá ga meg gá tol ben nün ket ab ban, hogy
bi zony sá got tud junk ten ni a vi lág előtt. Ko re -
á nak, mint más nem ze tek nek is, egy más nak el -
lent mon dó mó don hir det ték az evan gé li u -
mot. Az a kí sér té sünk, hogy a je len le gi meg -
osz tott sá got a hát te ré ben lé vő konflik tu sok kal
in kább ke resz tyén tör té nel münk ter mé sze tes
örök sé gé nek te kint sük, mint bel ső el lent mon -
dás nak az zal az üze net tel szem ben, hogy Is ten
Krisz tus ban meg bé kél tet te a vi lá got.

Ezé ki el lá to má sa ar ról, hogy a ré gi Iz rá el
meg osz tott ki rály sá gá nak ne ve it hor do zó két
fa da rab eggyé lett Is ten ke zé ben, vi lá go san
mu tat ja Is ten ha tal mát ar ra néz ve, hogy meg -
bé kél tes sen, és meg te gye egy meg osz tott -
ság ba süllyedt nép pel azt, amit ma guk nem
tud nak meg ten ni ön ma guk kal. Ez biz ta tó
üze net a meg osz tott ke resz tyé nek szá má ra.
Elő ké pe a meg bé ké lés for rá sá nak a ke resz tyén
ige hir de tés szí vé ben. A Krisz tus ke reszt jét al -
ko tó két fa da ra bon a tör té ne lem Ura ma gá -
ra ve szi az em be ri ség se be it és meg osz tott sá -
ga it. Jé zus ön át adá sá nak tel jes sé gé ben a ke -
resz ten együtt tart ja az em be ri bűnt és Is ten
ren dít he tet len, meg vál tó sze re te tét. Ke resz -
tyén nek len ni azt je len ti, hogy az ő ha lá lá ban
ke resz tel ked tünk meg. Ha lá lá ban az Úr – ha -
tár ta lan ke gyel mé ben – fel sze ge zi a seb zett
em be ri ség ne ve it a ke reszt fá já ra. Ez zel ma -
gá hoz ölel min ket, és hely re ál lít ja kap cso la tun -
kat Is ten nel és egy más sal.

Ke resz tyén egy sé günk Krisz tus hoz tar to zá -
sunk ra ala po zott kö zös ség. Mi vel Krisz tus hoz
for dul tunk, fel fe dez het jük, hogy ki en gesz te lőd -
tünk a Szent lé lek ha tal ma ál tal. A ke resz tyén
egy sé gért mon dott ima Is ten be ve tett bi zal -
munk meg val lá sa és ön ma gunk tel jes meg nyi -
tá sa a Lé lek előtt. A ke resz tyén egy sé gért vég -
zett egyéb erő fe szí té se ink kel együtt – pár be -
széd, kö zös bi zony ság té tel és misszió – az egy -
sé gért va ló imád ko zás ki vált sá gos esz köz,
amely ál tal a Szent lé lek ezt a meg bé ké lést
Krisz tus ban nyil ván va ló vá te szi. Ben ne, aki a
vi lág meg vál tá sá ra jött kö zénk.

Imád ság
Együtt ér ző Is ten! Te sze retsz min ket, és Krisz -
tus ban meg bo csá tot tál ne künk. Szán dé kod,
hogy bé kél tesd az em be ri sé get eb ben a meg -
vál tó sze re tet ben. Te kints ke gye sen re ánk,
akik a ke resz tyén egy sé gért imád ko zunk és dol -
go zunk. Add, hogy meg ta pasz tal juk, hogy
test vé rek va gyunk a te sze re te ted ben. Add,
hogy eggyé le gyünk, eggyé a te ke zed ben.
Ámen.

2. nap
Ke resz tyé nek szem től szem ben a há bo -
rú val és az erő szak kal
• Ézs/Iz 2,1–4: Ha da ko zást töb bé nem ta nul
• Zsolt 74,18–23: Sze gé nye id éle té ről ne fe -

led kezz meg örök re
• 1Pt 2,21–25: Az ő se bei ál tal gyó gyul ta tok

meg
• Mt 5,38–48: Imád koz za tok azo kért, akik

ül döz nek ti te ket

A há bo rú és az erő szak még min dig fő aka dá -
lyai an nak az egy ség nek, ame lyet Is ten akar az
em be ri ség szá má ra. Vég ered mény ben a há bo -
rú és az erő szak a ben sőnk ben lé vő, meg nem
gyó gyí tott meg osz tott ság kö vet kez mé nye. Az
em be ri gőg meg aka dá lyoz ben nün ket ab ban,
hogy vissza ta lál junk lé tünk iga zi alap já ra.

A ko re ai ke resz tyé nek sze ret né nek vé get vet -
ni Észak- és Dél-Ko rea több mint öt ven éves el -
vá lasz tott sá gá nak. Az a vá gyuk, hogy a vi lág
más ré sze in is meg te remt sék a bé két. A Ko re -
ai-fél szi ge ten ural ko dó bi zony ta lan ság nem csak
a vi lág egyet len még ket té osz tott nem ze té nek
fáj dal mát je len ti, ha nem jel ké pe az em be ri sé -
get súj tó meg osz tott ság, el len sé ges ség és
bosszú lo gi ká já nak.

Mi vet het vé get a há bo rú és az erő szak kör -
for gá sá nak? Jé zus meg mu tat ja ne künk azt az
erőt, amely meg tud ja sza kí ta ni az erő szak és
igaz ság ta lan ság ör dö gi kö rét a leg re mény te le -
nebb hely ze tek ben is. Ta nít vá nya i nak, akik az
erő szak ra és a ha rag ra vi lá gi mó don vá la szol -
nak, azt pa ran csol ja, hogy mond ja nak le az erő -
szak ról (Mt 26,51–52).

Jé zus fel tár ja az igaz sá got az em be ri erő szak -
kal kap cso lat ban. Az Atya pa ran csá hoz hű sé -
ge sen meg hal a ke resz ten, hogy meg ment sen
min ket a bűn től és az örök ha lál tól. A ke reszt
fel tár ja az em be ri ter mé szet ben rej lő el lent -
mon dást. Jé zus kín ha lá la új te rem tés kez de té -
nek a je le, amely az em be ri bűnt, az erő sza kot
és a há bo rút er re a ke reszt re szö ge zi.

Jé zus Krisz tus az erő szak men tes sé get nem
a hu ma niz mus ra épí ti. Is ten te rem té sé nek
hely re ál lí tá sát ta nít ja. Hi tet és re mény sé get ad
az új ég és az új föld vég ső el jö ve te lé ben. Krisz -
tus vég ér vé nye sen győ zött a ke resz ten. Ez a re -
mény ren dü let le nül bá to rít, hogy ki tart sunk a
ke resz tény egy ség re va ló tö rek vés ben és a há -
bo rú, va la mint az erő szak min den for má ja el -
le ni küz de lem ben.

Imád ság
Urunk! Te az egész em be ri ség egy sé gé ért vál lal -
tad a ke resz tet. Most fel ajánl juk ne ked az ön -
zés, a gőg, a hi ú ság és a ha rag ál tal meg ron tott
em be ri ter mé sze tün ket.

Urunk, ne hagyd el az el nyo mot ta kat, akik
az erő szak, a ha rag és a gyű lö let kü lön fé le for -
má i tól szen ved nek, va la mint tév hi tek és egy más -
nak el lent mon dó ideo ló gi ák ál do za tai.

Urunk, nyújtsd fe lénk ke ze det együtt ér zés sel,
és vi selj gon dot né ped re, hogy te rem té sed rend -
jé nek bé ké jét és örö mét él vez hes sük.

Urunk, add, hogy min den ke resz tyén együtt -
mű köd hes sen a te igaz sá god meg va ló sí tá sá ban.
Adj bá tor sá got, hogy se gít sünk má sok nak vin -
ni ke reszt jü ket ahe lyett, hogy vál luk ra ten -
nénk a mi en ket.

Urunk, ta níts min ket böl cses ség re, hogy gyű -
lö let he lyett sze re tet tel bán junk el len sé ge ink kel.
Ámen.

3. nap
Ke resz tyé nek szem től szem ben
a gaz da sá gi igaz ság ta lan ság gal
és a sze gény ség gel
• 3Móz/Lev 25,8–14: Föl sza ba dí tó öröm ün -

nep
• Zsolt 146: Igaz sá got szol gál tat az el nyo -

mot tak nak
• 1Tim 6,9–10: Min den rossz nak gyö ke re a

pénz sze re te te
• Lk 4,16–21: Sza ba dí tás mint Jé zus és az Úr

ked ves esz ten de je

Azért imád ko zunk, hogy jöj jön el Is ten or szá -
ga. Ar ra a vi lág ra vá gya ko zunk, ahol az em be -
rek, a leg sze gé nyeb bek sem hal nak meg idő
előtt. A vi lág mai gaz da sá gi rend sze re azon ban
még sú lyo sab bá te szi a sze gé nyek hely ze tét és
ki ál tó vá a szo ci á lis egyen lőt len sé get.

Ma az em be ri ség nagy csa lád ja a mun ka nél -
kü li ség gel és kö vet kez mé nye i vel szem be sül. A
pi ac bál vá nyo zá sa mint a pénz sze re te te a Ti -
mó te us hoz írt le vél szer ző je sze rint így bi zo -
nyul min den go nosz gyö ke ré nek. Mit te het, és
mit kell, hogy te gyen az egy ház eb ben a vo nat -
ko zás ban? Néz zük meg, mit ír a Bib lia az Úr
ked ves esz ten de jé ről, amely re Jé zus utal szol -
gá la ta kez de tén!

A Mó zes 3. köny vé ből, a Lé vi ták köny vé ből
idé zett rész sze rint az el en ge dés évé ben fel sza -
ba du lást hir det tek. A ven dég mun ká sok vissza -
tér het tek ott ho nuk ba és csa lád juk hoz. Ha va -
la ki el vesz tet te min de nét, ak kor is a nép kö zött
él he tett. Pénzt ek kor nem köl csö nöz tek ka mat -
ra, és élel mi szert sem árul tak nye re sé gért.

Az el en ge dés éve kö zös sé gi eti kát je len tett,
a rab szol gák fel sza ba dí tá sát és ott ho nuk ba
va ló vissza té ré sét, a gaz da sá gi jo gok hely re ál -
lí tá sát és az adós sá gok el tör lé sét. Az igaz ság -
ta lan tár sa dal mi rend sze rek ál do za tai szá má -
ra ez pe dig a tör vény hely re ál lí tá sát és meg él -
he té sü ket je len tet te.

A mai vi lág ér ték rend je, amely a több pénzt
te kin ti az élet leg na gyobb ér té ké nek és cél já -
nak, csak a ha lál ba vi het. Mint egy há zaknak az
a hi va tá sunk, hogy szem be száll junk ez zel. Él -
jünk az el en ge dés évé nek szel le mé ben! Kö ves -
sük Krisz tust, és hir des sük a jó hírt! Ami kor a
ke resz tyé nek meg osz tott sá guk gyó gyu lá sát
ta pasz tal ják, ér zé ke nyeb bé vál nak az em be ri -
sé get és a te rem tést seb ző más meg osz tott sá -
gok ra is.

Imád ság
Igaz sá gos Is ten! Sok he lyen bő ség ben él nek, de
más hol nincs elég éle lem, sok az éhe ző és a be teg.

Bé kes ség Is te ne! Van nak, akik hasz not húz -
nak az erő szak ból és a há bo rú ból, de olya nok
is, akik nek az erő szak és a há bo rú mi att el kell
hagy ni uk ott ho nu kat.

Együtt ér ző Is ten! Se gíts meg ér te nünk, hogy
csak pénz ből nem él he tünk, mert Is ten igé je ál -
tal van éle tünk. Add, hogy meg ért sük: csak ak -
kor jut ha tunk élet re és iga zi gaz dag ság ra, ha sze -
ret jük Is tent, és en ge del mes ke dünk ta ní tá sá nak.
Ezt kér jük a mi Urunk, Jé zus Krisz tus ne vé ben.
Ámen.

4. nap
Ke resz tyé nek szem től szem ben a kör -
nye ze ti vál sá gok kal
• 1Móz/Ter 1,31–2,3: Lát ta Is ten, hogy min -

den, amit al ko tott, igen jó
• Zsolt 148,1–5: Ő pa ran csolt, és azok lét re -

jöt tek
• Róm 8,18–23: A te rem tés át ala ku lá sa
• Mt 13,31–32: A mus tár mag ki sebb min den

mag nál

Is ten böl cses ség gel és sze re tet tel te rem tet te vi -
lá gun kat, és ami kor be fe jez te nagy mű vét,
lát ta, hogy jó. Ma azon ban a vi lág sú lyos kör -
nye ze ti vál ság gal néz szem be.

A föld ál ta lá nos föl me le ge dés től szen ved túl -
zott ener gia fo gyasz tá sunk kö vet kez té ben.
Boly gónk er dő vel bo rí tott te rü le te 50-kal
csök kent az el múlt negy ven év alatt, mi köz ben
a si va ta gok an nál gyor sab ban ter jed nek. A ten -
ge ri élet há rom ne gyed ré sze már el tűnt. Az élő -
lé nyek több mint száz fa ja halt ki, és az élő vi -
lág sok fé le sé gé nek ez a vesz te sé ge ko moly fe -
nye ge tés ma gá ra az em be ri ség re is. Pál apos -
tol lal együtt meg ál la pít hat juk: a te rem tés a vi -
lág mu lan dó sá gá nak van alá vet ve, só haj to zik
és va jú dik.

Nem ta gad hat juk, hogy az em be rek nagy -
mér ték ben fe le lő sek a kör nye ze ti rom bo lá sért.
Za bo lát lan mo hó sá guk a ha lál ár nyé kát ve ti az
egész te rem tés re.

A ke resz tyé nek nek együtt kell meg ten ni ük
min den tő lük tel he tőt a te rem tés meg men té -
sé ért. Ez zel az óri á si fel adat tal szem ben egye -
sí te ni kell erő fe szí té se in ket. Csak együtt véd -
het jük meg a Te rem tő mű vét. Le he tet len nem
ész re ven ni, hogy mi lyen köz pon ti he lyet fog -
lal nak el a ter mé sze ti je len sé gek Jé zus pél dá -
za ta i ban és ta ní tá sá ban. Krisz tus nagy tisz te -
le tet ta nú sít a leg ki sebb mag iránt is. A te rem -
tés bib li ai el be szé lé sé re tá masz kod va a ke resz -
tyé nek kö zös fe le lős ség gel hoz zá já rul hat nak a
boly gónk jö vő jé re vo nat ko zó meg fon to lá sok -
hoz.

Imád ság
Te rem tő Is te nünk! Igéd ál tal te rem tet ted a vi -
lá got, és lát tad, hogy az jó. Mi azon ban gyak -
ran ha lált és pusz tu lást árasz tunk kör nye ze -
tünk re. Add meg ne künk, hogy meg bán has suk
mo hó sá gun kat. Se gíts, hogy gon dot vi sel jünk
mind ar ra, amit al kot tál. Együtt sze ret nénk
meg óv ni te rem té se det. Ámen.

A nyolc nap
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5. nap
Ke resz tyé nek szem től szem ben a hát rá -
nyos meg kü lön böz te tés sel és a
tár sa dal mi elő íté le tek kel
• Ézs/Iz 58,6–12: Ne zár kózz el test vé red

elől
• Zsolt 133: Mily szép, ha egyet ér tés ben él -

nek a test vé rek
• Gal 3,26–29: Mind nyá jan egyek vagy tok a

Krisz tus Jé zus ban
• Lk 18,9–14: Az el bi za ko dott em ber igaz -

nak tart ja ma gát

Kez det ben az Is ten ké pé re te rem tett em be rek
egyek vol tak az ő ke zé ben. A bűn azon ban be -
lé pett az em be rek szí vé be, és az óta együtt élünk
ve le. A meg kü lön böz te tés alap ja le het fa ji
vagy et ni kai vagy az az egy sze rű tény, hogy az
em ber fér fi és nő. Megint más hol a fo gya té kos -
ság vagy egy bi zo nyos val lás hoz tar to zás a ki -
re kesz tés alap ja. Mind ezek a meg kü lön böz te -
té si té nye zők em ber te le nek, va la mint konflik -
tu sok és nagy szen ve dé sek for rá sai.

Föl di éle té ben Jé zus sze mély vá lo ga tás nél -
kül for dult min den fér fi és nő fe lé. El ítélt
min den fé le diszk ri mi ná ci ót, és el ítél te azt a
büsz ke sé get, ame lyet né mely kor tár sa er re
ala po zott. Nem min dig azok az iga zak, aki ket
an nak kép zel nénk. A meg ve tés nek nincs he lye
a hí vő szí vé ben.

A 133. zsol tár a test vé rek kel meg osz tott
élet örö mét drá ga ke net hez és a Her món he -
gyé nek har mat já hoz ha son lít ja. Ne künk meg -
ada tott, hogy meg íz lel het jük ezt az örö möt,
ami kor öku me ni kus össze jö ve te le in ken le -
győz zük fe le ke ze ti elő íté le te in ket.

Min den ke resz tyén kö zös misszi ó ja az egész
em be ri ség egy sé gé nek hely re ál lí tá sa. Együtt kell
küz de nünk min den hát rá nyos meg kü lön böz -
te tés el len. En nek re mény tel jes alap ja pe dig az,
hogy mind nyá jan egyek va gyunk Krisz tus -
ban, és töb bé nincs zsi dó vagy gö rög, szol ga
vagy sza bad, fér fi vagy nő.

Imád ság
Urunk! Se gíts, hogy fel is mer jük a hát rá nyos
meg kü lön böz te tést és a ki re kesz tést, amely
tönk re te szi a tár sa dal ma kat. Irá nyítsd te kin -
te tün ket, hogy fel is mer jük sa ját elő íté le te in ket.
Ta níts, hogy szám űz zünk min den meg ve tést, és
át érez zük az egy ség jó ízét. Ámen.

6. nap
Ke resz tyé nek szem től szem ben a be teg -
ség gel és a szen ve dés sel
• 2Kir 20,1–6: Em lé kezz rám, ó, Uram!
• Zsolt 22,1–11: Mi ért hagy tál el en gem?
• Jak 5,13–15: A hit ből va ló imád ság meg -

sza ba dít ja a szen ve dőt
• Mk 10,46–52: Jé zus meg kér dez te tő le:

„Mit kí vánsz, mit te gyek ve led?”

Jé zus gyak ran ta lál ko zik be te gek kel, és kész
meg gyó gyí ta ni őket. Még min dig el kü lö nült
egy há za ink tud ják, hogy Urunk együtt érez a
be te gek kel. A ke resz tyé nek min dig kö vet ték
pél dá ját, gyó gyí tot ták a be te ge ket, kór há za kat,
gyógy szer tá ra kat, gyó gyí tó misszi ó kat ala pí tot -
tak, és gon dot vi sel tek Is ten gyer me ke i nek lel -
ké re, va la mint tes té re is.

Ez nem ma gá tól ér te tő dő. Az egész sé ge sek
haj la mo sak ar ra, hogy ter mé sze tes nek te kint -
sék az egész sé get, és el fe lejt kez ze nek azok ról,
akik nem ve het nek részt a kö zös ség éle té ben,
mert be te gek vagy fo gya té ko sok. A be te gek? Ők
pe dig úgy érez he tik, hogy el van nak sza kít va
Is ten től, az ő je len lé té től és gyó gyí tó ha tal má -
tól.

Ezé ki ást/Hisz ki ját mély hi te hor doz za a be -
teg ség ben. A szo mo rú ság ide jén em lé kez te ti Is -
tent ke gyel mé re. Akik szen ved nek, még a Bib -
lia igé it is hasz nál hat ják ar ra, hogy Is ten hez ki -
ált sa nak, akár pa nasz szó val is: mi ért hagy tál el
en gem? Ha őszin te kap cso lat ban va gyunk Is -
ten nel, amely a hű ség és a há la ki fe je zé sé ben
nyil vá nul meg, ak kor he lye van an nak is, hogy
szo mo rú sá gun kat, fáj dal mun kat vagy ha ra gun -
kat imád ság ban meg fo gal maz zuk.

A be te gek nem pusz ta tár gyak, és nem csak
a gon do zás el fo ga dói. Sok kal in kább a hit ala -
nyai, amit a ta nít vá nyok nak meg kel lett ta nul -
ni uk a Márk evan gé li u má ban le írt tör té net ben.
A ta nít vá nyok foly tat ni akar ják út ju kat Jé zus -
sal, és nem vesz nek tu do mást a tö meg pe re mén
le vő be teg ről. Ami kor az fel ki ált, cél juk tól el -
té rí tő nek te kin tik. Meg szok tuk, hogy tö rőd jünk
a be te gek kel, de nem va gyunk hoz zá szok va ah -
hoz, hogy han go san ki a bál ja nak, és za var ja nak
min ket. Le het, hogy ma meg fi zet he tő gyógy -
sze rért ki ál ta nak, ami eset leg a pro fit kér dé sét
is érin ti. A ta nít vá nyok meg akar ták aka dá lyoz -
ni, hogy a vak em ber Jé zus kö ze lé be jus son. Pe -
dig ne kik az Úr gon dos ko dó üze ne te hor do zó -
i vá kell vál ni uk: jöjj, té ged hív!

A ta nít vá nyok csak ak kor ér tik meg, hogy mit
akar Jé zus, ami kor el vi szik hoz zá a be te get. Időt
szán ar ra, hogy be szél jen a be teg gel, és meg -
kér dez ze, hogy mi re van szük sé ge. A gyü le ke -
zet gyó gyí tó kö zös sé ge nö ve ked het, ha a be te -
gek Is ten je len lé tét ta pasz tal ják ke resz tény
test vé re ik kö zött.

Imád ság
Is te nünk! Hall gasd meg test vé re in ket, ami kor be -
teg ség ben és fáj da lom ban hoz zád ki ál ta nak.
Add, hogy aki egész sé ges, há lát ad jon ezért, és
szol gál jon a be te gek nek sze re tő szív vel és nyi tott
kéz zel.

Is te nünk, add, hogy meg ma rad junk ke gyel -
med ben és gond vi se lé sed ben, iga zán gyó gyí tó kö -
zös ség gé vál junk, és együtt di csér jünk té ged.
Ámen.

7. nap 
Ke resz tyé nek szem től szem ben a val lá si
sok szí nű ség gel
• Ézs/Iz 25,6–9: Itt van az Úr, ben ne re mél -

tünk
• Zsolt 117,1–2: Di csér jé tek az Urat mind, ti

nem ze tek
• Róm 2,12–16: A tör vény nek a meg tar tó ja

iga zul meg
• Mk 7,24–30: Eze kért a sza va kért az ör dög

le á nyo dat el hagy ta

Na pon ta hal lunk a vi lág kü lön bö ző ré sze in tör -
té nő erő sza kos cse le ke de tek ről el té rő val lá sok
kö ve tői kö zött. Most meg tud hat juk, hogy Ko -
re á ban budd his ta, ke resz tyén, kon fu ci á nus
em be rek él nek együtt, leg több ször bé ké sen.

Ézsa i ás/Iza i ás pró fé ta nagy di cső í tő him nusz -
ban be szél ar ról, hogy egy szer le tö röl nek min -
den könnyet, gaz dag la ko ma lesz min den nép
és nem zet szá má ra. Egy na pon – jö ven dö li a
pró fé ta – a föld min den né pe di csér ni fog ja az
Urat, és ör ven dez ni fog a meg vál tás nak, ame -
lyet ő fel kí nál. Az Úr, aki ben re mél tünk, a ven -
dég lá tó az örök la ko mán, ame lyet Ézsa i ás
éne ke di cső ít.

Ami kor Jé zus ta lál ko zik a ká na á ni asszony-
nyal, aki gyer me ké ért kö nyö rög, elő ször meg-
 le pő sza vak kal vissza uta sít ja őt. Az asszony
azon ban áll ha ta tos ma rad: „…a ku tyák is esz nek
az asz tal alatt a gyer me kek mor zsá i ból.” Jé zus
ér té ke li, hogy az asszony meg lát ta kül de té sét
zsi dók hoz és nem zsi dók hoz egy aránt, és út já -
ra bo csát ja lá nya gyó gyu lá sá nak ígé re té vel.

Az egy há zak pár be szé det foly tat nak a ke resz -
tyé nek kö zött az egy ség ügyé ben. Az utób bi
évek ben pár be széd ala kult ki más val lá sok kö -
zött is, kü lö nö sen az úgy ne ve zett könyv val lá -
sok (ju da iz mus, isz lám) kö zött. Ezek a ta lál ko -
zá sok nem csak tá jé koz tat nak, ha nem se gí te nek
elő moz dí ta ni a szom szé dok kö zöt ti jó vi -
szonyt és bé két épí te ni ott, ahol konflik tus van.
Ha ke resz tyén ta nú ság té te lünk a Krisz tus ba ve -
tett hi tünk ál tal egye zik, ha té kony lesz el len -
ál lá sunk az elő íté le tek kel és konflik tu sok kal
szem ben. Ha fi gyel me sen hall gat juk más hi tű
fe le ba rá ta in kat, va jon nem ta nul ha tunk va la -
mit Is ten min den em bert be fo ga dó sze re te té -
ről és ural má ról?

A ke resz tyé nek kö zöt ti pár be széd nek nem
a sa já tos ke resz tyén iden ti tás el vesz té sé hez, ha -
nem ör ven de zés hez kell ve zet nie. Ez zel en ge -
del mes ke dünk Jé zus imá já nak, hogy egyek
le gyünk, aho gyan ő egy az Atyá val. Az egy ség
nem ma, még csak nem is hol nap ér ke zik el, de
más hí vők kel együtt a sze re tet nek és a meg vál -
tás nak e fe lé a vég ső, kö zös cél ja fe lé ha la dunk.

Imád ság
Is te nünk, Urunk! Kö szön jük a Szent írás ból
ka pott böl cses sé get. Adj bá tor sá got, hogy ki tár -
juk szí vün ket más ke resz tyén fe le ke ze tek hez tar -
to zó és más val lá sú fe le ba rá ta ink előtt! Add ke -
gyel me det, hogy le győz hes sük a kö zöm bös ség, az
elő íté let és a gyű lö let kor lát ja it. Mu tasd meg ne -
künk az utol só na po kat, ami kor a ke resz tyé nek
együtt le het nek azon a vég ső la ko mán, ahol a
könnyek fel szá rad nak, és a né zet el té ré se ket le -
győ zi a sze re tet. Ámen.

8. nap
A ke resz tyén re mény hir de té se egy meg -
osz tott vi lág ban
• Ez 37,1–14: Fel nyi tom sír ja i to kat
• Zsolt 104,24–34: Meg újí tod a föld szí nét
• Jel 21,1–5a: Új já te rem tek min dent
• Mt 5,1–12: Bol do gok vagy tok…

A bib li kus hi tet át jár ja a ra di ká lis re mény ség.
A tör té ne lem ben Is te né a vég ső szó, de ez nem
íté let, ha nem új te rem tés. A ke resz tyé nek
meg osz tott vi lá gban él nek, még is re mény ség -
ben. Nem ar ra épí te nek, amit az em be rek
tud nak ten ni, ha nem Is ten ha tal má ra és meg -
in gat ha tat lan aka ra tá ra. Ő a ré sze ket eggyé, tel -
jes ség gé ala kít ja. A ha lált adó gyű lö le tet pe dig
élet adó sze re tet té. Ko rea né pe to vább ra is
hor doz za a nem ze ti meg osz tott ság tra gi kus kö -
vet kez mé nye it, de a ke resz tyé nek még ott is bő -
vel ked nek a re mény ség ben.

A ke resz tyén re mény ség akár a leg na gyobb
szen ve dé sek kö ze pet te is él, mert Is ten nek
Krisz tus ke reszt jén ki nyi lat koz ta tott áll ha ta tos
sze re te té ből szü le tett. Jé zus sal együtt a re mény
is fel tá madt a sír ból, ami kor a ha lál és erői ve -
re sé get szen ved tek. Ez a re mény to vább ter jed
a pün kösd kor el kül dött Szent lé lek ál tal, amely
meg újít ja a föld szí nét. A fel tá madt Krisz tus új
és va ló di élet kez de te. Fel tá ma dá sa meg hir de -
ti a ré gi rend vé gét, és el ve ti egy új, örök te rem -
tés mag va it, ahol ben ne min den ki bé ké re ta -
lál, és Is ten lesz min den min de nek ben.

A ke resz tyén re mény a te rem tés meg újí tá -
sá val kez dő dik úgy, hogy az be tölt se Is ten ere -
de ti szán dé kát. A Je le né sek köny vé nek 21. fe je -
ze té ben Is ten nem azt mond ja, hogy min den
újat te rem tek, ha nem hogy új já te rem tek min -
dent. A ke resz tyén re mény nem a vi lág vé gé -
nek tét len vá rá sa, ha nem vágy ar ra a meg úju -
lás ra, amely már el kez dő dött az el ső hús vét kor
és pün kösd kor. Ez a re mény ség nem a tör té ne -
lem vi lá gun kat össze rom bo ló ka taszt ró fá já ban
be telt vé get je len ti, ha nem vi lá gunk alap ve tő
és gyö ke res meg vál to zá sát. Ez az Is ten ál tal
adott új kez det vé get vet a bűn nek, a meg osz -
tott ság nak és a vi lág vé ges sé gé nek. Úgy ala kít -
ja át a te rem tést, hogy az ré sze sül het Is ten di -
cső sé gé ben, és osz toz hat Is ten örök ké va ló sá -
gá ban.

Ami kor ke resz tyé nek össze gyűl nek, hogy
egy sé gért imád koz za nak, ez a re mény ség in dít -
ja és hor doz za őket. Az egy sé gért mon dott
imád ság Is ten nek a vi lá got meg újí tó ere jé ből
táp lál ko zik. Böl cses sé ge a Szent lé le ké, aki új éle -
tet le hel a szá raz cson tok ba, és élet re kel ti őket.
In teg ri tá sa ön ma gunk tel jes oda szá ná sa aka -
ra tá nak, hogy ő for mál jon an nak az egy ség nek
az esz kö ze i vé, amely Krisz tus szán dé ka ta nít -
vá nyai kö zött.

Imád ság
Ir gal mas Is te nünk! Te min dig ve lünk vagy
szen ve dé se ink kö ze pet te, és ve lünk le szel az idők
vé ge ze té ig. Se gíts min ket, hogy a re mény ség né -
pe le gyünk, meg él jük üd vös sé gün ket, és szol gál -
juk az ál ta lad kí vánt egy sé get. Ámen.

„…le gye nek eggyé ke zed ben”
(Ez 37,17)
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Ko rea, ame lyet Dan kun ala pí tott
Kr. e. 2333-ban, öt ezer éven ke resz -
tül egy sé ges nem zet ként ma radt
fenn. Bár az el ső két ezer év ben ko -
moly fe nye ge tett ség gel kel lett szem -
be néz nie Kí na ré szé ről, Ko rea egy
nem zet ként őriz te meg mél tó sá gát és
sza bad sá gát. A Kr. e. 1. szá zad és a Kr.
u. 7. szá zad kö zöt ti idő szak ban több
di nasz tia is ural ko dott. A Ko kuryeo,
a Pa kik je és a Shil la di nasz tia al kot -
ta a ko re ai ki rály ság há rom kor sza -
kát. Észa kon a Bal hae di nasz ti át kö -
vet te a Koryo di nasz tia a 10. szá zad -
ban és a Cho sun di nasz tia a 14. szá -
zad ban. Mind ez idő alatt Ko rea
nem  csak egy sé ges nem zet ként ma -
radt meg, de nagy kul tu rá lis fej lő dé -
sen is ke resz tül ment.

1897-ben ala pí tot ták meg a ko reai
bi ro dal mat. Ez zel új kor szak vet te
kez de tét a ko re ai tör té ne lem ben.
1910-től 1945-ig Ko re át a ja pá nok tar -
tot ták meg szál lás alatt. A ko re a i ak
azon ban so ha sem vesz tet ték el re -
mény sé gü ket, és so ha sem ad ták fel a
küz del met, hogy vissza sze rez zék
sza bad sá gu kat. Erő fe szí té se ik és küz -
del mük vé gül a ja pán meg szál lás
aló li fel sza ba du lás hoz ve ze tett 1945-
ben, a II. vi lág há bo rú vé gén. Ez a tör -
té net jól tük rö zi Ko rea sor sát. Mi vel
geo po li ti kai ér te lem ben na gyon fon -
tos he lyen fek szik, sok tá ma dást és
be avat ko zást kel lett el szen ved nie a
nagy vi lág ha tal mak tól.

Ko re á nak a kü lön bö ző ideo ló gi ák
bel ső konflik tu sa i val is meg kel lett
küz de nie. Sok éves ideo ló gi ai harc ért
vé get a kom mu niz mu son ala pu ló
Ko re ai Né pi De mok ra ti kus Köz tár -
sa ság meg ala kí tá sá val Ko rea észa ki
ré szén, va la mint a de mok rá ci án és
sza bad sá gon ala pu ló Ko re ai Köz -
tár sa ság meg ala pí tá sá val dé len. Ezek
az ősi ideo ló gi á kat el nyo mó ideo ló -
gi ák – a kom mu niz mus és a de -
mok rá cia – pe dig a ko re ai há bo rú
(1950–1953) tra gé di á já hoz ve zet tek,
amely ben na gyon so kan vesz tet ték
éle tü ket. 1953-ban alá ír ták a fegy ver -
szü ne tet, és az Észak- és Dél-Ko rea
köz ti ha tár a de mi li ta ri zált zó ná val
együtt a ko re ai tör té ne lem tra gé di -
á já nak lát ha tó jel ké pé vé vált.

A há bo rú és az azt kö ve tő idő szak
ál tal szét sza kí tott csa lá dok szá ma
akár tíz mil lió is le het. Nem ré gen
ezek a csa lá dok kor lá to zott ta lál ko -
zá si le he tő sé get kap tak, de a leg töb -
ben még azt sem tud ják, va jon az
észak–dé li osz tó vo nal túl ol da lán élő
csa lád tag ja ik él nek-e, vagy sem. Ezen
csa lá dok fáj dal ma min den ko re ai
szí vé ben ott él. Mély seb ez a nem -
zet iden ti tá sán és büsz ke sé gén.

Észak és dél ki en gesz te lő dé se
és együtt mű kö dé se
1972. jú li us 4-én a Ko re ai-fél szi get
tör té nel mi for du ló pont hoz ér ke zett.
E nap kö zös nyi lat ko za ta meg vál toz -
tat ta a konflik tu sos és el len sé ges
lég kört, csök ken tet te a köl csö nös
gya láz ko dást, elő moz dí tot ta a nem -
ze ti egye sí tést, és ez irány ba kez de -
mé nye zett tár gya lá so kat és gya kor -
la ti erő fe szí té se ket.

Az Egy há zak Vi lág ta ná csa és a
ró mai ka to li kus egy ház is nagy ér dek -
lő dés sel és se gí tő kész ség gel for dult a
bé ke meg te rem té se és a fe szült vi -
szony eny hí té se fe lé. 1988-ban a Ko -
re ai Egy há zak Nem ze ti Ta ná csá nak
köz gyű lé se ki hir det te „a ko re ai egy -
há zak nyi lat ko za tát a nem zet egye -
sí té sé ről és a bé ké ről”. A Ko re ai Ka -
to li kus Püs pö kök Kon fe ren ci á ja lét -
re hoz ta a Nem ze ti Meg bé ké lés Bi -
zott sá gát. Ezen bá to rí tó ese mé nyek
után szá mos egy ház jött lét re Észak-
Ko re á ban, ame lyek ma is szol gál nak.

Ilyen előz mé nyek után a No bel-dí -
jas Kim Dedzsung – a Ko re ai Köz tár -
sa ság ko ráb bi el nö ke – csúcs ta lál ko -
zót szer ve zett Észak-Ko rea ve ze tő jé -
vel, Kim Dzsong il lel. Ezen a ta lál ko -
zón ad ták ki azt a kö zös nyi lat ko za -
tot 2000. jú li us 15-én, amely meg erő -
sí tet te a dél-ko re ai kor mányt az
észak irá nyá ban gya ko rolt úgy ne ve -
zett nap sü té ses po li ti ká já ban.

A de mi li ta ri zált zó ná ban ural ko -
dó hely zet azon ban még min dig az
észak és dél kö zöt ti fe szült sé get mu -
tat ja. A Ko re ai-fél szi ge ten va ló bé ke
ér de ké ben tett erő fe szí té sek – ame -
lye ket a hat pár ti tár gya lá so kon részt
ve vő or szá gok mo de rál tak – a kü lön -
bö ző te rü le te ken va ló együtt mű kö -
dés ben gyü möl csöt hoz tak. Szép
pél dái en nek az együtt mű kö dés nek
a ci vil szfé rá ban, a kul tú ra, a sport,
a val lás, a mű vé sze tek, a tu do mány
és a gaz da sá gi élet te rü le tén meg va -
ló su ló cse re prog ra mok.

Aka dá lyok az egy ség hez
ve ze tő úton 
A Ko re ai-fél szi ge ten a bé ke és ki en -
gesz te lő dés el éré se ér de ké ben tett
sok fé le erő fe szí tés el le né re meg ma -
rad tak a konflik tu sok, a meg osz -
tott ság és a szem ben ál lás mély gyö -
ke rei. Ah hoz, hogy a bé kés új ra -
egye sí tés lét re jö hes sen, észak nak és
dél nek olyan kér dé sek kel kell szem -
be néz nie, mint a li be ra liz mus és a
szo ci a liz mus szem ben ál lá sa, a sze -
gény ség és a jó mód kö zöt ti sza ka dék
vagy a sza bad val lás gya kor lás, il let -
ve an nak aka dá lyo zá sa.

Ott van a fal észak és dél né pei

közt, s úgy tű nik, na gyon ne héz le -
rom bol ni. Az egye sí tés vá gya és re -
mé nye azon ban mind két ol da lon él,
s az e re ményt ki fe je ző éne ket ugyan -
úgy ének lik mind két ol da lon: „Uri Ui
So won Eun Ton gil”…

Min den ko re ai – no ha sok fé le
kü lön bö ző ség gel és konflik tus sal kell
szem be néz ni ük – re mény ke dik a
bé kés és meg bé kélt egye sí tés ben a
Ko re ai-fél szi ge ten. Ke resz tény ként is
re mél jük és vár juk azt a na pot, ami -
kor Is ten a meg osz tott fe le ket új ra
össze hoz za, hogy együtt di csér hes -
sük őt, és há lát ad junk a meg bé ké lé -
sért és az új te rem té sért.

Az öku me né hely zete
Ko re á ban
A ko re ai ka to li kus kö zös sé get Lee
Sung-Hun – az el ső meg ke resz telt ka -
to li kus – ala pí tot ta 1784-ben, aki el -
ter jesz tet te a ke resz tény ta no kat

hon fi tár sai kö zött. A pro tes tan tiz mus
az 1880-as évek ben je lent meg. 1919-
ben a ko re ai ke resz té nyek más val lá -
sok – a budd hiz mus, a ta o iz mus, a
ha gyo má nyos val lá sok – kép vi se lő -
i vel is együtt mű köd tek, hogy el len -
áll ja nak a ja pán ha ta lom nak Ko rea
füg get len sé ge ér de ké ben.

A ko re ai öku me ni kus moz ga lom
tör té ne te nyo mon kö vet he tő a II. va -
ti ká ni zsi nat lel kü le té ig és ja vas la tá -
ig, kü lö nö sen is az öku me niz mus ról
szó ló dek ré tu mig, amely hang sú -
lyoz ta min den ke resz tény erő fe szí té -
sé nek fon tos sá gát az egy sé gért. Az
egy ház kö zi dia ló gus ban részt ve vő
egy há zak a Ko re ai Or to dox Met ro -
po lis, a Ko re ai Ka to li kus Püs pö kök
Kon fe ren ci á ja, a Ko re ai Evan gé li -
kus/Lu the rá nus Egy ház és a Ko re ai
Egy há zak Nem ze ti Ta ná csa, amely -
nek tag egy há zai a kö vet ke zők: a Ko -

re ai Pres bi te ri á nus Egy ház, a Ko reai
Me to dis ta Egy ház, a Pres bi te ri á nus
Egy ház a Ko re ai Köz tár sa ság ban, a
Ko re ai Üdv had se reg, a Ko re ai Ang -
li kán Egy ház, a Ko re ai Evan gé li u mi
Egy ház, Is ten Ko re ai Gyü le ke ze te.

A Ko re ai Egy há zak Nem ze ti Ta ná -
csa és a Ko re ai Ró mai Ka to li kus
Egy ház fel vált va adott ott hont a ke -
resz tény egy sé gért tar tott ima he tek
kö zös szol gá la ta i nak a ko rai 1970-es
évek től kezd ve. Ez a kö zös imád ság
tet te le he tő vé a ke resz té nyek szá má -
ra, hogy együtt imád koz za nak és
dol goz za nak, hogy fej lesszék az öku -
me ni kus moz gal mat Ko re á ban. 1977-
ben pro tes táns és ka to li kus bib lia tu -
dó sok be fe jez ték a kö zös bib lia for dí -
tást, így Ko rea tör té ne té ben elő ször
min den egy ház ban ugyan azt a Bib -
li át ol vas hat ják.

Je len leg a ko re ai öku me ni kus moz -
ga lom a kü lön bö ző cso por tok szá má -

ra szer ve zett kö zös prog ra mok ból áll.
A kü lön fé le fe le ke ze tek mun ka tár sai,
a teo ló gu sok, a teo ló gi ai hall ga tók és
a fe le ke ze tek mo de rá to rai vesz nek
részt raj tuk. 2000 óta teo ló gu sok egy
ta nul má nyi cso port ja a há zi gaz dá ja
az öku me ni kus fó rum nak. E fó rum
teo ló gi ai kér dé sek kel fog lal ko zik, s
ez zel mun kál ja a pro tes táns és a ka -
to li kus egy há zak kö zöt ti köl csö nös
meg ér tést. Ezen fe lül a teo ló gus hall -
ga tók egy cso port ja olyan prog ra mo -
kat szer vez – sze mi ná ri u mok, sport -
ren dez vé nyek –, ame lyek kel erő sít -
he tik a kü lön bö ző egy há zak tag jai kö -
zöt ti ba rát sá got. A fe le ke ze tek mo -
de rá to rai rend sze re sen ta lál koz nak
fe hér asz tal mel lett, hogy így is szor -
gal maz zák egy más meg ér té sét, erő -
sít sék ba rát sá gu kat, és hasz nos esz -
me cse rét foly tas sa nak.

A ke resz tény egy ség Ázsi á ban – e
té má ról ren dez tek sze mi ná ri u mot
2006 jú li u sá ban, amely em lé ke ze tes
al ka lom volt a ko re ai öku me ni kus
moz ga lom tör té ne té ben. Wal ter Kas -
per bí bo ros volt a há zi gaz da. Ázsi ai
öku me ni kus ve ze tő ket hív tak meg er -
re az al ka lom ra, hogy meg vi tas sák a
ke resz tény egy ség meg va ló sí tá sá nak
kü lön bö ző el gon do lá sa it. 2006. jú li -
us 23-án, a 19. me to dis ta vi lág ta lál -
ko zón (ame lyet a dél-ko re ai Szö ul ban
tar tot tak) a me to dis ta egy ház alá ír -
ta a meg iga zu lás ta ná ról szó ló kö zös
nyi lat ko za tot, ame lyet a Lu the rá -
nus Vi lág szö vet ség és a ró mai ka to -
li kus egy ház 1999-ben írt alá Augs -
burg ban. Így en nek a ke resz tény
egy ség szem pont já ból oly fon tos
ese mény nek Ko rea adott ott hont.

A kö zös prog ra mok alatt fel hal mo -
zó dott ta pasz ta la tok és a köl csö nös
bi za lom alap ján a ko re ai pro tes táns
és ka to li kus egy há zak ve ze tői öku me -
ni kus za rán dok la ton vet tek részt
2006 de cem be ré ben.

Meg lá to gat ták XVI. Be ne dek pá -
pát a Va ti kán ban, az EVT fő tit ká rát
Genf ben és az öku me ni kus pát ri ár -
kát Isz tam bul ban. Ró má ban az egy -
ség tit kár ság mun ka tár sa i val is ta lál -
koz tak, Genf ben pe dig az EVT Hit
és Egy ház szer ve zet Bi zott sá gá nak
mun ka tár sa i val. Ezen lá to ga tá sok
so rán áll tak elő az zal a ja vas lat tal,
hogy a ko re ai ke resz té nyek ké szít -
hes sék elő a 2009. évi ima hét anya -
gát. A két öku me ni kus tes tü let po -
zi tí van fo gad ta a ja vas la tot, és be le -
egye zett a ko re ai egy há zak kez de mé -
nye zé sé be.

2007. ja nu ár 23-án a ko re ai egy há -
zak a Chong ju ang li kán temp lom ban
tar tot tak kö zös ima he ti al kal mat, és
ta lál ko zót is szer vez tek a pro tes táns
és ka to li kus teo ló gu sok szá má ra.
Ezen két pro tes táns és há rom ka to -
li kus sze mélyt je löl tek ki az elő ké szí -
tő al bi zott ság ba. Az ő fel ada tuk volt,
hogy elő ké szít sék az ima hét anya gát.
Az al bi zott ság 2007 feb ru ár já ban
ülé se zett elő ször, és az Ez 37,15–23-
ban ol vas ha tó pró fé ci át vá lasz tot ta
alap ige ként, mely Iz ra el egye sí té sé -
nek ígé re té ről szól. A ko re ai egy há -
zak szá má ra ez az ezé ki eli sza kasz fel -
idé zi a Ko re ai-fél szi ge ten lé vő hely -
ze tet, mert az ő or szá guk az egye dü -
li meg osz tott or szág a vi lá gon. El ha -
tá roz ták, hogy min den fe le ke zet ír
egy-egy bib li ai refle xi ót és imád sá got
a nyolc nap va la me lyi ké re. Így el kez -
dő dött a mun ka, amely nek gyü möl -
cse az a fü zet, ame lyet az egész vi lá -
gon szét osz ta nak a 2009. évi ima hét
ke re té ben.

Be fe je zés
A Ko re ai-fél szi get je len le gi ál la po ta
– amely meg aka dá lyoz za, hogy a
ko re a i ak a má sik ol da lon élő szü le -
ik kel, gye re ke ik kel, há zas tár suk kal,
ba rá ta ik kal kom mu ni kál ja nak – el -
fo gad ha tat lan, meg kell vál toz tat ni.
Az észak-ko re ai hely zet, amely az
em be rek nek nem en ge di, hogy sa ját
val lá si ha gyo má nya i kat kö ves sék,
jól mu tat ja azt az el nyo mást, amely
kor lá toz za az em be ri lel ki is me re tet.

Ezek a konf ron tá ci ós hely ze tek, el -
len té tek, konflik tu sok, a val lá si, fa ji,
et ni kai hát te rű erő szak és há bo rúk
azon ban nem kor lá to zód nak a Ko -
reai-fél szi get re, ha nem a vi lág sok
pont ján ta lál koz ha tunk ve lük. Így
egé szen biz tos, hogy a meg osz tott -
ság és szen ve dés ko re ai ta pasz ta la ta
vi lág szer te ért he tő a ke resz té nyek és
a tár sa dal mak szá má ra. A ke resz té -
nyek Ko re á ban együtt mű köd nek az
olyan vi lág val lá sok kal, mint a budd -
hiz mus, a kon fu ci a niz mus, il let ve
az ősi val lá sok kép vi se lő i vel a kö zös
jó ér de ké ben, hogy hi te les bé két
hoz za nak a Ko re ai-fél szi get re.

A te ma ti ka össze ál lí tá sa kor ko reai
test vé re ink azt ké rik a vi lág ke resz -
té nye i től, hogy a 2009. évi ima hét
so rán imád koz za nak az egy ség elő -
moz dí tá sá ért, a bé ke épí té sé ért Ko -
re á ban. Ezek olyan fel ada tok, ame -
lyek amúgy is hoz zá tar toz nak a fe -
le lős ke resz té nyek éle té hez vi lág szer -
te. A re mény ösz tön zi ezt az imád -
sá got. Azt, hogy a vi lág min den
né pe Is ten né pe le gyen, Is ten le gyen
az ő Is te nük, to váb bá a né pek örö -
met és fej lő dést ta pasz tal ja nak. Ez
az öröm ak kor lesz a mi enk, ami kor
vé get ér nek a konf lik tu sok és a
meg osz tott ság.

A ke resz té nyek nek tü rel me sen
kell imád koz ni uk, amíg az „új ég és
új föld” el nem ér ke zik, és ak kor így
tel je sül a pró fé tai jö ven dö lés: „Az én
né pem lesz nek, én pe dig Is te nük le -
szek.” (Ez 37,23)

Öku me ni kus hely zet Ko re á ban
Egy nem zet öt ezer éves tör té ne te

Az újraegyesítés phenjani emlékműve (Észak-Korea)

A Han folyó partja Dél-Korea fővárosában, Szöulban 
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Öröm te li és „gyá szos” ka rá csony
„Örül je tek az Úr ban min den kor! Is mét mon dom: örül je tek.”

Ka rá csony két nap ját vi dé ken tölt ve két ün ne pi is ten tisz te let ről sze ret nék
tu dó sí ta ni. Ka rá csony el ső nap ján egy kis fa lu ból, a má so di kon a szom széd -
sá gá ban lé vő vá ros ból. 

A Jé zus szü le té sét és a meg vál tás sal új kor sza kot hir de tő, öröm te li pré -
di ká ci ók har mo ni kus össz hang ban vol tak az Út mu ta tó ban ad vent 4. va sár -
nap ját is fel öle lő ün nep kör ve zér igé i vel: „Örül je tek az Úr ban min den kor! Is -
mét mon dom: örül je tek”, „Meg je lent az Is ten üd vö zí tő ke gyel me min den em -
ber nek”, „Az Ige test té lett, kö zöt tünk la kott, és lát tuk az ő di cső sé gét” vagy
„Meg je lent a mi üd vö zí tő Is te nünk jó sá ga és em ber sze re te te.” Tisz ta öröm -
hír, csu pa ke gye lem- és di cső ség tu dó sí tás! Az ige hir de tés is kü lö nös öröm -
pá tosszal volt te li mind két he lyen.

A kis fa lu ban ka rá csony el ső nap já nak is ten tisz te le tét a gyü le ke zet és a kó -
rus al ter natim ének lés sel – az egyes vers sza ko kat a gyü le ke zet és a négy szó -
la mú kó rus fel vált va éne kel ve – tet te még öröm te lib bé, fel eme lőb bé. A kó -
rus tag jai, akik tu do má som sze rint szent es te is szol gál tak, a gyü le ke zet tel
együtt su gár zó öröm mel énekeltek. A kán tor a ki emelt ün nep nek és az éne -
kek nek meg fe le lő or go na mű ve ket, hang szí ne ket vá lasz tott a kis or go nán. A
kö zös ség épí tés ze nei mód ja! A ka rá csony va rá zsát nö ve lő, fel eme lő ér zés.
Pe dig a kán tor nak ér te sü lé sem sze rint nincs is ok le ve le.

A vá ros ban egyen hang szí nek, csak hang nem re egyez te tett – az éne kek től,
az ün nep kör től hát bor zon ga tó an ide gen –, szín vo nal ta lan kap ta fa da ra bok, a
ko moly ze ne híd alat ti la ko dal mas mu zsi ká já nak szín vo na lát idé ző ir tó zat ütöt -
ték hát ba az em bert. Az úr va cso ra osz tás alatt oly annyi ra gyá szos sab lon mu -
zsi kák so rát hall hat tuk ko mor, sö tét hang szí nek kel, mint ha va la mi gyász is ten -
tisz te le ten vet tünk vol na részt. A kó rus hi á nyát – ha egy ál ta lán van – meg sem
em lí te ném, ha nem olyan hely ről len ne szó, ahol az egy ház ze nét egy kor ne ves
ze ne szer zők, or go nis ták és kán to rok fém je lez ték, ahol az egy há zi mu zsi ká nak
kü lö nös tra dí ci ó ja volt. A ka rá csony va rá zsát ho má lyo sí tó, le han go ló ér zés! Pe -
dig a kán tor – ér te sü lé sem sze rint – kán to ri ok le vél lel is ren del ke zik!

„Örül je tek az Úr ban…! Is mét mon dom: örül je tek”, de ne ez utób bi pél dá -
nak, ha nem Jé zus szü le té sé nek, a meg vál tó ke gye lem és üd vös ség hí ré nek,
va la mint a szom szé dos fa lu pél dá já nak. 

Mi cso da kont raszt! Mi lyen igé nyes ség és igény te len ség! Mily öröm te li és
gyá szos mu zsi ka! Mi cso da oda fi gye lés és kö zö nyös ség! Le het, hogy csak láz -
álom sze rű ví zió volt, vagy tény leg csak ál mod tam?! Örül nék, ha így lett vol -
na! Is mét mon dom: örül nék!

N. N.  (Tel jes név és cím a szer kesz tő ség ben)

mozaik

Akár csak az em ber, a te le pü lé sek is
szü let nek, majd el pusz tul nak, és ha
sor suk ked ve ző en ala kul, fel tá mad -
nak. Gon dol junk csak az osz mán hó -
dí tás so rán el nép te le ne dett, majd új -
ra be né pe sü lő al föl di fal vak so ka sá -
gá ra. Egyes te le pü lé sek fé nye pe dig
meg ko pik, ko ráb bi sú lyuk hoz ké pest
je len ték te len né vál nak.

Így járt a tör té nel mi Ma gyar or szág
több vár me gyei szék he lye, egy ko ri is -
pán sá gi-me gyei köz pont ból nap ja -
ink ra cse kély je len tő sé gű, bár
tör té nel mi szem pont ból fon tos
fa lucs ká vá zsu go rod ván: Zemp -
lén, Bács vagy ép pen Nóg rád.
Előb bi ek rá adá sul a Tri a non ban
meg hú zott ha tár mö gé szo rul -
tak, vég leg el vesz ve a ma gyar -
ság szá má ra. 

Nóg rád azon ban da col az
idő vel, büsz ke vá ra vé dő kar ként
óv ja a te le pü lést. Im má ron több
mint ezer esz ten de je, hi szen
el ső erő dí té se hon fog la lás ko ri
ere de tű. 1138-ban az tán ki rá lyi
is pán sá gi szék hellyé vált, 1199-
től pe dig a min den ko ri vá ci
püs pök bir to kol ta. Ma is ál ló,
nagy alap te rü le tű, sza bály ta lan
alap raj zú kő vá ra a ta tár já rást

meg elő ző en épült. 1450-ben a por tyá -
zó hu szi ták kal szem ben erő sí tet ték
meg, je len tős bő ví té sé re Má tyás ki -
rály ural ko dá sá nak ide jén, Bá tho ry
Mik lós püs pök szol gá la tá nak idő -
sza ká ban ke rült sor. Be já ra tát ket tős
ka pu, vas rács, fel vo nó híd, far kas ve -
rem véd te, ágyúi itt, va la mint bás tyá -
i nak lő ré se in cé loz tak az el len ség re. 

A tö rök idők ben a fel vi dé ki vég -
vár rend szer ré sze ként je len tős ka -
to nai je len tő ség gel bírt. A ha di -

sze ren cse rend sze res for dul tá val
hosszabb-rö vi debb ide ig a há rom
rész re sza kadt ál lam va la mennyi
or szág ré szét szol gál ta, hi szen hol a
Habs burg ural ta, kvá zi  füg get len ki -
rá lyi Ma gyar or szág, hol a tö rök
hű bé res, de a ma gyar szel le mi ség és
kul tú ra meg tar tá sá ban fon tos sze -
re pet ját szó Er dé lyi Fe je de lem ség,
hol a ha za egy har ma dát sar co ló
tö rö kök csa pa tai bir to kol ták. Vál to -
zó urai en nek el le né re rend sze re sen

kar ban tar tot ták, több ször bő -
ví tet ték.

Pusz tu lá sa 1685-ben kö vet ke -
zett be, ami kor – rom ja i ban is
lát vá nyos – tor nyá nak lő por rak -
tá ra egy vil lám csa pás kö vet -
kez té ben fel rob bant, majd a tö -
rö kök le rom bol ták, és ki vo nul -
tak fa lai kö zül. Ha dá sza ti sze re -
pet ez után már nem ját szott. 

Fo lya ma tos ré gé sze ti fel tá -
rá sa i nak és re konst ruk ci ó já nak
ered mé nye képp a vár rom nap -
ja ink ban lát vá nyos tu ris ta cél -
pont. Egyik em lék táb lá já nak
üze ne te sze rint az erő dít ményt
1832. jú li us 10-én fel ke res te gróf
Szé che nyi Ist ván is.

g Re zsa bek Nán dor

ERŐS VÁ R AK

A nóg rá di vár

Szü le tés na pot ün nep lünk. Ja nu ár
12-én szü le tett As si si Szent Fe renc.
Leg alább is egyes ma gyar for rá sok
sze rint; má sok szep tem be ri szü le tés -
nap ról tud nak. Az sem biz tos, hogy
Gi o van ni Ber nar done, a dús gaz dag
posz tó ke res ke dő fia 1181-ben vagy
1182-ben lát ta-e meg a nap vi lá got. 

Ke rek nek ép pen nem mond ha tó
ez a 827. vagy 828. év for du ló. Ám aki -
nek a ter mé szet vé del me szív ügye,
an nak min den al kal mat meg kell ra -
gad nia, hogy meg em lé kez zen Fe -
renc test vér ről! A ka to li kus ke res ke -
dők is vé dő szent jük nek tart ják, de in -
kább csak a pá lya el ha gyó ke res ke dők
pat ró nu sa le het. A sze gé nyek és a
szo ci á lis mun ká sok után 1980-ban a
kör nye zet vé dők nek is hi va ta los vé -
del me ző je lett. Nagy szük sé günk
van ha tá ro zott sá gá nak és sze líd sé gé -
nek pél dá já ra. Éle tét most nem ele -
ve ní tem fel, a Nap him nusz ból nem
idé zek, de gon do lok rá, mi kor né hány
szót az as si si fo lya mat ról írok.

A vi lág egyik leg na gyobb ter mé -
szet vé del mi szer ve ze te, a pan da -
mac kós cí mer ál la tá ról is mert WWF
(World Wide Fund, Természetvédel -
mi Világalap) 1986-ban ala pí tá sá -
nak hu szon ötö dik év for du ló ját ün ne -
pel te. En nek elő ké szí té se ként fel -
kér ték a budd his ta, a ke resz tény, a
hin du, a zsi dó és az isz lám val lás je -
len tős kép vi se lő it, hogy nyi lat ko -
zat ban fo gal maz zák meg, mi a vi szo -
nyuk a ter mé szet vé del mé hez. A hí -
vek hez kül dött üze ne tek más képp fo -
gal maz nak, de mind az öt ből egy ér -
tel mű en ki de rül, hogy hi tük ből kö -
vet ke zik a ter mé szet vé del me. A
nyi lat ko za tok ra az As si si Szent Fe -
renc-ba zi li ká ban tar tott kö zös szer -
tar tás ke re té ben a val lá si ve ze tők
ün ne pé lye sen ál dá su kat ad ták, és
az óta is gyak ran hi vat koz nak rájuk.
Ter mé sze te sen az utób bi év ti ze dek -
ben az Egy há zak Vi lág ta ná csa és a
Lu the rá nus Vi lág szö vet ség is rend -
sze re sen fog lal ko zik a te rem tett vi -
lág meg őr zé sé nek té má já val.

2008-ban a baj sok kal na gyobb,
mint 2007-ben volt, és egész biz tos,
hogy 2009-ben boly gón kon töb ben
fog ják sa ját bő rü kön érez ni a kör nye -

ze ti vál ság je le it, mint ta valy. A kér dés
csak az, hogy mi kor le szünk haj lan -
dók a prob lé ma sú lyos sá gá val ará nyos
lé pé se ket ten ni. Ko mo lyan gon do lom,
hogy a nyi lat ko za tok na gyon fon to sak,
de már nem ele gen dők.

Ha józ ni mu száj, de nem mind egy,
ho gyan. Az Eu ró pai Ke resz tény Kör -
nye zet vé del mi Há ló zat 2008. ok tó -
be ri nyi lat ko za tá ban Meyer-Abich
né met fi lo zó fust idé zi. Sze rin te ed -
dig az ipa ri ci vi li zá ció kor sza ká ban él -
tünk, de ha élet ben aka runk ma rad -
ni, ezt a kör nye zet ba rát ci vi li zá ció ko -
rá nak kell fel vál ta nia. Az ipa ri ci vi -
li zá ció olyan, mint egy ha tal mas
tank ha jó. Az acél monst rum moz ga -
tá sá hoz ren ge teg ener gi á ra van szük -
ség. Per sze óri á si mennyi sé gű kő ola -
jat tud szál lí ta ni, de na gyon ne héz
kor má nyoz ni és le fé kez ni, és ahogy
a tank ha jók ka taszt ró fá ja mu tat ja,
nagy a szennye zés koc ká za ta is.

A kí vá na tos kör nye zet ba rát ci vi -
li zá ció olyan, mint egy kis vi tor lás
ha jó. Könnyű, jól kor má nyoz ha tó,
szél for má já ban a nap ener gia hajt ja.
Szál lí tá si ka pa ci tá sa per sze sok kal ki -
sebb, mint a tank ha jóé, de hát mi ért
is szál lí ta na óri á si mennyi sé gű ola -
jat? Nem hagy pisz kos fol to kat ma -
ga után az óce án ban, és ka taszt ró fá -
val sem fe nye ge ti a ter mé sze tet. Ke -
vés anyag fel hasz ná lás sal já ró ter -
me lés és élet vi tel, sze rény mé re tek,
össz hang a te rem tés rend jé vel – er -
re kell tö re ked nünk.

A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy -
ház is sok éve ke re si a te rem tett vi -
lág meg őr zé sé vel kap cso la tos mon -
da ni va ló ját. En nek egyik leg újabb
ör ven de tes meg nyil vá nu lá sa, hogy az
Észa ki Egy ház ke rü let hon lap já nak bal
al só sar ká ban meg je lent a Zöld temp -
lom ro vat. Egy elő re az ol dal cí mé ben
még ben ne van a „kü lön le ges sé gek”

szó, de ez biz tos vál toz ni fog, és a töb -
bi egy ház ke rü let nek is ha son ló an
tar tal mas zöld ol da la lesz. 

Meg ta lál ha tók itt Bé res Ta más
öko teo ló gi ai mű vei, egy há zi do ku -
men tu mok, el ér he tők kör nye zet vé -
de lem mel fog lal ko zó nem zet kö zi
egy há zi ol da lak és ha zai zöld szer ve -
ze tek. Kü lön öröm, hogy ol vas ha tunk
ta ná cso kat a zöld lel ké szi hi va ta lok
ki ala kí tá sá hoz, és – fi gye lem – egy
ilyen pon tot is ta lál tam: „ÖKO-Evan -
gé li kus gyü le ke ze tek”. Ha rá kat tin -
tunk, ezt ol vas hat juk: „Ha ma ro san
azok ról a gyü le ke ze te ink ről és lel ké -
szi hi va ta lok ról adunk itt fel vi lá go sí -
tást, me lyek élen jár nak a kör nye zet -
tu da tos élet vi te lük kel.” Egy elő re a
lis ta nul la elem ből áll, de nem hasz -
ná lom ki az iro ni zá lás ra nyí ló le he -
tő sé get. 

El ső kéz ből tu dom, hogy van nak
olyan gyü le ke ze tek, ame lyek ko mo -
lyan ke re sik, hogy mit te het né nek kör -
nye ze tük vé del mé ért. A ke len föl di
egy ház köz ség hír le ve lé ben Joób Má -
té lel kész fel ké ré sé re el in dí tot tuk A
gyü le ke zet zöl dí té se cí mű so ro za tot,
amely nek már ered mé nyei is van nak.
A gyü le ke ze ti al kal mak több sé gén a
részt ve vők pil le pa lac kos ás vány víz
he lyett kan csó ból üveg po hár ba töl tött
fi nom csap vi zet isz nak, és meg kez dő -
dött a gyü le ke ze ti kom posz tá lás.

Az Evan gé li kus Élet Üze net az
Ara rát ról ro va ta hat év alatt a kör -
nye zet- és ter mé szet vé de lem, a tár -
sa dal mi prob lé mák és a fenn tart ha -
tó ság na gyon sok kér dé sé vel fog lal -
ko zott, és az élet mód ra vo nat ko zó
ta ná csok ban sem volt hi ány. A kö -
vet ke ző he tek ben sze ret nénk meg -
mu tat ni, hogy egy-egy sú lyos kör -
nye zet vé del mi prob lé ma meg ol dá -
sá ért mit te het nek a gyü le ke ze tek.
Meg győ ző dé sünk, hogy ha ke ve -
sebb sze me tet ter mel nek, és ke ve -
sebb ener gi át fo gyasz ta nak, tá mo -
gat ják a kör nye zet ba rát köz le ke dé -
si mó do kat, és meg ta nít ják a gye re -
ke ket az élő vi lág sok fé le sé gé nek vé -
del mé re, an nak a gyü le ke ze ti ta gok
gon dol ko dá sá ban és ház tar tá sá ban
is po zi tív ha tá sa lesz.

g Ga dó György Pál

A posz tó ke res ke dő fia
ÜZ ENET AZ AR AR ÁTRÓL

H I R D E T É S

Meg hí vó kon fe ren ci ák ra
A rév fü lö pi Or dass La jos Evan gé li kus Ok ta tá si Köz pont két gaz dag tar -
tal mú kon fe ren ci á ra hív az év el ső hó nap já ban.

Ha ta lom-po li ti ka-köz élet az Ószö vet ség ben
Ja nu ár 23–25. (pén tek–va sár nap)
Elő adók: dr. Jut ta Ha us mann, dr. Kő sze ghy Mik lós, dr. Var ga Gyön gyi
Né hány té ma: A ki rály is csak em ber; Ki nek a ke zé be ke rül jön a ha ta -
lom? A pró fé ták po li ti kai pré di ká ci ói; Erő szak – le gi tim esz köz a po li ti -
kai élet ben? Ti vagy tok a föld só ja…
Rész vé te li díj: 8500 Ft

Lu ther-kon fe ren cia
Ja nu ár 30–31. (pén tek–szom bat)
A ta va lyi nagy ér dek lő dés után im már má so dik al ka lom mal ren dez zük
meg, Teo ló gia nem csak teo ló gu sok nak al cím mel. Ez évi té ma: Mon do -
gat juk, de ért jük-e?

Elő adá sok: A hit ál tal va ló meg iga zu lás – dr. Reuss And rás; A ket tős
kor mány zás ról – Vég he lyi An tal; Lu ther és Má ria (Lu ther Mag ni fi cat-
ma gya rá za ta) – Fe hér Ká roly; A Ró mai le vél hez írt kom men tár – Welt -
ler Sán dor.
A kon fe ren cia há zi asszo nya Isó Do rottya.
Rész vé te li díj: 6000 Ft

Je lent kez ni le vél ben vagy e-mai lben le het a 8253 Rév fü löp, Fü re di út 1.
vagy a rev fu lop@lu the ran.hu cí men. Ér dek lőd ni le het a 20/770-3829-es
flot tás te le fo non.

Az Eu ró pai Pro tes táns Ma gyar Sza bad egye tem (Bá zel) negy ven éves fenn -
ál lá sát ün nep li. A 2009. áp ri lis 27. és má jus 2. kö zött az auszt ri ai St. Geor -
gen am Läng see (Ka rin tia) fes tői kon fe ren cia-köz pont já ban tar tan dó ta -
lál ko zón Az ala pí tók örök sé ge: egy füg get len ma gyar szel le mi mű hely cím -
mel elő adá sok, ke rek asz tal-be szél ge té sek, mun ka cso por tok em lé kez nek
a sza bad egye tem ala pí tó i ra és négy év ti ze des mű kö dé sét meg ha tá ro zó
sze mé lyi sé ge i re.

Ar ra a kér dés re, hogy mi a jö vő je en nek a füg get len szel le mi mű hely -
nek, egy fon tos ke rek asz tal pró bál vá la szol ni Ba log Zol tán re for má tus
lel kész, De ák Er nő tör té nész, a Bé csi Nap ló fő szer kesz tő je, Ma sát
And rás nyel vész pro fesszor és Pus kás-Vaj da Zsu zsa ant ro po ló gus rész -
vé te lé vel, Nagy Il di kó po zso nyi új ság író ve ze té sé vel.

A sza bad egye tem az öku me né szol gá la tá ban té mát Bal la Bá lint (evan -
gé li kus) szo cio ló gus, Bo ór Já nos (ró mai ka to li kus) fi lo zó fus, va la mint
Szent-Ivá nyi Ilo na uni tá ri us, Var ga Pál és Ku ti Jó zsef re for má tus lel ké -
szek vi tat ják meg.

Reg ge li áhí ta tok, hang ver se nyek, iro dal mi és fil mest, ki rán du lás és öku -
me ni kus is ten tisz te let egé szí tik ki az öt na pos gaz dag prog ra mot.

Ér dek lő dés, je lent ke zés (már ci us 6-ig): De ák Pé ter, Bel le ri vestr. 59, 8008
Zü rich; tel.: 044-383-85-37; e-mail: pe ter.deak@zh.ref.ch.

H I R D E T É S

Rovatgazda: Kézdy Edit
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Va sár nap
Jé zus Krisz tus az el ső szü lött a ha lot tak kö zül, hogy min den te kin tet ben ő le -
gyen az el ső. Kol 1,18 (Ézs 26,19a; Mt 3,13–17; Róm 12,1–3/4–8/; Zsolt 72) Az
em ber an nak szen te li oda ide je nagy ré szét, ami szá má ra igen lé nye ges, ami
ná la el ső he lyen áll a fon tos sá gi sor rend ben. Ez le het a csa lád, a hi va tás, a
ta nu lás, a sport vagy bár mi más. Ná lunk, ke resz tény em be rek nél – még mind -
ezek előtt – a le ges leg el ső hely Is tent il le ti, hisz be lő le in dul ki min den élet,
min den sze re tet, min den ér ték. Mind ez a mi énk is le het, ha őt, a ve le va ló
szo ros kap cso la tot az el ső hely re tesszük éle tünk ben. Csak is ak kor.

Hét fő
Íme, az én Uram, az Úr, meg se gít en gem, ki mer bű nös nek mon da ni? Ézs 50,9a
(Róm 8,1; Ap Csel 10,37–48; Lk 4,38–44) Jé zus Krisz tus ban új éle tet ka punk,
és a lu the ri „si mul ius tus et pec cator” (egy szer re igaz és bű nös) elv alap ján
őe lőt te és őál ta la iga zak va gyunk bű nös lé tünk el le né re is. Nem a mi ér de -
münk ez, nem pél dás ke resz tény sé günk ju tal ma, ha nem Is ten sok szor szin -
te ért he tet le nül jó sá gos, meg se gí tő ke gyel mé nek ered mé nye. Fel tud juk-e ezt
fog ni? Ha igen, ad junk há lát ér te!

Kedd
Jé zus mond ta: „Na gyobb öröm lesz a menny ben egyet len meg té rő bű nö sön,
mint ki lenc ven ki lenc igaz mi att, aki nek nincs szük sé ge meg té rés re.” Lk 15,7 (Zsolt
81,12–13; Józs 3,9–17; Lk 5,1–11) Na pon kén ti meg té ré sünk, Urunk tól ka pott
na pon kén ti új szí vünk ar ra ad új ra és új ra le he tő sé get, hogy Is ten re fi gyel -
ve tel jes, ne ki és fe le ba rá ta ink nak szen telt éle tet él jünk. Sok szor úgy érez -
het jük, be le fá rad tunk már az egész hi á ba va ló ság ba, annyi em be ri ku darc, ki -
sik lott élet vesz kö rül mind annyi un kat, sok szor a sa ját bő rün kön is érez zük
az em be ri gyar ló sá got. Mind ezek el le né re Is ten min den nap hív ma gá hoz meg -
té rés re, mert ja vun kat akar ja, és ve lünk akar örül ni. En ged jünk ne ki!

Szer da
Nem em ber az Is ten, hogy ha zud nék. 4Móz 23,19a (Zsid 11,11; Kol 2,1–7; Lk
5,12–16) Em be rek ben csa lód hat tunk már ép pen ele get, de Urunk ban so ha -
sem. Az ő örök ké tar tó és min dig ér vé nyes ígé re te olyan biz tos ka pasz ko -
dó az élet ben, amely hez sem mi sem fog ha tó. Lát ha tat lan te nye ré ben tart ben -
nün ket, és vi gyáz ránk – ígé re tét meg tart va. Légy csend ben min den nap őe -
lőt te, és fi gyelj sza vá ra. Meg éri!

Csü tör tök
Ha va la ki azt hi szi, hogy ke gyes, de nem fé ke zi meg a nyel vét, ha nem még ön -
ma gát is be csap ja, an nak a ke gyes sé ge hi á ba va ló. Jak 1,26 (Zsolt 139,4; Mk
10,13–16; Lk 5,17–26) So kat és sok fé lét be szé lünk. Nyel vünk éde sen és éles
kés ként döf ve is tud szól ni, gyó gyít va vagy épp se bez ve há zas tár sat, gyer -
me ket, szü lőt, mun ka tár sat, szom szé dot, is me ret lent. Igen fon tos test ré szünk
a nyelv, fi gyel jünk rá, és ne hagy juk, hogy te vé keny sé ge „ki ke rül jön irá nyí -
tá sunk alól”! Imád koz zunk bölcs, épí tő be szé dért!

Pén tek
Pál ír ja: Meg va gyok győ ződ ve ar ról, hogy aki el kezd te ben ne tek a jó mun -
kát, el vég zi a Krisz tus Jé zus nap já ra. Fil 1,6 (5Móz 9,26; Lk 12,49–53; Lk 5,27–
32) Be le ka punk eb be-ab ba, az után fél be ha gyott le ve lek, meg nem va ló sult
lá to ga tá sok, évek kel ez előtt el kez dett, fél kész pu ló ve rek jel zik cse kély ki tar -
tá sun kat. Bíz zunk Is ten ben, ő nem fe led ke zik meg ró lunk, ha tá ro zott cél ja
van, s mi lyen jól eső ér zés, ha vég re el hisszük: eb ben mi is ben ne fog lal ta -
tunk! En nek tu da tá ban éld min den nap ja i dat!

Szom bat
Uj jon gó han gon mond já tok el, hir des sé tek és ter jesszé tek a föld ha tá rá ig! Mond -
já tok: Meg vál tot ta az Úr szol gá ját, Já kó bot! Ézs 48,20b (Fil 2,11; Mt 6,6–13;
Lk 5,33–39) Evan gé li ku sok va gyunk, ne vünk ben hor doz zuk az evan gé li u mot,
az öröm hírt. Ezt a ne vet sok szor nem él jük (és nem is ér de mel jük) meg. Sok -
kal in kább a pa nasz, az elé ge det len ség hír nö ke i ként ha tunk a kö rü löt tünk
élők kö zött. Ho gyan kel le ne in kább öröm hírt mon dók ká vál nunk? Aki hall -
gat ja az öröm hírt, és át jár ja szí vét-lel két na pon ta az él te tő ige, Is ten ta pint -
ha tó és érez he tő sze re te te, gon dos ko dá sa, az tud ró la be szél ni, bi zony sá got
ten ni – és ami a leg fon to sabb, en nek „ha tá sa alatt” él ni.

g Bog dá nyi Má ria

Új nap – új kegyelem

VASÁRNAP

10.04 / Kos suth rá dió
Evan gé li kus is ten tisz te let köz -
ve tí té se Pestúj hely ről
Igét hir det Sza bó B. And rás
lel kész.
21.15 / Bar tók rá dió
Az em be ri hang di csé re te
Gia co mo Caris si mi: Di ves
Malus (His to ria Di vi tis) –
ora tó ri um szó lis ták ra, kó rus -
ra, vo nó sok ra és bas so con ti -
nu ó ra

HÉTFŐ

9.00 / PAX
Szé kely föl di vár temp lo mok
(do ku men tum film-so ro zat)
(27') Ho mo ród szent már ton
11.34 / M. Ka to li kus Rá dió
Gos pel kró ni ka
12.02 / Du na II. Au to nó mia
Élő nép ze ne. 27. or szá gos
tánc ház ta lál ko zó
14.00 / Film mú ze um
Jób lá za dá sa (ma gyar
filmdrá ma, 1983) (105')
15.45 / PAX
He gyi pa tak. Ta má si Áron
szín já té ka az Evan gé li u mi
Szín ház előadá sá ban
19.00 / Du na Tv
Ka ra ván a bé ké ért
(iz ra e li do ku men tum film,
2005) (55')
23.45 / Du na Tv
Lyu kas óra
(iro dal mi mű sor)

KEDD

10.50 / HBO
Tö ké le tes nap (ame ri kai film -
drá ma, 2006) (87')
15.45 / PAX
Éb redj, vá ros! –
A Gáv el test vé rek kon cert je
(kon cert film) (79')
15.55 / Du na Tv
A vi lág örök ség kin csei
(né met is me ret ter jesz tő film -
so ro zat, 2002) (15') Bel lin -
zona – Itá lia ka pu ja, Svájc
19.00 / m2
A ro mán ko ri Ibé ria
(do ku men tum film-so ro zat,
2006) (30')
Is me ret, tu dás, szel le mi ség
20.00 / M. Ka to li kus Rá dió
Őr já rat. Be szél ge té sek nem -
ze ti örök sé günk ről
23.20 / m1
A bú csú (fran cia film drá ma,
2003) (95') 1. rész

SZERDA

8.25 / Du na II. Au to nó mia
A kéz di szent lé le ki Per kő-
kápol na (ma gyar do ku men -
tum film, 1995) (30')
13.25 / m2
Nem ze ti ér té ke ink
Ba ran go lás a Du na men tén
15.00 / Du na Tv
Lép tünk kop pan ódon kö ve -
ken (ma gyar is me ret ter jesz tő
film so ro zat, 2008) (20')
1. rész
A víz ivá ro si Szent An na-plé -
bá nia temp lom
20.35 / PAX
Ki is volt Lu ther Már ton?
(ri port film) (12')
21.40 / Du na II. Au to nó mia
A he te dik pe csét (fe ke te-fe hér
svéd film drá ma, 1957) (96')
22.35 / Du na Tv
Üt kö zé sek (ame ri kai–né met
film drá ma, 2004) (120')

VASÁRNAPTÓL VASÁRNAPIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból január 11-étől január 18-áig

CSÜTÖRTÖK

11.34 / M. Ka to li kus Rá dió
Ar chi tek-tú ra
Új épít mé nyek nyo má ban
Pé csett
13.10 / HBO
Gol den Globe – díj át adás
2009 (szí nes ame ri kai show)
15.06 / Hír Tv
Az előtt ma gya rok vol tunk
(ma gyar do ku men tum film)
(45')
Bur gen land 80 esz ten de je
19.05 / m2
A ro mán ko ri Ibé ria
(spa nyol do ku men tum film-
so ro zat, 2006) (29') Szé kes -
egy há zak és tár sas káp ta la nok
22.50 / Film mú ze um
Hol nem volt ’56
(fe ke te-fe hér fran cia–bel ga–
ma gyar do ku men tum film,
2007)
23.10 / Du na II. Au to nó mia
Ki kö tő (kul tu rá lis ma ga zin)

PÉNTEK

10.00 / m2
Ar bo ré tu mok, gyűj te mé nyes
ker tek (ma gyar is me ret ter -
jesz tő film so ro zat)
A gö döl lői ar bo ré tum
12.02 / Du na II. Au to nó mia
Élő nép ze ne (26')
Rend ha gyó ének óra
a Mu zsi kás együt tes sel
16.20 / m1
100 év – Já ték a szín ház (45')
Az em ber tra gé di á ja
19.00 / Du na Tv
Gyer tek el a név na pom ra
(ma gyar film drá ma, 1983)
(105')
20.45 / PAX
Bé ke ho nol a he gyen
Kő szeg bo rá sza ti
ha gyo má nyai
22.45 / m1
Az ügy nök ha lá la
(ame ri kai–NSZK film drá ma,
1985) (134')

SZOMBAT

7.55 / Spekt rum
Ki rá lyok és ki rály nők
(an gol is me ret ter jesz tő film so -
ro zat) (23') III. Ri chárd
10.00 / PAX
Far sang
10.15 / Du na II. Au to nó mia
Mes te rek, mű he lyek, ta nít vá -
nyok (ma gyar is me ret ter jesz -
tő film so ro zat, 2008) (28')
Ma gyar lel ki ál la pot – Kopp
Má ria
12.05 / Du na Tv
Is ten ke zé ben (26')
14.10 / Du na II. Au to nó mia
Mu zsi kás együt tes
(ma gyar kon cert film, 2006)
(31')
00.15 / Du na Tv
Kor társ ma gyar dzsessz az
A38-on (ma gyar kon cert film,
2007) (26')
Tzu mo and Fel ly Awa ke nings
Jazz Clas sics

VASÁRNAP

8.30 / Ci vil rá dió
Evan gé li kus fél óra
Az Evan gé li kus Rá dió misszió
fél órá ja
9.45 / m1
Egy há zi nap tár
10.00 / m1
Evan gé li kus ma ga zin
10.00 / Du na Tv
Re for má tus is ten tisz te let
közve tí té se
Ba la ton fü red ről
10.25 / m1
Re for má tus if jú sá gi mű sor
12.05 / Du na Tv
Élő egy ház
(val lá si hír adó) (26')
15.10 / m2
Az Ár pád-kor temp lo mai
(ma gyar do ku men tum film-
so ro zat, 1999)
21.55 / Du na Tv
A má sok éle te
(né met drá ma, 2006) (137')
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An tal – A va sár nap igé je (antal.veg he lyi@lu the ran.hu).

Ki ad ja a Lu ther Ki adó (ki ado@lu the ran.hu) 1085 Bu da pest, Ül lői út 24. Tel.: 1/317-5478, 1/486-1228; 20/824-5518,
fax: 1/486-1229. Fe le lős ki adó: Ken deh K. Pé ter (pe ter.ken deh@lu the ran.hu).
Nyom dai elő ál lí tás: Egri Nyomda Kft. 3300 Eger, Vincellériskola u. 3. Fe le lős ve ze tő: Kopka Viktor ve zér igaz ga tó
Áru sít ja a ki adó és a Ma gyar Pos ta Rt. (ÜLK) IN DEX 25 211, ISSN 0133-1302
Elő fi zet he tő köz vet le nül a ki adó nál vagy pos ta utal vá nyon. Az elő fi ze té si díj bel föl dön (illetve Románia és Szlovákia
területén) ne gyed év re 3250 Ft, fél év re 6500 Ft, egy év re 13 000 Ft, európai országba egy évre 43 800 Ft (168 euró), egyéb
külföldi országba egy évre 51 200 Ft (196 euró). Csak a min den hó nap 15-ig be ér ke ző le mon dá so kat tud juk az azt kö ve tő
hó nap el se jé vel tö röl tet ni, el len ke ző eset ben még egy hó na pig jár az új ság. Be kül dött kéz ira to kat nem őr zünk meg és nem
kül dünk vissza. Az adott lap szám ba szánt kéz ira to kat a meg elő ző hét csü tör tö ké ig kér jük le ad ni! A hét fő dél utá ni lap zár ta kor
ki zá ró lag a hét vé gi ese mé nyek kel össze füg gő (és a szer kesz tő ség gel elő ze te sen egyez te tett) írá so kat tud juk fi gye lem be ven ni.
Az e-ma il ben küldendő kéziratokat az eve let@lu the ran.hu, a hirdetéseket a hirdetes@evelet.hu címre várjuk.

A Far kas ré ti öku me ni kus es ték kö vet -
ke ző al kal mán, ja nu ár 12-én, hét főn
18.30-kor dr. Su lyok Ele mér ben cés
teo ló gus A szen ve dés misz té ri u ma
Is ten né pe és az egyes em be rek éle té -
ben cím mel tart elő adást és ve zet
be szél ge tést. Hely szín: Bu da pest XI.,
Né met völ gyi út 138., evan gé li kus–
re for má tus temp lom.

A rá kos szent mi hály–sas hal mi evan -
gé li kus gyü le ke zet ben (1161 Bu da pest,
Hősök te re 10–11.) minden hónap
második keddjén Ta izé-ima és ének -
együtt lét. A leg közelebbi alkalom ja -
nuár 13-án, ked den 19 óra kor lesz.
Elő tte 18.30-kor aga pé (es ti uzson na).
In for má ció: http://gyer tya feny.lu the -
ran.hu/.

HA LÁ LO ZÁS
Szo mo rú an tu dat juk min den -
ki vel, aki is mer te és sze ret te,
hogy édes apánk, Zol tán Lász ló
nyu gal ma zott evan gé li kus lel -
kész 2008. de cem ber 28-án, éle -
té nek 94. esz ten de jé ben el hunyt.
Te me té se 2009. ja nu ár 9-én,
pén te ken 13 óra kor lesz a sop ro -
ni evan gé li kus te me tő ben.

Fi ai: Zol tán Lász ló, And rás,
Mik lós és csa lád juk

50 ÉVE HA RANG ÖN TÉS
ŐR BOTTYÁN BAN
GOM BOS MIK LÓS
arany ko szo rús
ha rang ön tő mes ter

Ki vá ló ma gyar szak em be rek ál tal ké szí tett,
kül föl dön is el is mert ma gyar ter mé ke ket
gyár tunk a ha ran gok kal kap cso la tos
bár mely mun ká hoz.
Re fe ren cia: www.ha ran gon tes.hu.
Le vél cím: 2162 Őr bottyán, Rá kó czi u. 121.
Tel.: 28/360-170; mo bil: 30/948-9575.
E-mail: gom bos mi@ha ran gon tes.hu;
gom bos mi@in vi tel.hu.

A De ák Té ri Evan gé li kus Gim ná zi um (1052 Bu da pest, Sü tő ut ca 1.) ja -
nu ár 16-án, pén te ken 16 óra kor fel vé te li tá jé koz ta tót tart az is ko la II. eme -
le ti dísz ter mé ben azok nak, akik a no vem be ri al ka lom ra nem tud tak el -
jön ni. A nyolc osz tá lyos és négy osz tá lyos ta go za tot, az is ko la mű kö dé -
sét, ha gyo má nya it és a 2009/10-es tan év re tör té nő je lent ke zés fel té te -
le it Kézdy Edit igaz ga tó is mer te ti dia ve tí tés se gít sé gé vel.

H I R D E T É S

TÁJÉKOZTATJUK KEDVES OLVASÓINKAT, 

HOGY A LUTHER KIADÓ KÖNYVESBOLTJA

JANUÁR 18-IG LELTÁR MIATT ZÁRVA TART.

ÍRÁSOS MEGRENDELÉSEKET

EZ IDŐ ALATT IS FELVESZÜNK.

E-MAIL: KIADO@LUTHERAN.HU

FAX: 1/486-1229

Evan gé li kus is ten tisz te let a Ma gyar Rádi ó ban. Ja nu ár 11-én, va sár nap
10.04-től is ten tisz te le tet hall ha tunk az MR 1 – Kos suth rá dió hul lám -
hosszán Pestúj hely ről. Igét hir det Sza bó B. And rás lel kész.


