
evangélikus hetilap 74. évfolyam, 6. szám g 2009. február 8. g Hetvened vasárnap Ára: 250 Ft

Az országos
iroda
melléklete

f 8–9. oldal

Ha cselekszünk a holnapért, csak
akkor várhatunk tőle valamit f 13. oldal
Nem tudhatom… f 5. oldal
Budapest ostroma f 14. oldal
Czóbel Minkára gondolok f 5. oldal
Ha ezt Hatsek látná! f 15. oldal

„Ez az a hely, ahol le het ko moly teo ló gi ai, fi lo zó fi ai, er köl csi té -
mák ról is fel sza ba dul tan cse veg ni és a hét köz na pi örö mök ről,
akár egy csé sze ká vé ról is úgy be szél get ni, hogy a ta gok mind -
annyi an tud ják: min den korty, me leg ség és aro ma vég ső so ron Is -
ten aján dé ka.”

Virtuális házibuli f 12. oldal

„Azért vár tuk őt vissza, mert ő hoz zánk tar to zott.
And rás nél kül fél lá bú nak érez tem ma gam. A sze re -
tet nem bír ma gá ban len ni. Mi ket ten al kot tunk egy
egé szet.”

Beszélgetés a házasság hete idei
házaspárjával f 10. oldal

Egy há bo rús film ben lát tam azt a je -
le ne tet, hogy egy el len sé ges ügy nök
el for dí tot ta az út jel ző táb lá kat egy
fon tos ke resz te ző dés nél. Emi att a
had se reg au tói és tank jai nem a ki tű -
zött cél fe lé ha lad tak, ha nem csap dá -
ba ro han tak.

Azt hi szem, va la mi eh hez ha son -
ló tör té nik ma ve lünk. Sze ret nénk ki -
egyen sú lyo zott, bé kés és öröm te li éle -
tet él ni: ez len ne az úti cél. Ah hoz,
hogy ide el jus sunk, ar ra len ne szük -
ség, hogy meg be csül jük és sze res sük
egy mást. Gya kor la ti lag: ku tas suk és
fe dez zük fel a ve lünk együtt élő má -
sik em ber ér té ke it és alap ve tő szük -
ség le te it, majd tö re ked jünk ezek ki -
elé gí té sé re. Rö vi den: le gyünk el kö te -
le zet tek ar ra, hogy el ső sor ban a má -
sik bol dog sá gán fá ra doz zunk, és
csak az után a ma gun kén. A bol dog -
ság hoz ve ze tő út nak ezt a „köz le ke -
dé si sza bá lyát” az Úr Jé zus fo gal maz -
ta meg: „Na gyobb bol dog ság ad ni,
mint kap ni.” (Ap Csel 20,35)

De va la ki el for dí tot ta a táb lá kat.
Emi att hi szik azt so kan, hogy ak -

kor len né nek bol do gok, ha min dent
meg kap ná nak a má sik em ber től,
ami re (úgy ér zik) szük sé gük van: el -
is me rést, ké nyel met, biz ton sá got,
kel le mes él mé nye ket, sze xet… En nek
ér de ké ben kö tünk há zas sá got. Tu laj -
don kép pen össze té veszt jük a bol dog -
sá got a kom fort ér zés sel. A csa ló dás
szük ség sze rű, mert a pá runk is hi ány -
ál la pot ban szen ved, és elő ször kap -
ni sze ret ne, mi előtt eszé be jut na,
hogy ad nia kel le ne.

Ed dig ez még a tév út nak csak a
kez de te, ahon nan nem len ne ne héz
vissza for dul ni. De a csa ló dás ból hi -
bás kö vet kez te té se ket vo nunk le, és
így ke rü lünk zsák ut cá ba. Nem ka -
pom meg, ami re szük sé gem len ne,
ami jár ne kem? Rá adá sul ő is csa ló -
dott ben nem? Ak kor ne foly tas suk
to vább, ha nem vál junk el. A há zas -
sá got fenn tar ta ni csak ad dig van ér -
tel me, amíg ál ta la meg kap juk mind -
azt, ami ért lét re hoz tuk – ez a vá lás -
ra ké szü lők „lo gi kus” ideo ló gi á ja.

Má sok már elő re óva to sak. Nem
kö te le zik el ma gu kat, nem kö tik
meg a há zas sá got, csak össze köl -
töz nek és együtt él nek. „Hát ha nem
jön be – gon dol ják –, és ak kor nem
kell vé gig szen ved nünk a kí nos és
ne héz vá lá si pro ce dú rát.” Ideo ló gi á -
juk: „Nem a pa pír és a szer tar tás fon -
tos. Sze ret jük egy mást, az a lé nyeg.”
Nem ve szik ész re, hogy a sze re tet
egyik leg fon to sabb ele me hi ány zik a
kap cso la tuk ból: a bi za lom.

Van nak, akik még ná luk is óva to -
sab bak (vagy in kább ön zőb bek?).
Nem vál lal nak ter he ket és fe le lős sé -
get sem tár sért, sem gye re ke kért. Ők
a szing lik. Kar ri ert épí te ni és va gyont
sze rez ni könnyebb há zas ság nél kül.
„Egyéb ként ma már – mond ják –

min dent meg le het kap ni há zas sá gon
kí vül is, hi szen van nak fél kész éte lek,
van mik ro sü tő, és sen ki se szól be le
ab ba, hogy mi re köl töm a pén ze met,
és mi vel töl töm az idő met. Sze xu á -
lis vá gya i mat is ki tu dom elé gí te ni.”

Vá lás, élet tár si együtt élés, szing li
élet for ma – a ki hűlt sze re tet kor- és
kór tü ne tei.

De van még va la mi: a szo ci a li zá -
ci ós fo lya mat ban meg re kedt gon dol -
ko dás. In fan ti liz mus ez? Vagy egy sze -
rű en ön zés? Az ideo ló gi át ez a jel -
mon dat fe je zi ki: amit meg kí vá nok,

ah hoz jo gom van. Két éves gye rek nél
még ter mé sze tes az élet hez va ló e
hoz zá ál lás, ame lyen a ne ve lés vál toz -
tat ni igyek szik. Nyil ván va ló, hogy az
em ber sok olyan dol got meg kí ván,
amely ről ele ve le mond, mert tud ja:
ezt kell ten nie. 

Úgy vé lem, lé nye gé ben az ön zés -
nek ez az ideo ló gi á ja ér vé nye sül,
ami kor va la ki a má sik em ber tes tét
kí ván ja meg, és nem áll út já ba er köl -
csi aka dály. De men jünk még to -
vább ezen a gon do la ti sí kon: ha
va la ki ben ho mo e ro ti kus vá gyak éb -
red nek, eze ket is jo ga van ki elé gí te -
ni? Nap ja ink ban so kan ezért a jo gért
küz de nek. Va jon hol nap után ezen
az ala pon nem in dí ta nak-e har cot a
pe do fi lek is a jo ga i kért? A tár sa da -
lom jö vő je szem pont já ból a ho mo -
sze xu á lis kap cso lat ugyan úgy ha -
szon ta lan, sőt ká ros, mint a „pol gár -
jo got nyert” há zas ság tö rés vagy a
pe do f í lia.

A há zas ság he te ke re té ben sze ret -
nénk rá mu tat ni az el kö te le zett társ -
kap cso lat – a há zas ság – sze mé lyi sé -
get for má ló ere jé re és va ló di be tel je -
se dést adó ér té ke i re. Ugyan ak kor
szól ni sze ret nék a társ kap cso la tok
fen tebb vá zolt ano má li á i ról is. 

A Ma gyar or szá gi Egy há zak Öku -
me ni kus Ta ná csá nak épü le té ben
feb ru ár 9–12. kö zött meg ren de zen -
dő elő adás- so ro zat szó ró lap ján ol -
vas ha tó a kö vet ke ző aján lás: „Az
Úr Jé zus nem en ged te, hogy meg kö -
vez zék a há zas ság tö rő asszonyt, de
vi lá gos sá tet te, hogy el íté li a bűnt, hi -
szen ezt mond ta ne ki: »Menj el, és
töb bé ne vét kezz.« Mi sem akar juk
meg kö vez ni sem a szing li ket, sem az
élet tár si kap cso lat ban élő ket, sem a
ho mo sze xu á li so kat, sem az el vál ta -
kat. Ugyan ak kor el akar juk mon da -
ni, hogy ezek a je len sé gek mi ért
kór tü ne tek ko runk tár sa dal má ban,
mi lyen kó ros ál la pot je lei, és mi lyen
úton le het ki lá bal ni eb ből az ál la pot -
ból. En nek meg fe le lő en az elő adá sok
jel mon da ta: »…az igaz ság hoz ra -
gasz kod va nö ve ked jünk fel sze re tet -
ben« Krisz tus hoz (Ef 4,15).”

Meg té vesz tő táb lák
Gon do la tok a há zas ság he té hez

g Pál he gyi Fe renc

„Tu laj don kép pen
össze té veszt jük a
bol dog sá got
a kom fort ér zés sel.

b Egy év vel ez előtt ha gyo mány te -
rem tő szán dék kal tar tot tak Lu -
ther-kon fe ren ci át az Or dass La -
jos Evan gé li kus Ok ta tá si Köz -
pont ban. Idén a szer ve zők is mét
tet tek egy lé pést szán dé kuk
meg va ló sí tá sa fe lé: ja nu ár 30–31-
én új ból az in téz mény adott he -
lyet a nagy si ke rű ta va lyi ta -
nács ko zás foly ta tá sá nak. A ren -
dez vény ez al ka lom mal Mon -
do gat juk, de ért jük-e? cím mel
zaj lott.

Mint ahogy Ha fen scher Ká roly, az ok -
ta tá si köz pont igaz ga tó ja is meg fo gal -
maz ta pén tek es ti, A so kat idé zett és
so kat fél re ér tett Lu ther cí mű be ve ze -
tő jé ben: lu the rá nus iden ti tá sun kat
ke res ve va jon pon to san tud juk-e,
ért jük-e re for má to runk ta ní tá sa it?
Ké pe sek va gyunk-e – vagy épp aka -
runk-e – lu the ri mó don Krisz tus ra fi -
gyel ni? „Jó len ne, ha az elő adá sok és
be szél ge té sek után sok te kin tet ben
»ha la dó ta nít vány ként« me het nénk
ha za e kon fe ren ci á ról” – zár ta be ve -
ze tő gon do la ta it.

E cél ér de ké ben négy elő adást
hall gat ha tott meg a kö zel nyolc van
részt ve vő. Pén tek es te dr. Reuss And -

rás teo ló gi ai pro fesszor a Hit ál tal va -
ló meg iga zu lás cím mel fog lal ta össze
a té mát. Át te kin tet te, hogy mi ként je -
le nik meg a kér dés az Ószö vet ség ben,
az evan gé li u mok ban, ho gyan vé le ke -
dik ró la Pál apos tol, vagy mit fo gal -

maz nak meg ve le kap cso lat ban a
re  for má ci ó korabeli ira tok. (A re fe rá -
tum rövidített változata egy ké sőb bi
lap szá munk ban lesz ol vas ha tó.)

A szom bat reg ge li áhí tat után –
ame lyet a kon fe ren cia há zi asszo nya,
Isó Do rottya lel kész  tar tott – Vég he -

lyi An tal teo ló gi ai re fe rens avat ta be
a hall ga tó sá got a ket tős kor mány zás
té ma kö ré be gon do lat éb resz tő elő -
adá sá val, majd Fe hér Ká roly lel kész
Lu ther és Má ria cím mel Lu ther Mag -
ni fi cat-ma gya rá za tá ról szólt. (A re fe -

rá tu mok szer kesz tett, rö vi dí tett vál to -
za tai la punk 6–7. ol da lán ol vas ha tók.)

A re for má tor teo ló gi ai pro -
fesszor ként fel jebb va ló ja ta ná csá ra
kez dett el fog lal koz ni Pál apos tol
Ró ma i ak hoz írt le ve lé vel, amely ről
ké sőbb így val lott: „Az Új szö vet ség
leg főbb ré sze és a leg tisz tább evan -
gé li um. Mél tó ar ra, hogy min den
ke resz tény szó ról szó ra meg ta nul -
ja, és min den nap fog lal koz zon ve -
le mint lel ké nek min den na pi ke nye -
ré vel.” E kom men tár ma gyar ra for -
dí tá sán Welt ler Sán dor lel kész dol -
go zik, és a ter vek sze rint a Lu ther
Ki adó – a Ma gyar or szá gi Lu ther
Szö vet ség gel kö zö sen – ad ja majd
ki. Szom bat dél után a for dí tó fel ol -
va sott né hány gon do la tot a ké szü -
lő mű ből, amely nek az ere de ti je
1515-ben je lent meg.

A kon fe ren cia – im már ha gyo má -
nyo san – úr va cso rai is ten tisz te let tel
zá rult, ame lyen Itt zés Já nos püs pök
Mt 17,1–9 alap ján pré di kált.

g – bo dazs –

Új ra a re for má tor ra fi gyel ve
Lu ther-kon fe ren cia má sod szor Rév fü lö pön
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A záró úrvacsorai istentisztelet

Weltler Sándor előadás közben

Het ve ned va sár nap já nak
evan gé li u ma, a sző lő -
mun ká sok ról szó ló pél dá -
zat (Mt 20,1–16) ar ra fi -
gyel mez te ti a böj ti idő -
szak ba for du ló egy há zat,
hogy Krisz tus or szá gá -
ban min den ke gye lem, és
hogy itt, a ke gye lem or -
szá gá ban az Úr tel je sen
oda adó szol gá lat ra, tes -
tün ket-lel kün ket, egész
énün ket meg fe szí tő oda -
adás ra vár ja övé it.

Ké pün kön Gab ri el Bo de -
ne er nek (1673–1766) a
pél dá zat hoz ké szí tett il -
luszt rá ci ó ja lát ha tó.
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Má té tör té ne té nek nem Má té a fő sze -
rep lő je. Ne vét csak azért őriz te meg
a Szent írás, mert Jé zus meg szó lí tot -
ta őt, és ezál tal szé dí tő táv la tok nyíl -
tak meg előt te. Ben nün ket pe dig ar -
ra ta nít ez a bot rá nyos el hí vá si tör -
té net, hogy min den Jé zus hí vó sza -
ván dől el.

Jé zus hí vá sa min dig fel ké szü let le -
nül ér ben nün ket. Má té – vám sze -
dő lé vén – ép pen a vám asz tal mö -
gött ült. Vagy is vé gez te a na pi mun -
ká ját. Nem ké szí tet te elő a lel két a
nagy ta lál ko zás ra, a ta nít vánnyá
vá lás ra. Mert hogy nem is le het. Is -
ten és az em ber kap cso la ta so ha sem
úgy kez dő dik, hogy mi fel ké szít jük
a lel kün ket, és ér de mes sé vá lunk a
kö ve té sé re.

Mi gya kor ta el hi báz zuk a sor ren -
det. Min dent a ma gunk ol da la fe lől
igyek szünk meg ra gad ni. Rend kí vül
le egy sze rű sí tett lo gi kánk sze rint kell
va la mit ten nünk azért, hogy Jé zus
Krisz tus fel fi gyel jen ránk, és ezért
meg szó lít son, ta nít vá nyá vá hív jon és
fo gad jon ben nün ket. Úgy gon dol juk,
hogy a ve le va ló kap cso la tunk ki zá -
ró lag a meg szen telt fa lak és az ün ne -
pi órák ha tó kö ré be tar to zik. Szín há -
zi ki fe je zés sel él ve: gyak ran „ke -
gyes re vesszük a fi gu rát”, ami kor
úgy tud juk, hogy a szí ne előtt ál lunk
– el fe led kez ve ar ról, hogy egész éle -
tünk ben és a leg rej tet tebb pil la na ta -
ink ban is az ő szí ne előtt va gyunk. 

Még az úr va cso ra em be ri sza -
vak kal le ír ha tat lan aján dé ká ról is
úgy gon dol ko zunk, hogy an nak vé -
te lé re fel le het ké szül ni, mél tó vá le -
het vál ni, még pe dig a gyó ná sunk, bű -
ne ink meg val lá sa ál tal. Mint ha Is ten
és em ber szö vet sé gé ben len ne bár -

mi fé le köl csö nös ség vagy egyen ran -
gú ság! Pe dig ez ép pen a fa ri ze u si
gon dol ko dás… A va ló ság az, hogy Jé -
zus Krisz tus min dig a leg vá rat la nabb
pil la nat ban hív el min ket, hogy az
övéi le gyünk: egy sze rű en azért, mert
ah hoz, hogy az övéi le gyünk, egye -
dül és ki zá ró lag az ő meg szó lí tó
sza va szük sé ges, nem pe dig a mi elő -
ké szü le tünk.

Jé zus hí vá sa min dig bű ne ink ben ta -
lál meg ben nün ket. A vám sze dő asz -
tal Má té bű ne. Mint aho gyan ott ho -
ni asz ta lá nál is csak a bű nö sök nek van
he lyük, a tisz tes sé ges, is ten fé lő em -
be rek csu pán biz ton sá gos tá vol ság ból
fi gye lik, és bot rán koz nak raj ta. Má -
té ról ma gá ról nem tu dunk so kat, de
azt igen, hogy egy vi tat ha tat la nul
gya nús tes tü let tag ja ként ke res te a ke -
nye rét. Ta lán má sok ká rá ra. Rá adá -
sul ha za áru ló volt, az el nyo mó ró ma -
i ak ki szol gá ló ja. Mél tán övez te meg -
ve tés a „ren des” em be rek ré szé ről. 

Jé zus nak pe dig ép pen ez az em ber
kel lett a ta nít vá nyi kö zös ség be, nem
a ke gyes és be csü le tes fa ri ze u sok.
Mi ért? Nem azért, mert Jé zus a bű -
nö sök ba rát ja, vagy mert pél dát akar
mu tat ni a ki re kesz tet tek fel ka ro lá sá -
ra – pe dig mi lyen mo dern gon do lat
vol na! –, eset leg mert ő annyi ra jó -
in du la tú, hogy még a meg ve tett és
va ló ban bű nös vám sze dő ben is ké -
pes fel fe dez ni a jó nak né mi csí rá ját.
Nem, Jé zus ép pen azért hív ta el
Má tét, mert eb ben az em ber ben
egy ál ta lán nem le he tett fel fe dez ni
sem mi jót. 

Nem azért ült le en ni egy asz tal hoz
a bű nö sök kel, hogy ki ok tas sa a fa ri -
ze u so kat ar ról, hogy Is ten nek tet sző
cse le ke det kö zös sé get vál lal ni a ki re -

kesz tet tek kel, ha nem azért, hogy
meg mu tas sa: Is ten sze mé ben nem lé -
tez nek re mény te len ese tek. Nem
azért, mert a leg go no szabb bű nös is
meg tér het, ha nem mert a ke gyel -
mes Is ten nek van ha tal ma a leg re -
mény te le nebb em bert is ma gá hoz
té rí te ni. És hogy ve gyük ész re: bár mi -
lyen ke gyes vagy bár mi lyen ke gyet len
az éle tünk, egye dül Is ten ir gal ma
ment het meg ben nün ket. Bű nö sök
va gyunk, vá lo ga tás nél kül, fa ri ze u sok
és vám sze dők, ilyen vagy olyan em -
be rek, és egye dül az húz ki ben nün -
ket a baj ból, ha Urunk ir gal ma san és
min den elő fel té tel vagy utó la gos há -
la nél kül meg szó lít: kö vess en gem!

Jé zus hí vá sa min dig azért szól
hoz zánk, hogy meg gyó gyít son. Mi -
lyen le het az éle te egy vám sze dő nek,
aki nem ta lál ko zik a Meg vál tó val?
Ho gyan áll hat meg az íté let ben az Úr
szí ne előtt az, aki be le me rül a bű ne -
i be? Mi lyen le het az éle te egy fa ri ze -
us nak, ha nem ta lál ko zik a Meg vál -
tó val? Ho gyan áll hat meg az Úr szí -
ne előtt a ke gyes, val lá sos ér de me i -
ben bí zó em ber? Ho gyan ál lunk meg
mi az Úr íté lő szé ke előtt? A vá lasz Jé -
zus aj ká ról hang zik el a mél tat lan ko -
dó és bot rán ko zó fa ri ze u sok nak cí -
mez ve: az Em ber fia azért jött, hogy
a be te ge ket gyó gyít sa. 

Vagy is ahol Jé zus Krisz tus meg je le -
nik, szól és cse lek szik, ott va la mi vál -
to zás tör té nik. A bű nös vám sze dő ből
pél dá ul ta nít vány lesz. Jé zus nem az
elit ből vá lo gat ma gá nak, hogy ala po -
san meg di csér hes se őket. Hi szen az or -
vos sem az egész sé ges em be re ket ke -
re si fel, hogy elé ge det ten bó lo gat has -
son, ha nem a be te ge ket, aki ket meg
kell men te nie. Aki ket csak ő tud meg -

men te ni. Ben nün ket pe dig egye dül Jé -
zus Krisz tus tud meg men te ni.

Ke reszt je an nak a je le, hogy ez a
meg men tés va ló ban meg tör tént. A
bűn től le gyen gí tett, meg be te ge dett
em ber meg me ne kül, éle tet nyer. Akár
eb ben a vi lág ban is újat kezd het na -
pon ta, ha be teg éle tét ön fe led ten le -
te szi a ke reszt tö vé be. Urunk min dent
meg vál toz ta tó sza va ha tal mas erő vel
mun kál ko dik ma is kö zöt tünk. El ron -
tott éle tünk ál ta la újul meg.

Má té tör té ne te szól hat na „kor -
sze rű en” és di va to san ar ról, hogy
Jé zus jó, mert sze re ti a min den ki ál -
tal meg ve tet te ket, és cél tu da to san
ma gá hoz hív ja a ki re kesz tet te ket,
hogy így ad jon pél dát ne künk. Má -
té tör té ne te azon ban ép pen ar ról
ta nús ko dik, hogy mi nem egy mást
vet jük meg és re keszt jük ki, ha nem
Is ten or szá gá ból egy for mán ki re -
kesz tet tek és meg ve tet tek va gyunk,
jog gal és mél tán, a bű ne ink mi att. El -
ve szett sé günk ben pe dig egy va la ki
van, aki meg ment ben nün ket: Jé zus
Krisz tus, aki szün te le nül meg szó lít,
új já for mál, el ve szi bű ne in ket, és új -
ra meg új ra be kap csol min ket Is ten
ki rá lyi ural má nak üdí tő és cso dá la -
tos ha tó kö ré be.

A böj ti idő kö ze led té vel ezért ad -
junk há lát Urunk nak.

g Tu bán Jó zsef

Imád koz zunk! Urunk! Kö szön jük,
hogy te nem vársz ránk, ha nem ma -
gad jössz elénk, és meg szó lí tasz ha tal -
mas, éle tet át ala kí tó igéd del. Add,
hogy sza vad szí ven ta lál jon min den
hely zet ben, és ir gal mad új já te remt -
sen ben nün ket. Ámen.

HET VE NED VA SÁR NAP  MT 9,913

Bot rá nyos el hí vás
A VA SÁRNAP IG ÉJE

Ta ní tó ének ez a ja vá ból, ezért kü -
lö nö sen is nagy ha szon nal for gat hat -
juk, ol vas hat juk (!), éne kel het jük. Az
alap ve tő re for má to ri ta ní tás szó lal
meg ben ne Is ten igaz sá gá ról, a hit ál -
tal va ló meg iga zu lás ról, tör vény -
ről, evan gé li um ról, Krisz tus ál do za -
tá ról. S aki nek ezek a fo gal mak szá -
ra zak, ide ge nek, te o re ti ku sak, azok
meg ért he tik őket ének lés köz ben,
sőt szí vük be zár hat ják. Mert ha az
em ber szá já ra ve szi, a szí vé ig is
könnyeb ben jut.

Éne künk je len le gi ma gyar ver zi ó -
ja hat vers ben fog lal ja össze az ere de -
ti ti zen négy stró fa mon da ni va ló ját (a
Tra nos ci us-éne kes könyv az összes

vers sza kot meg őriz te). A szö veg itt is
– mint a re for má ció éne ke i ben ál ta -
lá ban – szent írá si rész re épül, az igét
vissz han goz za. A ma hasz nált ma gyar
for dí tás ban ta lán nem, de az ének né -
met „anya nyel vén” szin te ho mí li a -
sze rű en vé gig le het kö vet ni Pál apos -
tol gon do lat me ne tét a Ró mai le vél 3.
fe je ze té nek 21. ver sé től. Ér de mes hát
éne kün ket ta nul má nyoz va elő ször az
apos tol so ra it vé gig ol vas ni!

Ami kor Pál az if jú Ti mó te us nak,
lel ki gyer me ké nek és utód já nak azt
ír ja: „Tu dom, ki ben hi szek”, ak kor
ez zel azt is meg ér te ti ké sőb bi ol va só -
i val, hogy a hit tit ka i nak egy ré sze ta -
nul ha tó, meg ért he tő, el sa já tít ha tó. Ez

az ének en nek a meg ér tő és ta nu ló fo -
lya mat nak a ra gyo gó pél dá ja.

Vé gig gon dol juk sa ját éle tün ket, a
bűn nyo mo rú sá gá val, tör vény alatt
gör nye dő min den nap ja ink kal; el ke se -
re dett ér zé se ink kel, hogy el vesz tünk;
és gő gös di csek vé se ink kel, ame lyek -
kel ese ten ként el ért ered mé nye in -
ket, ön ál ló si ke re in ket nyug táz zuk.
Ugyan ak kor a le vél rész let és a ko rál
se gít sé gé vel még ala po sab ban vé gig -
gon dol hat juk azt, mit is tett Is ten
azért, hogy ne a nyo mo rú bűn rab ság -
ban és ne is ha mis, ön ál ta tó biz ton ság -
ban él jük le zsák ut ca éle tün ket, ha nem
ép pen el len ke ző leg: ki ke rül jünk az Is -
ten től tá vo lo dó élet mély sé gé ből, és el -
nyer jük a ki tel je se dő, örök éle tet.

Spe ra tus ra gyo gó an fog lal ja össze
az evan gé li um ta ní tá sát, a re for má -
ci ó ban is mét nap vi lág ra ke rült öröm -
üze ne tet Is ten ke gyel mé ről és ir gal -
má ról. Nem mi ke res tük és ta lál juk
meg az üd vös sé get. El jött hoz zánk.
Nem te he tünk ér te sem mit, Is ten ke -
gye lem ből ad ja, Krisz tu sért. Éle tünk

egyet len iga zi meg ol dá sa és pers pek -
tí vá ja ezért egye dül Jé zus Krisz tus.
Mi at ta el hagy hat juk a gör csös ka -
pasz ko dást, s a hit bi zal má val for dul -
ha tunk a min ket ha lá lo san sze re tő Jé -
zus Krisz tus hoz. Ami kor meg ke -
resz tel tek, már meg kap tuk ezt a le -
he tő sé get. A hit tel azon ban meg is ra -
gad hat juk. S ha hit ből élünk, már ter -
mé sze tes, hogy moz dul a ke zünk a jó -
ra, el tűn nek az aka dá lyok és a gá tak
a sze re tet élet for má ja elől. A jó nem
vágy töb bé, ha nem a hit ter mé sze tes
gyü möl cse. Ezért pe dig egye dül Is -
tent il le ti a di csé ret.

Het ve ned va sár nap já nak té má ja:
„El bi za ko dott ság ból oda adó is ten tisz -
te let re!” El bi za ko dott em ber az, aki azt
hi szi, tud Is ten nél kül él ni. Az oda adó
is ten tisz te let azt je len ti, hogy meg nyí -
lok Is ten előtt, rá bí zom ma ga mat tel -
je sen, s en ge dem, hogy raj tam ke -
resz tül is árad jon to vább a jó sá ga.

Egy nagy ív az egész, a be je len tés -
től a ma gasz ta lá sig: „El jött az üd vös -
ség – Di cső ség lé gyen Is ten nek.” S
a ket tő kö zött ott van a mi éle tünk
nagy le he tő sé ge, de csak imád sá gos
vággyal ki fe jez he tő mó don: „Hogy
amint a jót el kezd te, / Azt ben -
nünk el is vé gez ze: / Szent ne ve le -
gyen ál dott!”

g Ha fen scher Ká roly

El jött hoz zánk az üd vös ség
É NE K K INCSTÁR

forrás

SE MPER REFOR M ANDA

„Tartsd azért szem előtt, és jól fontold
meg ezt a dolgot! Nem kell-e többre
tartanod a sok tudós, igaz hitű szent,
megannyi mártír, régi és mai teoló-
gus, akadémikus és zsinat, püspökök
és – a legnagyobbak – a pápák példá-
ját, akik hitték a Szentírás világosságát
és tisztaságát? És ezt írással, sőt még
vérrel is megerősítették és megpe-
csételték! Mit számít a te magánvéle-
ményed, aki tagadod a Szentírás
egyértelműségét, aki a Krisztus taní-
tásáért eddig talán egyetlen csepp
könnyet se hullattál, egyetlen sóhaj-
tást se ejtettél?”
d Luther Márton: A szolgai akarat
(Jakabné Csizmazia Eszter, Weltler
Ödön és Weltler Sándor fordítása)

Az Evangélikus Élet 2005., 2006., 2007. és 2008. évi lapszámai
PDF formátumban letölthetők a www.evangelikuselet.hu címről.

[Lel kész:] Urunk, Is te nünk, sok ra
van erőnk, de a leg fon to sab bat csak
te tu dod meg ad ni. Ezért ké rünk,
aján dé kozd meg egy há za dat meg -
úju ló hit tel, hogy a te ke gyel me det
ke res se és hir des se min den na pon,
hogy ké pes le gyen kö réd gyűj te ni a
leg kü lön fé lébb em be re ket. Ké rünk
té ged,

[Gyü le ke zet:] add meg ezt ke gyel -
me sen.

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

[Gyü le ke zet:] add meg ezt ke gyel -
me sen.

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

[Gyü le ke zet:] add meg ezt ke gyel -
me sen.

[Lek tor:] Ké rünk té ged, aján dé -
kozd a gyá szo lók nak a vi gasz ta lás lel -
két, hogy rád bíz va tud ják el en ged -
ni meg halt sze ret tü ket. Aján dé kozd
meg a szen ve dés ben élő ket áll ha ta -
tos ság gal, hogy meg újul va és meg -
erő söd ve ke rül hes se nek ki pró ba té -
te le ik ből. Adj együtt ér ző se gí tő tár -
sa kat a ma gá nyo sok nak, tes ti-lel ki
gyó gyu lást a be te gek nek. Ké rünk
té ged,

[Gyü le ke zet:] add meg ezt ke gyel -
me sen.

[Lek tor:] Ké rünk, aján dé kozz meg
min den em bert, min ket is, ir ga lom -
mal, az igaz ság ke re sé sé vel és sze re -
tet tel, hogy ne ked tet sző en él hes -
sünk, és hi te le sen kép vi sel jünk té ged
a vi lág ban. Ami kor bi zony ta la nok va -
gyunk, ve zess és bá to ríts, ami kor ön -
tel tek va gyunk, iga zíts hely re sza vad -
dal. Ké rünk té ged,

[Gyü le ke zet:] add meg ezt ke gyel -
me sen.

[Lel kész:] Mert te vagy az Úr, és te
te rem tesz sze re te tet, jo got és igaz sá -
got a föl dön. Ámen.

Oratio
œcumenica

b Olyan ko rál ha tá roz za meg mai is ten tisz te le tünk ének lé sét, amely az
evan gé li kus ének kincs alap da rab ja i hoz tar to zik. Ahol lu the rá nus gyü -
le ke zet él a vi lá gon, ott va la mi lyen for má ban ál lan dó an elő ke rül az
El jött hoz zánk az üd vös ség (EÉ 320) kez de tű ének. Pa ul Spe ra tus, a
szö veg szer ző je Lu ther kor tár sa és re for má tor tár sa volt, hi szen 1484-
től 1551-ig élt. Auszt ri á ban, sőt Ma gyar or szá gon is meg for dult mint
a lu the ri hit újí tás pré di ká to ra. Wit ten berg ben részt vett az új éne kek
gyűj té sé ben, for má lá sá ban, ki adá sá ban. A nürn ber gi ke let ke zé sű dal -
lam is a re for má ció leg iz gal ma sabb éve i ből va ló, hi szen 1523-ra da -
tál ják (ez azon ban csak a mai for má já nak ki ala ku lá sa, gyö ke rei már
a 14. szá zad ban meg ta lál ha tók – szin te gond nél kül el tud juk kép zel -
ni, hogy gre go ri án sze rű ének ként hogy árad ha tott ez a dal lam egy ké -
ső kö zép ko ri temp lom ban).
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b Fe ren czi Ilo na ze ne tör té nész
gon do zá sá ban és ala pos kí sé rő
ta nul má nyá val meg je lent egy
ki ad vány, mely egy em ber sor -
sán és élet mű vén ke resz tül a 17–
18. szá za di Sop ron éle tét, evan -
gé li kus egy há zi és ze nei tör té -
né se it is be mu tat ja. Mi kö zünk
van ne künk eh hez? – kér dez -
het nénk. Bí zom ben ne, hogy
az is mer te tő el ol va sá sa után
vi lá gos sá vá lik: Jo hann Wohl -
muth sok ol da lú te vé keny sé ge, a
sop ro ni pol gá rok szí vós igé -
nyes sé ge pél da mind annyi unk
szá má ra a ne héz idők ben va ló
helyt ál lás ra.

A Mu si ca lia Da nu bi a na a Ma gyar
Tu do má nyos Aka dé mia Ze ne tu do -
má nyi In té ze té nek jó ne gyed  szá za -
da el in dult so ro za ta, mely nek ke re -
té ben ze ne tör té ne ti leg je len tős for -
rá so kat tesz nek köz kinccsé. Nem ré -
gi ben je lent meg a 22. kö tet, amely
a Starck-vir gi nál könyv né ven is me -
re tes, ve gyes tar tal mú kéz ira tot ad -
ja köz re.

Az anyag le jegy ző je Jo hann Wohl -
muth (1643–1724). „Is mer jük nap ló -
ját, tu dunk em lék al bu má ról, ké szí tett
tan köny vet bil len tyűs hang szer re,
éne ke se ket ké pe zett ki, ze ne mű ve ket
má solt és kom po nált, vi tát adott ki
fi zi kai té má ban, anya köny vet ve ze tett
(…); egy sok ol da lú és ér de kes egyé -
ni ség éle te bon ta ko zik ki előt tünk.
Olyan ze né szé és al kal mi ze ne szer -
zőé, aki nek ne ve job bá ra csak a ma -
gyar le xi ko nok ból is me re tes. S bár a
ha zai tör té net írás ne vét meg ma gya -
ro sí tot ta, mi most vissza he lyez zük a

né met aj kú sop ro ni pol gá rok kö zé;
oda, ahol éle té nek na gyob bik fe lét
töl töt te” – ol vas hat juk az át fo gó be -
mu ta tást a kö tet elő sza vá ban.

A vir gi nál könyv ne vét hasz ná ló -
já ról, Jo hann Ja cob Starck tól kap ta,
ki nek ven dég lő tu laj do nos édes ap -
ja gon dot for dí tott ar ra, hogy fi át a
vá ros leg ki vá lóbb ta ná rá nál, vagy -

is Wohl muth nál ok tas sa hang sze res
ze né re. Nyom ta tott hang szer is ko -
la hi á nyá ban a ta nár ma ga ké szí tet -
te el a tan anya got az egyes tan órák -
hoz. Mód szer ta ni lag meg fe le lő en
fel épí tett tan köny vet akart össze ál -
lí ta ni; emel lett tu da to san tö re ke dett
ar ra, hogy sok fé le mű fajt mu tas son
be. Az el mé le ti be ve ze tőt és öt -
ven hat da ra bot tar tal ma zó könyv -
ben vi lá gi és egy há zi dal la mok,
tán cok és ko rá lok tar ka vál to za tos -
ság ban kö ve tik egy mást.

A Fe ren czi Ilo na ál tal köz re adott
kö tet tar tal maz za ezen kí vül Wohl -
muth egyet len fenn ma radt sa ját mű -
vét, az 51. zsol tár szö ve gé re épü lő,

Mi se re re cí mű kom po zí ci ót. Ér de kes,
hogy a ze ne szer ző a sop ro ni né met
gyü le ke zet szá má ra írt da rab hoz
nem Lu ther for dí tá sát, ha nem a Vul -
ga ta la tin szö ve gét hasz nál ta fel. A
mű ben szó ló és tut ti, va la mint pá ros
és pá rat lan met ru mú ré szek vált ják
egy mást. Wohl muth ezt a ko ra ba -
rokk mo dort Mon te ver di és el ső -
sor ban Schütz con cer táló stí lu sú
mű ve i ből sa já tí tot ta el.

Mi lyen volt a ze nei kö zeg, mely ben
ez a sok ol da lú mu zsi kus te vé keny ke -
dett? Sop ron sza bad ki rá lyi vá ros tö -
rő dött az zal, hogy kép zett ze né sze -
ket al kal maz zon, he lyi e ket, sőt kül -
föld ről szár ma zó kat is. Ze nei éle tét
ugyan ak kor a je len tős né met nyel vű
la kos ság is meg ha tá roz ta, mely ré vén
ál lan dó kap cso lat ban állt a né met
evan gé li ku sok ál tal la kott fel vi dé ki te -
le pü lé sek kel, de kü lö nö sen a né met
egye te mi vá ro sok kal. Az el len re for -
má ció ide jén, mi kor el vesz tet ték
temp lo ma i kat, a kis ima ház ban is ra -
gasz kod tak az is ten tisz te let ko ráb bi
ke re te i hez. Or go nát vá sá rol tak, és to -
vább ra is al kal maz tak or go nis tát és
kán tort. Bár na gyon más kor ban
élünk, ez a hoz zá ál lás pél da le het mai
gyü le ke ze te ink szá má ra.

El is me rés és kö szö net il le ti Fe ren -
czi Ilo nát, aki hoz zá fér he tő vé tet te
szá munk ra a kor sza kot és ezt az ér -
de kes gyűj te ményt.

g Ecse di Zsu zsa

Starck Virginal Book (1689); Jo hann
Wohl muth: Mi se re re (1696) – Mu si -
ca lia Da nu bi a na 22. Köz re ad ja, és a
kí sé rő ta nul mányt ír ta: Fe ren czi Ilo -
na. MTA Ze ne tu do má nyi In té zet,
Bu da pest, 2008. Ármegjelölés nélkül.

Soproni virginálkönyv
nyomtatásban

Nem le het hig gad tan, hű vös tá vol ság -
tar tás sal szem lél ni azt, ami mos ta ná -
ban Ma gyar or szá gon tör té nik. Nyo -
masz tó a gaz da sá gi vál ság esz ka lá ló -
dá sa; nyug ta la ní tó, hogy na pon ta új
és új rossz hí re ket hal lunk. Az elem -
zé sek, a pénz ügyi és gaz da sá gi mu -
ta tók, a szak em be rek le han go ló di -
ag nó zi sai még szo mo rúbb jö vőt
prog nosz ti zál nak. S bár mi vel hi te get -
tek ben nün ket még né hány hó nap -
pal ez előtt is, saj nos azok nak lett iga -
zuk, akik már ko ráb ban fi gyel mez tet -
tek a kö ze le dő ba jok ra. És ez még
nem min den!

Csak az nem lát ja, aki vak, meg az,
aki po li ti kai ér de kei sze rint még
min dig csak a fe jé re ol va sott, már
vég képp le ta gad ha tat lan tényt haj lan -
dó el is mer ni, hogy a gaz da sá gi vi lág -
vál ság tör vény sze rű en hoz zánk is
be gyű rű ző rom bo ló ha tá sa in túl meg -
van ne künk a sa ját kü lön gon dunk is.
Mert az a mo rá lis és bi zal mi vál ság,
amely ben síny lő dik az or szág, sú lyos -
bít ja ba ja in kat, és nö ve li ter he in ket.
Sőt min den sür ge tő szük ség el le né -
re szin te le he tet len né te szi, hogy a
köz élet min den részt ve vő je össze fog -
jon, és együtt ke res sék a vál ság ból ki -
ve ze tő – de leg alább a vál ság ha tá sa -
it mér sék lő – le he tő sé ge ket.

Biz to san meg van min den té nye ző -
nek a ma ga sze re pe ab ban, hogy ez
így ala kult, de a vá lasz tók bi zal má val
vissza élő kor mány zat nak kü lö nö sen
is nagy és át há rít ha tat lan a fe le lős sé -
ge! És ép pen azért kell er ről nyíl tan
szól nunk, mert Is ten igé je sze rint

min den em ber, a köz élet sze rep lői, a
ki sebb-na gyobb kö zös sé gek és az
or szág ve ze tői is Is ten előtt fog nak
szá mot ad ni ar ról, ho gyan és mi re
hasz nál ták ha tal mu kat. Az egy ház
kö te les sé ge, hogy a fe le lős ség nek er -
re a di men zi ó já ra fi gyel mez tes sen,
mert – bár mennyi re sze ret nék is
ezt so kan – nem a tör té ne lem íté lő -
szé ke, ha nem a min den ha tó Is ten a
vég ső fó rum.

Az Úr is ten nem rej tet te el, ha nem
ki je len tet te aka ra tát. Ezért nem tu -
dom más ként ér tel mez ni, ér té kel ni a
hely ze tün ket, ki lá tá sa in kat kü lö nö -
sen is ne héz zé te vő mo rá lis vál sá got,
mint an nak je lét, hogy Is ten íté le te
alatt ál lunk. Ez a fel is me rés is Is ten
előt ti szám adás ra és be csü le tes hely -
zet elem zés re kész tet min ket. En nek
azon ban csak ak kor van ér tel me, ha
nem me rül ki szó la mok pu fog ta tá sá -
ban, nem gyár tunk meg ala po zat lan
győ zel mi je len té se ket, és nem akar -
juk sem ma gunk kal, sem má sok kal
el hi tet ni, hogy há zunk és ha zánk
tá ján min den rend ben van.

Eb ben az őszin te szám adás ban
se gít het most ne künk az az in ter jú,
ame lyet a 2001. szep tem ber 11-i
ször nyű, egye sült ál la mok be li me -
rény let után Anne Gra ham mel –
Billy Gra ham lá nyá val – ké szí tet tek,
de amely nek üze ne te nem csak ak kor
volt idő sze rű, ha nem most is az.
Eb ből az in ter jú ból idé zek.

Az el ső kér dés ez volt: „Ho gyan en -
ged het te meg Is ten, hogy ilyes mi tör -
tén jen?”

A vá lasz: „Úgy hi szem, Is tent na -
gyon el szo mo rít ja, ami ve lünk tör tént,
ám évek óta azt mond juk ne ki: menj
ki is ko lá ink ból, menj ki a kor má -
nyunk ból, tá vozz az éle tünk ből. És ő
– ami lyen úri em ber – csend ben hát -
ra hú zó dott. Mi kép pen vár hat juk el Is -
ten től, hogy ál dá sát és vé del mét ad -
ja, ha ugyan ak kor ar ra szó lít juk fel,
hogy hagy jon egye dül ben nün ket?”

Ké sőbb – töb bek kö zött – még ez
is ol vas ha tó az in ter jú ban: „Az tán va -
la ki azt mond ta, jobb, ha nem ol vas -
suk a Bib li át az is ko lá ban… – a Bib -
li át, amely azt mond ja: ne ölj, ne lopj,
és sze resd fe le ba rá to dat, mint ma ga -
dat. És mi azt mond tuk: rend ben. –
Az tán va la ki azt mond ta, hagy juk,
hogy di ák lá nya ink abor tuszt vé gez tes -
se nek, ha akar nak, és nem kell, hogy ezt
el mond ják a szü le ik nek. És azt mond -
tuk: rend ben. – Az tán egy bölcs ve ze -
tő azt mond ta, mi vel a fi úk fi úk, és úgy -
is meg fog ják ten ni, ad junk ne kik annyi
óv szert, amennyit akar nak, és nem kell,
hogy szü le ik nek er ről be szá mol ja nak.
És mi azt mond tuk: rend ben. – Az tán
va la ki az ál ta lunk je len tős poszt ra
meg vá lasz tot tak kö zül azt mond ta,
hogy nem szá mít, mit te szünk a ma -

gán élet ben, ha el vé gez zük a mun kán -
kat. – Az tán va la ki azt mond ta,
nyom tas sunk új sá go kat mez te len nők
ké pe i vel, és hív juk ezt a női test szép -
sé ge fe let ti egész sé ges, ter mé sze tes cso -
dá lat nak. És mi azt mond tuk: rend ben.
– És a szó ra koz ta tó ipar azt mond ta,
csi nál junk té vé mű so ro kat és mo zi fil me -
ket, ame lyek az erő sza kot, az er kölcs -
te len sé get és a sza ba dos sze xet rek lá -
moz zák. És mi azt mond tuk: ez csak
szó ra ko zás, nincs is rossz ha tá sa, és kü -
lön ben sem ve szi sen ki sem ko mo -
lyan, úgy hogy csak men je nek.

Most pe dig fel tesszük ma gunk nak
a kér dést: mi ért nem ér zé ke nyebb a
gyer me ke ink lel ki is me re te, mi ért nem
tud nak kü lönb sé get ten ni a jó és a
rossz kö zött, és mi ért nem okoz ne kik
prob lé mát, hogy meg öl jék az ide ge ne -
ket, osz tály tár sa i kat, sa ját ma gu kat?
Ta lán ha elég hosszan és ke mé nyen
gon dol ko dunk raj ta, ki tud juk ta lál -
ni. Azt hi szem, elég sok kö ze van ah -
hoz, hogy azt arat juk, amit ve tet tünk.”

Kár len ne ta gad ni, hely ze tünk ag -
gasz tó, hi szen az in ter jú ban fel so rolt
je len sé gek – mint annyi min den a
mö göt tünk lé vő évek ben, év ti ze dek -
ben – hoz zánk is „be gyű rűz tek”. So -
kan per sze az zal kí sér le tez nek, hogy
a nyil ván va ló er köl csi vál ság je len sé -
gek ről sem vesz nek tu do mást, és ez -
zel nem csak ha mis biz ton ság ba rin -
gat ják ma gu kat, ha nem mi vel el fe dik,
még nö ve lik is a bajt. Ha ez így megy
to vább, ha ma ro san el ér jük – ha már
el nem ér tük – a kri ti kus pon tot,
ahon nan alig ha lesz vissza té rés.

Úgy ol vas tam, hogy Észak-Ame ri -
ka vad ví zi eve ző sei szá má ra a ro ha -
nó he gyi fo lyók par ti szik lá i ra szok -
ták fel fes te ni a négy be tűt: P. O. N. R.
– point of no re turn, a pont, ahon nan
nincs vissza té rés. Ar ra fi gyel mez tet -
nek ezek a be tűk, hogy vé sze sen kö -
ze le dik az a hely, ahon nan az egy re se -
be seb ben szá gul dó víz ment he tet le -
nül a kö ze li zu ha tag ba so dor ja és el -
pusz tít ja a csó na kot, a ben ne ülők
vesz tét okoz va.

Ne le gyen két sé günk afe lől, hogy
eb ből a ve sze del mes szá gul dás ból, a
vé sze sen kö ze le dő zu ha tag pusz tí -
tó ör vé nyé től csak az ment meg
ben nün ket, ha ko mo lyan vesszük Is -
ten fi gyel mez te té sét: „A meg té rés és
a hig gadt ság se gí te ne raj ta tok, a bé -
ke és a bi za lom erőt ad na nek tek!”
(Ézs 30,15) És az, ha nem hagy juk fi -
gyel men kí vül, hogy Is ten ha tal -
mas és ir gal mas ke ze fel ír ta a mi
„szik lá ink ra” az élet men tő be tű ket:
IHS – Ie sus Ho mi num Sal va tor, Jé -
zus az em be rek Meg vál tó ja. Ő a mi
re mény sé günk.

P. O. N. R.
É GTÁJOLÓ

Ittzés János püspök
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület

Mit je lent ma pres bi ter nek len ni?
Fe le lős ség – adott ság – kül de tés

Pres bi ter kép zés lesz feb ru ár 27-étől, pén tek es té től már ci us 1-jé ig, va sár -
nap dé lig Rév fü lö pön, az Or dass La jos Evan gé li kus Ok ta tá si Köz pont ban.

Né hány té ma a hét vé ge prog ram já ból:
– Hely zet kép a püs pök sze mé vel – Gáncs Pé ter
– Fe le lős ség – meg bí za tás, kül de tés – Bozo rády Zol tán
– Adott sá gunk – moz gás te rünk, kö zös sé günk, he lyi és összegy há zi kon -

tex tus – Ha fen scher Ká roly
– Meg úju ló pres bi te ri szol gá lat – Bozo rády Zol tán, Sza bó Vil mos Bé -

la, Sá ghy Ba lázs
– Egy kis egy ház jo gi út mu ta tó – dr. Me kis Vik tó ria, dr. Ben kő Ing rid
– Meg szó lít juk a pres bi tertár sa kat – Nyílt le vél a ma gyar evan gé li kus

pres bi te rek hez – Sá ghy Ba lázs
– Le he tő sé günk, fe le lős sé günk, kül de té sünk – Ha fenc h ser Ká roly
Je lent kez ni le het a 8253 Rév fü löp, Fü re di u. 1. pos ta cí men vagy a rev -

fu lop@lu the ran.hu e-mail cí men. Rész vé te li díj (tel jes el lá tás sal) 9000
Ft/fő. Nyug dí ja sok nak ked vez ményt nyúj tunk.

H I R D E T É S

Is ten Fia le ha jolt a ta nít vá nyok elé, és meg mos ta a lá bu kat – idéz te meg Jé -
zus alak ját Ba log Éva feb ru ár 1-jén, va sár nap a bu da vá ri evan gé li kus temp -
lom ban a Ta más-mi se részt ve vő i nek. A kór ház lel kész Lk 22,26b–27 alap ján
tar tott pré di ká ci ó já ban úgy fo gal ma zott: az iga zi nagy sá got ar ról le het meg -
is mer ni, hogy nem fél „ki csi” len ni. A ke re sők is ten tisz te le te ként de fi ni ált,
elő ször 2005 pün kösd jén meg ren de zett, má ra már két ha vi rend sze res sé gű -
vé vált, el ső sor ban a fi a ta lo kat meg szó lí ta ni kí vá nó al ka lom ez út tal a Mi vel
szol gál ha tok? té mát jár ta kör be.

g V. J.
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Az ezé ki eli pró fé cia (Ez 37,15–24) a
szét vá lasz tott össze tar to zók is te ni
egy be szer kesz té sé ről so kak szá má ra
lett va lós él ménnyé ja nu ár el ső
vagy/és har ma dik he té nek öku me ni -
kus is ten tisz te le te in. Má sok szá má -
ra a Krisz tus hoz tar to zók szé le se dő
és mé lyü lő egy más hoz tar to zá sá nak
meg élé se nél kül tel tek el az új  esz ten -
dő el ső he tei. 

Akár hogy volt is, mind annyi an
vall juk, hogy Krisz tus nak egyet len és
egye te mes egy há za van, amely nek ré -
szei mind azok, akik ke gyel mé ből hoz -
zá tar toz nak. És azt sem ta gad hat juk,
hogy Krisz tus föl di tar tóz ko dá sa alatt
so kat fá ra do zott a ta nít vá nyok sze re -
tet tel jes össze tar to zá sá ért, és ke reszt -
ha lá la előtt ezért imád ko zott. En nek
az imád ság nak a je gyé ben zajlottak az
ima órák vi lág szer te és a ma gyar vá ro -
sok, fal vak meg szen telt haj lé ka i ban is.
Is ten ál dá sa nem ma radt el, és hisszük,
hogy ez az ál dás kí sér ni fog min ket az
új esz ten dő töb bi nap ján is.

XVI. Be ne dek pá pa ja nu ár 25-én a
Fa la kon Kí vü li Szent Pál-ba zi li ká ban
ar ra buz dí tot ta a je len lé vő ket, hogy
új uta kat is ke res se nek a krisz tu si
egy ség gya kor lá sá ra. Em lé kez te tett
ar ra, hogy az eb ből a temp lom ból öt -
ven esz ten dő vel ez előtt meg hir de tett
II. va ti ká ni zsi nat tel je sen új hely ze -
tet ala kí tott ki a meg osz tott ság ban élő
ke resz té nyek kö zöt ti kap cso lat ban. Az
az óta el telt idő ben a teo ló gi ai pár be -
szé dek rá mu tat tak a hit té te lek, hit -
val lá sok és hit gya kor la tok ha son ló -

sá gá ra és kü lön bö ző sé gé re is. Ez a
hely zet „ar ra buz dít ben nün ket, hogy
két irányt erő sít sünk: a po zi tív ered -
mé nyek el fo ga dá sát és a jö vő ért tett
új erő fe szí té se ket. A tel jes egy ség táv -
la ta nyit va áll előt tünk. Ez ne héz, de
bá to rí tó fel adat. A ke resz té nyek nek
bá tor gesz tu sok kal kell fá ra doz ni uk
az egy sé gért” – tet te hoz zá.

A hit el vá lasz tó fa la kat dön get(het)
kí vül ről és be lül ről egy aránt. A hit és
a bá tor ság össze tar to zá sá ra pe dig
meg győ ző teo ló gi ai ér vek és meg rá -
zó tör té nel mi pél dák is van nak. Aki -
ben e ket tő ta lál ko zik, az gesz tu sok ra
lesz ké pes, ame lyek re a pá pa is buz -
dít ja né pét. Nyil ván a sa ját ró mai
né pét, hi szen a gesz tust csak föl aján -
la ni le het, el vár ni nem. A gesz tus
föl aján lá sát azon ban az erős és az oda -
adó tud ja gya ko rol ni, va la mint az, aki
tud ja, hogy ő is a na gyobb nak és a még
oda adóbb nak a gesz tu sá ból él. Ezért
kap juk mi a ke gye lem és bűn bo csá nat
gesz tu sát a Szent há rom ság Is ten től, és
ezért ajánl hat juk fel ezt a meg bo csá -
tó test vé ri sé get még „az el le nünk
vét ke zők nek” is, nem hogy a krisz tu -
si hi tü ket más képp gya kor lók nak. 

Le gyünk hi tünk ben olyan bát rak
az ő ke zé ben (Ez 37,15–24), hogy a
test vé ri ség, össze tar to zás és a sze re -
tet új, so sem lá tott gesz tu sa it ajánl -
juk fel nem csak fe le ke ze ti hit val lá -
sunk ban, ha nem a krisz tu si hit ben
test vé re ink nek, sőt min den fe le ba rá -
tunk nak is! 

g Dr. Bó na Zol tán

Ré gi és új utak
az öku me né ben

XXI II. Já nos pá pa öt ven év vel ez előtt je len tet te
be a II. va ti ká ni zsi nat össze hí vá sát

Na 28-ého ja nu á ra Slo vens ká Ce -
loštát na Služba poz va la slo venských
fa rár ov na stret nu tie, kto rom pre -
rok ova jú ak tu ál ne otáz ky našej
služby. Naše stret nu tie poc ti li aj pán
bisk up Pe ter Gáncs, pa ni dozor kyňa
An na Len gye lo vá, mi sijný pán fa -
rár Ján Sze ve ré nyi, pa ni zás tup -
kyňa CSS-y, Etel ka Ri bo vá. Mottom
stret nu tia by moh lo byť: „Con ser -
van do et Re no van do“ = Udržia vať
a ob no vo vať – ako to ma jú v Se ver -
nom Bis kups kom dištrik te. Dos ta -
li sme tú dô ležitň úlo hu, aby sme
udržia va li ob no vi li túto službu. To
má byť našou srd co vou zá ležtosťou.
Kvô li vytýčeným cieľom má me spo -
lup ra co vať. Všet ci sme dô ležití
v tej to službe: ak tiv ni fa rá ri, fa rá ri
v dô cho dku a naše te o lo gič ky.

V mi nú lom ro ku sa za se vyost ri -
lo napä tie medzi našimi ná rod mi.
My má me tú mi mo ri ad nu úlo hu,
aby sme na jazy ku lás ky ho vo ri li
ľudom a aby sme sa snažili o Krist -
ovu jed no tu a po koj. Dô ležité je,
kto rí ma jú slo vens kí ko r ene, aby
moh li na jazy ku svojich pred kov
počuť Božie Slo vá. Zv láštný his to -
rický od kaz má, že nás navští via
naši slo vens kí bis ku pi. S ra dosťou sa
chys tá me na to to stret nu tie.

Ho vo ri li sme te da o ak tu álnych
otáz kach, kto ré sa tý ka jú zas tu po -
va nia, našich sláv nos tí, in for -
mačných sys té mov, zah ra ničných
kon tak tov, zro zu mi tel nos ti, doško -
lo va nia, súčasných a o nových prí -
ležitos tí. Má me vel kú ra dosť, že po
ni e koľkých ro koch za se bu de me

mať sti pen dist ku v Bra tis la ve: Anett
Ago do vá zo Se ge dí na.

Vybra li sme si po moc ní kov na
Dol nej Ze mi: Alžbe tu No bi ko vú
a Ond reja Ara di ho. Naše nas le du -
jú ce stret nu tie plán u je me v ni ek to -
rom zo zbo rov na Dol nej Ze mi.
Plán u je me ešte in for mačný sys -
tem „fra ter net slo vens kej služby“,
aby sme o ak tu álnych otáz kach čím
skôr ve de li.

Pri chut nom obe de, ktorý nám
prip ra vi li ženy slo vens ké ho cir ke -
v né ho zbo ru v Bu dapešti, náš roz -
ho vor ešte dl ho pok račo val.

Sr deč ne ča ká me ná ro ky z cir ke -
vných zbo rov so slo venský mi ko reň -
mi na slo vens ké ale bo na dvojj -
azyč né služby!
g Hil da Gu lái o vá-Fa buová

Udržia vať a ob no vo vať

Ezek ben a na pok ban or szág szer te
egy szív vel és egy lé lek kel imád koz -
tunk, és fi gyel tünk Is ten evan gé li -
u má ra a kü lön bö ző fe le ke ze tű
temp lo mok ban. A Jé zus Krisz tus
sze re te té ben va ló egy sé gün ket, kö -
zös sé gün ket él tük meg és ün ne pel -
tük az öku me ni kus ima hét min den
es té jén. A ma gyar or szá gi egy há zak
hí vő kö zös sé gei ezen a hé ten együtt
osz toz tak az öröm hír biz ta tó ere -
jé ben és jó re mény sé get éb resz tő
üze ne té ben, ahogy együtt osz to -
zunk ha zánk la kos sá gá nak min den -
na pi gond ja i ban is.

A hét köz na pok tes ti és lel ki ter -
hei, a meg szo rí tá sok, az élet szín -
vo nal csök ke né se, a pénz ügyi vál -
ság kö vet kez mé nyei mind annyi un -
kat érin te nek. Nem hall gat hat juk
el ag go dal mun kat sem, hi szen fáj -
dal mas nak és igaz ság ta lan nak tart -
juk, hogy a ta ka ré kos ság je gyé ben
ho zott in téz ke dé sek szin te ki zá ró -
la go san a nyug dí ja sok nak, a nagy -
csa lá dok nak és az ala csony ke re se -
tű pol gá rok nak a ter he it nö ve lik. A
ke resz tény szo li da ri tás fe le lős sé gét

ko mo lyan vé ve hang sú lyos sá kí -
ván juk ten ni min den ki szá má ra:
egy tár sa da lom sem en ged he ti
meg ma gá nak, hogy bi zony ta lan -
ság ban hagy ja vagy egye ne sen
pusz tu lás ra ítél je a le sza ka dó kat.
Dön tő kér dés, hogy ne pusz ta
pénz ügyi el mé le tek, ha nem az em -
be rek re á lis szük ség le tei, az irán -
tuk ér zett fe le lős sze re tet irá nyít -
sák tet te in ket.

Mind ezek mi att az öku me ni kus
ima hét al kal má ból is fel ajánl juk,
hogy a ha zánk ál ta lá nos vál sá gá ból
va ló ki ve ze tő úton kész ség gel
együtt mű kö dünk bár mi lyen jó
szán dé kú kez de mé nye zés sel, amely
ezek nek a cé lok nak a meg va ló sí tá -
sá ra tö rek szik. Ma gyar ha zán kat és
min den ál lam pol gá rát a min den ha -
tó Is ten ke zé be ajánl juk.

Bu da pest, 2009 öku me ni kus
ima he té ben

Ma gyar Ka to li kus Püs pö ki
Kon fe ren cia

Ma gyar or szá gi Egy há zak
Öku me ni kus Ta ná csa

Nyi lat ko zat

Az Or szá gos Szlo vák Lel ké szi Szol -
gá lat ja nu ár 28-án meg be szé lés re
hív ta össze a szlo vák gyö ke rű gyü le -
ke ze tek ben szol gá ló lel ké sze ket. Az
össze jö ve telt meg tisz tel te je len lé -
té vel Gáncs Pé ter püs pök, Ra dos né
Len gyel An na, a Dé li Egy ház ke rü let
fel ügye lő je, Sze ve ré nyi Já nos or szá -
gos misszi ós lel kész és Ri ba Etel ka,
az Or szá gos Szlo vák Ön kor mány zat
el nök he lyet te se. Dr. Fa biny Ta más
püs pök kül föl di út ja mi att saj ná lat -
tal ki men té sét kér te. 

A rö vid be mu tat ko zás után imád -
ság gal kez dő dött az együtt lét. A
szol gá lat  a mot tó ja – „köl csön vé ve”
az Észa ki Egy ház ke rü letét – „Con -
ser van do et re no van do”, az az „Meg -
őriz ni és meg újí ta ni”. E cél ér de ké ben
össze fo gás ra, kö zös mun ká ra van
szük ség. A szol gá lat ban min den ki
fon tos, min den ki re szá mí ta nak: az
ak tív és a nyug dí jas lel ké szek re és
teo ló gus hall ga tók ra egy aránt. Fon -
tos, hogy szív ügyük le gyen ez a
mun ka ág. 

Az egy be gyűl tek be szél get tek a
szol gá lat ak tu á lis kér dé se i ről. A kö -
vet ke zők ke rül tek elő: he lyet te sí té -
sek, az ün ne pe in ken va ló rész vé tel,
in for má ci ók to vább adá sa, meg fe -

le lő tá jé koz ta tás, új sá gunk ban va ló
„élet jel adás”, kül föl di kap cso la tok
ápo lá sa, ért he tő ség, to vább kép zés.
Szó esett ezen kí vül a meg le vő al kal -
mak ról, il let ve újak be in dí tá sá nak a
le he tő sé ge i ről – pél dá ul két nyel vű
csa lá di is ten tisz te le tek, két nyel vű al -
kal mak.

Az el múlt év ben is mét ki éle ződ -
tek az el len té tek a ma gyar és a
szlo vák nem zet kö zött. Ezért is kü -
lö nö sen fon tos, hogy a sze re tet
nyel vén tud ja nak em be re ket meg -
szó lí ta ni, il let ve hi da kat épí te ni.
„Tö re ked jünk a krisz tu si bé kes ség -
re, egy ség re” – szö gez ték le az egy -
be gyűl tek. Ez al ka lom mal is ki -
emel ték a két nem zet püs pö ki ka rá -
nak nyi lat ko za tát. Öröm mel ké -
szül nek a szlo vák püs pö ki kar kö ze -
le dő lá to ga tá sá ra, amely tör té nel mi
üze net tel bír. 

Gáncs Pé ter püs pök hang sú lyoz -
ta, hogy mai vi lá gunk iden ti tás za var -
ral küzd, ezért kü lö nö sen is ér ték a
több gyö ke rű ség je len lé te egy há zunk -
ban. Sze ve ré nyi Já nos misszi ós lel kész
test vér ki emel te: „Ke resz tény hi -
tünk ből fa kad a gyö ke rek tisz te let ben
tar tá sa, őse ink nyel vé nek, kul tú rá já -
nak, hit éle té nek fel ele ve ní té se.”

Nagy öröm a szlo vák lel ké szi szol -
gá lat szá má ra, hogy évek múl tán is -
mét van egy teo ló gus hall ga tó juk:
Agod Anett Sze ged ről, aki a kö vet ke -
ző tan év ben ösz tön dí jas ként Po -
zsony ban foly tat hat ta nul má nyo kat,
majd be áll hat a szol gá lat ba. 

A meg be szé lés fon tos ré szét ké -
pez te még a mun ka ág re gi o ná lis
fel ada ta i nak át gon do lá sa. Számba
véve sok ten ni va ló ju kat, a je len lé vők
két do log ban ju tot tak egyez ség re:
egy részt az al föl di ré gi ós mun ka
össze fo gá sá nak se gí té sé re fel kér ték
– és egy ben meg vá lasz tot ták – No -
bik Er zsé bet és Ara di And rás nyug -
dí jas lel készt. Leg kö ze leb bi ta lál ko -
zó ju kat a ter vek sze rint az egyik al -
föl di gyü le ke zet ben ren de zik. Más -
részt a gyor sabb és in ten zí vebb kap -
cso lat tar tás ér de ké ben ké rik majd a
Fra ter net szlo vák szol gá lat in for -
má ci ós rend szer el in dí tá sát.

Az együtt lét imád ság gal zá rult.
A szol gá lat sze re tet tel vár ja, hogy

a szlo vák gyö ke rű gyü le ke ze tek je lez -
zék a szlo vák, il let ve két nyel vű szol -
gá la tok irán ti igé nye i ket.

g Gu lá csi né Fa bu lya Hil da, 
az Or szá gos Szlo vák Lel ké szi

Szol gá lat ve ze tő je

Meg őriz ni, to vább ad ni és meg újí ta ni
Ta nács koz tak a szlo vák gyö ke rű gyü le ke ze tek lel ké szei

A pá pai re for má tus nagy temp lom -
ban ja nu ár 30-án dél után ün ne pi
köz gyű lés ke re té ben ik tat ták be hi -
va ta lá ba Ste in bach Jó zsef ba la ton al -
má di–ba la ton fűz fői lel készt, a Du -
nán tú li Re for má tus Egy ház ke rü let
meg vá lasz tott püs pö két, va la mint
Kön tös Lász ló lel ké szi fő jegy zőt
(püs pök he lyet test) és dr. Hu szár
Pál fő gond no kot. A re for má tus egy -
há zi tör vé nyek sze rint egy püs pök
legfeljebb há rom cik lus ra vá laszt ha -
tó meg. Mi vel az új püs pök előd je,
dr. Már kus Mi hály ki töl töt te mind -
há rom cik lu sát, új püs pö köt kel lett
vá lasz ta ni uk a du nán tú li gyü le ke ze -
tek nek.

A má sik há rom református egy -
ház ke rü let ben új ra vá lasz tot ták a
püs pö köt, így to vább ra is Bölcs kei
Gusz táv a Ti szán tú li, Bo gár di Sza -
bó Ist ván a Du na mel lé ki, Cso mós Jó -
zsef a Ti szá n in ne ni Egy ház ke rü let
püs pö ke.

g Me nyes Gyu la fel vé te le

Re for má tus püs pö köt szen tel tek
Pá pán

Protestáns antológia

Az Evan gé li kus Élet több ál lan dó szer ző jé nek írá -
sát is tar tal ma zó kö tet Bu da pes ten ki adónk Ül -
lői úti köny ves bolt já ban, il let ve a De ák té ri Hu -
szár Gál köny ves boltban is kap ha tó, de előfi ze -
tő ink – után vét tel – köz vet le nül szer kesz tő sé -
günk től is meg ren del he tik (1085 Bu da pest, Ül -
lői út 24.; te le fon: 1/317-1108, 20/824-5519).

Szerkesztette: Faggyas Sándor
és T. Pintér Károly
Budapest, 2008 (218 oldal). Ára 2500 forint.
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Mennyi re el fe led ték, no ha mennyi jel -
ző vel il let ték! Leg na gyobb ja in kat
szok ták csak jel zők kel il let ni. Pél dá -
ul: Som lyó Zol tán, az el át ko zott köl -
tő; Gár do nyi Gé za, az eg ri re me te;
Füst Mi lán, a le sü tött sze mű em ber…
És mennyi jel ző vel il let ték Czó bel
Min kát (1855–1947)! Kü lönc vén kis -
asszony, fő úri di let táns, kék ha ris -
nya, csú nya tün dér, szok nyás Ver -
laine, szub li mált pusz tai Bá tho ry Er -
zsé bet, élő kí sér tet és így to vább.

Ő for dí tott elő ször ma gyar nyelv -
re Ver laine-ver se ket, an gol ra Pe tő fi-
ver se ket, ő for dí tot ta le ma gyar ról né -
met re Az em ber tra gé di á ját – már e
tet te i ért is meg ér de mel né, hogy ne
fe led je el az iro dal mi em lé ke zet. Ő írt
elő ször mo dern ér te lem ben vett
„pre avant gárd” sza bad ver se ket, vagy
aho gyan ő ne vez te, „rhyt mi cus pró -
zát”. Szim bo lis ta és sze cesszi ós kép -
vi lá ga év ti ze dek kel előz te meg Ady
End rét. Kép al ko tá sá ra el ső sor ban
Gu lá csy, Klimt fest mé nyei ha tot tak,
és per sze só go rá nak, Med nyánsz ky
Lász ló nak, a csa var gó kat ked ve lő
de mok ra ta bá ró nak a ké pei. Né mely
ver se i nek sá tá nos sá gá ban, pél dá ul a
Vir rasz tó cí mű ben ta pint ha tó an ki -
mu tat ha tó Baude laire sá tá nos sá ga és
By ron vám pi riz mu sa.

A nek ro fil ma jom dé mon ha tá sa
alól sen ki sem von hat ja ki ma gát, aki
va la ha ol vas ta ezt a ver set. Min ka
köny vet írt a vám pi riz mu sá ról hír -
hedt Bá tho ry Er zsé bet ről, aki szűz lá -
nyok vé ré ben für dött. Be val lot tan
von zó dott Bá tho ry Er zsé bet hez, s a
vé ré ben ott is ka va rog nak az ecse di
Bá tho ryak, akik hez ro kon ság fűz te.

Bá tho ry Er zsé be tet a csej tei vár ba
fa laz ták be, Czó bel Min ka vi szont ön -
ma gát „fa laz ta be” az anar csi pusz ta
kas té lyá nak ma gá nyá ba hosszú év ti -
ze dek re. Nem csak Os vát űz te te hát
őt ki a ma gyar iro da lom ból a hu sza -
dik szá zad ban, ahogy vit ri o los tol lú
iro da lom tör té né sze ink tud ni vé lik,
ha nem ön nön ma gát is szám űze tés -
re ítél te ez a ti tok za tos, ma gá nyos
vén lány.

Fel tű né sé nél csak év ti ze de kig tar -
tó el tű né se iz gat ta job ban az iro da -

lom tör té né sze ket. Ön ma gát be tel je -
sí tő pró fé cia is le het ne Bú csú cí mű
ver sé nek má so dik stró fá ja: „Hogy
jött? Hogy ment? Ki mond hat ná
meg? / Vi rág ha vész, / Fe jét le hajt -
ja, fonnyad, szá rad, / Ez az egész.”

Va jon szán dé kol tan épí tet te ki sa -
ját ma gá nyá nak, be fa la zott sá gá nak

le gen dá ját? Anar cson a Czó bel-kas -
tély ról a hely bé li ek és kör nyék be li ek
úgy be szél tek, mint egy faj ta el va rá -
zsolt kas tély ról. Na gyon ke ve sek,
csak a rit ka ki vá lasz tot tak lá to gat hat -
ták a bá ró nőt a nagy el hall ga tás év -
ti ze de i ben. Ez a kas tély va rázs la tos
volt kí vül és be lül egy aránt, kü lö nö -
sen a park gyö nyö rű gink gó- és tu li -
pán fá it cso dál hat ták meg a ki vá -
lasz tott lá to ga tók.

Ta kács Gyu lá né Nagy Ol ga, aki
nép szám lá ló biz tos ként lát hat ta az
anar csi kas télyt és ud va rát, ren de zett
te rasz ról, va rázs la tos, eg zo ti kus dísz -
nö vé nyek ről, kü lön le ges rit ka sá gú
dísz fák ról, va la mint íz lé ses és ér té kes
lak be ren de zés ről és fest mé nyek ről
szá molt be.

Ady nem sze ret te, mert nem ér tet -
te vagy nem akar ta ér te ni Min ka ver -
se it, hol ott egy-egy ká vé ház ban vagy
a Nyu gat szer kesz tő sé gé ben oly kor
tol tak elé Czó bel Min ka-ver se ket. Is -
mer ték egy mást, nem is vol tak rossz
vi szony ban. Mű ve ik szá mos pon ton
mu tat nak ha son ló sá got, ám Czó -
bel Min ka nem csak hogy nem Ady-

epi gon, épp el len ke ző leg: vi tat ha tat -
lan, hogy jócs kán meg előz te Ady
szim bo liz mu sát.

Kü lö nö sek Czó bel Min ka fi nom
szen ve déllyel át ita tott sze rel mes ver -
sei. Aho gyan a ku tyá ját a szik lák és
fe nyé rek közt sé tál ta tó Emily Brontë
úgy ír ta meg az Üvöl tő sze le ket, hogy
nem is mer het te test kö zel ből az áb -
rá zolt szen ve délyt, úgy Czó bel Min -
ka sem is mer het te a be tel je sü lő sze -
rel met.

Anarcs pusz ta ku tya uga tás tól és
kot ko dá cso lás tól za jos kör nye ze te
ugyan olyan ro man ti kát lan le he tett,
mint Brontë vi lá ga. Csak iga zán ma -
gá nyos köl tők pri vi lé gi u ma le het oly
fo kú el vá gyó dás, mely Czó bel Min -
ka egyik-má sik ver sé ben tün dö köl.
Mall ar mé Ten ge ri szél cí mű ver se jut -
hat ön kén te le nül eszünk be, ha az
aláb bi so ro kat ol vas suk: „Ki rály kis -
asszony egy ma gá ba / Ki néz az ab la -
kon / Sö tét lő er dő tá vo lá ba.”

Ön ma gát be tel je sí tő pró fé ci á nak
ne vez he tő az a tény is, hogy no ha iz -
gal mas és mo dern ti zen ki len ce dik
szá za di köl tő volt, hu sza dik szá za di
köl tő nek már avítt, túl él ve ön ma gát.
Vész ma da rak ta lán oly so ká ig hu hog -
ták Min ka fü lé be, hogy nem va ló a
hu sza dik szá za di ma gyar iro da lom
vér ke rin gé sé be, hogy vé gül mint ha
ma ga is el hit te vol na. A hu sza dik szá -
za dban született ver sei öt let te le neb -
bek, ne héz ke seb bek. Nap ló ja szó zu -
ha tag, ver se it fal vé dő rig mu sok nak
csú fol ták. Ta gad ha tat lan, őt is utol -
ér te a hajlott kort meg élő írók nagy
be teg sé ge, a gra fo má nia. Bi zony, ta -
lán túl so kat írt már ek kor, ver sei
túlír tak.

Olyan al ko tó ja volt a ma gyar iro -
da lom nak, aki min den kor tár sát túl -
él te, sőt még ön ma gát is. Ver laine el -
ső ma gyar for dí tó já ra és nép sze rű sí -
tő jé re, a szim bo liz mus és az avant -
gárd sza bad vers ma gyar or szá gi elő -
fu tá rá ra azon ban min den képp il lik és
kell em lé kez nünk. Az egyik leg nép -
sze rűbb és leg is mer tebb ma gyar nó -
ta, a Száz szál gyer tyát! köl tő jé re szin -
tén. Mert azt is Czó bel Min ka ír ta.

g Bo zók Fe renc

Czó bel Min ká ra gon do lok

Év for du ló… Tán nem a leg je len tő sebb. So kan men nek el ész re vét le nül mel -
let te. Hisz csak egy vers ről van szó. De nagy vers ről… Hat van öt éve, 1944.
ja nu ár 17-ére for má ló dott vég le ges sé Rad nó ti Mik lós egyik leg meg ren dí tőbb
ver se, a Nem tud ha tom… A zsi dó szár ma zá sú köl tő fáj dal mas bi zony ság té -
te le ma gyar szü lő föld jé ről. He te ken át ír ta. Ba rá ti kör ben több ször is fel ol -
vas ta. Kü lö nö sen so kat küsz kö dött az utol só vers sor ral. S nem tud ta, hogy
még ab ban az év ben sze re tett ha zá ja és a há bo rú pok la mun ka tá bor ba s majd
a ha lál ba kül di őt a Győr mel let ti Ab dá nál.

„Mert sze re tem, hőn sze re tem, imá dom / Gya lá za tá ban is nem ze te met!”
– hív juk se gít sé gül Pe tő fit (Ma gyar va gyok). Mert sze ret ni a ha zát gya lá za -
tá ban a leg ne he zebb. És ép pen gya lá za tá ban sze ret ni min den nél fon to sabb. 

Ma a gya lá za tot, a ha za rom lá sát nem a gé pen fö lé be szál ló el len ség, gyil -
ko ló bom bát ho zó ka to na je len ti. Aki mit sem tud gye rek ko runk messze rin -
gó vi lá gá ról, a nyá ri al ko nyon a ház fa lak ról csor gó, vö rös lő fáj da lom ról. Aki
nem is mer he ti az ut cán bal la gó is me rő sö ket. Ő ide gen, ne ki mit sem mon -
da nak a lá bunk hoz tér dep lő bok rok s vi rá gok, a pók ban gó a Szü csi-er dő ben
vagy a ma gyar ki ke rics a Szár som lyó he gyen. Ő nem tud ja, hol szü le tett, s
ki volt Pe tő fi Sán dor.

No de aki köz tünk él! Aki Bu da pest ről, az Or szág ház ma ga sá ból szem lé -
li e tá jat! Ne ki tán csak nem tér kép e táj? Lát ja-e a szöcs két, ök röt, tor nyot,
sze líd ta nyát? Lát ja-e a dol gá ért re me gő dol go zót? Aki mos ta ná ban na pon -
ta az zal a gyo mor szo rí tó ér zés sel megy be a mun ka he lyé re: „Hát ha ma még
ma rad ha tok, ma még nem mon da nak fel ne kem.” Lát ja-e a föld mű vest, a sző -
lős gaz dát? Aki nem csak az ég al ját kém le li fél ve, lesz-e zord idő s jég, ké sei
fagy pusz tít ja-e a rü gyet. Ha nem dol gá ért re meg ve fi gye li a hí re ket, va jon
el tud ja-e ad ni a ter mé sét, ami ért iz zadt, fá radt, ami be be fek te tett pénzt s
egész sé get? S ha el ad ja is, mi kor fi zet a ve vő, fi zet-e egy ál ta lán? 

Lát ja-e az Or szág ház ura a sí rok közt sír do gá ló anyó kát? Tud-e még együtt
érez ni a rá bí zot tak kal, van-e még szí ve együtt sír ni a sí rók kal? Lát ja-e a gye -
rek se reg gel kö rül vett, pi ros zász lós bak tert, vagy csak a MÁV tér ké pét né -
zi, hol szün tet het meg újabb vas út vo na la kat? Van-e még a gyár ud va ron hem -
per gő ko mon dor? Vagy már min dent őr ző-vé dő em be rek re bíz tak, oly mély -
re süllyedt a köz biz ton ság?

S ami kor nap ról nap ra a csőd fe lé kor má nyoz za szép ha zán kat, ami kor las -
san húz za ki lá bunk alól a ta lajt, rossz dön té se i vel gyer me ke ink és uno ká -
ink élet le he tő sé ge it ve szi el, ak kor em lék szik-e még a ré gi csó kok áfo nya ízé -
re, az el ső sze rel mek láb nyo má ra a park ban? Hisz egy ko ron ő is volt fi a tal,
e ha zá ban nőtt fel, járt is ko lá ba. Is me rős kell, hogy le gyen szá má ra a pan -
non táj min den he gye s völ gye! Tán ne ki is meg volt a ma ga kö ve, amely re
rá lé pett is ko lá ba men té ben… A ceg lé di Kos suth La jos Gim ná zi um fő lép cső -
há zá ban az egyik el ső vö rös már vány lép cső fo kon ma is lát ha tó egy nagy csi -
ga le nyo ma ta. Az épü let be ér vén édes apám is ar ra lé pett, s mert ké sőbb én
is ugyan ab ban az is ko lá ban küz döt tem a tu dá sért, ugyan úgy rá lép tem s rá -
lé pek ma is a kő vé vált csi gá ra, érett sé gi ta lál ko zók al kal má val. 

Ő, a ma ga par la men ti ma gas sá gá ból, em lék szik-e még? Lát-e még? Hall-e
még? Mert dön té se i nek kö vet kez mé nye it mil li ók szen ve dik és mil li ók fog -
ják meg kop lal ni, akik már rég nem hisz nek a lát szat igaz ság ba öl töz te tett ha -
zug ság özön nek, s akik már ta lán csak egy min dent meg újí tó, nagy meg tisz -
tu lás ban re mény ked nek…

A fö lénk gé pen szál ló el len ség től meg le het vé de ni a ha zát. Mert az a ha -
za, a fa lu, a szü lő ház, a csa lád vé del me. Az iga zi gya lá zat azon ban az, ami -
kor kö zü lünk va ló ta szít ja a gö dör be sa ját nem ze tét! A meg alá zot tak pe dig
er nyed ten, te he tet len massza ként csak tűr nek és tűr nek… A tra gi kus éle tű
Rad nó ti ver se föl ráz: a ha zá nak most van ránk a leg na gyobb szük sé ge! Igen,
épp eb ben a mély ség ben. A ha zá ért ten ni kell, a ha zá nak ad ni kell, mert a
ha zánk. S nincs má sik. So ha nem ad ha tunk annyit, hogy jo gunk len ne bár -
mit is el vár ni tő le.

„Hisz bű nö sök va gyunk mi, akár a töb bi nép,
s tud juk mi ben vét kez tünk, mi kor, hol és mi kép,
de él nek dol go zók itt, köl tők is bűn te len,
és csecs szo pók, akik ben meg nő az ér te lem,
vi lá gít ben nük, őr zik, sö tét pin cé kbe búj va,
míg jelt nem ír ha zánk ra uj ból a bé ke uj ja,
s foj tott sza vunk ra maj dan friss szó val ők fe lel nek.

Nagy szár nya dat bo rítsd ránk vir rasz tó éji fel leg.”
g Lup ták György

Nem tud ha tom…
b A Ge ni us Apá czai-dip lo ma Díj

arany fo ko za tát ve het te át a
magyar kultúra ünnepén Bu da -
pes ten dr. Ceg lé di né Nagy Er zsé -
bet. A győ ri Pé ter fy Sán dor Evan -
gé li kus Ok ta tá si Köz pont igaz ga -
tó he lyet te se „sze re tet tel jes ne ve -
lői, ered mé nyes ok ta tói mun -
ká já ért” kap ta az el is me rést.

„A mi éle tünk nem az ün nep lés ről, a
ki tün te tés ről, ha nem az áll ha ta tos,
min den na pi szol gá lat ról szól. Az
ok ta tás ról, a ne ve lés ről, amely nem
ér vé get az utol só óra után, a ki csen -
ge tés sel. Leg több ször ott hon is –
oly kor ké ső es tig – foly ta tó dik a fel -
ké szü lés sel, a dol go zat ja ví tás sal” –
em lí tet te ér dek lő dé sünk re a ki tün te -
tett, majd – mint egy éle tét, mun ká -
ját ve zér lő irány tű ként – Rat kó Jó zsef
köl tő egyik ver sét idéz te: „Úgy él ni,
mint a fák, igen. / Mun ká ban szün -
te len. / Ter mést ne vel ni, bár mi lyen
ki csit, / óv ni, míg meg íze se dik.”

Dr. Ceg lé di né Nagy Er zsé bet sze -
rint ezt a mun kát min den más nál na -
gyobb erő vel, ener gi á val se gí ti a ta -
nít vá nyok és a kol lé gák sze re te te. Az
előb bi re – sok más mel lett – al kal mi
pél da az a na pok ban ka pott nyu szis
rajz, ame lyet egyik kis di ák ja ked ves

gra tu lá ci ó val írt kör be. Az utób bit pe -
dig az a több mint öt ven ol da las pá -
lyá za ti anyag hi te le sí ti, ame lyet az is -
ko la igaz ga tó ja, Hall ga tó né Haj nal
Ju dit és pé ter fys ne ve lő tár sai he te ken
ke resz tül gond dal és ti tok ban ál lí tot -
tak össze a ran gos szak mai el is me rés
meg pá lyá zá sá hoz.

Így töb bek kö zött eb ből a do ku -
men tum ból meg tud hat ta a dí jat oda -
íté lő ku ra tó ri um, hogy dr. Ceg lé di né
Nagy Er zsé bet ala pí tó tag ként, hit tel
és lel ke se dés sel vál lal ta a szol gá la tot

ti zen hat év vel ez előtt az ak kor új ra -
in du ló evan gé li kus is ko lá ban. Mun -
ká ját az óta is a „ma gas szin tű hi va -
tás tu dat és el kö te le zett ség mel lett a
kre a ti vi tás, az új irán ti lel ke se dés, a

gyer me kek irán ti sze re tet és tisz te let
jel lem zi”. Mi ként az is ki de rült az
aján lás ból, hogy „Er zsi ke sze mé lye
élő bi zo nyí ték ar ra, hogy a tu dás él -
mény nél kül hasz nál ha tat lan, és a kö -
zös ség, a jó kedv el en ged he tet len ve -
le já ró ja, sőt se gí tő je a ta nu lás nak”. Így
az tán nem vé let len, hogy a ta ní tók
Kos suth-dí ja ként em le ge tett ki tün -
te tést – az Apá czai Cse re Já nos port -
ré ját meg örö kí tő pla kett mel lé ka pott
ok le vél ta nú sá ga sze rint – több év ti -
ze des pél da ér té kű pe da gó gi ai szol gá -

la tá val, újí tó kez de -
mé nye zé se i vel vív ta
ki ma gá nak.

Mun ká já ra na gyon
iga zak Itt zés Já nos el -
nök-püs pök aján ló
sza vai: „Bí zom ab -
ban, hogy pe da gó gu -
sa ink mun ká ju kat –
éle tük pél dá já val hi -
te le sít ve – az zal a hit -
be li és er köl csi több -
let tel vég zik, ame lyik
min dig túl mu tat az
ép pen idő sze rű tan -
anya gon. A gond ja -

ink ra bí zott if jú nem ze dék így nem -
csak test ben, tu dás ban, ha nem lé lek -
ben is, Is ten és em ber előt ti ked ves -
ség ben is nö vek szik.”

g Gülch Csa ba

„Ter mést ne vel ni, bár mi lyen ki csit”
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A hó nap köny ve ak ció – február

Gernot Friedrich:
Fényképezőgéppel és Bibliával a
Szovjetunióban
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. Teljes ára 790 Ft.

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.

Az Evan gé li kus es ték Du na föld vá ron és a Kert ba rá tok Kör so ro zat
követke ző elő adó ja prof. dr. Iván Lász ló pszi chi á ter, ge ron to ló gus,
ország gyű lé si kép vi se lő lesz. Elő adá sá nak cí me: Az idő sö dés fenn tart -
ha tó tes ti-lel ki egész sé ge. Hely szín: a Vá ro si Mű ve lő dé si Köz pont nagy -
ter me (Du na föld vár, Ilo na u. 9). Idő pont: feb ru ár 6., pén tek, 16 óra.
A be lé pés díj ta lan. Min den ér dek lő dőt sok sze re tet tel vá runk!

HIRDETÉS



6 e 2009. február 8. Evangélikus Életfókusz

Lu ther két bi ro da lom ról, il let ve Is ten ket tős kor -
mány zá sá ról val lott né ze te i ről szin te min dent
és minden nek az el len ke ző jét is le ír ták, el mond -
ták már. An nak meg fe le lő en, hogy mi lyen ak -
tu á lis egy ház po li ti kát akar tak ve le iga zol ni
vagy ép pen el ma rasz tal ni. A Kál dy-kor szak egy -
ház po li ti ká já nak iga zo lá sá ra is így rán gat ták elő
ha já nál fog va a két bi ro da lom ról szó ló ta ní tást,
ez zel hosszú idő re gya nús sá is té ve a té mát so -
kak sze mé ben.

A világkormányzó Isten
Mi vel itt a fő kér dé sek egyi ké ről van szó, ta lán
nem hi bá zunk, ha min de nek előtt Lu ther – sa -
ját ér té ke lé se sze rin ti – teo ló gi ai fő mű vét, a De
ser vo ar bit ri ót vesszük elő. Lu ther itt nem hagy
két sé get: ha a föl dön csak egyet len em ber nek is
sza bad aka ra ta vol na ab ban az ér te lem ben,
hogy aka ra tát Is ten nel szem ben is ér vé nye sí te -
ni tud ná, ak kor Is ten töb bé nem vol na Is ten. Az
aka rat ér vé nye sí tés ké pes sé ge a va ló di ha ta lom.
Is ten bár mit meg te het, és bár mit meg en ged het,
hogy meg tör tén jék. De Lu ther rög tön pon to sít:
a meg en ge dő aka rat is azt je len ti, hogy a do log
azért tör té nik meg, mert Is ten akar ja, hogy meg -
tör tén jék. Is ten vi lág kor mány zó mun ká ját szem -
lél ve is ér vé nyes, hogy az igaz em ber hit ből él,

mert aki nek nincs hi te, ment he tet le nül el vész.
Meg bot rán ko zik az ér tel me, föl lá zad a szí ve Is -
ten el len. Csak az áll hat meg, akit Is ten Lel ke ve -
zet és tart meg a hit ben.

Ér tel münk ak kor is meg tud bot rán koz ni,
ami kor Is ten sza ba dí tó tet tet visz vég hez. Lu -
ther ezt az ószö vet sé gi nép Ba bi lon ból tör tént
sza ba du lá sá nak pél dá ján ta nul ta meg. De u te -
ro-Ézsa i ás a per zsa-méd ural ko dót, Kó rest
ne ve zi az Úr fel kent jé nek (a hé ber ben „mes si -
ás”!), aki ál tal né pét meg sza ba dít ja a fog ság ból,
és le he tő vé te szi ha za té ré sét ősei föld jé re. Pe -
dig Kór es nem csak ide gen nép fia, ha nem val -
lá si szem pont ból is po gány, bál vány imá dó. A
pró fé ta sze rint ez Is ten szá má ra nem je lent aka -
dályt: Is ten ké zen fog va ve ze ti Kó rest, és vég -
hezvi te ti ve le aka ra tát anél kül, hogy eb ből
Kó res bár mit is sej te ne. Lu ther en nek alap ján
jut ar ra a fel is me rés re, hogy a né pek, or szá gok
sor sa nem a ha tal mat gya kor lók hi té től, er köl -
csi mi nő sé gé től, ha nem Is ten szán dé ká tól
függ. Ha egy nép úgy ér zi, rosszul megy a so -
ra, ak kor Lu ther sze rint ön vizs gá la tot és bűn -
bá na tot kell tar ta nia. (Lu ther sze rint a tö rök el -
le ni harc is ele ve ku darc ra volt ítél ve enél kül.) 

A keresztények jogai
Lu ther azt mond ja, hogy Is ten nek a cse le ke -
de te i ben meg nyil vá nu ló aka ra ta szá munk ra
meg kö ze lít he tet len. Is ten ránk vo nat ko zó

aka ra tát, az em ber rel szem be ni el vá rá sát még -
is ki nyi lat koz tat ta tör vé nyé ben. Az evan gé li -
um ban, ne ve ze te sen a He gyi be széd ben pe dig
elénk tár ja azt a ren det, amellyel el jö ven dő or -
szá gá nak pol gá ra it, a Krisz tus ban hí vő ket lel -
ki mó don akar ja kor má nyoz ni. És itt te vő dik
át a hang súly a két bi ro da lom ról a ket tős kor -
mány zás ra.

A vi lá got is, és az egy ház lel ki kö zös sé gét is
Is ten kor má nyoz za, de más-más esz kö zök kel.
A vi lá got a tör vénnyel, az egy ház lel ki kö zös -
sé gét pe dig az evan gé li um mal. A het ven szer
hét sze ri azon na li meg bo csá tás kö te le zett sé ge
és a jé zu si elv, hogy ha egyik ar co mat meg ütik,
tart sam oda a má si kat is, rám mint hí vő re néz -
ve min dig min den hol kö te le ző, a vi lá gi ha tó -
ság tól vi szont ez nem vár ha tó el. Sőt szá má ra
ez ti los. Ne ki a tör vény hez és a tör vé nyen ala -
pu ló jog hoz kell tar ta nia ma gát.

Lu ther ne hez mé nye zi, hogy az 1525-ben lá -
za dást ki rob ban tó sváb pa rasz tok nem csak fel -
so rol ják anya gi ter mé sze tű sé rel me i ket, ha nem
Is ten igé jét hasz nál ják esz kö zül ar ra, hogy Is -
ten íté le tét meg elő le gez ve, ön ma gu kat igaz -
nak tün tes sék fel, a föl des ura kat pe dig Is ten
íté le té vel fe nye ges sék. Ezt az igé vel, az evan -
gé li um mal va ló sú lyos vissza élés nek tart ja. De

még ezt is le nyel né va la hogy. Ha nem ami kor
a pa rasz tok a meg hir de tett is te ni íté let ál ta -
luk tör té nő vég re haj tá sát is ki lá tás ba he lye zik,
ak kor be te lik a po hár. Ezt ír ja a szász her ce -
gek nek cím zett le ve lé ben: „De ha töb bet
akar nak ten ni, mint az igé vel küz de ni, ha tör -
ni, zúz ni, ököl lel üt ni is akar nak, ak kor ke gyel -
mes ség tek lép jen köz be (…), és azon nal uta -
sít sák ki őket az or szág ból.” (A lá za dás ki tö -
ré se után Lu ther már ke mé nyebb szank ci ó kat
kö ve tel.)

In tés bé ké re fe le le tül a sváb pa raszt ság ti zen -
két pont já ra cí mű, 1525-ben kelt írá sá ban pe -
dig elő ször az urak hoz for dul. Nyíl tan és ke -
mény sza vak kal őket hi báz tat ja a ki ala kult
hely ze tért: „A vi lá gi kor mány zat ban nem tesz -

tek egye bet, mint nyúz tok, és kin cset ha rá csol -
tok, hogy pom pát űz ze tek és döly fös köd je tek
annyi ra, hogy azt a sze gény pa rasztem ber to -
vább már nem ké pes és nem is akar ja tűr ni. (…)
Hát jól van, mi vel ti vagy tok okai az Is ten ezen
ha rag já nak, két ség kí vül rá tok is fog ja azt ki ön -
te ni, hogy ha még a mos ta ni idő ben sem ja vul -
tok meg.” Majd ha son ló ha tá ro zott ság gal for -
dul a pa rasz tok hoz is: „Zen dü lés tek olyan nak
lát szik, hogy ti ma ga to kat te szi tek bí rák ká
ön ma ga tok pe ré ben, és ti ma ga tok akar tok

bosszút áll ni, és sem mi jog ta lan sá got nem
akar tok el szen ved ni. (…) Mint hogy az zal di cse -
kesz tek, hogy ke resz tény nek ne vez nek ti te ket:
hall já tok hát, ked ves ke resz té nyek, a ti ke resz -
tény jo go to kat! A ti leg főbb Ura tok, Krisz tus,
aki nek a ne vét vi se li tek, így szól: »Ne áll ja tok

el le ne a go nosz nak go nosszal; ha nem aki té ged
egy mér föld re kény sze rít, menj ve le ket tő re, és
aki el akar ja ven ni al só ru há dat, add ne ki a fel -
ső ru há dat is. És ha va la ki jobb fe lől ar cul üt,
tartsd oda ne ki a má sik ar co dat is.« (…) Mi képp
egye zik a ti tö rek vé se tek ez zel a jog gal? (…) Ha
ti nem akar tok ezen jog gal él ni (…), Krisz tus
ma ga fog ja az ő ne vét le tép ni ró la tok, ami na -
gyon vég ze tes lesz rá tok néz ve. (…) Mert a ke -
resz té nyek ön ma gu kért nem kard dal és pus ká -
val har col nak, ha nem ke reszt vi se lés sel és szen -
ve dés sel, mi ként ve zé rük, Krisz tus sem for gat
kar dot, ha nem függ a ke reszt fán. Ezért győ zel -
mük nem pa ran cso lás ban és ural ko dás ban
áll, és nem ha ta lom vi se lés ben, ha nem – igen -
is – áll alá ren delt ség ben és erőt len ség ben,
amint azt Szt. Pál mond ja 2Kor 10,4-ben: »Vi -
téz ke dé sünk fegy ve rei nem tes ti ek, ha nem Is -
ten ere je ál tal va gyunk erő sek«, mert »az ő ere -
je erőt len ség ál tal lesz tel jes sé«.” (Lu ther for -
dí tá sa sze rint.)

Lu ther sze rint az a ke resz tény szen ved tu -
dat ha sa dás ban, aki – le tér ve a He gyi be széd ben
ki je lölt krisz tu si út ról – vi lá gi esz kö zök kel, vi -
lá gi nor mák sze rint küzd iga zá ért, vagy har col
vi lá gi ügye kért és cé lo kért. Lu ther csak egy eset -
ben en ge di meg a hí vő ke resz tény ként va ló el -
len ál lást a vi lá gi ha ta lom mal szem ben: ami kor
– Jé zus sza vá val – a csá szár azt kö ve te li ma gá -
nak, ami csak Is tent il le ti meg. A ha ta lom nem

lép het fel „lel ki pász tor ként”, hogy elő ír ja a
pol gá rok nak, mi ben és ki ben higgye nek, mi -
lyen ideo ló gi át fo gad ja nak el, mi lyen po li ti kai
né ze tet vall ja nak, vi szont mi lyen gon do la to kat
és esz mé ket kell el uta sí ta ni uk, ki ket sze res se -
nek, ki ket gyű löl je nek, és így to vább. De ilyen
ér te lem ben nem csak a ha ta lom ra, ha nem még
a tu do mány ra is igaz: nem kény sze rít he ti mű -
ve lő it vagy ta nu ló it tu do má nyos ság jel me zé be
öl töz te tett, de eg zakt mó don, a tu do mány
esz kö ze i vel so ha nem bi zo nyí tott ta nok vagy
ál lí tá sok el fo ga dá sá ra.

Ér de kes, hogy ami kor nem ide ig va ló ja vak,
ha nem lel kek meg vá sár lá sa és el rab lá sa és ez -
zel em be rek örök sor sa for gott koc kán, tör té -
nel me so rán az egy ház na gyon rit kán állt el len
a vi lá gi ha ta lom nak. Több nyi re be hó dolt, sőt
szol ga lel kű en ma ga ítél te el azo kat, akik még -
is el len áll tak: gon do lok pél dá ul Or dass és a ve -
le ki tar tók egy há zi el íté lé sé re.

Lelki kormányzás az egyházban
A kö zép kor ban a Cor pus Iu ris Ca no ni cit, a ká -
non jo got te kin tet ték az egy ház al kot má nyá nak.
Pe dig – vall ja Lu ther – „kár hoz ta tan dó” és „ki -
fo gá sol ha tó” , ha az em be rek lel ki is me re tét „em -
be ri jog gal és szo kás sal akar ják igaz gat ni és Is -
ten hez ve zet ni. S azért eb ben az ügy ben a
Szent írás, az Is ten igé je sze rint kell cse le ked -
ni. Mert Is ten igé je és em be ri tan egy más sal el -
len kez nek.”

Lu ther sze rint a Szent lé lek az igé be fog lal -
ta a lel ki kor mány zás egy cso dá la tos esz kö zét:
ez a po tes tas cla vi um, a kul csok ha tal ma.
Lu ther nyo ma té ko san két kulcs ról be szél: ol -
dó és kö tő kulcs ról. Az ol dó kul csot a gyó nást
kö ve tő fel ol do zás nál hasz nál juk. De Lu ther
hang sú lyoz za, hogy a kö tő kul csot is hasz nál -
ni kell: az ő szó hasz ná la tá ban ez az úgy ne ve -
zett „kis átok”, a föl ol do zás meg ta ga dá sa és az
Úr asz ta lá tól va ló el til tás mind ad dig, amíg va -
la ki va la mi lyen nyil ván va ló bű nét nem akar -
ja bűn ként el is mer ni, nem haj lan dó meg bán -
ni, il let ve nem akar ve le fel hagy ni. A kö tő kulcs
al kal ma zá sát ilyen kor sem bün te tő, meg tor ló
szán dék kell, hogy mo ti vál ja, ha nem az, hogy
az érin tettet megmentsük az örök élet, az üd -
vös ség szá má ra.

Mi u tán ele get fag gat tuk Lu thert Is ten vi lág -
kor mány zó mun ká já ról és a vi lá gi ha ta lom irán -
ti en ge del mes ség ről, en ged jük, hogy vé gül
Lu ther fag gas son min ket: meg ér tet tük-e mon -
da ni va ló ja má so dik és fon to sabb fe lét az egy -
ház lel ki kor mány zá sá ról? Van-e még egy ál ta -
lán lel ki kor mány zás egy há zunk ban? Sze re tet -
ben fo gan nak-e és a sze re tet nyel vén íród nak-e
egy há zi tör vé nye ink? A He gyi be széd el ve it tük -
rö zik-e az egy ház kor mány za ti in téz ke dé sek? És
hogy ál lunk a kul csok hasz ná la tá val a ránk bí -
zot tak lel ki kor mány zá sá ban, a lel ki pász tor ko -
dás ban?

g Vég he lyi An tal

Két bi ro da lom – ket tős kor mány zás

Luther-konferencia

„Ha egy nép úgy ér zi,
rosszul megy a so ra,
akkor Lu ther sze rint
önvizs gá la tot és bűn bá -
na tot kell tar ta nia.

„Csak az áll hat meg, akit
Is ten Lel ke ve zet és tart
meg a hit ben.

A konferencián elhangzott előadások tel  jes
hang anyaga letölthető Garai András hon -
lap járól (http://garainyh.hu/), a Friss írások
& információk linkre kattintva.
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Előadásom al címe ma gya ráz za, hogy mi ért Lu -
ther ne ve áll az el ső he lyen és Má ri áé a má so -
di kon. Egy út tal a kor lá tot is meg húz za az al -
cím: nem evan gé li kus „ma rio ló gi á ról” van
szó, hi szen Szűz Má ri át a krisz to ló gia, a
Krisz tus ról szó ló ta ní tás és hit val lás ke re -
té ben szem lél jük, aho gyan azt az egye -
te mes ke resz tény hit val lá sok és az
evan gé li kus egy ház hit val lá si ira tai is
te szik. Szűz Má ria Jé zus Krisz tu sért
van. Az Új tes ta men tum ban is így
hal lunk ró la, gaz da gab ban ugyan,
mint Lu ther Mag ni fi cat-ma gya -
rá za tá ban, de azo nos né ző pont -
tal. Ami kor Lu ther Szűz Má ria
há la éne ké nek ma gya rá za tá ba
kezd, az egész Új tes ta men tum
Má ria-ké pe van a sze me előtt. 

Szűz Má ria Krisz tu sért van.
Ér de mes szem ügy re ven ni, ho -
gyan tük rö ző dik ez a szol gá la ta,
„an cil la” vol ta, az Úr szol gá ló le -
á nyának a ké pe a ke le ti, or to dox
egy ház mű vé szet ben, az iko nok
vi lá gá ban. Az iko nok szin te min dig
a Fi ú val a kar ján áb rá zol ják Má ri át:
jobb ke zé vel a bal kar ján ülő Krisz -
tus ra mu tat. Nem egye dül áll, nem
ma gát mu tat ja, ha nem is ten szü lő ként
Fi át és Urát. Nagy és mél tó tisz te let tel em -
le get jük az isen hei mi ol tár kép Ke resz te lő Já -
no sá nak szo kat la nul hosszú mu ta tó uj ját. Ho -
gyan fe led kez het nénk meg az „utat mu ta tó”
ikon tí pus Má ri á já nak Krisz tus ra mu ta tó jobb
ke zé ről?

Lu ther előbb imád koz ta a Mag ni fi ca tot,
mint ma gya ráz ta. A na pi nyolc ima óra he te di -
ké nek, a ve spe rás nak Má ria há la éne ke volt a

csúcs pont ja, ma is az. A ve spe rás és ben ne a
Mag ni fi cat je len tő sé gét az is emel te, hogy a
szer ze te si kö zös ség gel együtt a gyü le ke zet is je -
len volt rajta. Ha az ün ne pé lyes ség rí tu sa nem
is, de a ve spe rás s ben ne a Mag ni fi cat ma gá tól
ér te tő dő ter mé sze tes ség gel élt to vább az evan -
gé li kus re for má ció is ten tisz te le té ben.

Az aláb bi ak ban a re for má tor ma gya rá za tá -
nak pár, re mé lem, meg ha tá ro zó je len tő sé gű
pont ját sze ret ném ki emel ni.

Isten a senkire tekint
Má ria nem kép ze leg. „A ma gasz tos Szűz Má -
ria a Szent lé lek meg vi lá go sí tá sa és ta ní tá sa nyo -
mán ta pasz ta lat ból be szél.” A Szent lé lek pe dig
azt ta nít ja Is ten ről, és az zal a ta pasz ta lat tal
aján dé koz za meg Má ri át, hogy Is ten a „mély -
ség be”, a sem mi re, a sen ki re ej ti rá te kin te tét.
Ez a „mun ka mód sze re” a te rem tés től el kezd -
ve mind vé gig: a sem mi ből, a sen ki ből, a je len -
ték te len ből és le né zett ből for mál élőt, tisz te -
let re  mél tót, bol do got. A vi lág az el len ke ző jét
te szi, ami kor min dig a nagy hoz, a vélt te kin -
té lyes hez dör gö lő dzik. Is ten azért ve tet te
Egyet le nét, Jé zus Krisz tust min den nyo mo rú -
ság leg mé lyé be, hogy raj ta szem lél tes se, ho va
irá nyul Is ten te kin te te. Az em ber ak kor kezd
uj jon ga ni, ami kor meg ta pasz tal ja, hogy Is ten
a sen ki re te kint.

Lu ther Ézs 11,1 pró fé ci á já ból („Vessző szál hajt
ki Isai tör zsö ké ről, haj tás sar jad gyö ke re i ről”)
azt hall ja, hogy Is ten a re mény te len sem mi ből
te remt. A tör zsök, a tus kó, a gyö kér nem so -

kat ígér. A re mény te len sé get idé zi. Még is! Bár
Dá vid nem zet sé ge és tör zse már el sze gé nye dett,
le né zett lett, be lő le sar jad a vessző szál – Szűz
Má ria, és be lő le a vi rág szál – Krisz tus. Ab ból
a Má ri á ból fa kad a „vi rág szál”, akit An nás
vagy Ka ja fás úr még cse léd lány ként sem fo ga -
dott vol na fel.

„A Vendég boldog szállása…”
Bár Lu ther mon dat ról mon dat ra ha lad ma gya -
rá za tá ban, még is két fő részt lát a Mag ni fi cat -
ban: „Mi u tán (Má ria) be fe jez te ön ma gá ról és
a ne ki adott is te ni ja vak ról szó ló ma gasz ta ló
éne két, sor ra ve szi Is ten cse le ke de te it, ame lye -
ket ál ta lá ban min den em be ren vég hez visz,
azo kat is meg ének li, és meg ta nít Is ten cse le ke -
de te i nek, mód sze ré nek, ter mé sze té nek és aka -
ra tá nak he lyes is me re té re.”

Má ri á ban Is ten rá  vetett, ir gal mas te kin te -
te in to nál ja a Mag ni fi ca tot. „Ma gán ta pasz tal -
ja Is ten cso dá la tos mun ká ját, de ak kor is bol -
dog lett vol na, ha más nak jut ez a jó té te mény.
Ak kor sem duz zo gott vol na, ha sze me lát tá ra
ve szi el tő le Is ten, és más nak ad ja. Nem akart
más len ni, mint a Ven dég bol dog szál lá sa és
kész sé ges ven dég lá tó ja. Így kell Is tent ma gasz -
tal ni.”

Má ria tud ja a sor ren det – ír ja Lu ther. Előbb
ne ve zi Is tent Urá nak és az után Üd vö zí tő jé nek.
Má ria nem „él ve ző ke resz tény”, aki in kább az
aján dék nak, mint az aján dé ko zó nak örül. „Is -
ten Any ja nem esik kí sér tés be cso dá la tos meg -
tisz tel te té sé ben sem, nem az Is ten től nyert ja -
vak nak uj jong, ha nem egye dül Is ten nek, Üd -
vös sé gé nek.”

Má ri á val kap cso lat ban is jól kell ér te ni az
„alá za tos” jel zőt. Má ri á ra nem azért esett Is -
ten ir gal ma san ha tal mas te kin te te, mert alá -
za tos volt. Is ten rá eső te kin te té től lett alá za -
tos. Lu ther az alá zat sza va mö gött rej lő gö rög

igé ben az „igény te len ség irán ti ér zé ket, az er -
re va ló haj lan dó sá got” ér ti. Az alá zat fi nom és
fenn költ va la mi, ami ki zá ró lag Is ten sze mé -

nek van fenn tart va. „Ha a fe je de lem ke zet
nyújt a kol dus nak, nem a kol dus sze gény -

sé gét, ha nem a fe je de lem ke gyét szok -
ták di csér ni.”

Má ria min de nek előtt ar ról zeng,
amit Is ten ve le tett: rá te kin tett!

„Gon dold meg, hogy Is ten ve led
akar cse le ked ni. Üd vös sé ge det
nem épít he ted más cse le ke -
de té re, csak ar ra, amit ben ned
vég zett el. Ezt mu tat ja a Szűz
pél dá ja.”

Van te hát ta nul ni va lónk a
Szűz től: le gyen pél dánk Is ten
ben nünk vég zett mun ká já -
nak di csé re té ben!

„Minél mélyebb
az áhítat, annál kevesebb
a szó”
A má sik ta ní tás tő le: Is ten

má so kért vég zett mun ká ját is
di csér jük!

Az iga zi Má ria-tisz te let ről így
ír a re for má tor: „Az az iga zi Má -

ria-tisz te let, ha nem csu pán bol dog -
nak mond juk, ka la pot eme lünk, tér -

det haj tunk, temp lo mot eme lünk a tisz -
te le té re, ha nem lát juk Is ten előt ti egy sze -

rű sé gé ben, és cso dál juk raj ta Is ten ke gyel mét,
hogy a szív foly ton öröm re és Is ten utá ni vá -
gyó dás ra ger jed jen, mi vel Is ten rá te kin tett. Ek -
kor mond juk: »Ó, bol dog sá gos Szűz Má -
ria!«”

Má ria Is ten ve le kap cso la tos „nagy dol ga it”
ének li. De nem rész le te zi. Is ten Any já vá lett –
ez Is ten leg na gyobb tet te ve le. „Mi nél mé lyebb
az áhí tat, an nál ke ve sebb a szó.” Má ri át so kan

nagy hű hó val tisz te lik, mint ha al vót kel le ne éb -
resz te ni, vagy ki ok ta tás ra szo rul na. Má ria rö -
vid re fog ja a szót. Pál apos tol az ilye ne ket ne -
ve zi „lé lek ben iz zók nak” (spi ri tu fer ven tes;
Róm 12,11).

A Má ria-tisz te let egyet len szó val ki fe jez he -
tő: Is ten Any ja (Theo tok osz, Ma ter Dei, De ipa -
rens). A III. efe zu si zsi nat ha tá ro za tát vall ják
az evan gé li kus egy ház hit val lá si ira tai is.
„Hisszük, ta nít juk és vall juk, hogy Szűz Má ria
nem csu pán pusz ta em bert, ha nem Is ten iga -
zi Fi át fo gan ta és szül te, ezért jog gal és he lye -
sen mond juk Is ten Any já nak, mert va ló ban az.”
(For mu la Con cor diae, Ep. VI II. 12.) 

Nem szol gált rá, cso dál ko zik is az an gya li
üd vöz let re. En nek nem mond el len a re for má -
tor sze rint a Re gi na co e li la eta re Má ria-an ti -
fó na sem, ami kor Má ri át úgy em lí ti, mint aki
mél tó mé hé ben hor doz ni a Fel tá ma dot tat. „Hi -
szen a szent ke reszt ről is ezt ének lik: »Csak te
vol tál hord ni mél tó üd vös sé günk zá lo gát«
(So la dig na tu fu is ti fer re mun di vic ti mam –
Ve nan ti us.) Pe dig csak fa volt! A ke reszt mél -
tó sá ga ab ban állt, hogy al kal mas volt ke reszt -
nek. Is ten anya ság ra is az mél tat ta, hogy Is ten
an nak ren del te… Nem ten nénk ked vé re Má -
ri á nak, ha az ő mél tó sá gá val Is ten ke gyel mét
rö vi dí te nénk!”

Má ria meg szen te li Is ten ne vét! Nem kür tö -
li vi lág gá, ho gyan lett Is ten Any já vá. Nem kí -
ván ma gá nak tisz te le tet – eb ben is pél da:
meg szen te li Is ten ne vét.

Ta lán si ke rült a leg fon to sab ba kat ki emel nem
Lu ther Mag ni fi cat-ma gya rá za tá ból, il let ve ab -
ból az elő adás ból, amely a rév fü lö pi Lu ther-
kon fe ren ci án hang zott el. Itt sem fe jez he tem
be anél kül, hogy ne gon dol nék és ne em lé kez -
tet nék tisz te let tel és sze re tet tel Ta kács Já nos
nyu gal ma zott lel kész  test vér re, aki ta valy ok -
tó ber ben éle te 98. évé be lé pett, és aki pon to -
san húsz év vel ez előtt, 1989-ben – tud tom mal
el ső ként és ed dig egyet len ként – le for dí tot ta
Lu ther Mag ni fi cat-ma gya rá za tát.

g Fe hér Ká roly 

Lu ther és Má ria
Reformátorunk Mag ni fi cat-ma gya rá za ta

Má ria pe dig ezt mond ta:
„Ma gasz tal ja lel kem az Urat,
és az én lel kem uj jong
Is ten, az én Meg tar tóm előtt,
mert rá te kin tett szol gá ló le á nya
meg alá zott vol tá ra:
és íme, mos tan tól fog va
bol dog nak mond en gem min den
nem ze dék,
mert nagy dol go kat tett ve lem a
Ha tal mas,
és szent az ő ne ve,
ir gal ma meg ma rad
nem ze dék ről nem ze dék re
az őt fé lő kön.
Ha tal mas dol got cse le ke dett kar já val,
szét szór ta
a szí vük szán dé ká ban
fel fu val ko dot ta kat.
Ha tal ma so kat dön tött le trón juk ról,
és meg alá zot ta kat emelt fel.
Éhe ző ket lá tott el ja vak kal,
és bő vel ke dő ket kül dött el
üres kéz zel.
Fel ka rol ta szol gá ját, Iz rá elt,
hogy meg em lé kez zék ir gal má ról,
amint ki je len tet te atyá ink nak,
Áb ra hám nak és az ő utód já nak
mind örök ké.”

(Lk 1,46–55)

Má ria éne ke –
Mag ni fi cat

Révfülöpön

Felső kép: Miasszonyunk-ikonábrázolás
a 19. század második feléből származó
medálon az Ermitázs gyűjteményéből

A konferencián elhangzott
előadások

rövidített szövege

„Az ember akkor kezd
ujjongani, amikor
megtapasztalja, hogy
Isten a senkire tekint. 

„„Az az igazi Mária-
tisztelet, ha nem csupán
boldognak mondjuk,
kalapot emelünk, térdet
hajtunk, templomot
emelünk a tiszteletére,
hanem látjuk Isten előtti
egyszerűségében, és
csodáljuk rajta Isten
kegyelmét…” (Luther)
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Tisz te let tel kö szön töm a ked ves ol -
va só kat ab ból az al ka lom ból, hogy
igaz ga tói idő sza kom las san egy éves
év for du ló já hoz ér, így el kö vet ke zik a
szám ve tés ide je.

Már pá lyá za tom ban is ki emel ten
fon tos kér dés ként ke zel tem a kül -
ső kom mu ni ká ci ót, iro dánk be -
mu ta tá sát, az itt fo lyó mun ka meg -
is mer te té sét. A cél el éré sé nek irá -
nyá ba tett el ső lé pés ként szep tem -
ber ben in dí tot tuk út já ra iro dánk
hon lap ját, most pe dig cik lu som ban
el ső al ka lom mal je le nik meg mel -
lék let az or szá gos iro dá ról az Evan -
gé li kus Élet ben, hogy a nyom ta tott
saj tó tisz telt ol va só it is el ér jük. Ez -
zel a meg je le né si le he tő ség gel a
jö vő ben is sze ret nénk él ni, hogy
gyü le ke ze te ink tag ja it vi szony la -
gos rend sze res ség gel tá jé koz tas -
suk az or szá gos iro da te vé keny sé -
gé ről.

Ter mé sze te sen a sze mé lyes ta lál ko -
zás sal, be szél ge tés sel, a kér dé sek re
adott vá la szok kal le het a leg töb bet
ten ni azért, hogy ha zánk evan gé li kus
köz vé le mé nye meg is mer jen, el fo gad -
jon ben nün ket, és ér té kel je azo kat az
erő fe szí té se in ket, me lye ket egy há -
zunk gyü le ke ze te i nek és in téz mé -
nye i nek fej lő dé se ér de ké ben te szünk.
Ezért mun ká ba ál lá som után azon nal
el kezd tem az ak tív is mer ke dést gyü -
le ke ze te ink kel, egy ház me gyé ink kel
és in téz mé nye ink kel. Az egy év elég
volt ar ra, hogy va la mennyi in téz -
mény tí pus ból töb bet is meg is mer hes -
sek, de ko ránt sem volt ele gen dő ah -
hoz, hogy va la mennyi ked ves meg hí -
vás nak ele get tud jak ten ni.

Sze ren csé re ma nap ság is bő vel ke -
dem meg hí vá sok ban, így a kö vet ke -
ző esz ten dők re is ma rad ten ni va lóm
eb ben a te kin tet ben. Nagy és fe le lős -
ség tel jes fel adat a ti zen hét egy ház me -
gye és a het ven nél több in téz mény
ala pos meg is me ré se.

Időm nek azon ban csak ki sebb ré -
szét for dít ha tom az or szág já rás ra, hi -
szen fő ként az Ül lői úti egy há zi köz -
pont hoz köt nek te en dő im. Át vet -
tem elő döm től a fo lya mat ban lé vő
ügyek in té zé sét. Rend sze re sen ta -
nács ko zom az el nök ség gel, a püs pö -
ki ta náccsal; részt ve szek az or szá gos
pres bi té ri um és a kü lön bö ző zsi na -
ti bi zott sá gok ülé se in, il let ve kép vi -
se lem egy há zun kat az Ok ta tá si és

Kul tu rá lis Mi nisz té ri um ban sor ra
ke rü lő tár gya lá so kon.

Az el ső hó na pok ban igye kez tem
be ha tó an meg is mer ni az iro da osz -
tá lya i nak és ki sebb egy sé ge i nek te vé -
keny sé gét. Min den mun ka tár sam
tá jé koz ta tott sa ját mun ka te rü le té -
ről, hosszú tá vú és ak tu á lis fel ada ta -
i ról, el ért ered mé nye i ről és le küz den -
dő ne héz sé ge i ről. Meg le pe tés sel ta -
pasz tal tam, hogy mi lyen sok a vi -
szony lag új mun ka társ az iro dá ban.
Ko ráb bi mun ka he lye men, a Ma gyar
Ál la mi Ope ra ház ban meg szo kott,
hogy a kol lé gák hosszú év ti ze de kig
dol goz nak egy he lyen. Az or szá gos
irodában, eb ben az utób bi évek ben
je len tő sen bő vült in téz mény ben ez
ter mé sze te sen nem le het így, de az
ered mé nye sebb mun ka vég zés és a jól
mű kö dő, egy sé ges szel le mű kol lek tí -
va ki ala kí tá sá nak ér de ké ben fel tét le -
nül sze ret ném el ér ni, hogy mun ka -
tár sa ink mi nél hosszabb ide ig dol goz -
za nak itt. En nek ér de ké ben tö rek -
szem az őszin te, prob lé ma fel tá ró
mun ka he lyi lég kör ki ala kí tá sá ra, az
em ber sé ges, őszin te hang vé tel re, a
tisz tes sé ges, pon tos mun ka vég zés re
és az időn ként adó dó, va lós egyé ni
prob lé mák fi gye lem bevé te lé re.

Szük ség is van a jól mű kö dő, egy -
sé ges „csa pat” ki ala kí tá sá ra, hi szen
iro dánk ra nagy je len tő sé gű, hosszú
ki ha tá sú fel ada tok meg ol dá sa és ke -
ze lé se vár a továbbiakban is.

Je len leg a 2009. évi költ ség ve tés fi -
no mí tá sa és el fo gad ta tá sa a leg sür gő -
sebb fel ada tunk. Saj nos a szám sze rű -
en is je len tő sen csök ke nő ál la mi tá -
mo ga tás mel lett csak úgy tud juk

fenn tar ta ni a pénz ügyi egyen súlyt,
hogy egyes té te le ket csök ken te ni
kell, má so kat – pél dá ul az or szá gos
iro da és a püs pö ki hi va ta lok dol go -
zó i nak fi ze té sét – a ko ráb ban meg -
szo kot tak kal el len tét ben nem le het
emel ni. En nek az ön kor lá to zás nak
vá ra ko zá sa ink sze rint meg lesz az az
ered mé nye, hogy egy há zunk anya gi
sta bi li tá sa meg ma rad, így töb bek
kö zött mun ka adó ként is tel je sí te ni
tud ja vál lalt kö te le zett sé ge it.

Ép pen a na pok ban kez dő dött el az
évek óta ter ve zett egy sé ges ügy vi te -
li rend szer „éles” mű kö dé se ok ta tá -
si in téz mé nye ink ben, az or szá gos
irodában és a né hány ön ként je lent -
ke ző egyéb in téz mé nyünk ben. En nek

az ala pos elő ké szü le te ket és ko moly
for rá so kat igény lő lé pés nek a meg té -
te lét az in do kol ta, hogy a kor sze rű
mű kö dé si fel té te lek pon to sabb, át te -
kint he tőbb mű kö dést ered mé nyez -
nek in téz mé nye ink ben, il let ve a mo -
dern tech ni kai fel té te lek je len tő sen
meg könnyí tik in téz mény ve ze tő ink
és gaz da sá gi ve ze tő ink mun ka vég zé -
sét – nem be szél ve ar ról, hogy a kor
ál ta lá no san meg kö ve telt mű kö dé si
rend jét ne künk is át kell ven nünk, ha
nem aka runk vé sze sen le ma rad ni. Ez
a nagy hord ere jű vál toz ta tás elő se gí -
ti majd, hogy egy há zunk gaz da sá gi
te vé keny sé gét sok kal pon to sab ban
ter vez hes sük és kö vet hes sük.

Er re nagy szük ség is van, hi szen az
ál ta lá no san rom ló vi lág gaz da sá gi
hely zet, a ne he ze dő ha zai kö rül mé -
nyek kö zött szi go rú, éssze rű, min den
rész le té ben át lát ha tó gaz da sá gi mű -
kö dés re van szük ség. Az új rend szer
be ve ze té sé től töb bek kö zött azt is
vár juk, hogy se gít a ne ga tív fo lya ma -
tok fel tá rá sá ban, le he tő vé te szi a
gyors be avat ko zást, és így hosszú tá -
von ko moly meg ta ka rí tást ered mé -
nyez. Ter ve ink sze rint 2010 ja nu ár -
já ban vissza hoz zuk a köny ve lést és
bér szám fej tést az or szá gos iro da ke -
re tei kö zé.

Ör ven de tes fej le mény, hogy a leg -
utób bi zsi na ti ülé sen elő re mu ta tó, lé -
nye gé ben tel jes tá mo ga tást él ve ző
dön tés szü le tett a rég óta hú zó dó és
nagy vi ha ro kat ka vart szék ház ügy -
ben: egy há zi köz pon tunk ma rad jon
mai he lyén, és a Szent ki rá lyi ut cai, ér -
té ke sebb és szebb épü let szárny tel jes
fel újí tá sa mel lett a sta ti kai szem -
pont ból és ál ta lá no san is erő sen le -
rom lott Ül lői úti épü let szárny le bon -
tá sa után épül jön he lyé re biz ton sá -
gos, gaz da sá go san mű köd tet he tő
épü let. A je len le gi a több szö ri rá- és
át épí tés, a há bo rús sé rü lé sek, va la -
mint az utób bi év ti ze dek ben el szen -
ve dett sú lyos le rom lás mi att gaz da -
sá go san nem mű köd tet he tő, és fel újí -
tá sa sem ki fi ze tő dő – ál la pí tot ták
meg az ala pos fel tá rást vég ző szak -
em be rek. A szék há z meg újí tá sá nak
elő ké szí té se, ter ve zé se 2009-ben
foly ta tód ni fog.

El ső évem le tel té nek kö ze led té vel
meg ra ga dom az al kal mat, hogy meg -
kö szön jem azt a ba rát sá gos, sze re tet -
tel te li fo gad ta tást, se gí tő kész sé get,
mely ben ré sze sül tem mun kám so rán
a zsi na ton, az or szá gos tiszt ség vi se -
lők kö ré ben, a gyü le ke ze tek ben, az
in téz mé nyek ben – és nem utol só sor -
ban az or szá gos iro dában dol go zó
mun ka tár sa im ré szé ről. 

Ké rem, hogy en nek a – köl csö nös
– bi za lom nak a je gyé ben for dul ja nak
kér dé se ik kel, prob lé má ik kal az or szá -
gos iro dá hoz. Mun ka tár sa im szí ve sen
áll nak ren del ke zé sük re a – köl csö nös
– se gí tő kész ség szel le mé ben. 

Egy há zunk nak nagy szük sé ge van
ar ra, hogy kö zö sen fá ra doz zunk fel -
vi rá goz ta tá sán, együttes aka rat tal,
egy mást se gít ve mun kál kod junk ér -
de ké ben, nem tévesztve szem elől Pál
apostol szavait: „…az sem számít,
aki ül tet, az sem, aki öntöz, hanem
csak Is ten, aki a növekedést adja.”
(1Kor 3,7)

Év for du ló hoz kö ze led ve…
Ká kay Ist ván or szá gos iro da igaz ga tó be kö szön tő je

Az or szá gos iro da mun ka tár sai, va -
la mint az egy há zi gyűj te mé nyek dol -
go zói ja nu ár 28-án lá to gat tak el a Bib -
lia Sac ra Hun ga ri ca – a könyv, „mely
örök éle tet ád” cí mű bib li a ki ál lí tás ra.

A pá rat lan bib li a rit ka sá go kat fel -
vo nul ta tó tár la tot a té ma nagy fel ké -
szült sé gű szak ér tő je, dr. H. Hu bert
Gab ri el la iro da lom tör té nész, az
Evan gé li kus Or szá gos Könyv tár tu -
do má nyos mun ka tár sa mu tat ta be.
Dr. Har ma ti Bé la Lász ló, az Evan gé -
li kus Or szá gos Mú ze um igaz ga tó ja
ar ról szólt, hogy mi lyen evan gé li kus

vo nat ko zá sai van nak a ki ál lí tás nak.
S ha úgy érez zük, „itt szin te min den
a pro tes tan tiz mus fe lé mu tat” – el -
néz ve a nem ze ti nyel vű Bib li ák so ka -
sá gát –, ak kor az „nem vé let len”… A
tár lat be ren de zé si tár gyai kö zött
(nem „csak” a Szent írá sok so rá ban)
ugyan is szá mos evan gé li kus kin -
csünk is meg ta lál ha tó.

A ha gyo mány te rem tő szán dé kú nak
is ne vez he tő, az evan gé li kus iden ti tást
erő sí tő prog ra mot Ká kay Ist ván igaz -
ga tó szán dé ka sze rint a jö vő ben több
ha son ló is kö vet he ti majd.

Lá to ga tás az Or szá gos Szé ché nyi
Könyv tár bibli a ki ál lí tá sán

Ré gi terv volt, hogy az or szá gos iro -
da a vi lág há lón is meg je len jen. Ká kay
Ist ván iro da igaz ga tó szán dé ká val ta -
lál koz va a Bog dá nyi Gá bor ve zet te in -
ter net-mun ka cso port in for ma ti kai
hát te ré vel – egy, a mun ka tár sak szá -
má ra tar tott hon lap szer kesz tő tan fo -
lyam el vég zé se után – 2008 szep tem -
be ré ben vég re el in dult a hon lap. 

Leg fon to sabb cél já ul azt tűz ték

ki az ol dal szer kesz tői, hogy az iro -
da mun ka tár sai és a te vé keny sé gi kö -
rük min den ki szá má ra meg is mer he -
tő vé vál ja nak. Az egyes osz tá lyok
pon tos fel ada ta i nak a le írá sa mel lett
a dol go zók mun ka kö re, az ál ta luk vitt
ügyek fel so ro lá sa ta lán meg könnyí -
ti az el iga zo dást, ha va la ki bi zony ta -
lan ab ban, hogy az egy há zi iro dán be -
lül ho va, ki hez for dul jon. 

Az egyes osz tá lyok, tes tü le tek, mun -
ka ágak ré szé ről egy-egy hon lap fe le lős
töl ti fel a por tál ra az adott szervezeti
egység mun ká já ra vo nat ko zó ak tu á lis
in for má ci ó kat, le tölt he tő adat la po -
kat, űr la po kat stb. A prak ti kus anya gok
mel lett pe dig fon tos nak érez ték a web -
lap ké szí tői, hogy va la mennyi itt dol -
go zó mun ka társ fény kép pel is meg ta -
lál ha tó le gyen. Ter mé sze te sen az el ér -

he tő sé gek kel együtt, hogy az iro dá hoz
for du ló lel ké szek, in téz mé nyek, gyü -
le ke ze tek, az MEE egy ház köz sé ge i nek
tag jai pon to san tud ják, egy-egy ügy ben
ki hez, mi kor, hol, ho gyan for dul hat nak.
Prőh le Ger gely or szá gos fel ügye lő tit -
kár sá gá nak el ér he tő sé gét is ezen a
hon la pon ta lál ják. 

Fo tó ga lé ria mu tat ja be az Ül lői út
24.-et azok szá má ra, akik még nem

jár tak az épü let ben, és az or szá gos
iro dá ban fo lyó hit élet ről is tar tal maz
fo tó kat, rö vid be szá mo ló kat a por tál.
(Pél dá ul a hét főn kén ti, mun ka hét kez -
dő reg ge li áhí ta to kon 2008 már ci u -
sa, Ká kay Ist ván hi va tal ba lé pé se
óta meg hí vott ven dég lel ké szek egész
so ra vál lalt már ige hir de tői szol gá la -
tot, a fi a tal se géd lel kész től kezd ve a
teo ló gi ai ta ná ro kon át az es pe re se kig
és püs pö kö kig. A fo lya ma to san bő -
vü lő név sor is fel ke rült a há ló ra – ek -
kép pen is kö szö ne tet mond va az
iro dá ban szol gá ló lel ké szek nek.)

A hon lap cí me: http://or sza gos.lu the -
ran.hu, de meg nyit ha tó az egy ház
köz pon ti por tál já ról, a www.evan ge -
li kus.hu ol dal ról is.

Az or szá gos iro da hon lap ja

Fókuszban az
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„Ho mok ra épít pa lo tát,
ki ön ma gá ért dol go zik,
Szol gáld a közt: fa lud, ha zád;
Te remts ma gyart és em be rit!”

Fi cze re Ilo na osz tály ve ze tő, ok le ve les épí tő mér -
nök, ok le ve les acél szer ke ze ti szak mér nök – mű -
sza ki el len őr szak vizs gá val – 2005 óta dol go -
zik egy há zunk ban. Ter ve zé si és szak ér tői jo go -
sult ság gal tag ja a Ma gyar Mér nö ki Ka ma rá nak,

va la mint a Bu da pes ti Épí tész ka ma rá nak is. Ter -
ve zé si mun kái – re fe ren ci ái – kö zött sze re pel
egye bek mel lett a Par la ment Va dász ter mé nek
és kony há já nak fel újí tá sa, a Szent Lász ló-
temp lom hu szár tor nyá nak re no vá lá sa, il let ve
a Götz Ba ba gyár épü le te.

Mint mond ja, 2008 fo lya ma to san fi gye -
lem mel kí sért be ru há zá sa a ba jai pa ró kia épí -
té sé nek be fe je zé se volt. Gyü le ke ze ti meg ke re -
sés re az osz tály szak mai se gít sé get nyúj tott
több temp lom – pél dá ul Mis kolc, Ózd, Bics -
ke – fel újí tá si mun ká i nak kü lön bö ző fá zi sa i -
ban. Ha egy gyü le ke zet a be ru há zá sá hoz or -
szá gos egy há zi for rás hoz is sze ret ne jut ni, ké -
ré se az osz tály ra ér ke zik. E ké ré sek sza bály ren -
de let sze rin ti ke ze lé se év ről év re fon tos fel adat.
2009-ben új be ru há zá sok in dí tá sá ra a szű kös
anya gi le he tő sé gek mi att saj nos ke vés le he tő -
ség van, ezért a meg lé vő épü le tek ál lag meg őr -
zé sét, ener ge ti kai ra ci o na li zá lá sát kell szem
előtt tar ta ni. Ki vé telt a sür gős sé gi be avat ko zás,
kár el há rí tás ké pez.

Az osz tály több szol gál ta tást nyújt gyü le ke -
ze tek és in téz mé nyek ré szé re.

Mint az osz tály ve ze tő mond ja, egy há zunk -
nak kö zel négy száz, kü lön bö ző ko rú és stí lu -
sú temp lo ma van, kö zöt tük sok a mű em lék és
a fel újí tást igény lő épü let. A pa ró ki ák, gyü le -
ke ze ti ter mek, gyü le ke ze ti tu laj do nú in téz mé -
nyi in gat la nok időn ként kor sze rű sí tést, át ala -
kí tást igé nyel nek, il let ve új épí té si be ru há zá sok
is in dul nak. A mű sza ki szak ér tők se gí tik a lel -
ké szek, fel ügye lők mun ká ját a be ru há zá si
prog ram meg ha tá ro zá sá ban (mit és ho gyan cél -
sze rű el vé gez tet ni), ta ná csot ad nak az elő ze tes
költ ség becs lés ké szí té sé ben, szer ző dés kö tés ben
és ké rés ese tén a mun kák fe lül vizs gá la tá ban is.
Az or szá gos iro da ok ta tá si, il let ve dia kó ni ai osz -
tá lyá val együtt mű kö dés ben – meg ke re sés
alap ján – le he tő ség nyí lik az in téz mé nyi in gat -
la nok fel mé ré sé re, a fej lesz té si, kor sze rű sí té si
el kép ze lé sek szak mai se gí té sé re, pá lyá za ti
anya gok mű sza ki tar tal má nak ki ala kí tá sá ra. 

Az épí té si osz tály to váb bi fel ada tai:
– a szak mai elő írá sok kö ve té se, is mer te té se, 
– dön tés-elő ké szí té si ta nul má nyok ké szí té se, 
– ki sebb ter ve zé si fel ada tok meg ol dá sa, 
– épít ke zé sek fe lül vizs gá la ta, 
– ha tó sá gi kap cso lat tar tás, 
– sa ját be ru há zá sok le bo nyo lí tá sa. 

Fon tos tud ni va ló – hi szen a meg ta ka rí tás
mind annyi unk ér de ke!

Ez év ja nu ár tól bi zo nyos ese tek ben – össz -
hang ban az eu ró pai uni ós sza bá lyo zás sal – kö -
te le ző vé vált az épü le tek ener ge ti kai jel lem ző -
i nek meg ha tá ro zá sa. E ren de let ha tá lya ugyan
nem ter jed ki a hit éle ti lé te sít mé nyek re és a mű -
em lék-, il let ve he lyi vé de lem alatt ál ló épü le -
tek re, még is, az emel ke dő ener gia árak sür ge -
té sén túl me nő en az egy ház nak er köl csi kö te -
les sé ge szem be néz ni a tu laj do nunk ban, hasz -
ná la tunk ban lé vő in téz mé nyek, la kó- és kö zös -
sé gi épü le tek ener ge ti kai hely ze té vel, a ter ve -
zett be ru há zá sok meg va ló sí tá sa so rán pe dig el -
sőd le ges szem pont ként kell ke zel ni a fenn tart -
ha tó sá got. 

Az épü le tek fel újí tá sát le he tő leg előz ze meg
ener ge ti kai vizs gá lat, s az ab ban tett ja vas la tok
fi gye lem be vé te lé vel nö vel jük a rá for dí tá sok
ha té kony sá gát. Meg va ló sult pél da ként em lít -
he tő a Sa rep ta Bu dai Evan gé li kus Sze re tet ott -
hon, amely ben nap kol lek to ros rend szert te le -
pí tet tek a me leg víz-el lá tás ki se gí té sé re, és ez -
zel kö rül be lül húsz szá za lé kos gáz ener gia-meg -
ta ka rí tást si ke rült el ér ni ük.

Épí té si és mű em lé ki osz tály
Fi cze re Ilo na osz tály ve ze tő
Mo bil: 20/824-7100
E-mail: ilo na.fi cze re@lu the ran.hu

Épí té si és mű em lé ki osz tály
b Helf rich Pé ter épí tész mér -

nök 1994 au gusz tu sa óta
ve ze ti az or szá gos iro da
in gat lan ren de zé si osz tá -
lyát. A je len le gi osz tály ve -
ze tők kö zül ő dol go zik
leg hosszabb ide je az iro da
kö te lé ké ben. Mun ká ja so -
rán együtt mű kö dik lel ké -
szek kel, gyü le ke ze tek kel,
rend sze re sen jár ja az or -
szá got, de min de nek előtt
a mi nisz té ri u mi tár gya -
lá so kon kép vi se li egy há -
zunk ér de ke it az egyes
kár ta la ní tá sok so rán.

Az in gat lan ren de zé si osz tály
alap te vé keny sé ge i ről Helf rich
Pé ter a következőket  mond ta
el. Mint is me re tes, a rend szer -
vál to zás után, 1991-től kezd ve
a tör té nel mi egy há zak, így az
evan gé li kus egy ház is a kár ta -
la ní tá si fo lya mat ke re té ben
ren de zi a volt egy há zi tu laj do -
nú in gat la nok hely ze tét.

Ho gyan, mi lyen szem pon tok
alap ján, mi lyen ütem ben tör té -
nik mind ez? A Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus Egy ház ja vá ra 2011-
ig ren de zen dő in gat la nok jegy -
zé két az 1991. évi XX XII. tör -
vény ér tel mé ben ala kí tott
egyez te tő bi zott ság 1999. áp ri -
lis 7-e és szep tem ber 20-a kö -
zött tár gyal ta. Ezt a jegy zé ket a
kor mány nak az 1991. évi XX -
XII. tör vényt mó do sí tó 1998. évi
LXXX VI. tör vény 50. §-a ér tel -
mé ben 1999. szep tem ber 30-ig
kel lett vol na jó vá hagy nia. A
jó vá ha gyás az egyez te tő bi zott -
sá gi tár gya lá sok el hú zó dá sa
mi att 1999. de cem ber 6-án tör -
tént meg. A ha tá ro zat szá ma:
Kor mány ha tá ro zat 1116/1999.
(XII. 6.). A jegy zé ket a Ma gyar
Köz löny 108. szá ma tar tal maz -
za (1999. de cem ber 6.). Ez a
jegy zék át te kin tést ad ar ról,
hogy a tör vény ál tal elő írt vég -
ső ren de zé si ha tár idő ig – 2011.
de cem ber 31-ig – mennyi in gat -
lan tu laj don jo gi hely ze tét kell
ren dez ni, és az mi lyen össze get

je lent 1999. évi bá zis áron. Ez a
szám ad ta a költ ség ve té si ter ve -
zet alap ját.

Fon tos tud ni, hogy az egy -
há zak nak éven te kell be je len -
te ni ük – ál ta lá ban áp ri lis 30-ig
–, hogy az adott év ben mely
in gat la nok ügyét kí ván ják ren -
dez ni. Eze ket az ügye ket az
egyez te tő bi zott sá gok meg tár -
gyal ják, a kár ta la -
ní tá si össze ge ket
– szak ér tő be vo -
ná sá val – fe lül -
vizs gál ják, és el -
ké szí tik a ja vas la -
tot a kor mány
szá má ra. Te hát a
k o r  m á n y  n a k
2011-ig min den
év ben ha tá ro za -
tot kell hoz nia az
adott év ben ren -
de zen dő in gat la -
nok ról, ezért az
egy há zi in gat la -
nok tu laj do ni
hely ze té nek ren -
de zé sé vel fog lal -
ko zó mun kát
mind ad dig fo lya -
ma to san kell vé -
gez ni, amíg az
összes be nyúj tott
igény vég le ges és jog erős el bí -
rá lá sa meg nem tör té nik.

Meg je gyez zük, hogy az 1997.
évi CX XIV. tör vény sze rin ti
já ra dé kos jegy zék re 74 in gat lan
ke rült föl. Ezek összes ér té ke
1998-as bá zis áron
4 270 200 000 fo rint; ezen
összeg ké pe zi a Ma gyar or szá -
gi Evan gé li kus Egy ház ré szé re
éven ként fo lyó sí tott já ra dék
alap ját. Ezt a já ra dé kos jegy zé -
ket a kor mány el fo gad ta, en nek
té nyét rög zí tet te a kor mány
és a Ma gyar or szá gi Evan gé li -
kus Egy ház kö zött 1998. de -
cem ber 7-én lét re jött meg ál la -
po dás. Ez ér te lem sze rű en azt
is je len ti, hogy a já ra dé kos
jegy zé ken vál toz tat ni nem le -
het, ar ra te hát nincs mód, hogy
e jegy zék re az egy ház fel ve gyen
to váb bi in gat lan igény lést.

Azok ban az ese tek ben, ami -
kor köz vet len meg ál la po dás
csak azért nem jö he tett lét re,
mert az in gat lan hasz ná ló já -
nak ki he lye zé sé re a he lyi ön -
kor mány zat nem tu dott ele -
gen dő anya gi fe de ze tet biz to -
sí ta ni, és ezt az Or szág gyű lés
ál tal e cél ra el kü lö ní tett ke ret -
ből kér te, il let ve ami kor a Ma -
gyar or szá gi Evan gé li kus Egy -
ház ka pott pénz be li kár ta la ní -
tást in gat lan épí té sé re vagy
vá sár lá sá ra, az ira to kat az Ok -
ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té -
ri um Egy há zi Kap cso la tok Tit -

kár sá ga út ján kell az egyez te -
tő bi zott ság elé ter jesz te ni,
amely ben az egy ház és az ál -
lam kép vi se lői egyen lő szám -
ban vesz nek részt.

Az in gat lan ren de zé si osz -
tály fel ada ta a fen ti tör vény
sze rint az éven ként ülé se ző
kor mány-egyez te tőbi zott sá gi
ülé sek re a tár gya lan dó és ren -

de zen dő igé nyek elő ké szí té se,
azok be ter jesz té se és a tár gya -
lá so kon va ló rész vé tel, a kor -
mány dön tés hez kap cso ló dó an
a kor mány ha tá ro zat-ter ve ze -
tek elő ké szí té se.

Kap cso lat tar tás: az Ok ta tá -
si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um
Egy há zi Kap cso la tok Tit kár sá -
gá val az in gat lan ren de zés sel
össze füg gő fel ada tok ren de zé -
se cél já ból; az in gat lan ren de -
zés ben ér de kelt ön kor mány -
za tok kal, a föld hi va ta lok kal
tu laj don jog-vál to zás sal kap -
cso la tos ad mi niszt ra tív kér dé -
sek ben; az egy ház köz sé gek kel
pedig az zal össze füg gés ben,
hogy az ak tu á lis kér dé se ket
ren dez zük, és az igény lé se -
ket egyez te tőbi zott sá gi tár -
gya lás ra elő ké szít sük.

To váb bá fel adat még azon
igény lé sek in té zé se, ame lyek
az 1991. évi XX XII. tör vény
alap ján nem ren dez he tő ek,
ugyan is ezek az ügyek bel ső
egy há zi kár ta la ní tás ban ré -
sze sül nek; to váb bá a Ma gyar -
or szá gi Evan gé li kus Egy ház
tu laj do ná ban lé vő in gat la nok
nyil ván tar tá sa és fo lya ma tos
ak tu a li zá lá sa.

Kü lön em lí ten dő a Ta kar -
net-szol gál ta tás ke re té ben tu -
laj do ni la pok le ké ré se és csa -
tolt fájl ként va ló meg kül dé se
gyü le ke ze tek ré szé re té rí tés -
men te sen.

In gat lan ren de zé si osz tály

Az or szá gos iro dát be mu ta tó idei el ső mel lék le tünk ben két osz tály fe le lős ség tel jes mun ká já val, il let ve ve ze tő jé vel is mer ked het nek meg ol va só ink. Az épí té si és mű em lé ki
osz tály, il let ve az in gat lan ren de zé si osz tály egy há zunk épí tett örök sé gé nek – temp lo ma ink nak, egyéb mű em lé ke ink nek –, va la mint az egy há zunk tu laj do ná ba vissza ke rült
in gat la nok nak vi se li gond ját. Természetesen a két osztály közös titkárságára is ellátogattunk…

országos iroda Szerkesztette:
Kháti Dóra

A ked ves, mo soly gós, se gí tő -
kész kol lé ga nő, Bu dai Aran -
ka 2004-ben ke rült az iro dá -
ba. Mun ka kö rét te kint ve ő
lát ja el az épí té si és mű em lé -
ki, il let ve az in gat lan ren de zé -
si osz tály tit kár sá gá hoz tar -
to zó fel ada to kat egy aránt. 

Mun kái kö zé tar to zik az
ik ta tás, a le ve le zés, a Ma -
gyar or szá gi Evan gé li kus Egy -
ház tu laj do ná ban lé vő in -
gat la nok nyil ván tar tá sa, a
tá mo ga tá si ké rel mek be nyúj tá sá hoz szük sé ges űr la pok ki kül -
dé se a gyü le ke ze tek ré szé re. Fel ada ta to váb bá a bel ső (egy -
há zi) és az ál la mi kár ta la ní tás so rán ren de zés re ke rült in gat -

la nok ha tá ro za ta i nak nyil ván tar tá sa. Utób bit 1992 óta da tál -
juk, s mind ez nap ra kész, át te kint he tő rend szer be fog lal va szin -
tén az ő mun ká ját di csé ri. Kér dé sem re még el mond ja: bár ere -
de ti leg ka to li kus hát te rű, az iro dá ba ke rü lé se kor rög tön
érez te, hogy be fo gad ták, s annyi ra meg is mer te, meg sze ret -
te az evan gé li kus egy há zat, hogy úgy ér zi, hit ben is be il lesz -
ke dett.

A fent be mu ta tott két osz tály kö zös tit kár sá ga,
il let ve Bu dai Aran ka el ér he tő sé gei:
1085 Bu da pest, Ül lői út 24.
Le vél cím: 1450 Bu da pest, Pf. 21.
Te le fon: 1/486-3511
Fax: 1/486-3549
Mo bil: 20/824-9915
E-mail: aran ka.bu dai@lu the ran.hu Ingatlanrendezési osz tály • Helfrich Péter osz tály ve ze tő

Mo bil: 20/824-2684 • E-mail: peter.helfrich@lu the ran.hu



10 e 2009. február 8. Evangélikus Életfókusz

b „A há zas ság nem egy rossz ci pő, amit ha
meg un tunk, csak úgy ki dob ha tunk” –
hang zott el dr. Csó kay né Al tay Da ni el la
szá já ból egy őszin te hang vé te lű be szél ge -
tés vé gén. Fér jét, dr. Csó kay And rást, a
Szent Já nos Kór ház ideg se bé sze ti osz tá -
lyá nak osz tály ve ze tő fő or vo sát, a Pri ma
Pri mis si ma Díj ki tün te tett jét, a trau más
agy duz za dás ese té ben al kal ma zott úgy ne -
ve zett ér alag út mód szer ki dol go zó ját bi -
zo nyá ra nem szük sé ges be mu tat nom az
Evan gé li kus Élet ol va só i nak. Köz éle ti em -
ber, elő adá so kat tart, fé le lem nél kül bí rál -
ja azo kat, akik fe le lő sek a ha zai egész ség -
ügyi el lá tás kö rül mé nye i nek rom lá sá ért,
de nem ke vés bé kri ti kus ön ma gá val szem -
ben sem. Nem szé pí ti, hogy fél esz ten dő -
re el hagy ta a csa lád ját, és – aho gyan egy -
ér tel mű en fo gal ma zott – há zas ság tö rést
kö ve tett el, vagy ami ként egy bib li ai pél -
dá zat ké pét fel hasz nál va mond ta, „disz -
nó ól ban élt”. Idén ők a há zas ság he te
prog ram so ro zat há zas pár ja. 

– Fő or vos úr! Nem erős ez a ha son lat? So kan
úgy vél he tik, hogy túl zot tan is vá dol ja ön ma -
gát. Ma annyi há zas ság bom lik fel, temp lom -
ba já ró, hí vő em be re ké is. Nem kel le ne úgy fo -
gad nunk a vá lást, mint a mo dern em ber éle té -
nek ter mé sze tes ve le já ró ját?

– El ső ként hadd tisz táz zam, hogy az az em -
ber, aki el fo gad ta Is ten bűn bo csá na tát, töb bé
már nem vá dol ja ön ma gát. Az ör dög trükk je,
hogy min dig elénk idé zi a múl tunk go nosz sá -
ga it. Tíz év vel ez előtt, ami kor vég leg vissza tér -
tem a csa lá dom hoz, na gyon meg fo gad tam a
gyón ta tó atyám ta ná csát. Ő azt mond ta, ne az
el kö ve tett rossz ra em lé kez zem, ha nem azt
tu da to sít sam ma gam ban, hogy gyó gyult em -
ber va gyok.

Az ör dög meg té vesz tő mód sze re per sze az
is, hogy el hi te ti a bűn ről, hogy nem is bűn. Én
azért be szé lek nyíl tan a há zas sá gi hűt len sé gem -
ről – ter mé sze te sen csak olyan kö zeg ben,
ahol meg ér tik, és nem él nek vissza a bi zony -
ság té te lem mel –, hogy má sok se gít sé gé re le hes -
sek. Nem ön cé lú an te szem, ha nem azért, hogy
sen ki se be szél hes sen mel lé. A krisz tu si ér ték -
ren det nem le het meg ha mi sí ta ni. Is ten meg -
íté li a bűnt. Ám azt is tu dom, hogy a vé tek el -
kö ve tő jét, a bű nöst vi szont sze re ti az Úr. Én er -
ről te szek bi zony sá got.

– Ho gyan él te át ezt az is te ni, meg bo csá tó sze -
re te tet?

– A csa lá dom tól va ló el sza ka dá som ideje
alatt po ko li an szen ved tem a lel ki is me re tem től,
ame lyet én sze re tek egy sze rű en csak Krisz tus
hang já nak ne vez ni. Ér zé kel tem, hogy min -
dent fel bo rí tot tam, tönk re tet tem ma gam kö -
rül. A té koz ló fiú ócs ka sá go kért ad ta fel az atyai
ház kin cse it. Én az iz gal mas nak vélt újért, az
ön ma gam nak be me sélt sze re le mért – ho gyan

is ne vez het ném sze re lem nek, hi szen az iga zi
szerelmet ép pen a hosszan tar tó hű ség pe csé -
te li meg?! – hagy tam el az ott hon me le gét, bé -
kes sé gét. De a leg rosszabb az volt, hogy ami -
kor rá jöt tem a bu ká som ra, ar ra, hogy ho vá
süllyed tem, úgy érez tem, hogy eb ből a hely zet -
ből nincs fel ál lás. Ezt is a kí sér tő hi te ti el ve -
lünk. Rá adá sul fé lig még iga za is van, mert az
em be ri erő ke vés a talp ra ál lás hoz. De Krisz -
tus mel let tünk van, hogy fel emel jen.

– Er ről be szélt né hány év vel ez előtt, az or szá -
gos evan gé li zá ci ó al kal mán a De ák té ri temp -
lom ban?

– Már fél év vel a hit re ju tá sa előtt vissza tért
hoz zánk And rás – ve szi át a szót fér jé től Da -
ni el la. – Ő még bi zony ta lan volt ön ma gá ban,
de én már hi telt ad tam a sza vá nak, mert azt
érez tem, hogy egé szen más em ber ként jött ha -
za. Gyak rab ban kez dett jár ni temp lom ba, ke -
resz tény iro dal mat ol va sott. S az tán el jött az a
nap, 1998. de cem ber 12-e, amely minden nek a
be te tő zé se volt, és amely re én nem is szá mít -
hat tam. Ek kor él te át And rás azt az is ten él -
ményt, ame lyet az evan gé li kus test vé rek kel is
meg osz tott a De ák té ren. A Thö kö ly úti do -
mon kos temp lom fa ra gott fe szü le te előtt állt,
és lát ta Krisz tust, hogy lé leg zik, és fe lé bó lint.

– Úgy érez tem, Krisz tus fel szó lít, hogy fe jez -
zem be, amit el kezd tem, vagy is te gyem rend -
be a há zas sá go mat. Ne he zi tál jak, jár jak az új

élet ben – foly tat ja Csó kay dok tor. – Ez az él -
mény el osz lat ta min den ké te lye met. Mert ép -
pen az a ne héz a kí sér tés ben, hogy egye dül ér -
zi ma gát az em ber. Úgy gon dol ja, nem tud sza -
ba dul ni a bűn fog ságá ból. Ott, a ti ro li fa fa ra gók
ál tal ké szí tett kor pusz alatt meg ér tet tem, hogy
nem va gyok ma gam ra hagy va, Krisz tus meg vál -
tó sze re te te kí sé ri min den erő fe szí té se met.

– Bi zo nyá ra Is ten Lel ke mun kál ko dott Da -
ni el la és a gye re kek szí vé ben is, hogy ne hez te -

lés nél kül, őszin te, meg bo csá tó sze re tet tel tud -
ták fo gad ni a ha za té rő fér jet és édes apát. De
hát te het tek vol na mást? Egy édes anya két ka -
masz fi ú val és egy két éves kis gye rek kel meg le -
he tő sen ki szol gál ta tott hely zet be ke rül, ha a fér -
je el hagy ja… Ho gyan él te meg ezt az idő sza kot,
Da ni el la?

– Va ló ban ne héz hely zet be ke rül tem, pad -
ló ra kény sze rül tem lel ki leg, anya gi lag. A kör -
nye ze tem is ér zé kel te: lát vá nyo san men tem
tönk re fi zi ka i lag, rosszul lé tek kel küsz köd -
tem. Ott áll tak vi szont mel let tem a ba rá tok, a
szü lők. Is ten sok szor em be re ken ke resz tül tá -
mo gat ben nün ket a baj ban. Ak kor csak sej tet -
tem, ma pe dig már vi lá go san lá tom, hogy így
volt. Ám én ma gam is érez tem, hogy rá szo ru -
lok az Úr is ten ere jé re. Ak kor tájt jár tam üz le -
ti úton a mun ka tár sa im mal. Ahány temp -
lom ban csak meg for dul tunk Szi cí li á ban, min -
den ol tár nál imád koz tam. A gye rek ko ri él mé -
nyek, rég hal lott imád sá gok, ige ver sek fel ele -
ve ned tek ben nem…

– Kimon dhatjuk akkor, hogy az Ön éle té ben
is lel ki erő sö dést adott a pró ba?

– Fel tét le nül. Mind az, ami ve lünk tör tént,
át for mál ta az éle tün ket. Ta lán úgy fo gal maz -
nék: And rás is, én is va sár na pi ke resz té nyek -
ből tu da tos, Krisz tus út ján já ró, hí vő em be rek -
ké let tünk, s er re sze ret nénk ne vel ni a gyer me -
ke in ket is.

Vissza tér ve az elő ző kér dé sé hez: ab ban,
hogy And rást vissza fo gad tuk, alig ját szott sze -
re pet az a tény, hogy egye dül ál ló anya ként va -
ló ban ki szol gál ta tott hely zet be ke rül tem vol -
na. Azért vár tuk őt vissza, mert ő hoz zánk tar -
to zott. And rás nél kül fél lá bú nak érez tem ma -
gam. A sze re tet nem bír ma gá ban len ni. Mi ket -
ten al kot tunk egy egé szet.

El kell azért mon da nom, hogy a mi énk jól
mű kö dő há zas ság volt. Bi zo nyá ra egy ele ve
rosszul in du ló, ha zug sá gok ra épü lő kap cso lat -
ban mind ez nem si ke rült vol na. Ezért van nagy
fe le lős ség a fi a ta lo kon, hogy böl csen mér jék fel,
ki vel sza bad össze köt ni ük az éle tü ket. A mi há -
zas sá gunk jó ér zel mi, lel ki ala pok ra épült. Így

fel sem me rült ben nem, hogy ne bo csás sam
meg a hűt len sé get. A sze re tet és a ha rag tar tás
egy mást ki zá ró ér zel mek. In du la tok per sze vol -
tak ben nem. Hogy te he tett ve lünk ilyet?! De
tud tam hin ni ab ban, hogy ami egy szer össz -
hang ban volt, az új ra har mó ni á ba ke rül het.

– Úgy érez te, hogy egy sze rű en csak va la mi hi -
ba csú szott az ad dig jól mű kö dő há zas sá gi gé -
pe zet be?

– Va la hogy úgy. Bár nem tud hat tam, mi lesz

a vé ge And rás hűt len sé gé nek. Szá mol nom
kel lett az zal is, hogy vég leg el hagy ben nün ket.
De nem érez tem ma ga mat meg alá zott nak,
sem bű nös nek. Bár mind két fél vét kes va la -
mennyi re egy kap cso lat el rom lá sá ban, tud tam,
ne kem még sem kell szé gyen kez nem, mert én
hű ma rad tam.

– A há zas ság he tét be ha ran go zó el ső saj tó -
tá jé koz ta tón er re utalt And rás, ami kor úgy fo -
gal ma zott: „Nem ta lál tam fo gást a fe le sé ge -
men”?

– Tud ja, a vé tek ben élő em ber ke re si a hi bát
a má sik ban, hogy bűn bak ká te hes se – kap cso -
ló dik be új ra a be szél ge tés be Csó kay dok tor. –
Di rekt pro vo kál tam a fe le sé ge met, hogy hi bát
kö ves sen el, és ak kor rá mond has sam: lá tod, ez
az, ami ért el hagy lak. De va ló ban így volt,
nem ta lál tam fo gást raj ta. Ez a sze re tet pe dig
térd re kény sze rí tett.

– Fő or vos úr em lí tet te, hogy ta valy ka rá csony
előtt, az éle tét át for má ló ese mény ti ze dik év for -
du ló ján új ra el men tek a Thö kö ly úti temp lom -
ba, meg té ré sé nek szín he lyé re…

– Igen. Saj nos ép pen re no vál ják a temp lo mot.
Az áll vá nyok kö zött ve re ked tük be ma gun kat
ak kor es te. A fe szü let sincs most még fel ál lít -
va. En nek el le né re ün nep nek érez tük az ott töl -
tött pil la na to kat. Bár min den év ben meg em lé -
ke zünk imád sá gunk ban er ről a de cem be ri je -
les nap ról, jó volt most azok közt a fa lak közt
ad nunk há lát ér te. A mö göt tünk le vő tíz esz ten -
dő nem csak azt bi zo nyí tot ta, hogy a há zas sá -
gunk va ló ban meg újul ha tott, sőt a köz tünk lé -
vő ka pocs még erő seb bé vált, ha nem Is ten ke -
gyel mét ab ban is át él het tük, hogy még két gyer -
me ket kap tunk aján dék ba. Ber na dett, a kis lá -
nyunk ak kor, 1999-ben fo gant egy or vos kon fe -
ren ci án, aho vá a fe le sé gem is el kí sért. Az ő ér -
ke zé sét úgy fog tuk fel, mint Is ten pe csét jét kö -
zös éle tünk re, ar ra, hogy jó úton já runk.

Az ő aka ra tá ba és ter vé be il lik, ha meg bo -
csá tunk egy más nak, és an nak a ki ja ví tá sán fá -
ra do zunk, ami a bű ne ink mi att el ro mol hat
ugyan, de az ő ere jé vel hely re hoz ha tó.

g B. Pin tér Már ta

Az el rom lott há zas ság is gyó gyít ha tó
Be szél ge tés a há zas ság he te idei há zas pár já val

Egy ség – egye net len ség – egyé ni ség cím mel há zas pá ri csen des na pot szer vez a Bib li ai Há zas -
ság gon do zó Szol gá lat és a Pa sa ré ti Re for má tus Egy ház köz ség. Hely szín: 1026 Bu da pest, To -
roc kó tér 1. Idő pont: feb ru ár 14., szom bat, 10-től 16 órá ig. Elő adók: Cse ri Kál mán, a Szta -
nev há zas pár, a Sel me czi há zas pár, Amb rusz Gá bor, dr. Pál he gyi Fe renc. A nap fo lya mán
gyer mek prog ram is lesz; a 0–5 éves kor osz tály szá má ra a hely szí nen, a 6–12 éve sek nek 9.30-
tól já té kos ve tél ke dő (vál tás tor na ci pő szük sé ges!) a Ba ár–Ma das Re for má tus Gim ná zi um,
Ál ta lá nos Is ko la és Di ák ott hon ban (1022 Bu da pest, Lo ránt ffy Zs. u. 3.). A rész le tek ről, kér -
jük, ér dek lőd jön: hon lap: www.bhsz.hu; te le fon: 20/919-3518 (Ne mes ké ri Pál); e-mail: sze -
kun dum@mus katli.hu.

H I R D E T É S

Az Ali ansz Ma gyar Evan gé li u mi Szö vet ség feb ru ár 8. és 14. kö zött A meg bo csá tás és meg -
úju lás ere je mot tó val ren de zi meg a há zas ság he te 2009 ese mény so ro za tot a Ma gyar or szá -
gi Egy há zak Öku me ni kus ta ná csa (ME ÖT) se gít sé gé vel. En nek ke re té ben A há zas ság ün -
ne pe cím mel öku me ni kus is ten tisz te let lesz feb ru ár 8-án, va sár nap 18 órá tól Ér den, a pos -
tás te le pi Kár mel-he gyi Bol dog asszony ró mai ka to li kus temp lom ban (Gel lért u. 42.). Igét hir -
det Sze ve ré nyi Já nos evan gé li kus lel kész, a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Evan gé li zá -
ci ós és Misszi ói Bi zott sá gá nak el nö ke. Kö szön tőt mond és bi zony sá got tesz az al ka lom dísz -
ven dé ge, dr. Csó kay And rás ideg se bész és Csó kay né Altay Da ni el la, a 2009. évi há zas ság he -
te há zas pár ja.

H I R D E T É S



Evangélikus Élet 2009. február 8. f 11él víz

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

Het ve ned he té ben az Út mu ta tó reg -
ge li és he ti igéi Is ten és az em be rek
mun ká ját ál lít ják elénk, hogy el bi za -
ko dott ság ból oda adó is ten tisz te let re hív ja nak. Het ven nap pal fe hér va sár nap
előtt nyi tány ként hang zik fel Dá ni el bűn bá na ti és köz ben já ró imá ja né pé -
ért. Böjt elő ben: „Him nuszt zeng je tek né künk Sion nak éne ke i ből!” (GyLK 769)
„Is ten lé lek, és akik őt imád ják, azok nak lé lek ben és igaz ság ban kell imád -
ni uk.” (Jn 4,24; LK) A gaz da fo gad ja fel mun ká sa it; és mert ő szu ve rén Úr,
azo nos bért ad min den ki nek. Akik egész éle tük ben Is ten nek szol gál tak, nem
le het nek el bi za ko dot tak, de iri gyek sem azok ra, kik ke vés ide je dol goz nak
az Úr sző lő jé ben, s még is ugyan azt a fi zet sé get kap ják. „Én pe dig az utol só -
nak is annyit aka rok ad ni, mint ne ked. Így lesz nek az utol sók ból el sők, és az
el sők ből utol sók.” (Mt 20,14b.16) Re for má to runk sze rint: „Itt meg szű nik min -
den ér dem, s egye dül Is ten ke gyel me dönt, hogy az el ső ből eset leg utol só,
s az utol só ból el ső le gyen.” A her vad ha tat lan ko szo rú Is ten hű sé ges szol gá -
la tá nak ju tal ma; Krisz tus íté lő szé ke előtt meg kap ja min den ki, aki nek nem
égett meg a mun ká ja. Az Úr Is ten nek szol gál ni az ő gyer me ke i nek a ki vált -
sá ga; „te hát úgy fu tok, mint aki előtt nem bi zony ta lan a cél”! (1Kor 9,26) Tud -
ván, hogy az örök élet nem fi zet ség vagy ver seny díj, s nem az em ber mun -
ká já nak ered mé nye, mert a meg vál tás Is ten in gyen ke gyel mi aján dé ka, hit
ál tal, Jé zu sért! Zá ke us azért nyert üd vös sé get, mert ugyan úgy hitt az Úr ban,
mint Áb ra hám: „Mert az Em ber fia azért jött, hogy meg ke res se és meg tart sa
az el ve szet tet.” (Lk 19,10) Íme, az Úr mun ká ja! Ezért sen ki ne tá vo lod jék el
Is ten ke gyel mé től, és ne kö ves se el a hi te ha gyás vét két (amely az is ten te len -
ség egy for má ja), mint Ézsau; ő „a meg té rés út ját nem ta lál ta meg, no ha
könnyek kö zött ke res te” (Zsid 12,17). De a ke resz tény em ber – Krisz tus sal va -
ló egy sé ge mi att – örök re meg van szen tel ve; Lu ther így mond ta: „szent sé -
gem a mennyek ben van”. Az ér te vég zett leg ki sebb mun kánk sem hi á ba va -
ló az Úr ban: „Aki pe dig csak egyet len po hár friss vi zet ad in ni egy nek e ki csi -
nyek kö zül, mert az ta nít vány: bi zony, mon dom nék tek, sem mi kép pen sem fog -
ja el vesz te ni ju tal mát.” (Mt 10,42) Is ten mun ka tár sai az Úr Jé zus ra épí tik éle -
tü ket. „Aki ül tet, és aki ön töz: egyek, és mind egyik majd a ma ga ju tal mát kap -
ja fá ra do zá sá hoz mél tó an.” (1Kor 3,8) Jé zus elő ször meg tisz tí tot ta a temp -
lo mot: „Mert a há zad irán ti fél tő sze re tet emészt…” (Zsolt 69,10) Szí vünk a
Szent lé lek temp lo ma; meg tisz tít hat ta-e már? „Ami kor az után fel tá madt a
ha lál ból, vissza em lé kez tek ta nít vá nyai ar ra, hogy ezt mond ta, és hit tek az
Írás nak és a be széd nek, ame lyet Jé zus mon dott.” (Jn 2,22) S ha mi is? Az Is -
ten „mun ká ja az, hogy ti a Krisz tus Jé zus ban vagy tok”! A mi ki vá lasz tá sunk
e vi lág sze mé ben nem „éssze rű”, ezért „aki di csek szik, az Úr ral di cse ked jék”
(1Kor 1,30.31)! „El fo gad tál és el hív tál, élő Jé zus, Mes te rünk. / Ke gye lem, hogy
ve led já ró ta nít vá nyok le he tünk.” (EÉ 475,1)

g Ga rai And rás

HETI Ú TRAVALÓ

Ha ar ra vál lal koz nánk, hogy fel ku tat -
juk és össze ír juk mind azo kat a dol -
go kat, ame lyek nek a meg fi gye lé sé re
a leg több időt sze ret nénk for dí ta ni,
eset leg a min den na pi ten ni va ló ink
ká rá ra is, ak kor ké pet kap hat nánk ar -
ról, hogy mennyi min den vonz ben -
nün ket, és ezek re mi lyen ke vés idő és
erő jut. Ar ra va gyunk rá kény sze rít -
ve, hogy időnk kel ta ka ré ko san bán -
junk, és be tart suk a fon tos sá gi sor -
ren det. Ám az em be ri fi gye lem és ér -
dek lő dés nem csak a hasz nos, ha nem
igen sok eset ben a ká ros, az ár tal mas
dol gok ra is irá nyul.

Nem kell azon ban min den re kü -
lön időt for dí ta ni, hi szen jár tunk ban-
kel tünk ben is te he tünk meg fi gye lé -
se ket, és nem kell min dent fel je -
gyez ni sem. Em lé ke ző ké pes sé günk
igen nagy ál dás a szá munk ra, en nek
se gít sé gé vel pe dig ki vá ló an gya ra pít -
hat juk is me re te in ket. Szó val az is me -
ret ben sok fé le kép pen gaz da god ha -
tunk, s eb ben a lá tás, a gyors hal lás
nél kü löz he tet len esz kö zünk. Annyi
min dent tu dunk (és most csak a jó -
ra gon dol junk), amit nem a csa lád -
ban, az is ko lá ban vagy a mű hely ben
és a kü lön bö ző in té ze tek ben ta nul -
tunk meg, és eze ket is hasz nunk ra
for dít hat juk.

Ta ní tó ink kö zött pél dá ul ott le het -
nek a han gyák is (amint ezt a Bib li -
á ból is tud juk), ame lyek nem be széd -
del, nem rajz zal vagy mu to ga tás sal ta -
ní ta nak. A Bib lia több olyan lény ről
tud, ame lyek be szél ni ugyan nem ké -
pe sek, de szor gal muk kal, min dig
pon tos mun ka vég zé sük kel, egy sze rű -
en szól va élet pél dá juk kal ta ní ta nak
min ket. Bár ezek a lé nyek nem akar -
nak ok tat ni, sem kény sze rí te ni ben -
nün ket a ta nu lás ra, a mi fel ada tunk
az, hogy ta nul junk tő lük. 

Ami kor re pü lő gép zúg el fö löt -
tünk, ke ve sen gon dol nak ar ra, hogy
mi lyen so kat kö szön he tünk a ma da -
rak nak, akik meg ta ní tot ták ne künk
a re pü lés tit kát. Ám még az idő já rás,
a szél, az eső és a vi har is al kal mas
ar ra, hogy ok tas son, Jé zus sza va
sze rint. Van nak lé nyek, lég kö ri tü ne -
mé nyek, ame lyek me te o ro ló gi ai elő -
re jel zé sek kel is se gít he tik a fi gye lő és
ta nul ni sze re tő em ber mun ká ját.
Például a ki rály pri mu la ne vű vi rág
csak krá te rek kö ze lé ben él, és min -
dig a vul kán ki tö ré se előtt tár ja ki
szir ma it. 

Be széd re nem ta ní tott ok ta tó ink
a gya kor la ti ten ni va lók mel lett er köl -
csi ne ve lés re, is ten fé le lem re és –
mily meg le pő – még imád ko zás ra is
tud nak ser ken te ni pél da adá suk kal.
Vá gya ko zá suk kal, fel fe lé né zé sük kel
a szük ség ide jén ar ra vár nak, hogy
ele delt kap ja nak idő ben, hogy sze de -
get hes se nek és jól lak ja nak (Zsolt
104,27–28). Ezek a te remt mé nyek
bűn re nem csá bí ta nak! – Meg kell
szív lel nünk, hogy nin csen olyan ki -
vá ló ok ta tó és ne ve lő, vagy olyan ok -
ta tás- és ne ve lés tan, aki és amely ál -
tal a ta nu lás sa ját erő fe szí té se ink
nél kül is el vé gez he tő len ne. A ta nu -
lás nem egy sze rű után zás, ha nem
olyan fi zi kai, ér tel mi, ér zel mi, szel le -
mi is me ret szer zés és gya kor lás egy -
szer re, ame lyet az em ber lét szint je
alatt mű vel ni nem le het! Csak az em -
ber le he tő sé ge az, hogy min den ből,
amit lát, hall, ész lel – te hát va la mi
mó don ta pasz tal –, ta nul jon!

Most a zsol tár köl tő sze mé vel néz -
zünk fel a menny bol to zat ra. De előbb
még a sa ját kép ze lő erőn ket fá tyo loz -
zuk le. Amit ő lát, azt kap juk len cse -
vég re! Cso dá ra bá mul. Mind amel lett

nem el vont, kép zelt tü ne mény csil -
lám lik meg sze me előtt, ha nem egy
va kí tó fény ben tün dök lő, káp ráz ta -
tó fé nyű min den ség! Sut to gó csend -
be öl tö zött s gyön gyö ző ég göm bök
ölel ke ző ra gyo gá suk kal el ká bít ják,
esz me su gár zó ere jük kel ön kén tes
térd haj tás ra kény sze rí tik őt.

De nem álom vi lág rej tőz kö dik
előt te e csend ben. Be széd, messze
hang zó szó zat höm pö lyög, zúg és
vissz hang zik szer te szét a min den ség -
ben. Az egyik nap a má sik nap nak
súg édes igét, az éj pe dig éj tár sá val
cse rél esz me szót. Azt lát ja, nin cse nek
ők egy más tól el zár va. Az ide gen ség
nyo masz tó lég kö re tel je sen is me -
ret len eb ben a szí vet gyö nyör köd te -
tő tér ség ben.

Zsol tá ro sunk ti tok ban hall gat ta
ki az egy más kö zöt ti be szél ge tést. Er -
ről azon ban nem hang vagy csil lag -
sut to gás út ján szer zett tu do mást,
még is ért he tő, fel fog ha tó volt az égi
me di tá ció. Az el mél ke dés vagy gon -
dol ko dás olyan ma gas szin tű lel ki-
szel le mi te vé keny ke dés, ame lyet ezen
a fo kon nem szük sé ges han gok ba
(be széd be) fel öl töz tet ni. A hang vagy
akár az ékes be széd is fél re hall ha tó,
el fer dít he tő, de a gon do lat köz vet len
csa tor nán érint ke zik tes tet len tár sá -
val. Így fá rasz tó ol va sás nél kül azon -
nal ért he tő. Az éte ri cso da be széd
még is oly erős, hogy el jut – mi ként
a Krisz tus be szé de is – az egész
föld re, de még a vi lág vé gé re is!

Az égi szó vál tás tör tén jen te hát
fé nyes nap pal, avagy csend be ha -
nyat ló éj jel is, min dig a te rem tő Is -
ten cso dál va ma gasz talt di cső sé gét
hir de ti. A menny bol to zat, mint
egye dül hi te les szem- és fül ta nú,
szün te le nül em le ge ti a Te rem tő al -
ko tó ke zé nek mun ká ját. Ki emel ke -
dő bi zony ság a sok kö zött a nap is,
amely sát rat ka pott aján dék ba te -
rem tő Urá tól. Mint a leg fény lőbb ru -
há ban já ró vő le gény, ha ki lép nász -
ter mé ből, öröm mel szök del ki je -
lölt pá lyá ján. Haj nal ban kez di fu tá -
sát, és meg nem áll, míg az éj ka pu -
já ig nem ér. Ál dást on tó me le gé ből
min den ki bő sé ges részt kap!

Most ránt suk le a fá tyolt sa ját sze -
münk ről, és így te kint sünk az ég re.
A meg átal ko dott em be rek a fáty lat
szem el len ző ként hasz nál ják. Ra -
gasz kod nak hoz zá. Pe dig en nél csak
a tel jes vak ság le het na gyobb aka dály
a tisz tánlá tás ban. El len ző vel ég re
néz ni pe dig nem csu pán gyar ló ság,
ha nem is tens ér tés is. Kö zöm bö sen,
ér dek te le nül és le ki csiny lő en néz ni
a csil lag bol to za tot: a leg mél tat la -
nabb a te rem tés ko ro ná já hoz. Ezt
csak el bi za ko dott ság ból le het meg -
ten ni. A fá tyol, a szem el len ző nem fi -
nom se lyem szá lak ból fo nott anyag,
ha nem ér zé ket len ség ből és gőg ből
szőtt da róc.

Két fé le lá tást le het meg kü lön böz -
tet ni. Az egyi ket köz ért he tő ség ből
ne vez zük lel ki lá tás nak. En nek esz -
kö ze nem az a szem, amely az anyag -
vi lág ban va ló tá jé ko zó dást te szi le he -
tő vé. Az em bert nem csak kül ső ha -
tá sok érik, ha nem lát ha tat lan, de
érez he tő jó és rossz ér ze tek, be lül ről
fel fo gott imp resszi ók is. Ezek olyan
„ta pasz ta la tok”, ame lyek – a Bib lia
sza vá val mond va – a szív és a ve se,
il let ve a lé lek ér tő-ér ző tar to má nyá -
ban rak tá ro zód nak el, s az ezek re
adott vá la szok is itt szü let nek meg.
Ez a lá tás mód azok nál nem vagy csak
rosszul mű kö dik, akik a fá tyol vi se let -
ről el fo gult ság ból nem mon da nak le.

A fen tebb már el hang zott fel szó -
lí tást hadd is mé tel jük meg: Fá tyol

nél kül néz zünk az ég re fel! De nem
„lel ki szem mel”, ha nem az zal,
amellyel most is ol va sunk, és amellyel
a zsol tá ros is fel te kin tett. Csak annyit
lás sunk és ve gyünk ész re, amennyi -
re ez zel a sze münk kel ké pe sek va -
gyunk. Mit le het lát ni és érez ni, ha
fel emel jük te kin te tün ket a szép sé ges
ég re? Hát lás sunk cso dát! 

Meg pró bá lom ér zé kel tet ni azt a ta -
pasz ta la to mat, ame lyet sza vak ba
fog lal ni tán nem is tu dok. Az 1952. év
egyik nyá ri es té jén a Ba kony kö ze pén,
ős fák kö zött be szél get tem az egyik el -
ke se re dett ka to na tár sam mal. „Va la -
hogy ki bír nám itt azt a két-há rom
évet – mond ta re me gő han gon –,
amit es kü alatt, de nem ön ként vál -
lal tam, azon ban ilyen kö rül mé nyek
kö zött már nem va gyok ké pes rá.”
Meg tud tam tő le, hogy az „em ber te -
len ség”, a dur va ság és az os to ba ság
már annyi ra rá ne he ze dett, hogy az
ere jét több szö rö sen fe lül múl ta. A
ma gá ban töp ren gő em ber az ilyen ér -
zé se ket fel is na gyít ja. Ja va sol tam ne -
ki, hogy ke res sünk ma gunk nak olyan
he lyet, ahol az ős lom bok kö zött lát -
ha tunk egy tá gabb „rést”, ame lyen át
lát ha tó lesz a csil la gos ég. Meg ta lál -
tuk ha mar a ke re sett he lyet. Még a
hold vi lág is be ha tolt a lom bo zat kö -
zött. Aján lot tam to váb bá, hogy most
ne be szél ges sünk, ne un tas suk ma -
gun kat sa va nyú pa na sza ink kal. Csak
néz zünk föl fe lé. Néz zük a csil la go kat,
mi lyen ked ve sek és bé ké sek. A hold
is szin te együtt ér zőn és szé les mo -
sollyal né zett ránk. Ül tünk, ül tünk és
hall gat tunk… „Kö szö nöm, test vé -
rem!” – mond ta egy-két perc múl va
meg nyu god va a tár sam. Né hány
könny csepp is ki gör dült sze me sar -
ká ból. Most pe dig ő aján lot ta: „Fe -
küd jünk le. Azt hi szem, hosszú idő
után lesz egy nyu godt éj sza kám.
Áld jon meg min ket az Is ten!” 

A bel ső vi har le csen de se dé sét
csak ő tud ná el be szél ni, én azon ban
lát tam, hogy lett nagy csen des ség. A
csil la go kat így fény le ni még so ha sem
lát tam!

Gon dol hat ják né me lyek (vagy tán
so kan is), hogy a zsol tá ros ál mod ta
be le a csil la gok ba azt, ami ket ben nük
meg lá tott és ami kö zü lük ki zen gett,
s hogy a szép sé get, a tör vé nyes ren -
det csak az em ber kép zel te be le. De
ki nek vagy in kább mi nek len ne ar ra
ké pes sé ge – az em be ren kí vül –,
hogy eze ket fel fe dez ze, hogy ter ve zőt
és épí tőt is lás son a te rem tés ben? Ne
csal juk meg ön ma gun kat! Azok ra
az al ko tá sok ra néz ve, ame lye ket em -
be ri kéz ho zott lét re, mi hi te get -
nénk ma gun kat az zal, hogy a szé pet,
a jót csak a szem lé lők kép ze lik rá juk,
s hogy a ter ve zők nek és al ko tók nak
eh hez nem volt sem ér zé kük, sem ké -
pes sé gük? Sze mély te le nül és böl -
cses ség nél kül a te rem tés csak il lú zió!
Ezt azon ban a bölcs em ber nem fo -
gad hat ja el, hisz a csil la gok va ló sá go -
san ra gyog nak!

El kell is mer ni, hogy a ké tel ke dők
sok kárt okoz tak és okoz nak a rá juk
bí zott gyer me kek ben, akik még „tisz -
ta la pok”, de a mód sze res és szán dé -
kos fél re ve ze tés sel és torz ne ve lés sel
be le ta pos nak a lel kük be, sírt ás nak a
szí vük ben, hogy be le te mes sék az ál -
böl cses ség ásó já val mind azt, amit
ere den dő en Is ten szép nek és jó nak
te rem tett. A gyer me kek szí ve fel dúlt
és le ta po sott vi rá gos kert. Gyom lál -
ni kell, és jó ma got kell be le vet ni: hi -
tet, re ményt, sze re te tet, is ten fé lel met!
Ne héz, de igen fon tos fel adat ez.

g Nagy Fe renc

A koz mosz val lás té te le
Zsolt 19,1–7

Né hány kér dés, ame lyet az Úr nem
fog ne ked fel ten ni azon a na pon…

Az Úr nem azt fog ja kér dez ni, hogy mi lyen au tót ve zet tél, ha nem hogy hány
rá szo ru ló em bert vet tél fel.

Nem azt fog ja kér dez ni, hogy hány négy zet mé te res há zad volt, ha nem hogy
hány em bert fo gad tál be jó szív vel az ott ho nod ba.

Nem azt fog ja kér dez ni, hogy mi lyen ru hák ba öl töz tél, ha nem hogy hány
em bert se gí tet tél hoz zá, hogy fel öl töz zön.

Nem azt fog ja kér dez ni, mennyi volt a fi ze té sed, ha nem hogy nem al ja -
sod tál-e le ér te.

Nem azt fog ja kér dez ni, hogy mi volt a fog lal ko zá sod, ha nem hogy min -
den jót, ami a ren del ke zé sed re állt, a fog lal ko zá sod szol gá la tá ba ál lí tot tál-e.

Nem azt fog ja meg kér dez ni, hogy hány ba rá tod volt, ha nem hogy hány
em ber nek vol tál igaz ba rát ja.

Nem azt fog ja meg kér dez ni, hogy ki volt a szom szé dod, ha nem hogy mi -
lyen szom széd vol tál te.

(Ismeretlen szerző)
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Hogy mit kér dez tél, ked ves ol va só? Mi
az, hogy ke resz tény túl élő tá bor? Hogy
ilyen ről még nem hal lot tál? Pe dig lé -
te zik. Oly annyi ra, hogy ha a ke zed be

ve szed Kol ler Esz ter né hány hó nap ja
meg je lent, Fény az er dő ben cí mű
köny vét, egy ma gá val ra ga dó stí lus ban
meg írt, hu mo ros, ugyan ak kor na -
gyon el gon dol kod ta tó könyv ben ol -
vas ha tod a ti zen nyolc éves szer ző ti -
zen öt éves ko rá ban meg élt tör té ne tét.

Esz ter ugyan is né hány év vel ez előtt
má so dik ott ho ná ban, Ame ri ká ban
részt vett egy két he tes ke resz tény
nyá ri túl élő tá bor ban, ahol né ha va -
ló ban a túl élé sért kel lett küz de ni ük.
S hogy ho va kell el rej te ni a med ve
elől az élel met éj sza ká ra, mit rejt az
iszap mé lye, ki cso da a leg in kább egy
vé cé csé szé re ha son lí tó Sir Tho mas,
vagy mi ért nem ven né fel még egy
haj lék ta lan sem Esz ter ci pő jét, ar ra
mind fény de rül az iz gal mas könyv -
ben. De mind kö zött ta lán ar ra kap -
juk meg a leg szebb vá laszt a meg szé -
gye ní tő ön kri ti ká val meg írt tör té net -
ben, hogy mi ért ad ta a kö zép is ko lás
szer ző köny vé nek ere de ti leg a Túl élé -
sem és meg té ré sem cí met…

g Bo da Zsu zsa

Kol ler Esz ter: Fény az er dő ben – Egy
ke resz tény „túl élő tá bor” igaz tör té -
ne te. Szent Gel lért Ki adó és Nyom -
da, Bu da pest, 2008. Ára 980 fo rint.
A könyv 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.

Áll jon itt a könyvnek egy rövid rész le te, amely ben Esz ter Is ten nel be -
szél get egy er dő ben.

„Va la mi ért annyi ra nyo masz tott ez az egye dül lét, hogy már nem is vol -
tak nor má lis gon do la ta im. Leg alább öt órá ja ott pos had tam. Hogy ne őrül -
jek meg tel je sen, el kezd tem hal kan éne kel ni, de a han gom nem volt szép,
és egy ki csit pszi cho thril le res han gu la tom lett, ezért ab ba hagy tam. Ez után
el kezd tem fel so rol ni az össze em ber ne vét, akit is me rek a vi lá gon. Las san
ab ba is be le un tam, mert ez hü lye já ték nak sem ne vez he tő do log volt.

Őr jí tő unal mam ban va la hogy még is eszem be ju tott Is ten.
Re mek, lá tod, most há la ne ked, itt ülök az er dő egy kis zu gá ban, mint

va la mi el ve szett ga lamb. És most el vi leg tel je sen át kel le ne ad nom ma -
ga mat ne ked, ahogy azt a re me te szer ze te sek csi nál ják. Csak azért, hogy
tudd, sze rin tem biz tos van er re más mód is. Jó, tu dom, hogy te vagy az
Is ten, meg min den, de azért be lát ha tod, hogy ez a ma gány po csé kul unal -
mas. Te ta lán nem is tu dod, mi az una lom. Amúgy mond ha tom azt, hogy
»te«? Vagy csak az »Is ten« meg szó lí tást sze re ted? Hmm… azért még is fu -
ra, hogy egy ilyen ég be li, hmm… lel ket te ge zek. Vi szont ma gáz ni még fu -
rább len ne. Oké, ez már tény leg fu ra, hogy itt han go san be szé lek. Úgy lát -
szik, ilyen az, ami kor az em ber meg őrül…

Pár perc re ab ba hagy tam a »be szél ge tést«, az tán új ból ne ki kezd tem:
na gyon re mé lem, hogy lé te zel, mert ha nem, ak kor csak a le ve gő nek be -
szé lek, mint va la mi idi ó ta. Mi több, ak kor azok az em be rek a föl dön, akik
szí vü ket, lel kü ket oda ad ják ne ked, mind be le hal ná nak eb be az óri á si csa -
ló dás ba. Ha csak egy ap ró je let mu tat nál ne kem, hogy lé te zé sed igaz, ak -
kor töb bé nem is ké tel ked nék ben ne. Mond juk… ha tény leg lé te zel, ak kor…
meg van! Gyújtsd meg a vé gét en nek a bot nak, amit épp most fo gok. Egy
na gyon ki csi tűz is elég. Na jó, szá mo lok ötig.

1… 2… 3… 4… 5!
A bot per sze nem gyul ladt meg.
Jól van. Ta lán ez a bot nem a meg fe le lőbb er re a cél ra. Eset leg ke res -

sek egy gyú lé ko nyabb bo tot? Hagy juk. Ez az egész tisz ta hü lye ség.
Ne ki dől tem egy fá nak, és be csuk tam a sze me met. Most, hogy vég re nem

lát tam sem mit, min den kez dett vi lá go sab bá vál ni. Az idő és min den más
meg szűnt kö rü löt tem, én pe dig el kezd tem lé tez ni.”

Túl élé sem
és meg té ré sem tör té ne te
Avagy hogy néz ki egy ke resz tény túl élő tá bor?

Né hány nap ja a Szél ró zsa hon lap ján
pró bál tam tá jé ko zód ni, hogy el ér he -
tő ek-e már rajta azok az in for má ci -
ók, ame lye ket meg szeretnénk osz -
ta ni az ér dek lő dők kel a feb ru ár 28-i
an gyal föl di utó ta lál ko zó val kap cso -
lat ban. A pusz tán kö te le ző gya kor -
lat nak in du ló ru tin fel adat azon ban
ha mar a nyá ri, kő sze gi él mé nyek fel -
idé zé sé nek al kal má vá vált.

Fel la poz tam a fo tó al bu mo kat, be -
le néz tem a film be, meg hall gat tam a
Szél ró zsa Band né hány em lé ke ze tes
ze nei pil la na tot meg örö kí tő hang fel -
vé te lét. Nem so ká ra azt vet tem ész -
re, hogy a csa lá dom töb bi tag ja is ott
ül mel let tem a kép er nyő előtt, és
még a leg ki sebb is ta lál ma gá nak né -
hány is me rős ar cot, hely színt, meg -
ele ve ne dő em lé ket. A té li ko ra est fá -
radt szür ke sé ge, bo ron gós han gu la -
ta meg telt nyá ri szí nek kel, han gok -
kal, fris sí tő, len dü le tet adó gon do -
la tok kal, eső fel hő kön is át tö rő nap -
su ga ras öröm mel.

Ha son ló per cek at mo szfé rá ja in dí -
tot ta el a kö zös gon dol ko dást. Az
Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem
Gya kor la ti Tan szé ké nek gyü le ke zet -

pe da gó gi ai órá ján részt ve vő teo ló gus -
hall ga tók, il let ve a Szél ró zsa-tí zek
együt tes mun ká já nak ered mé nye -
ként – re mény sé günk sze rint – új ra
ta lál koz ha tunk feb ru ár utol só szom -
bat ján Bu da pes ten, a Jó zsef At ti la
Mű ve lő dé si Köz pont ban. Fi a ta lok és
örök fi a ta lok együtt te kint he tünk
vissza „ha tár men ti” ta lál ko zá sa ink -
ra szé le sebb kör ben is, az evan gé li ku -
sok na gyobb csa lád já nak tag ja i ként.

Köz ben igyek szünk meg ra gad ni a
ma ki hí vá sai kö zött is azt az erő for -
rást, ame lyet Urunk kí nál fel ne -
künk ezen az új le he tő sé gen ke resz -
tül. A nyá ri ta lál ko zó té má já nak
foly ta tá sát ígé ri a „Túl a ha tá ron”
mot tó, ezen be lül pe dig vé gig gon dol -
hat juk majd, mennyi re tu dunk él ni
21. szá za di ke resz tény ként a Krisz tus -
ban ka pott sza bad ság gal.

Va jon a füg gés vagy a füg get len ség
adott sá ga ha tá roz za-e meg in kább
hét köz nap ja ink vi lá gát? Sza ba dok
va gyunk, vagy sok kal in kább ese mé -
nyek nek, em be ri erők nek, sa ját kor -
lá ta ink nak va gyunk ki szol gál tat va?
Se gít het-e raj tunk an nak a sze re tet -
tel jes füg gés nek a fel fe de zé se, fel vál -

la lá sa, hogy Is ten re bíz hat juk ön ma -
gun kat? Töb bek kö zött ezek ről a
kér dé sek ről is be szél get majd Krug
Emí li á val Reuss And rás és Prőh le
Ger gely.

Sze ret nénk, ha rö vid pil lan tást
vet het nénk a kö vet ke ző esz ten dő re
is, hi szen né hány fon tos terv már
kör vo na la zó dik a 2010-ben ren de -
zen dő Szél ró zsá val kap cso lat ban.

A szer ve ző csa pat nagy öröm mel és
lel ke se dés sel ké szül. Sze re tet tel vár -
juk azo kat is, akik nem le het tek ott
Kő sze gen. Min den in for má ció és a je -
lent ke zés hez szük sé ges se gít ség, il let -
ve ha ma ro san a rész le tes prog ram is
elérhető a www.szel ro zsa tal al ko -
zo.hu ol da lon.

g Smi dé li usz Gá bor
„Szél ró zsa atya”

Füg gés és füg get le ne dés
Február végén Szélrózsa-utótalálkozó

SZÓSZÓRÓ

Rovatgazda: Balog Eszter

„És nagy kó pék va gyunk…” – ez zel A
Ka rib-ten ger ka ló zai cí mű film ből
szár ma zó idé zet tel nyi tot ta meg
2008. ja nu ár 31-én 21 óra 30 perc kor
a my Lu ther evan gé li kus kö zös sé gi ol -
dalt Nagy Ben ce, az ol dal fej lesz tő je.
En nek az ese mény nek az el ső év for -
du ló ját ün ne pel ték a kö zös ség tag jai
idén január 31-én es te nem min -
den na pi kö rül mé nyek kö zött: vir tu -
á lis bu li ban.

A my Lu ther tör té ne te ko ráb bi
évek re nyú lik vissza. Az Evan gé li kus
Élet szerkesztősége az evan gé li kus
kö zép is ko lák meg szó lí tá sá ra in ter ne -
tes di ák új sá got kí vánt in dí ta ni. A
ti zen éves szer zők meg ír ták el ső cik -
ke i ket, el ké szült az in ter ne tes ol dal,
a pub li cisz ti kák nál azon ban sok kal
nép sze rűbb nek mu tat ko zott a fel -
hasz ná lók ak tív rész vé te lé vel zaj ló
mikro blo go lás. Ezért egy év vel ez előtt
már kö zös sé gi ol dal ként in dult új ra
a my Lu ther.

A por tál nép sze rű sé ge tö ret len. És
cí mé ben ugyan re for má to runk ne vét
ta lál juk, ma már sok kal több az ol dal,
mint evan gé li kus ti né dzse rek vir tu -
á lis ta lál ko zó he lye. Na pi rend sze -
res ség gel tár sa log itt egy más sal evan -
gé li kus, re for má tus, ka to li kus és más
fe le ke zet hez tar to zó, a kö zép is ko lás
fiú és a gye sen lé vő ker tész mér nök.

A my Lu ther nép sze rű sé gét an nak
kö szön he ti, hogy meg ta lál ta azt a „pi -
a ci rést” a ke resz tény fi a ta lok min -
den nap ja i ban, amely a gyak ran sö tét
és ko mor temp lo mok és a ne on fé -
nyes, za jos kül vi lág kö zött hú zó dik.
Ez az a hely, ahol le het ko moly teo -
ló gi ai, fi lo zó fi ai, er köl csi té mák ról is
fel sza ba dul tan cse veg ni és a hét -
köz na pi örö mök ről, akár egy csé sze
ká vé ról is úgy be szél get ni, hogy a ta -
gok mind annyi an tud ják: min den
korty, me leg ség és aro ma vég ső so -
ron Is ten aján dé ka.

Szin te perc ről perc re tu dó sí tot ta

tár sa it a Mar cus né ven re giszt rált
evan gé li kus teo ló gus hall ga tó ar ról,
hogy ép pen mi lyen mu zsi kát hall gat,
mi köz ben de cem be ri vizs gá i ra ké -
szült. Rend sze re sen be szá mol a sop -
ro ni lí ce um di ák ja az is ko lá ban tar -
tott reg ge li áhí ta ton el hang zott pré -
di ká ci ó ról. A kö zös ség együtt iz gul -
ta vé gig Már ton nak, a ma te ma ti -
kus hall ga tó nak a – kö zön sé ges föl di
ha lan dó szá má ra meg je gyez he tet -
len ne vű tan tár gyak ból tett – vizs gá -
it. (Ép pen e so rok írá sa köz ben ol vas -
ta a kró ni kás a Bras só ból je lent ke ző
Ju li üze ne tét, amely ben öröm mel
ad ta hí rül: be ad ta je lent ke zé sét az
Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye -
tem re.) Má sok pe dig film él mé nye i -
ket vagy éppen egy ba rá ti tár sa ság -
ban el töl tött es te örö mét oszt ják
meg a kö zös ség tag ja i val.

Az út mu ta tást a min den nap ép pen
00 óra 00 perc kor meg je le nő na pi ige
ad ja az ol dal lá to ga tó i nak, de a fel hasz -
ná lók ma guk is gyak ran idé zik ked -
venc igé i ket, val lá sos köl te mé nye i ket
vagy ép pen a va sár na pi ige hir de tés
egy-egy for du la tát. Időn ként pe dig
elég éles vi ta fo lyik az ol da lon teo ló -
gi ai és mo rá lis kér dé sek ben. A nyár fo -
lya mán in dí tott, my Fo tó su li cí met
vi se lő ro vat ba fel töl tött fény ké pe ket
pro fi fo tós ér té ke li; a „ta nár nő” szi go -
rá nak kö szön he tő en né hány hó nap
alatt lát ha tó fej lő dé sen men tek ke resz -
tül a szárny pró bál ga tó mű vé szek.

A vir tu á lis szü le tés na pi bu lin így vá -

la szolt egy my Lu the re ző ar ra a kér dés -
re, hogy mit ka pott az ol dal tól: „Hit -
tár sa kat, em be re ket, akik kel meg tu -
dok osz ta ni olyan dol go kat, ami ket
nem akár ki vel tud nék, ba rá to kat,
akik min dig ké szen áll nak bár mi ben
se gí te ni, vá la szo kat, meg nyug vást, vi -
gasz ta lást, ál dást kap tam az Is ten től
a my Lu ther ál tal.” Egy má sik, kö zel
húsz éves lány pe dig így val lott: „A my -
Lu ther től meg kap tam azt a le he tő sé -
get, hogy olyan em be rek kö zött le he tek,
akik az alap ján ítél nek meg, amit
írok, ami va ló já ban én va gyok, és
nem a kül ső sé gek ér dek lik őket. Ez szá -
mom ra na gyon fon tos, mert kü lön ben
elég gé vissza hú zó dó, ne he zen meg -
nyí ló em ber va gyok, de itt az ál tal, hogy
a kül ső sé gek nem lé tez nek, könnyeb -
ben ment, és má ra már el mond ha tom,
hogy bár mit le me rek ír ni, mert tu dom,
olyan em be rek ol vas sák, akik ben meg -
van a se gí tés és a meg ér tés szán dé ka.”

A szü le tés na pi bu li pont ban 21 óra
30 perc kor kez dő dött, ami kor fel -
csen dült az is mert gos pel: „Oh, hap -
py day…” A fel hasz ná lók sor ban fel -
idéz ték a kö zös ség gel kap cso la tos él -
mé nye i ket. Egye sek vers so rok ba ön -
töt ték örö mü ket, és el ké szült az el -
ső évet meg örö kí tő vi deomon tázs is.
Az ün nep re so ron kí vül igei üze net
is ér ke zett: „Mert ahol ket ten vagy
hár man össze gyűl nek az én ne vem -
ben: ott va gyok kö zöt tük.” (Mt 18,20)

Bár a leg utol só ün nep lő is ágy ba
ke rült éj jel ket tő után, a „bu li nak”
nincs vé ge. Az ol dal to vább ra is mű -
kö dik, és öröm mel vár ja a kö zös ség -
hez csat la koz ni vá gyók je lent ke zé sét
a www.my lu ther.hu cí men. A törzs -
tagok már tud ják, hogy meg éri re -
giszt rál ni, itt ugyan is min dig akad va -
la ki, aki vel meg le het osz ta ni jó ked -
vet és bá na tot egy aránt, őszin tén, kul -
tu rál tan és mind vé gig Is ten kö ze lé -
ben ma rad va.

g -ó - -a

Virtuális há zi bu li a myLutheren

„A my Lu ther nép sze rű sé gét
an nak kö szön he ti, hogy
meg ta lál ta azt a „pi a ci
rést” a ke resz tény fi a ta lok
min den nap ja i ban, amely a
gyak ran sö tét és ko mor
temp lo mok és a ne on fé -
nyes, za jos kül vi lág kö zött
hú zó dik.
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A myFotósuli legutóbbi feladata: a könyv (a kép a Biblia Sacra Hungarica
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b „Sar to ris Alum ne um” – akár
mű velt sé gi ve tél ke dő kér dé se is
le het ne, hogy mit je lent e két
szó. Egy há zunk Nyu ga ti (Du -
nán tú li) Egy ház ke rü le té nek
egyik – tár sult gyü le ke ze tek ből
ál ló – egy ház köz sé gé ben pe dig
az a kér dés, mi ként tud ják meg -
va ló sí ta ni. Sztró kay At ti la társ -
gyü le ke ze ti fel ügye lő aláb bi írá -
sá ban – mi u tán rö vi den be mu -
tat ja kö zös sé gük múlt ját és je le -
nét – az egy ház köz ség nagy ter -
vé be avat ja be ol va só in kat.

Ha min den nem ze dék tel je sí ti a kül -
de té sét, ak kor a nem zet meg ma rad.
Ha a hí vek min den nem ze dé ke tel je -
sí te né a kül de té sét, és azon a jó Is ten
ál dá sa van, ak kor az egy ház meg ma -
rad. Tud ják ezt a Ne mes csó hoz és
társ egy há za i hoz tar to zó hí vek és lel -
ki pász to ra ik is, hi szen gyü le ke ze te -
ik kö zel öt száz éves tör té nel me so rán
őse ik min dig tud ták, mi a fel ada tuk. 

Gyü le ke ze te ink 1550 tá ján ala kul tak.
Acsád, Mesz len, Ne mes csó és Kő szeg -
do rosz ló 1681-ig ön ál ló gyü le ke ze t ként
él t. 1681-től 1784-ig az ar ti ku lá ris idők -
ben együtt, majd 1784-től 1982-ig kü -
lön él ték éle tü ket. 1982-től nap ja in kig
gyü le ke ze tünk Ne mes csó–Mesz len–
Acsád–Kő szeg do rosz lói Tár sult Evan -
gé li kus Egy ház köz ség ként mű kö dik. 

Hat száz öt ven fős kis kö zös ség va -
gyunk. Négy temp lo munk van, mind -
egyik he lyen gyü le ke ze ti ház zal, de hi -
tünk ben és egy há zunk hoz va ló ra -
gasz ko dá suk ban nem va gyunk ki -
seb bek, mint a nagy gyü le ke ze tek.
Acsá don ven dég há zat tar tunk fenn,
Mesz len ben száz húsz-száz negy ven fő
ré szé re ti zen öt éve nyá ri tá bo ro kat
szer ve zünk a pa ró ki án. Ne mes csó ban,
a gyü le ke ze ti ház ban mű kö dik a lel -
ké szi hi va tal, az e-Ma gyar or szág-
pont, va la mint gyü le ke ze ti mú ze u -
munk. Itt van nak az ének ka ri pró bák,
és itt zajlik a gyü le ke zet ala pít vá nyá -
nak fenn tar tá sá ban mű kö dő mű vé -
sze ti is ko lánk ta nu lói ré szé re a ze ne -
ok ta tás. Kő szeg do rosz lón 2008 no -
vem be ré ben szen tel ték fel az új gyü -
le ke ze ti há zat, a fel újí tott or go nát és
a temp lo mot. En nek a ti zen nyolc mil -
lió fo rin tos össz költ ség ve té sé ből a
száz hu szon ki lenc gyü le ke ze ti tag öt -
mil lió fo rint ér té kű mun kát vég zett el. 

Hí ve ink ma gu ké nak ér zik a gyü le -
ke ze tet, a hat ezer-öt száz fo rin tos
egy ház fenn tar tói já ru lé kot ki lenc -
ven öt szá za lék ban meg fi ze tik. Lel ké -
sze in ket meg be csül jük, és ők is tesz -
nek a rá juk bí zott kö zös sé gért, if jú -
sá gért. Gyü le ke ze tünk ből két hall ga -
tó ta nul a teo ló gi án.

2005-ben meg ala pí tot tuk – a Sar -
to ris Ala pít vány fenn tar tá sá ban –
az Ács Mi hály Alap fo kú Mű vé szet ok -
ta tá si In téz ményt. Az is ko la gyü le ke -
ze te in ken túl, a Va si Egy ház me gye egy
kis szeg le té ben négy száz nyolc van -
nyolc hall ga tó val és ti zen hat ta nár ral
mű kö dik. Olyan gye re ke ket ok ta -
tunk – el ső sor ban evan gé li kus fal vak -
ban és in téz mé nyek ben –, akik nek

nagy ré sze so ha nem tu dott vol na ze -
nét ta nul ni, hol ott na gyon te het sé ges.

Tud juk, hogy ha úgy te szünk a hol -
na pért, hogy pél dát ve szünk a múlt -
ból, ak kor lesz jö vő je gyü le ke ze tünk -
nek, egy há zunk nak. Ezért 2005-ben
lét re hoz tuk a Sar to ris Ala pít ványt.
Sar to ris (Sza bó) Já nos az ar ti ku lá ris
gyü le ke zet lel ké sze volt a 18. szá zad kö -

ze pén. Ő ala pí tot ta az el ső pro tes táns
alum ne u mot Ma gyar or szá gon. (Az
alum ne um – „táp in té zet” – bent la -
ká sos is ko la, amely díj men te sen vagy
cse kély té rí tés el le né ben nyújt tel jes el -
lá tást és ok ta tást. – A szerk.) Az ő
szel le mi örök sé gé ből ki in dul va kezd -
tük ki dol goz ni egy ár va ház és le ány -
anya ott hon (csa lá dok át me ne ti ott ho -
na), a Sar to ris Alum ne um meg va ló sí -
tá sá nak ter ve it lel ké sze ink ve ze té sé vel,
kap cso la tok ke re sé sé vel.

Pénz nél kül, de erős el szánt ság -
gal és hit tel tet ték ma gu ké vá hí ve -
ink e ne mes ter vet. Asszo nya ink
meg ala kí tot ták a Tű-kört. Cso dá la -
tos ké zi mun ká kat, hím zé se ket ké -
szí tet tek, an gyal ká kat hor gol tak, a
fér fi ak fa rag tak, kegy tár gya kat fon -
tak vessző ből, mű vé sze ti is ko lánk
ta ná rai, di ák jai ke rá mia tár gya kat
ké szí tet tek; ezek Auszt ri á ban és
Svájc ban ta lál tak vá sár lók ra. Min -
den ki a ma ga mód ján akart hoz zá -
ten ni egy-egy „Alum ne um-tég lát”
az épü le tek hez.

2007 jú ni u sá ban Auszt ri á ban, a
Gusz táv Adolf-na pon kap tunk egy
stan dot, ahol az el ké szí tett mun ká -
kat ér té ke sít het tük, és az el ké szült
ter ve ket be mu tat hat tuk. A be vé te -
lek ből tel ket vá sá rol tunk. Ezt a Ne -
mes csói Ön kor mány zat ki egé szí -
tet te egy négy ezer négy zet mé te res
ön kor mány za ti te lek kel, így már
1,2 hek tá ros te rület van a tu laj do -
nunk ban. 

Köz ben el ké szí tet tük az alum ne -
um ter ve it, el vé gez tet tük a ta laj me -
cha ni kai vizs gá la to kat. A tech ni kai
ol da lon mint egy har minc-negy ven
mil li ós ér té kű ön részt tu dunk fel mu -
tat ni egy eset le ges meg va ló sí tá si pá -
lyá zat hoz.

Tud juk, ha gyer me ket aka runk
ne vel ni, ah hoz is ko la kell. A ter ve zett
in téz mény la kó i nak biz to sí ta ni tud -
juk az óvo dai ne ve lést, az ál ta lá nos is -
ko lai ok ta tást Ne mes csó ban, il let ve
a szom bat he lyi Re mé nyik Sán dor
Evan gé li kus Ál ta lá nos Is ko lá ban. Az
alum ne um ban élő fi a ta lok szak kép -
zé sét a Kő sze gi Evan gé li kus Me ző -

gaz da sá gi, Ke res ke del mi és In for ma -
ti kai Szak kö zép is ko la és Kol lé gi um
vé gez het né.

Nagy ko rú sá gu kig fel tud juk ne vel -
ni a gye re ke ket evan gé li kus, ke resz -
tény kö zeg ben. Ha a Sar to ris-szám -
adást néz zük: ami kor a kon vent a nö -
ven dé ke ket al kal mas nak ta lál ta az
ön ál ló lét re, ak kor va la mi ke vés
pénz zel és aján ló le vél lel Za la, Lip tó,
Gö mör, Bé kés me gyé be küld te őket.
Mi ezt a faj ta gon dos ko dást sze ret -
nénk meg va ló sí ta ni úgy, hogy – az
ön kor mány za tok kal egyez tet ve –
az alum ne um ból ki re pü lő ket „lete -
le pít jük” a fal va ink ban lé vő üres há -
zak ba, vagy tel ke ket vá sá rol nánk
szá muk ra gyü le ke ze te ink te le pü lé se -
in. Fon tos kül de tés ez azért, hogy ki
ne pusz tul junk, ki ne pusz tul ja nak
fal va ink. 

Tisz tá ban va gyunk az zal, hogy
csak ak kor tud juk meg va ló sí ta ni
ezt a szép ter vet, ha a jó Is ten ál dá -
sa van raj ta. Tö rek vé se in ket egy ház -
ke rü le tünk püs pö ke, Itt zés Já nos is
tá mo gat ja. Or szá gos fel ügye lőnk,
Prőh le Ger gely tisz te let re mél tó nak
és tá mo ga tás ra al kal mas nak tart ja.
Mi u tán tud juk, hogy az or szá gos
iro da igaz ga tó ja, Ká kay Ist ván min -
den élet ké pes kez de mé nye zés sel
azo no sul, sze ret nénk meg nyer ni
egy há zunk, lel ki pász to ra ink, vi lá gi
tag ja ink imád sá gos sze re te tét és tá -
mo ga tá sát is. 

A kö rü löt tünk lé vő vi lág né ha
el bi zony ta la nít ben nün ket, de min -
dig ka punk erőt az Úr is ten től a kül -
de tés tel je sí té sé re, gyü le ke ze te ink és
egy há zunk épü lé sé re – Is ten di cső -
sé gé re.

Ha te szünk a hol na pért, csak ak -
kor vár ha tunk tő le va la mit!

Ha cselekszünk a hol na pért,
csak ak kor vár ha tunk tő le va la mit

Ha mar el mú lt a ja nu ár is, az új évi fo -
ga dal ma kat már nyil ván min den ki
meg szeg te. Jó ide je nem fo ga dok
sen ki vel, fő leg ma gam mal nem, s
má sok nál is azt lá tom, hogy le gyin -
te nek az effé le bo lond sá gok ra.

Nem vé let len, hogy Jé zus óva in -
ti ta nít vá nya it min den fé le es kü té tel -
től, mi vel is me ri az em be ri ter mé sze -
tet, szí vünk ke mény sé gét, s tud ja,
hogy az em ber nek nincs ha tal ma ön -
ma ga fö lött. Va ló já ban nincs a tu laj -
do nunk ban sem mi, ami jo gos ala pot
szol gál tat na bár mi lyen ígé re tünk -
höz: az ég Is ten ki rá lyi szé ke, a föld
lá ba i nak zsá mo lya; sa ját ha jun kat is
leg fel jebb be fes te ni tud juk ha tár ta lan
mo dern sé günk től el bű völ ve, de ez is
csak ar ra jó, hogy el ta kar ja az igaz -
sá got… (Vö. Mt 5,33–37!)

Az új évi fo ga dal mak ra et től füg -
get le nül to vább ra is el né ző de rű vel
te kin tek, mert mö göt te az em ber
tisz ta ság és jó ság utá ni vá gyát lá tom:
sze ret nénk meg sza ba dul ni rossz szo -
ká sa ink tól, sze ret nénk ma ga sabb
mi nő sé gen él ni a min den na po kat –
van eb ben va la mi ne mes szán dék, bi -
za ko dás; min den, amit egy új kez det
je lent het.

Lé te zik azon ban más faj ta szám ve -
tés is: ke resz tény ként ta valy mennyi -
vel tet tünk töb bet má sok nál? (Vö. Mt
5,47!) Vagy is: hí vő éle tünk mennyi -
ben kü lön bö zött a po gá nyo ké tól, s
idén va jon mennyi vel le szünk kü lön -
bek, tö ké le te seb bek, mint má sok?

Nem jó, hogy sok val lá sos em ber
ugyan úgy él és cse lek szik majd eb ben
az év ben is, mint az óban, vagy is
szin te egy for mán azok kal, akik nem
kap tak sem mi lyen el hí vást. Ne he zen
cá fol ha tó tény, hogy a val lá sos em be -
rek több sé gét a vi sel ke dés  te kin te té ben
sok szor csak az kü lön böz te ti meg a
val lás ta la nok tól, hogy el jár nak temp -
lom ba – bár oda is egy re rit káb ban…

Nem rég azt kér dez te tő lem egy fel -
mé rést vég ző fi a tal em ber az ut cán:
„Szo kott temp lom ba jár ni?” Már a
kér dés fel te vés is hi bás. Mert el me -
gyek temp lom ba, ha el visz oda az
igaz ság Lel ke; ha me gyek is, nem ma -
gam tól me gyek, ha nem a Párt fo gó az,
aki irá nyít, s eszem be jut tat min dent,
amit az Úr mon dott ne künk (vö. Jn
14,17.26). Egy ré gi, ba bo nás tév hi tet

idé zett fel ben nem ez a köz vé le -
mény-ku ta tó: ki tud ja, hány szor hall -
juk, hogy va la ki „jó ke resz tény”, mert
„min dig ott ül a temp lom ban”… Pe -
dig ez ön ma gá ban még sem mi – az
il le tő ta lán csak „meg szo kás ból” te -
szi, pusz tán em be ri okok ból; gyak ran
dön tő sze re pe van benne a má sok vé -
le mé nyé vel va ló iz gá ga tö rő dés nek.
Ugyan ki gon dol hat ja ko mo lyan azt,
hogy bár kit is üd vö zít het egy szo kás?

Ha fel mé rést vég ző fi a tal em ber
len nék, én in kább azt kér dez ném,
ked ves test vé rek, hogy a múlt év ben
hány szor men tünk be a bel ső szo -
bánk ba. Ar ra a hely re, amely ről Jé zus
be szélt a he gyen: „…aj tó dat be zár va
imád koz zál Atyád hoz ti tok ban…”
(Mt 6,6) Mert ez a tit kos szo ba nem
a fő té ren van, a tit kos aj tó sem egy
föld raj zi he lyen, ha nem ben nünk,
mé lyen ma gunk ban – ez az a hely,
ahol a vi lág nem lát ja, amit te szünk.
Vagy ta lán már el fe lej tet tük, hogy Is -
ten temp lo ma va gyunk, és az Is ten
Lel ke ben nünk la kik? És ha va la ki be -
ment is oda, a Szen tek Szent jé be,
hogy meg tisz tul jon a ta lál ko zás örö -
mé ben, s tet te ezt igaz hit tel, az már
ha la dás, de va jon mit hasz nál, ha
„cse le ke de tei nin cse nek? Va jon üd vö -
zít he ti-e őt egye dül a hit?” (1Kor
3,16; Jak 2,14)

Jé zus még most is így szól hoz zánk
a pró fé ta ál tal: „Szí ve te ket szag gas sá -
tok meg, ne a ru há to kat, úgy tér je tek
meg…” (Jó el 2,13) A meg té rés így
kez dő dik, s aki ezt te szi, azt va ló ban
a Lé lek ve ze ti. S akit ő ve zet, tud ja: ta -
valy azért cse le ked tük a rosszat, mert
hi ány zott be lő lünk a jó ság; azért
bán tot tunk meg má so kat, mert hi ány -
zott be lő lünk a ked ves ség; azért nem
se gí tet tünk a baj ban, mert el fe lej tet -
tük, mi a szí ves ség; ha ma gá ra hagy -
tunk va la kit, hű ség ből val lot tunk ku -
dar cot; ha ha rag ra ger jed tünk, hí ján
vol tunk a sze líd ség nek, a tü re lem nek
és az ön meg tar tóz ta tás nak, meg fe led -
kez ve ar ról, hogy a sze re tet nem ró -
ja fel a rosszat (Gal 5,22–23; 1Kor 13,5).

Az új évi fo ga dal mak, az utol só
utó szil vesz ter után te hát le gyen az el -
ső dol gunk, hogy far kas sze met né -
zünk – az Igaz ság gal. Csak ez te het
sza bad dá és bol dog gá.

g And ris ka Já nos

Mennyi vel te szünk
töb bet má sok nál?Mint is me re tes, egy há zunk ban idén el ső íz ben ke rül sor

a pres bi te rek or szá gos ta lál ko zó já ra. A rendezvényt elő -
ké szí tő bi zott sá g meg kezd te mun ká ját.

A bu da pest-pest szent imrei sport csar nok ban szep -
tem ber 12-én meg ren de zen dő egy na pos al ka lom ra min -
den gyü le ke zet ből vár nak kül döt te ket. Az Evan gé li kus Élet

„Pres bi te ri” ol da lán nem csak a ta lál ko zót elő ké szí tő írá -
sok je len nek meg az év so rán – szer kesz tő sé günk szí ve -
sen vár ja a ja vas la to kat is azokra a témákra, ame lyek a gyü -
le ke ze tek képviseleti testületeinek tagjait fog lal koz tat ják,
és ame lyek ről szí ve sen ol vas ná nak a lap ha sáb ja in.

d EvÉlet-infó

Megkezdődött az országos pres bi te ri találkozó
elő ké szí tése

A ke resz tény kö zös sé gi élet több
hely szí nen is meg va ló sul hat, és ha
egy disz nó tor han gu la ta Is ten nek tet -
sző mó don ala kul, ak kor az már
gyü le ke ze ti prog ram… A ki zá ró lag
fér fi ak ból ál ló solt vad ker ti pres bi té -

ri um tag jai sze ret nek együtt len ni, és
a disz nó vá gás iga zán al kal mas te rep
volt er re ja nu ár ban. A na pot zá ró
„pres bi te ri disz nó to ros va cso ra” Ho -
mo ki Pál lel kész áhí ta tá val vet te
kez de tét.

Presbiteri disznótor

F
O

T
Ó

: 
IF

J.
 K

Á
P

O
S

Z
TA

 L
A

JO
S



14 e 2009. február 8. Evangélikus Életkrónika

Hetvened vasárnap. Liturgikus szín: zöld.
Lekció: 1Kor 9,24–27; Jer 9,22–23. Alapige: Mt 9,9–13. Énekek: 320., 363.

I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Bence Imre; de. 10. (német, úrv.) Andreas Wellmer; de. 11.
(úrv.) D. Szebik Imre; du. 6. Bence Imre; II., Hűvösvölgyi út 193., Fébé de. 10. Veperdi
Zoltán; II., Modori u. 6. de. háromnegyed 11. Sztojanovics András; Pesthidegkút, II.,
Ördögárok u. 9. de. fél 10. (úrv.) Sztojanovics András; Csillaghegy–Békásmegyer, III.,
Mező u. 12. de. 10. Fülöp Attila; Óbuda, III., Dévai Bíró M. tér de. 10. Bálintné Varsányi
Vilma; Újpest, IV., Lebstück M. u. 36–38. de. 10. Solymár Péter Tamás; Káposztásmegyer,
IV. Tóth Aladár út 2–4. de. 9. Solymár Péter Tamás; V., Deák tér 4. de. 9. (úrv.) Cselovszky
Ferenc; de. 11. (úrv.) Gáncs Péter; du. 5. (asztali beszélgetések) Kertész Botond; VII.,
Városligeti fasor 17. de. háromnegyed 10. (angol nyelvű) Aradi György; de. 11. (úrv.) Aradi
György; VIII., Üllői út 24. de. fél 11. Szabó Bertalan; VIII., Rákóczi út 57/a de. 10. (szlovák,
kétnyelvű, családi) Gulácsiné Fabulya Hilda; VIII., Karácsony S. u. 31–33. de. 9. (úrv.)
Szabó Bertalan; VIII., Bláthy Ottó u. 10. (Betánia Szeretetszolgálat) de. 9. Benkóczy
Péter; IX., Haller u. 19–21. I. emelet de. 11. (úrv.) Koczor Tamás; Kőbánya, X., Kápolna
u. 14. de. fél 11. Benkóczy Péter; Kelenföld, XI., Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) dr. Blázy Árpád;
de. 11. (úrv.) dr. Blázy Árpád; du. 6. (vespera) dr. Joób Máté; XI., Németvölgyi út 138.
de. 9. dr. Joób Máté; Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor 24. de. 9. (úrv.) D. Szebik Imre;
Budahegyvidék, XII., Kék Golyó u. 17. de. 10. (úrv.) Bencéné Szabó Márta; XIII., Kassák
Lajos u. 22. de. 10. Kendeh György; XIII., Frangepán u. 41. de. fél 9. Kendeh György;
Zugló, XIV., Lőcsei út 32. de. 11. (úrv.) Tamásy Tamás; XIV. Gyarmat u. 14. de. fél 10.
(úrv.) Tamásy Tamás; Pestújhely, XV., Templom tér de. 10. (úrv.) Szabó B. András;
Rákospalota, XV., Juhos u. 28. (kistemplom) de. 10. Bátovszky Gábor; Rákosszentmihály,
XVI., Hősök tere 10–11. de. 10. Fekete Gy. Viktor; 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. Hulej Enikő; Pestszentimre, XVIII., Rákóczi út 83. (református
templom) de. 8. Hulej Enikő; 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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b Van nak olyan pil la na tok, me lye -
ket so sem sza bad el fe lej te ni.
Ilyen Bu da pest ost ro ma is,
amely a második vi lág há bo rú
egyik leg vé re sebb csa tá ja, ház -
tól há zig tar tó öl dök lés volt.
Eh hez csak a száz hu szon öt na -
pig tar tó sztá lin grá di üt kö zet
mér he tő. Ám míg a szov jet vá -
ros ból ide je ko rán ki te le pí tet -
ték a la kos ság na gyob bik ré -
szét, ad dig a mi tér sé günk ben a
har cok több mint egy mil lió ci -
vil „fe je fe lett” zaj lot tak. 

A ma gyar fő vá ros ban és a kör nyék -
be li te le pü lé se ken zaj ló küz de lem
ször nyű sé ge it jól mu tat ja Wil helm
Schön ing nek, a 66. né met pán cél grá -
ná tos ez red pa rancs no ká nak a vissza -
em lé ke zé se, aki az ost rom so rán át -
él te ket te kin tet te a há bo rú leg ször -
nyűbb „él mé nyé nek”. Pe dig ő 1939-től
kezd ve egé szen a né met fegy ver le té -
te lig vé gig har col ta az egész vi lág há -
bo rút! Hel mut Wolff al ez re des, a
Bun des wehr ké sőb bi tá bor no ka pe -
dig nem sok kal a ha lá la előtt ezt
mond ta: „Míg élek, vad ál mo kat
okoz” Bu da pest ost ro ma.

Pe dig akár el is ke rül het tük vol na.
A nyi las ve ze tés 1944. no vem ber
ele jén, te hát már az ok tó ber 29-én
meg in dult el ső orosz tá ma dás után
meg kezd te ugyan a kor mány szer vek
ki te le pí té sét a nyu gat-ma gyar or szá -
gi úgy ne ve zett gye pű szál lá sok ra,
Szá la si Fe renc nem zet ve ze tő azon -
ban ek kor még azt mond ta: „Bu da -
pest tar tá sát csak ab ból a szem pont -
ból tar ta nám szük sé ges nek, ha er ről
a te rü let ről offen zív had mű ve le tek
fog nak ki in dul ni. Ha ezt nem akar -
ják, ak kor Bu da pest ki ürí té sét fel tét -
len vég re kell haj ta ni…” Más szó val:
nem ve tet te el azt a gon do la tot,
hogy Bu da pest – Ró má hoz ha son ló -
an – nyílt vá ros le gyen, ame lyet el -
ke rül nek a har cok. 

A nyílt vá ros sá nyil vá ní tást a ka -
to li kus és a re for má tus egy ház ve ze -
tői is szor gal maz ták. En nek ér de ké -
ben Se rédy Jusz ti ni án her ceg prí más
és Ra vasz Lász ló re for má tus püs pök
ok tó ber 30-án kö zös le ve let írt Szá -
la si nak. Két hét tel ké sőbb pe dig
Mind szenty Jó zsef veszp ré mi, bá ró
Apor Vil mos győ ri, Sh voy La jos szé -
kes fe hér vá ri püs pök és Ke le men
Krizosz tom pan non hal mi fő apát szó -
lí tot ta fel a kor mányt, hogy ne csak
Bu da pes tet, ha nem a Du nán túlt is
harc nél kül ad ja fel. A né met had ve -
ze tés azon ban más ként dön tött, és ez
meg pe csé tel te a fő vá ros sor sát. 

A Du na vo na lát nem csak azért
akar ták tar ta ni, mert amíg ott le kö -
tik a Vö rös Had se reg erő it, ad dig a
Wer macht ki tud vo nul ni a Bal kán -
ról, ha nem azért is, mert szük sé gük
volt a za lai kő olaj ra. Bu da pes tet rá -
adá sul Bécs, a mö göt tes Du nán túlt
pe dig a bi ro da lom ha tá rán ki épí tett
al pe si erőd kül ső vé del mi vo na lá nak
tar tot ták. Heinz Gu de ri an ve zér ez -
re des, a né met szá raz föl di had erő fő -
nö ke ezért 1944. szep tem ber 22-én el -
ren del te, hogy az Észa ki-kö zép hegy -
ség dé li lan ká in épít sék ki a Ka ro la-
vo na lat, a Drá va, a Ba la ton és a Ve -
len cei-tó kö zött pe dig a Mar git-vo -
na lat. E két véd mű rend szert a pes ti
ol da lon, a fő vá ros ha tá ra előtt ki épí -
tett At ti la-vo nal kö töt te össze. Hit -
ler úgy gon dol ta, hogy a Wer macht
er re az egy sé ges véd mű rend szer re tá -
masz kod va 1945 ta va szán si ke res el -
len tá ma dást tud vég re haj ta ni, ezért
1944. no vem ber 23-án, vagy is há rom

hét tel az után, hogy a Vö rös Had se -
reg ha zánk fő vá ro sát Ve csés irá nyá -
ból meg tá mad ta, erőd dé nyil vá ní tot -
ta Bu da pes tet. 

Hit ler úgy ter vez te, hogy az 1945
ta va szá ra ter ve zett né met el len lö kés
meg vál toz tat ja a há bo rú me ne tét. Ed -
mund Ve e sen mayer né met nagy kö -
vet ezt mond ta: „Nem tö rő dünk ve -
le, ha Bu da pest tíz szer is el pusz tul, ha
ez zel Bé cset vé de ni tud juk.” A koc -
ka te hát el volt vet ve: Szá la si de cem -
ber 10-én Fri ess ner ve zér ez re des -
nek ki je len tet te, „a nagy eu ró pai
gon do lat je gyé ben” kész Bu da pest
nyílt vá ros sá  nyil vá ní tá sá tól el áll ni, és
erőd ként va ló fel hasz ná lá sát töb bé
nem el len zi. 

Pe dig Sztá lin ele in te nem gon dolt
ost rom ra. A ki ug rá si kí sér let ku dar -
cá ig sem mi eset re sem. Ok tó ber 24-
én dön tött úgy, hogy Bu da pes tet erő -
vel ve szi be. Ma li novsz kij mar sall nak
ok tó ber 28-án ad ta ki a tá ma dá si pa -
ran csot, a győ ze lem dá tu mát pe dig
úgy ha tá roz ta meg, hogy no vem ber 7-
én már dísz szem lét le hes sen tar ta ni a
ma gyar fő vá ros ban. Így vet te kez de -
tét a száz nyolc na pos ost rom, amely
a szov jet had se reg ma gyar or szá gi
össz vesz te sé gé nek fe lét okoz ta. Össze -
ha son lí tás ként: Ber lin két hét alatt el -
esett, de a leg ki tar tóbb nak ne vez he -
tő bres la ui né met hely őr ség is „csak”
nyolc van két na pig tu dott el len áll ni a
Vö rös Had se reg nek. 

Pes tet ugyan is a mély ség ben jól
meg erő sí tett, va ló já ban há rom egy -
más mö gött hú zó dó s a fő vá rost ke -
let ről tel jes fél kör ben kör be ve vő rend -
szer, az At ti la-vo nal véd te, ame lyet a
vá ros ban még to váb bi hat, egy más
mö gött fu tó és tel jes fél kört le író bel -
ső véd mű egé szí tett ki. Az At ti la-vo -
nal leg kül ső öve Al só göd nél vált el a
Du ná tól, majd Cso mád, Ve res egy ház,
Isa szeg, Mag lód, Ve csés és Gyál érin -
té sé vel Du na ha rasz ti nál ju tott ki hoz -
zá új ra. A kö zép ső vé dő öv Du na ke szi,
Mo gyo ród, Ke re pes, Pé cel, Fe ri hegy,
Pest szent im re, So rok sár tér sé gé ben
hú zó dott. A bel sőt Új pest, Kő bá nya
és Kis pest pe re mén épí tet ték ki.
Mind ezt pe dig Bu da pest te rü le tén
ki ala kí tott hat to váb bi véd vo nal, úgy -
ne ve zett re tesz ál lás egé szí tette ki.

A Vö rös Had se reg Sztá lin pa ran -
csá nak meg fe le lő en Kecs ke mét irá -
nyá ból 1944. ok tó ber 29-én len dült tá -
ma dás ba, még pe dig egy meg le he tő -
sen szé les, ki lenc ven öt ki lo mé te res
arc vo na lon. A 23. ma gyar tar ta lék had -
osz tály nem bír ta a nyo mást, a tá ma -
dó ékek az nap es tig nyolc-tíz ki lo mé -
te res mély ség ben ha tol tak be a vé de -
lem be. Az Al pár–Kis kun fél egy há za
kö zöt ti át tö rés meg ál lí tá sa ér de ké ben
hi á ba ve tet te be a hon véd ség a 2.,
más nap haj nal ban pe dig a 4. gé pe sí -
tett had tes tet, a 3. ma gyar had se reg
arc vo na la gya kor la ti lag össze om lott.

No vem ber 2-án a szov jet csa pa tok
Mo nor tér sé gé ben el ér ték az At ti la-
vo nal kül ső vé dő övét. A jól meg erő -
sí tett ma gyar és né met ál lá sok azon -
ban meg ál lí tot ták a tá ma dást. Az
At ti la-vo nal vé del mé re be ve tett erők,
így a 10. ma gyar gya log- és az 1. hu -
szár had osz tály ré szei, Bill ni tzer hon -
véd ve zér őr nagy ro ham tü zér- és Koz -
ma ez re des lég vé del mi tü zér cso -
port ja, va la mint a 8. és 22. SS-lo vas -
had osz tály ré szei, to váb bá a ma gyar
és né met ri a dó-, kar ha tal mi és őr zász -
ló al jak a 3. ma gyar had se reg töb bi,
vissza hát rá ló ala ku la ta i val együtt
meg tud ták ál lí ta ni a tá ma dó kat. 

Sztá lin ere de ti el kép ze lé se, hogy
Bu da pes tet a Kecs ke mét irá nyá ból
vég re haj tott fron tá lis tá ma dás sal
úgy mond „me net ből” fog lal ja el, ku -

dar cot val lott. Ép pen ezért no vem -
ber 4-én új pa ran csot adott. Esze rint
a ma gyar fő vá rost észak ról és dél ről
be kell ke rí te ni, majd a kat lan ba re -
kedt vé dő ket a min den irány ból
meg in dí tott nagy ere jű tá ma dás sal
kell le győz ni. Sztá lin a se re ge it az új
el kép ze lés nek meg fe le lő en át ren -
dez te, és gi gá szi had erőt, két uk rán
fron tot is had ba ve tett, ame lyet az 1.
ro mán had se reg egé szí tett ki. Ez
utób bi 7. had tes te a Pé cel és Isa szeg
kö zöt ti te rü le tet száll ta meg. 

Az At ti la-vo na lon a har cok a no -
vem ber ele ji tá ma dást kö ve tő en so -
sem szü ne tel tek, de er ről a te rü let -
ről a vé dők szí vós el len ál lá sa mi att
had mű ve le ti mély sé gű offen zí va de -
cem ber vé gé ig nem ér te Bu da pes tet.
A pes ti híd főt észa kon a szov jet 7.
gár da had se reg és a 30. lö vész had test,
va la mint a ro mán 1. had se reg, dé len
a szov jet 46. had se reg, majd an nak
du nai át ke lé se után a 18. lö vész had -
test tá mad ta. Pest nek a – Ve csés köz -
pont tal ki ala kí tott – ke le ti vé del mi
vo na lát a szov jet 7. gár da had se reg és
a 6. gár da harc ko csi-had se reg, va la -
mint a 7. ro mán had test tá mad ta. 

Ma li novsz kij mar sall no vem ber
18-án pa rancs ba ad ta, hogy Pes tet
egé szen a Du na vo na lá ig leg ké sőbb
23-áig el kell fog lal ni. Má sod szor is
csa lat koz nia kel lett. A mély ség ben ta -
golt At ti la-vo nal, va la mint a mö -
göt te fel ál lí tott to váb bi véd mű vek
ere jét mu tat ja, hogy Pes tet csak 1945.
ja nu ár 18-án tud ták a Vö rös Had se -
reg ka to nái el fog lal ni. Bu da egy hó -
nap pal ké sőbb esett el, a har cok ott
feb ru ár 13-áig el hú zód tak.

Amúgy a fő vá ro si la kos sá got meg -
le pe tés ként ér te a be ke rí tés. No vem -
ber ele je óta meg szok ta a kö ze li ágyú -
zást. Pa ra dox mó don még örült is a
front kö zel sé gé nek, mi vel az an gol -
szász stra té gi ai lé gi erő fel ha gyott a fő -
vá ros bom bá zá sá val. A la kos ság ki te -
le pí té sé ről de cem ber fo lya mán már
egy re ke ve sebb szó esett. Ele in te a nyi -
las ve ze tés ter vez te ezt, de szál lí tó ka -
pa ci tás hi á nyá ban egy re csak ha lasz -
tot ták. Vé gül el áll tak tő le, egy részt az
em be rek fél re ve ze tő meg nyug ta tá -
sá ért, más részt azért, mert a szov jet
csa pa tok elő re ha la dá sa egy re re mény -
te le neb bé tet te a vég re haj tást. 

De cem ber 24-én dél előtt, ami kor
a gyű rű már majd nem be zá rult, a bu -
da pes ti ek ka rá cso nyi be vá sár lá sa i kat
in téz ték. Az em be rek az óvó he lyek -
re csak ja nu ár ele jé től hú zód tak le,
mi kor a Vö rös Had se reg át tör te az
At ti la-vo na lat, és a har cok már Pest
la kó há zai kö zött dúl tak.

Gi gá szi erők csap tak össze a fő vá -
ros kö rül. Ha a két had vi se lő fél ere -
jét nem csak az ost rom ra, te hát a „bel -
ső gyű rű re” szű kít jük le, ha nem a há -
rom fel men té si kí sér le tet, va la mint az
an nak el há rí tá sá ra hi va tott „kül ső
gyű rű ben” ál lo má so zó se re gek lét szá -
mát is fi gye lem be vesszük, ak kor
nyu god tan mond hat juk, hogy a vi lág -
há bo rú egyik leg ször nyűbb üt kö ze -
té ben jó val több mint fél mil lió em -
ber öl dö köl te egy mást. A pon tos
szám nem is mert, az azon ban tény,
hogy a har cok ban szov jet ol da lon
nyolc va nez ren es tek el, a se be sül tek
szá ma pe dig meg ha lad ta a két száz -
negy ve nez ret. A né met–ma gyar ka -
to nai vesz te ség is el ér te a száz ez ret.
De hogy még egy szám ada tot mond -
jak: az At ti la-vo nal ban az ost rom el -
ső hó nap já ban 642 szov jet harc ko csit
és ro ham lö ve get lőtt ki a vé de lem. 

Ami kor el csen de sült a pus ka ro po -
gás, egy ki égett, el pusz tult vá ros
ma radt a ko ráb bi he lyén. 

g Je zsó Ákos

Bu da pest ost ro ma
A második vi lág há bo rú egyik leg vé re sebb csa tá ja

Ál lás hirdetés
A ba la ton szár szói Evan gé li kus Kon fe ren cia- és Misszi ói Ott hon bent -
la ká sos mun ká ra ke res egye dül ál ló sze mélyt vagy há zas párt gond no ki
és egyéb fel ada tok el lá tá sá ra.

Egye dül ál ló sze mélyt ke re sünk ker tész-kar ban tar tó gond no ki ál lás -
ra; há zas pár ese tén a fe le sé get ta ka rí tó vagy fő ző asszony-kony hai ki se -
gí tő (sza kács vég zett ség gel) vagy re cep ci ós-pénz tá ros (an gol vagy né -
met kö zép fo kú nyelv vizs gá val és pénz ügyi vég zett ség gel) mun ka kör ben
tud juk éves ál lás ban fog lal koz tat ni.

A le he tő sé get egye dül ál ló fér fi ak nak (ker tész-kar ban tar tó) és – a szol -
gá la ti la kás adott sá ga i ból adó dó an – olyan há zas pá rok nak ja va sol juk,
akik nek a gyer me ke ik idősebbek, és már nem él nek együtt szü le ik kel.
Fel té tel: gyü le ke ze ti tag ság; lel ké szi aján lás szük sé ges.

Az állás/ál lá sok már ci us tól, il let ve áp ri lis tól  tölt he tők be. Bé re zés az
in téz mény bér táb lá ja sze rint. Je lent ke zés feb ru ár 20-ig. To váb bi in for -
má ció te le fo non kér he tő a 20/824-3143-as te le fon szá mon Végh Sza bolcs
in téz mény ve ze tő től.

H I R D E T É S

Az el múlt év de re kán ka pott nyil vá -
nos sá got az a kez de mé nye zés, hogy
evan gé li kus egy há zunknak a kö vet -
ke ző tíz esz ten dő re szó ló el kép ze lé -
se it, ter ve it, te en dő it fog lal juk stra -
té gi ai terv be. Az er re vo nat ko zó el -
ső vi ta anyag nyá ron ke rült fel egy há -
zunk hon lap já ra, s az óta – a mö göt -
te ál ló mun ka cso port szán dé ka sze -
rint – vár ják hoz zá szó lá sain kat, hogy
mi nél töb bek kö zös el kép ze lé se ként
foly ta tód jék a mun ka.

Az Evan gé li kus Hit tu do má nyi
Egye tem (EHE) egy há zunk jö vő jé vel
kap cso lat ban ta lán a leg érin tet tebb
in téz mé nyünk, hi szen a szol gá lat ra
ké szü lő lel kész-, hit ta nár- és ka te ké -
tahall ga tók lesz nek majd tény le ge sen
azok, akik az el ső vo nal ban munkál -
kod nak a kö vet ke ző év ti ze dek ben
egy há zunk ban, tehát sze mé lyes sor -
su kat, pá lyá ju kat, ké sőb bi gyü le ke ze -
ti, egy há zi szol gá la tu kat is a leg mé -
lyeb ben be fo lyá sol ja a kö vet ke ző tíz
év ala ku lá sa. A teo ló gia ta ná ri ka ra
ép pen ezért kez de mé nyez te, hogy  mi
is já rul junk hoz zá eh hez a fon tos pár -
be széd hez: a ta va szi fél év ben he -
ten ként egy al ka lom mal be szél ge tő -
kur zust hir de tünk a stra té gi ai ala pok
és a ki emelt stra té gi ai te rü le tek té ma -
kö ré ben. Szer dán 17.30-tól az egye -
tem épü le té ben kez dőd nek a ki lenc -

ven per ces órák, ame lye ken a stra té -
gi ai mun ka cso port egy-egy tag ja,
va la mint egy meg hí vott kor re fe rens
vi tat ja meg a kér dé se ket a ven dég lá -
tó ok ta tó se gít sé gé vel.

Bár ezek az órák tan ren dünk be il -
lesz ked nek, te hát ok ta tó ink és hall ga -
tó ink fó ru mai lesz nek, a stra té gi á ról
szó ló pár be széd fon tos sá gá ra te kin tet -
tel fel kí nál juk egy há zunk nyil vá nos sá -
gá nak is, hogy hall ga tó ként ki-ki részt
tud jon ven ni al kal ma in kon, job ban
meg is mer ve ez zel a stra té gi ai ter ve zés
je len tő sé gét és a mun ka cso port ál tal
ki emelt te rü le tek jö vő jét.

Az el ső al ka lom feb ru ár 11-én,
szer dán 17.30-kor lesz. A meg hí vott
ven dég: Var ga Csa ba stra té gia ku ta -
tó szak em ber; té ma: A stra té gia épí -
tés és egy há zi ta pasz ta la tok; hely szín:
Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem
– 1141 Bu da pest, Ró zsa völ gyi köz 3.

To váb bi ter ve zett té má ink: evan gé -
li kus jö vő kép – pri o ri tá sok; gyü le ke ze -
ti élet; if jú sá gi mun ka; teo ló gia és
spi ri tu a li tás; ok ta tás-ne ve lés; dia kó -
nia; misszió; egy há zi gyűj te mé nyek
(könyv tár, le vél tár, mú ze um). Az al kal -
mak ról a to váb bi ak ban is hírt adunk.

g Dr. Orosz Gá bor Vik tor
adjunk tus, az EHE lel ké sze

Dr. Ko rá nyi And rás
docens

Be szél ge téssorozat
az evan gé li kus stra té gi á ról
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Hat sek Bé la mű sze rész 1895-ben ho -
zat ta be Bu da pest re az el ső au to mo -
bilt. A ko csi nagy fel tű nést kel tett, hi -
szen olyan han got adott, hogy a já -
ró ke lők at tól tar tot tak, bár me lyik
pil la nat ban fel rob ban hat. Gyors nak
tűnt, de azért nem ve het te fel a ver -
senyt a lo vas ko csik kal. Ha ma ro san
Tör ley Jó zsef pezs gő gyá ros is au to mo -
bilt vá sá rolt, és bár sze mé lye sen
Hat sek ha ma ro san fel ad ta a küz del -
met a mű sza ki ne héz sé gek kel és a dü -
hö sen ki a bá ló és do bá ló já ró ke lők kel,
meg kez dő dött az au tók di a dal út ja.

Ma egy re töb ben úgy lát ják, hogy
az au tók meg ölik a vá ro so kat. Év ez -
re de ken át a gya lo go sok nak épí tet -
ték a te le pü lé se ket, a 20. szá zad ban
vi szont a vi lá gon sok fe lé az au tók
vet ték át az ural mat. Utó lag mond -
hat juk, hogy elő de ink oko sab bak
le het tek vol na. Még az au tók iránt
rend kí vül kri ti kus ame ri kai-ka na dai
író és ur ba nis ta, a há rom éve el -
hunyt Ja ne Ja cobs is úgy gon dol ta,
hogy az au tó nem min de nes tül az
ör dög mű ve, min den rossz vég ső
for rá sa. Ha a mo to ros jár mű ve ket a
19–20. szá zad for du ló ján ar ra hasz -
nál ták vol na, ami re va lók – hogy a
ló trá gya bű zé től ful dok ló vá ro sok -
ban ha té ko nyab bá te gyék az áru szál -
lí tást –, ak kor min den más képp
ala kul ha tott vol na. 

Ám ma már a te her au tók, a be teg -
szál lí tók, a moz gás sé rül tek au tói is
du gók ban vesz te gel nek, pe dig az
utak fe lü le te egy re nö vek szik. Az
au tó for ga lom elő ször ap ró kat ha -
rap a vá ros ba, az tán egy re több he -
lyet kö ve tel ma gá nak. Jön nek az út -
szé le sí té sek, a fe lül já rók, az eme le tes
fe lül já rók, és per sze ren ge teg hely kell
a par ko ló au tók nak. Az tán egy szer
csak azt vesszük ész re, hogy a mi vá -
ro sunk is ugyan olyan lak ha tat lan ná
és jel leg te len né vált, mint a töb bi au -
tós vá ros. Ön ma gá ban a fo lya mat
egyet len lé pé se sem vég ze tes. Az
egész fo lya mat az. Min den lé pés a vá -
ros tönk re me ne te lét gyor sít ja.

Az Eu ró pai Ke resz tény Kör nye zet -
vé del mi Há ló zat mo bi li tás és szál lí -
tás mun ka cso port ja há rom hó nap -
pal ez előtt meg fo gal maz ta, hogy
mit ajánl az egy há zak nak a mo to ri -
zált köz le ke dés ből és szál lí tás ból
ere dő pusz tí tá sok eny hí té sé re. A
do ku men tum nem szo rít ko zik a vá -
ro si au tó köz le ke dés té má já ra, ada -
tok kal pró bál ja meg vi lá gí ta ni a köz -
le ke dés és a szál lí tás na gyobb össze -
füg gé se it. Bal ese tek, lég szennye zés,
tönk re me nő te le pü lé sek, egy re nö -

vek vő szá mú köz úti bal eset, glo bá -
lis ég haj lat vál to zás – mind-mind a
mo to ri zá ció kö vet kez mé nyei kö zé
tar toz nak. 

A mun ka cso port prob lé ma fel ve -
té se i ben és aján lá sa i ban ne kem az
tet szik, hogy ke resz tény mon da ni va -
ló juk meg fo gal ma zá sa köz ben egy
pil la nat ra sem sza kad nak el a föl di té -
nyek vi lá gá tól. Is me rik jól az olaj csúcs

je len sé gét, szá mol nak az zal, hogy a
kö vet ke ző év ti ze dek ben min den -
kép pen rá kény sze rü lünk ar ra, hogy
kő olaj füg gő gaz da sá ga in kat át ala -
kít suk. Ma a ki ter melt olaj hat van
szá za lé ka a köz le ke dést és a szál lí tást
szol gál ja, mi köz ben a kő olaj a szá mí -
tó gép gyár tás tól a gyógy szer ipa rig
ma még na gyon sok te rü le ten nél kü -
löz he tet len nek lát szik. Né hány év ti -
zed alatt el pa za rol juk az év mil li ók
alatt kép ző dött ér té kes nyers anya got,
tönk re tesszük a föl det, és fo gal munk
sincs, hogy mi lesz ve lünk az olaj kor -
szak után.

Mar tyn Gross, az Eu ró pai Ke resz -
tény Kör nye zet vé del mi Há ló zat brit
tag ja így ír a nyu ga ti vi lág au tó füg gő -
sé gé ről: „Au tó füg gő köz le ke dé si szo -
ká sa ink rab szol gái va gyunk. Csap dá -
ba es tünk, és utol só le he le tün kig
azt fog juk hang sú lyoz ni, hogy jo gunk
van pa zar ló au tó ink hoz. Úgy tű nik,
hogy ér té ke in ket nem hi tünk, ha nem
au tó ink ala kít ják. Mi köz ben vé de ke -
zünk, nem akar juk ész re ven ni, hogy
mi cso da ká ro kat oko zunk ma gunk -
nak és a boly gónk nak…

Val lá sos nyel ven a fö lös le ges au tó -

zást bűn nek kell ne vez nünk, mert el -
vá laszt min ket egy más tól, a föld től és
Is ten től. Ar ra kény sze rü lünk, hogy
ver se nyez zünk – az üzem anya gért, az
uta kért, a par ko ló he lye kért, a se -
bes sé gért. A ke resz tény ség üze ne te,
hogy az éle ten má sok kal osz to zunk,
fi gyel nünk kell azok ra, akik gyen géb -
bek vagy sé rü lé ke nyeb bek. Az au tó
ural ta kul tú ra az el len ke ző irány ba ta -
szít min ket, ami nek vég ső kö vet -
kez mé nye ha lál és pusz tu lás. Egy há -
za ink sem men te sek et től a bűn től.
Min den év ben több ezer ki lo mé tert
au tó zunk is ten tisz te le tek re, gyü le ke -
ze ti al kal mak ra, zsi na tok ra, pe dig a
né met nyelv még min dig őr zi a
Kirch gang szót, ami nem temp lom -
ba au tó zást, ha nem temp lom ba gya -

log lást je lent. Nem könnyű sza kí ta -
ni a meg szo kás sal, de van nak olyan
lé pé sek, ame lye ket meg te he tünk
azért, hogy az au tót min den nap ja ink -
ban ne ké zen fek vő vá lasz tás nak, ha -
nem utol só ként szó ba jö vő esz köz nek
te kint sük.”

A do ku men tum nak a gon dol ko dá -
sunk meg vál toz ta tá sá ról szó ló fe je -
ze te így fe je ző dik be: „Sür gős vál to -
zás ra van szük ség, a tár sa da lom, a cé -
gek és ter mé sze te sen az egy ház ra di -
ká lis át ala kí tá sá ra… Vá lasz ta nunk
kell. Mi a cé lunk: ön pusz tí tás vagy
igaz sá gos vi lág?”

Hogy mit szól na Hat sek Bé la a
mai fő vá ros hoz? Be val lom, nem tu -
dom. Ta lán elé ge det ten néz né a mo -
dern au tó kat, ta lán el gon dol koz na,
hogy mi lyen fo lya ma tot in dí tott el.
Hat sek re csak azért volt szük sé -
gem, hogy han gos ro baj jal in dul jon
a cikk. Az vi szont na gyon fon tos kér -
dés, hogy mi től fog meg vál toz ni a
mai tart ha tat lan hely zet. Mi vel pró -
bál koz nak po li ti ku sok, el szánt ci vi -
lek és az egy há zak? Leg kö ze lebb in -
nen foly ta tom.

g Ga dó György Pál

Ha ezt Hat sek lát ná!
ÜZ ENET AZ AR AR ÁTRÓL

Rovatgazda: Kézdy Edit

Fel vé tel az Evan gé li kus Hit tu do má nyi
Egye tem re a 2009/2010-es tan év re

Az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye te men lel ké szek, ka te ké ták/lel ké szi
mun ka tár sak és kán to rok kép zé se fo lyik. 

A kép zés le he tő sé gei a kö vet ke zők: 
A) Nap pa li ta go za ton teo ló gus-lel kész osz tat lan mes ter sza kon (MA)

a lel ké szi szol gá lat ra fel ké szí tő teo ló gi ai ta nul má nyok. A ta nul má nyi idő
hat év. A kép zés he lye Bu da pest.

B) Nap pa li ta go za ton ba che lor (BA) szin tű ka te ké ta-lel ki pász to ri mun -
ka társ alap szak. A ta nul má nyi idő há rom év. A kép zés he lye Bu da pest.

C) Nap pa li ta go za ton ba che lor (BA) szin tű ka te ké ta-lel ki pász to ri mun -
ka társ alap szak. A ta nul má nyi idő há rom év. A kép zés he lye az EHE Nyír -
egy há zi Fő is ko lá ra ki he lye zett ta go za ta. 

D) Nap pa li ta go za ton ba che lor (BA) szin tű kán tor alap szak. A ta nul -
má nyi idő há rom év. A kép zés he lye Bu da pest.

E) Le ve le ző ta go za ton ba che lor (BA) szin tű ka te ké ta-lel ki pász to ri mun -
ka társ alap szak. A ta nul má nyi idő há rom év. A kép zés he lye Bu da pest.

Az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem fel vé te li rend je a kö vet ke ző:
A fel vé te li (érett sé gi) pont szá mot (leg fel jebb 200 pont) a ma gyar nyelv

és iro da lom, va la mint a hit tan tan tárgy ból tett érett sé gi ered mé nye ha -
tá roz za meg. (A nyír egy há zi ki he lye zett ta go za ton a hit tan é rett sé gi tör -
té ne lem-, a kán tor alap sza kon ének-ze ne – ze ne mű vé sze ti szak kö zép -
is ko lá ból ér ke zők ese tén bár mely más köz is me re ti tárgy ból tett –
érett sé gi vel ki vált ha tó.)

Hit tan tan tárgy ból érett sé gi vizs gát azok ban a kö zép is ko lák ban le het
ten ni, ame lyek he lyi tan ter vé ben a hit tan tan tárgy sze re pel. Aki nek vi -
lá gi kö zép is ko lá ban nincs mód ja hit tan é rett sé git ten ni, ven dég ta nu lói jog -
vi szonyt lé te sít het olyan egy há zi is ko lá val, amely ben a hit tan érett sé gi tárgy.
A ven dég ta nu lói jog vi szony nem jár óra lá to ga tá si kö te le zett ség gel,
azon ban a négy év anya gá ból az érett sé gi vizs gát meg elő ző en osz tá lyo -
zó vizs gát kell ten ni. Aki nek ed dig nem állt mód já ban hit tan tan tárgy ból
érett sé gi vizs gát ten ni, fel vé te li vizs gát tesz az Evan gé li kus Hit tu do má -
nyi Egye te men a kö zép is ko lai evan gé li kus hit tantan terv anya gá ból.

Az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem a fel vé telt al kal mas sá gi vizs -
gá hoz kö ti. En nek főbb szem pont jai a kö vet ke zők: 1. be széd tech ni ka; 2.
ének, ze nei hal lás; 3. kom mu ni ká ci ós kész ség; 4. pszi cho ló gi ai al kal mas -
ság; 5. ér dek lő dés a ke resz tény egy ház éle te iránt; 6. mo ti vá ció; 7. el kö -
te le zett ség a ke resz tény élet foly ta tá sa mel lett. 

Kán tor alap szak ese té ben az al kal mas sá gi vizs ga a ze nei kész sé gek és
is me re tek fel mé ré sé vel egé szül ki. En nek szem pont jai az EHE hon lap -
ján (http://te ol.lu the ran.hu) ol vas ha tók.

Az ér dek lő dők szá má ra az egye tem a ta va szi sze mesz ter ben elő ze -
tes egyez te tés után kon zul tá ci ós le he tő sé get biz to sít. Ér dek lőd ni a ger -
gely.fin ta@lu the ran.hu e-mail cí men vagy a 20/824-4900-s te le fon szá -
mon le het.

A nyír egy há zi ki he lye zett kép zés al kal mas sá gi vizs gá já ról dr. Cser há -
ti Már tá tól (tel.: 20/824-2432) kér he tő in for má ció.

A ta nul má nyi pon tok (leg fel jebb 200 pont) ki szá mí tá sa a ma gyar nyelv
és iro da lom, tör té ne lem, ma te ma ti ka, ide gen nyelv és vá lasz tott tárgy
utol só két (ta nult) év vé gi ér dem je gye, va la mint az érett sé gi át la ga alap -
ján tör té nik. Több let pont ként össze sen leg fel jebb 80 pont ad ha tó: az emelt
szin tű érett sé gi vizs ga (30-ot meg ha la dó tel je sít mény ese tén) fel vé te -
li tan tár gyan ként 40 pon tot ér. A nyelv tu dá sért leg fel jebb 50 több let pont
ad ha tó. A kö zép fo kú C tí pu sú, ál la mi lag el is mert nyelv vizs ga 35, a fel -
ső fo kú C tí pu sú nyelv vizs ga 50 pon tot ér.

Az EHE rek to ri hi va ta lá ban be sze rez he tő sa ját je lent ke zé si lap hoz a
kö vet ke ző ok má nyo kat kell mel lé kel ni: 1. szü le té si anya köny vi ki vo nat;
2. érett sé gi bi zo nyít vány; 3. fel ső fo kú is ko lai vég zett sé get iga zo ló bi zo -
nyít vány (ha van); 4. ke resz te lé si bi zo nyít vány; 5. leg alább két év vel ko -
ráb bi kon fir má ci ót iga zo ló bi zo nyít vány; 6. kéz zel írott rész le tes ön élet -
rajz, mely fel tár ja a je lent ke ző csa lá di és szo ci á lis kö rül mé nye it, kap cso -
la tát gyü le ke ze té vel, va la mint a je lent ke zés in dí té ka it; 7. az el múlt két
év ben vég zett egy há zi szol gá la ta i ról (az il le tő gyü le ke zet lel ké sze ál tal)
ki ál lí tott bi zo nyít vány; 8. az eset le ges ál la mi (vagy az zal egyen ér té kű)
nyelv vizs gát iga zo ló bi zo nyít vány; 9. a je lent ke ző ne vé re meg cím zett és
fel bé lyeg zett bo rí ték.

Az ok má nyo kat ere de ti ben kell be kül de ni, de in do kolt eset ben hi te -
les má so lat ban is le het mel lé kel ni. A má so lat „egy há zi hasz ná lat ra” meg -
je lö lés sel az egy ház köz sé gi lel kész ál tal is hi te le sít he tő.

A fel vé tel hez szük sé ges an nak a lel kész nek az aján lá sa a je lent ke ző al -
kal mas sá gá ról, aki az il le tő nek az utób bi idő ben lel ki pász to ra volt. Az
aján lást a lel kész a kér vénnyel egy ide jű leg küld je meg kü lön le vél ben köz -
vet le nül az EHE rek to rá nak cí mez ve. 

A fen ti ek sze rin ti mel lék le tek kel el lá tott, ki töl tött je lent ke zé si lap nak,
va la mint a pi ros pos ta utal vá nyon fel adott 4000 fo rint fel vé te li el já rá si
díj nak 2009. feb ru ár 15-ig kell az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem Rek -
to ri Hi va ta lá ba be ér kez nie (1141 Bu da pest, Ró zsa völ gyi köz 3.; tel.: 1/469-
1051, 1/383-4537).

Az al kal mas sá gi és az eset le ges hit tan tan tár gyi fel vé te li vizs gá ra 2009.
jú li us 6–7-én ke rül sor. 

A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház hit tan tan ter ve meg ta lál ha tó az
Evan gé li kus Köz löny 2004. jú li us 30-ai szá má ban, mely hoz zá fér he tő a
lel ké szi hi va ta lok ban, és le tölt he tő a www.lu the ran.hu/z/por tal/hit tan web -
ol da lon. A gim ná zi u mi hit tan tan köny vek be sze rez he tők a Lu ther Ki adó
köny ves bolt já ban (1085 Bu da pest, Ül lői út 24.; tel.: 1/317-5478, 1/486-1228).

Dr. Csep re gi Zol tán rek tor s. k.

H I R D E T É S

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 feb ruár 10-én, 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/.

HIRDETÉS

Szeretettel meghívjuk a Luther Kiadó és a Védegylet
kiadásában megjelent,
Alternatív globalizáció a népekért és a Földért
című könyv bemutatójára.

Vendégeink:
Rogate R. Mshana, az Egyházak Világtanácsa Igazságosság, Béke és
Teremtés munkacsoportjának programigazgatója
Gáncs Péter evangélikus püspök
Fülöp Sándor, a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa
Gömböcz Elvira, a könyv fordítója és szerkesztője

2009. február 17., kedd, 17 óra
Pilinszky János irodalmi kávéház (Budapest V. ker., Váci u. 33.)

Megtisztelő jelenlétére feltétlenül számítunk!

SZÜ LE TÉS

Öröm mel tá jé koz tat juk egy há -
zunk né pét, hogy ja nu ár 21-én
meg szü le tett Bu day Zsolt bé -
nyei lel kész nek és fe le sé gé nek, dr.
Bagdy Ju dit nak az el ső gyer me -
ke, Zsom bor Ná tán.

HA LÁ LO ZÁS
Is ten aka ra tá ban meg nyu god va és a fel tá ma dás vi gasz ta ló re mény sé gé ben
tu dat juk mind azok kal, akik is mer ték és sze ret ték, hogy Ha tos Irén di a ko -
nissza test vér éle té nek nyolc van ket te dik évé ben, ja nu ár 25-én rö vid szen -
ve dés után ha za tért Urá hoz, akit hű sé ge sen szol gált ezen a föl dön. Sze ret -
tünk től feb ru ár 5-én ve szünk bú csút az anya ház ban a 10 óra kor tar tan dó
gyász is ten tisz te le ten, majd ham va it feb ru ár 6-án, pén te ken 11 óra kor he -
lyez zük el nyug vó he lyé re a Bu da pest-De ák té ri evan gé li kus temp lom ban.
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Va sár nap
Az Úr Jó zseffel volt, és ered mé nyes sé tet te az Úr, ami hez hoz zá fo gott. 1Móz
39,23 (Ap Csel 14,3; Mt 20,1–16; 1Kor 9,24–27; Zsolt 18,1–20) Köz mon dás ná -
lunk: „Min den ki a sa ját sze ren csé jé nek a ko vá csa.” Ezért hajt ja ma gát sok em -
ber éjt nap pal lá té ve, és ve szí ti el gyak ran az egész sé gén túl még a jó em be -
ri kap cso la ta it is. Hi he tet len nagy te her lesz ez a ha mis ön bi za lom a szá má -
ra, ami kor előbb-utóbb meg ta pasz tal ja, hogy mind nyá jan öreg szünk, és füg -
günk be teg ség től, há bo rúk tól, gaz da sá gi vál sá gok tól. Igénk öröm üze ne te, hogy
éle tün ket Is ten akar ja irá nyí ta ni. Egy sze rű en nem va gyunk ki szol gál tat va a
sors nak vagy a kül ső kö rül mé nyek nek. Kér het jük Te rem tőnk ál dá sát, és ta -
pasz tal hat juk a se gít sé gét éle tünk ben! Ezért ad junk há lát most is!

Hét fő
Ural ko dik az Úr, a mi Is te nünk, a Min den ha tó! Örül jünk és uj jong junk, és
di cső ít sük őt. Jel 19,6–7 (Zsolt 150,2; Lk 19,1–10; Lk 9,10–17) Ami kor reg gel
vé gig gon dol juk a ránk vá ró fel ada to kat, vagy meg hall gat juk a rá dió kel le met -
len hí re it, el megy a ked vünk a kez dő dő nap tól. Igénk azon ban na pi gond -
ja ink fö lé akar emel ni, ami kor te kin te tün ket Is ten  felé for dít ja. Ve gyük ész -
re, és tu da to sul jon ben nünk, hogy „Is ten nap ja” ma is süt – no ha most eset -
leg fel hők ta kar ják el. Ezért bíz ha tunk Urunk se gít sé gé ben, és épít he tünk ha -
tal má ra, ahogy azt ed di gi éle tünk ben szám ta lan ap ró és nagy do log ban már
meg ta pasz tal tuk. Ezért öröm mel di cső ít sük őt!

Kedd
Az apák ta nít ják fi a ik nak, hogy te hű sé ges vagy. Ézs 38,19b (Ef 6,4; Zsid 12,12–
17; Lk 9,18–27) Nem könnyű er ről gye re ke ink kel be szél get ni, mert a sa ját éle -
tünk pél dá ja nem min dig von zó. Ha csak a bib li ai ese mé nye ket vagy a tá -
vo li tör té nel met em le get jük, az ide gen nek tű nik a fi a ta lok nak. Ha el tud juk
és el mer jük mon da ni ne kik, hogy Is ten hű sé ge ho gyan hor do zott ben nün -
ket, és vál toz ta tott meg min ket is, ak kor vá lik szá muk ra kö ze li vé és élet sze -
rű vé. De ez zel tar to zunk ne kik!

Szer da
Haj lé kod az örök Is ten. 5Móz 33,27 (Lk 1,50; Mt 10,40–42; Lk 9,28–36) A „haj -
lé kod” szót én itt „me ne dé ked” szó val for dí ta nám, mert Is ten nél nem csak ott -
ho nunk van, ahol meg pi hen he tünk, ha nem vé del met és me ne dé ket is ta lá lunk
nála. Ki ne ta pasz tal ta vol na már meg kö zü lünk, hogy szo rult hely ze tünk ben,
egy ma gunk ban el só haj tott ké rő fo hász után kap tuk, vá rat la nul kap tuk a men -
tő öt le tet és meg ol dást, vagy ér ke zett a kül ső se gít ség? De a leg kü lö nö sebb az
volt, hogy az imád sá gunk után bel ső bé kes sé günk és nyu gal munk tá madt!

Csü tör tök
Az úr ezt mond ta a szol gá já nak: Menj el az utak ra és a ke rí té sek hez, és kény -
sze ríts be jön ni min den kit, hogy meg tel jék a há zam. Lk 14,23 (Jer 31,8; 1Kor
3,/1–3/4–8; Lk 9,37–45) A jó ige hir de tés re szí ve sen men nek hí ve ink. Mai igénk
sze rint azon ban szük ség van „hí vo ga tók ra” is, hogy mi nél töb ben le gye nek
azon a he lyen, ahol sze re tet ből sok he lyet ké szí tett a mi mennyei Gaz dánk.
Urunk mai kül dő mon da tá ban a „kény sze rít se tek” szót ta lán ért sük ma gunk -
ra, mert ké nye lem sze re te tünk ből sok szor meg fe led ke zünk a hí vo ga tás fel -
ada tá ról. Biz tas suk ma gun kat, hogy mi nél töb be ket hí vo gas sunk!

Pén tek
Ha azt mond juk, hogy nin csen bű nünk, ön ma gun kat csal juk meg, és nincs
meg ben nünk az igaz ság. 1Jn 1,8 (Jer 2,35; Jn 2,13–22; Lk 9,46–50) Nem csak
a ke resz tény élet rák fe né je az a gon do lat, ha azt mond juk, hogy bűn te le nek,
tö ké le te sek va gyunk. Ha így gon dol ko dunk ke resz tény ként, ak kor szá munk -
ra fe les le ges Jé zus vált ság ha lá la. A nem ke resz té nyek pe dig el fe led kez nek ak -
kor ar ról, hogy mit le het ne vagy kel le ne job ban ten ni ük. Ön elé gül tté vál nak.
Aki pe dig nem küzd a sa ját vagy kör nye ze te hi bái-bű nei el len, az tönk re te -
szi a sa ját és a kör nye ze te éle tét.

Szom bat
Pál ír ja: Nem mint ha már el ér tem vol na mind ezt, vagy már cél nál vol nék, de
igyek szem, hogy meg is ra gad jam, mert en gem is meg ra ga dott a Krisz tus Jé zus.
Fil 3,12 (Zak 8,13; 1Kor 1,26–31; Lk 9,51–56) Pál apos tol és más nagy ke resz tény
em be rek éle té re föl né zünk. Cso dál juk hi tü ket, bá tor sá gu kat, egész éle tü ket. De
ne elé ged jünk meg az ilyen meg ál la pí tá sok kal: „Ők kü lön bek, át la gon fe lü li hi -
tet kap tak”, és így to vább! Ke res sük meg a kü lön le ges sé gük for rá sát! Pál hi té -
vel kap cso lat ban nem egy ál la pot ról ír, ha nem egy éré si fo lya mat ról, amely nek
ele jén az áll, hogy Krisz tus meg ra gad ta. Volt sze mé lyes ta lál ko zá sa. Utá na tu -
da to san ke res te Jé zust, és kö vet te út mu ta tá sát. Eu ró pá ba is azért hoz ta át az
evan gé li u mot, mert Jé zus uta sí tá sát kap ta ál má ban. Fo lya ma to san mel let te dön -
tött, ezért erő sö dött meg a hi te. – Ha mi egy szer Jé zus mel lett dön töt tünk, ke -
res sük to vább ra is a ve le va ló ta lál ko zás min den le he tő sé gét, ki hasz nál va az al -
kal mas időt! Így lesz ne künk is fény lő hi tünk és cso dás is ten ta pasz ta la tunk!

g Miss u ra Ti bor

Új nap – új kegyelem

VASÁRNAP

22.20 / Du na Tv
A ki len ce dik nap
(né met–lu xem bur gi film drá -
ma, 2004) (98')
And ré atyát, a lu xem bur gi
pa pot a ná ci meg szál lók Da -
cha u ba hur col ják, majd ki -
lenc nap ra ki en ge dik az zal a
„fel adat tal”, hogy a ka to li kus
egy ház ve ze tő it a ná cik ol da -
lá ra ál lít sa. Cse ré be sza bad -
sá got, csa lád ja és fo goly tár sai
meg me ne kü lé sét ígé rik. Min -
den nap je lent kez nie kell a fi -
a tal, ka riz ma ti kus Ges ta po-
fő nök nél, Geb hardt nál, aki -
nek hi deg pre ci zi tás sal meg -
fo gal ma zott ér vei el bi zony ta -
la nít ják. Ki lenc hosszú na pon
át fo lyik a szel le mi pár baj. Az
ab bé nak az utol só na pon
dön te nie kell, hogy me lyik
ol da lon áll…

HÉTFŐ

11.00 / Du na II. Au to nó mia
Ma gyar tör té nel mi arc kép -
csar nok (ma gyar is me ret ter -
jesz tő film so ro zat, 1998) (17')
III. Bé la
12.00 / PAX
A De ák té ri evan gé li kus
múze um (ri port film) (15')
13.30 / Kos suth rá dió
Erős vár a mi Is te nünk!
Az evan gé li kus egy ház
félórá ja
21.31 / Bar tók rá dió
Hang Já ték Tér. Hon de rű
Spi ró György hang já té ka
23.15 / m2
A bú csú (fran cia film drá ma,
2003) (95') 1. rész
23.20 / Du na Tv
Ha za té rés – Egy sza bad ság -
har cos tör té ne te
(ma gyar–ame ri kai do ku men -
tum film, 2006) (88')

KEDD

12.00 / PAX
Itt az Is ten köz tünk
(ri port film)
Evan gé li ku sok Ja pán ban
13.04 / Kos suth rá dió
Rá dió szín ház
Má rai Sán dor:
Nap ló 1984–1989.
Fel ol vas sa: Dar vas Iván.
13.25 / Bar tók rá dió
XXII. deb re ce ni Bar tók Bé la
nem zet kö zi kó rus ver seny
2008
XV/3. rész
15.10 / PAX
Job bítsd a nem zet öt!
Szo ko lay Sán dor mű ve
23.20 / Du na Tv
Li li om fi
(ma gyar já ték film, 2003) (70')
00.45 / TV2
Egér út
(ma gyar já ték film, 2001) (93')

SZERDA

13.24 / Kos suth rá dió
Weö res Sán dor mond ja el
ver se it
13.30 / Kos suth rá dió
„Te ben ned bíz tunk ele i től
fogva…”
A re for má tus egy ház fél órá ja
14.45 / Du na Tv
Az egy há zi mű vé szet kin csei
– Ba ran go lá sok Tos ca ná ban
(olasz is me ret ter jesz tő film so -
ro zat, 2003) (30')
16.34 / M. Ka to li kus Rá dió
Test vér egy há za ink éle té ből
Je len té sek a pro tes táns
világból
17.55 / HBO
A skót ke rék pá ros
(né met–an gol film drá ma,
2006) (96')
20.10 / m1
Fo nog ram – Ma gyar Ze nei Díj
2008 (díj át adó gá la) (110')

VASÁRNAPTÓL VASÁRNAPIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból február 8-ától február 15-éig

CSÜTÖRTÖK

12.05 / TV2
Jer ry Ma gui re – A nagy
hátra arc (ame ri kai víg já ték,
1996) (132')
14.05 / Kos suth rá dió
Arc vo ná sok
Fe hér Edit, a ba las sa gyar ma ti
Re mény su gár Ott hon
igaz ga tó ja
14.35 / Kos suth rá dió
Tér-idő
Tű nő dés a csil la gok alatt  –
Nép sze rű csil la gá sza ti
té ve dé sek
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')
Ha vas Bol dog asszony fe ren -
ces plé bá nia temp lom, Sze ged
23.00 / m1
Érin tet tek II. – Pat rik (ma -
gyar do ku men tum film, 2005)

PÉNTEK

11.05 / PAX
Lé lek és épí té szet
(port ré film)
Csá goly Fe renc;
Ben czúr Lász ló
13.37 / Bar tók rá dió
IV. vá ci nem zet kö zi gre go ri -
án fesz ti vál 2008
A bé csi Scho la Re su pi na
éne kel
17.34 / M. Ka to li kus Rá dió
Pe reg már a film
(han gos film ma ga zin)
Össze fog la ló a 40. ma gyar
film szem lé ről
22.40 / m1
Be ug ró (szi tu á ci ós já ték)
23.40 / m1
A ba jusz (fran cia film drá ma,
2005) (83')
24.00 / Bar tók rá dió
El múlt Zsám bék Jazz Ope nek
leg ja va
Hol land–ma gyar est

SZOMBAT

11.07 / Bar tók rá dió
Ke le. Fe ke te Ist ván re gé nyét
rá di ó ra al kal maz ta: Pa lo tás
Ág nes.
12.01 / Du na Tv
Is ten ke zé ben (26')
16.40 / Du na Tv
Fe ren ce sek Er dély ben
(ma gyar is me ret ter jesz tő
film so ro zat, 2007) (29')
18.04 / Kos suth rá dió
Rend szer vál toz ta tók – húsz
év után. Elek Ist ván be szél ge -
tő tár sa Le zsák Sán dor, az
Ország gyű lés al el nö ke, az
MDF egyik ala pí tó ja.
18.40 / PAX
Ki is volt Lu ther Már ton?
(ri port film) (12')
23.06 / Hír Tv
Af ri ka kö zel van –
Lil la nap ló já ból
(szí nes, fe ke te-fe hér ma gyar
do ku men tum film, 2008) (44')

VASÁRNAP

10.20 / m1
Evan gé li kus ma ga zin
10.45 / m1
Bap tis ta if jú sá gi mű sor
12.05 / Du na Tv
Élő egy ház
(val lá si hír adó) (26')
15.05 / Bar tók rá dió
Ju bi la te Deo
Év szá za dok egy há zi
mu zsi ká ja
15.34 / M. Ka to li kus Rá dió
Gre go ri án éne kek
17.10 / m2
Sza bó Mag da: Da na i da
(fe ke te-fe hér ma gyar
já ték film, 1970) (86')
18.04 / Kos suth rá dió
Es ti sé ta. Ri por tok, be szél -
geté sek a kul tú ra ös vé nye in
21.15 / Bar tók rá dió
Az em be ri hang di csé re te
Monteverdi: Vespro della
Beata Vergine (oratórium)
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APRÓHIRDETÉS

30 éves evan gé li kus fi a tal em ber ke -
re si tár sát ko moly kap cso lat, il let ve
há zas ság cél já ból. 70/601-7655.

Evangélikus élet. Éled. Éled?

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 ha von ta ta lál ko zó Ke len föl di Kö zép kör kö vet ke ző al kal ma feb ru ár 13-
án, pén te ken es te 8 óra kor lesz (Bu da pest XI. ke rü let, Bocs kai út 10.). Az
együtt lét té má ja: Be szél ges sünk az al ko ho liz mus ról!

HIRDETÉS

Meg em lé ke zés
Szé kács Jó zsef ről

A Pes ti Evan gé li kus Egy ház De ák Té ri Gyü le ke zete és a Dé li Egy ház ke -
rü let kö zö sen em lé ke zik meg ar ról, hogy két száz éve szü le tett dr. Szé -
kács Jó zsef, a Pes ti Evan gé li kus Egy ház 1837-ben szer ve zett ma gyar lel -
ké szi ál lá sá nak el ső lel ké sze, 1860-tól a Bá nyai Evan gé li kus Egy ház ke -
rü let püs pö ke. 

Az ün ne pi is ten tisz te let – me lyen Szé kács-ének-, ige hir de tés- és ima -
rész le tek is el hang za nak – feb ru ár 8-án dél előtt 11 óra kor lesz a De ák té -
ri temp lom ban, ige hir de tés sel szol gál Gáncs Pé ter, a Dé li Egy ház ke rü -
let püs pö ke. Az ün ne pen köz re mű kö dik a Lu the rá nia ének kar, a De ák
té ri gyü le ke zet if jú sá ga és a Szé kács püs pök ne vét fel ven ni ké szü lő oros -
há zi evan gé li kus gim ná zi um ének ka ra.

A múlt héten közölttől eltérő időpontban, 18 órá tól az el ső eme le ti gyü -
le ke ze ti nagy te rem ben az Asz ta li be szél ge té sek al kal mán Szé kács Jó zsef
mun kás sá gá ról be szél get Ker tész Bo tond egy ház tör té nész, Zász ka licz -
ky Pé ter lel kész és Ko szo rús Osz kár oros há zi hely tör té nész, va la mint sor
ke rül a né hai püs pök szü le té sé nek bi cen te ná ri u má ra könyv alak ban meg -
je le nő em lék ira ta i nak be mu ta tó já ra.
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