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„A fe je del mek kel szem be ni po lé mia ér ze tét
to vább fo koz za, hogy Lu ther több nyi re mel lő -
zi, le rö vi dí ti vagy a sa ját szá ja íze sze rint fo gal -
maz za át a le ve le i ben meg szó lí tott ha tal mas -
sá gok tel jes pro to kol lá ris ti tu la tú rá ját.”

Október a reformáció hónapja f 9. oldal

„Tud ni kell azon ban, hogy na gyon szi go rú tör vé nyi elő írá sok sza bá -
lyoz zák az in téz mény mű kö dé sé nek alap ve tő fel té te le it: hány négy -
zet mé ter nek kell jut nia egy gyer mek re, hány kis szek rény nek és kis
mos dó nak kell el fér nie, az Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si
Szol gá lat ál tal en ge dé lye zett kony há ról nem is be szél ve.”

„Nem elég létrehozni – fenn is kell tartani!” f 13. oldal

Német és szlovák
nemzetiségi oldal
f 6. és 8. oldal
Halottak
napjára
f 10. oldal

Min dig fe lejt he tet len él mény, ha vé -
gig lá to gat juk a re for má ció je les vá -
ro sa it. Egy re több evan gé li kus gyü -
le ke zet igyek szik meg szer vez ni ezt a
min den fá rad sá gért gaz dag kár pót -
lást ígé rő „za rán dok la tot”. De ar ra a
kér dés re, hogy hol in dult el a re for -
má ció, még azok is, akik nek nem
ada tott meg, hogy fel ke res sék eze ket
a tá vo li he lye ket, leg alább né hány vá -
ros ne vét fel tud ják so rol ni. Wit ten -
ber gét bi zo nyo san. 

Hol in dult a re for má ció? Csak
föld raj zi vo nat ko zás ban vá la szol -
hat juk meg ezt a kér dést? Igaz, így is.
S fel so rol hat juk a re for má ció fel leg -
vá ra it: Eis le ben, Ei se nach, Er furt,
Wit ten berg, Worms, Wart burg vagy
Ma gyar or szá gon Bu da vár, Sop ron,
Sár vár, Vi zsoly. S ter mé sze te sen e vá -
ro sok hoz ne ves sze mé lyek mun kás -
sá gát is kap csol hat juk: Lu the rét, Me -
lancht ho nét, Dé vai Bí ró Má tyá sét
vagy a bib li át ma gyar nyelv re for dí -
tó Ká ro li Gás pá rét.

Az ün nep igé je en nél még is mé -
lyebb re ás. Hol in dult a re for má ció?
A szí vek ben! Min de nek előtt a szer -
ze te si ko los tor cel lá já ban az élő Is -
ten íté le té től ret te gő, a ke gyel mes Is -
ten után vá gyó dó Lu ther Már ton
szí vé ben. Mind ad dig csak a ha rag -
vó, kér lel he tet le nül kö ve te lő Is ten
ar cát lát ta ma ga előtt, amíg fo gát
össze szo rít va, aka rat ere jét meg fe -
szít ve vir rasz tás sal, imád ság gal, böj -
tö lés sel, ön ma ga sa nyar ga tá sá val
pró bált ir gal mat nyer ni. Re mé nyik
Sán dornak az Is ten arc cí mű ver sé -
ben el hang zó val lo má sa se gít meg -
ér te nünk ezt az ál la po tot: „Egy is ten -
arc van el te met ve ben nem, /A rá ra -
kó dott vi lág-szenny alatt. / A rám -
ra kó dott vi lág-szenny alól, / Ki hült
csil la gok ha mu ja alól / Aka rom ki -
bá nyász ni ma ga mat.”

Az „ön meg vál tás” kí sér le té nek sö -
tét zsák ut cá já ban ver gő dő ágos to nos
szer ze tes szí vé ben vé gül az Úr gyúj -
tott fényt. Meg ret tent, fé le lem től el -
tor zult ar ca egy szer re fel de rült, mert
aki egy kor ezt mond ta: „sö tét ség ből vi -
lá gos ság ra gyog jon fel”, most fel fed te

előt te di cső sé gét Krisz tus ar cán. Is -
ten az ő te rem tő sza vá val, igé jé vel,
Szent lel ke ál tal vit te vég be ezt a cso -
dát. Hi szen egye dül a hit te kin te té vel
fe dez het jük fel, hogy ez a di cső ség a
tö vis ko ro nás, vér ző, szen ve dő, ha lál -
tu sát ví vó Krisz tus ar cán ra gyog fel.

Az ad dig „el te me tett is ten arc ról”
ép pen a ke reszt tit ká nak fel tá ru lá sa
tá vo lí tot ta el a lep let. Szí vet érin tett
és for mált át a bol dog fel is me rés: el -
vé gez te tett a sza ba dí tás a bűn ből, a
ha lál ból, az ör dög ha tal má ból. S
mind ez nem em be ri erő fe szí té sért,
ha nem in gyen, ke gye lem ből, hit ál -
tal ada tik az élő Is ten szí ne előtt ví -
vó dó nak s maj dan az ő szí ne előt ti
szám adás ra ké szü lő nek. 

Így vall er ről a re for má tor: „De vég -
re nagy gyöt rel me met az örök Úr
meg szán ta, ir gal má ra em lé ke zett:
szí vét fe lém ki tár ta. Jó Atya ként for -
dult hoz zám, Egy szü löt tét fel ál doz ván,
ki né ki leg drá gább volt.” (EÉ 318,4)

És aki az előbb még csak ön ma ga
gyar ló sá gát lát ta és azt, hogy kép te -
len a szent Is ten előtt meg áll ni, most
Krisz tus ra mu tat, s a fel sza ba dí tó
evan gé li um hir de tő jé vé vá lik. Ezt
örö kí ti meg a wit ten ber gi vá ro si
temp lom ol tá rán Lu cas Cra nach ké -
pe is. Kö zé pen a Meg fe szí tett, bal ra
a gyü le ke zet, jobb ra pe dig a szó szék -
ről a Krisz tus ra mu ta tó ige hir de tő,
Lu ther. A mű vész, akár csak az ige hir -
de tő, Krisz tust ál lít ja kö zép pont ba.
Ha son lít ez az üze net Pál apos tol val -
lo más té te lé hez: „Mert nem ön ma -
gun kat hir det jük, ha nem Krisz tus
Jé zust, az Urat, ön ma gun kat pe dig
mint szol gá i to kat Jé zu sért.”

Így in dult a re for má ció, s hi szem,
egye dül így in dul hat, foly ta tód hat
ma is né pe, egy há za éle té ben és a mi
egyé ni, csa lá di éle tünk ben. Aki egy -
kor azt mond ta: „sö tét ség ből vi lá -
gos ság ra gyog jon fel”, ma ben nünk,
köz tünk is el tud ja vé gez ni azt, ami
egye dül ha tal ma, szá nó sze re te te ál -
tal le het sé ges. A re for má tor éne ké vel
tár hat juk Urunk elé ke resz tény sé -
günk mai ál la po tát: „Lásd meg a
menny ből, Úr is ten, nagy szá na lom -

mal néz zed, mint fogy nak szen te id itt
lenn, el ha gyat tunk, sze gé nyek. Szent
igéd ront ják, tá mad ják. Ki hunyt a hit,
a tisz ta láng már so kak nak szí vé ben”.
Nem fe led het jük azon ban, mit vá la -
szol er re az Úr: „Hét tű zön megy át
az ezüst, úgy ra gyog tisz ta sá ga. Nem
kell az igét fél te nünk, mert pró bák tü -
zét áll ja. Meg bi zo nyít ja ha tal mát a ke -
reszt hor do zá son át, s még messzebb
ra gyog fé nye.” (EÉ 257,1.3)

Urunk min den kor ban ar ra a be -
lá tás ra in dít ben nün ket, hogy hi -
tünk ben, re mény sé günk ben, Is ten
és em ber irán ti sze re te tünk ben meg
kell újul nunk. Kis hi tű sé günk ből,
rest sé günk ből, őt meg ta ga dó élet ve -
ze té sünk ből meg kell tér nünk. S ha
Krisz tus né pé hez tar to zó nak vall juk
ma gun kat, ak kor be kell lát nunk,
hogy ezt nem ha lo gat hat juk. Ami kor
Jé zus Krisz tus nak, a meg fe szí tett nek
és fel tá ma dott nak sza va meg érin ti
szí vün ket, ak kor újat kezd he tünk. 

Elő ször is tisz tul a lá tá sunk. Rá -
döb be nünk esen dő, tö ré keny, gyar -
ló „cse rép edény” vol tunk ra. A va ló -
di ér té ket, kin cset az em ber biz ton -
sá gos he lyen igyek szik el rej te ni, nem
cse rép edény ben. A Szent írás azon -
ban vé gig a min den in do kot meg cá -
fo ló is te ni ir ga lom ról ta nús ko dik.
Urunk az evan gé li um kin csét azok -
ra bíz za, aki ket az em be ri vé le ke dés
al kal mat lan nak ítél. Akit a Szent lé -
lek Is ten ez zel a kinccsel meg aján dé -
koz, meg ér ti, hogy azt nem őriz get -
he ti ön ma gá nak. Éle té ben meg ta -
pasz ta lás sá lesz, hogy az élő Jé zus
Krisz tus hor doz za őt.

Az erőt len ség da cá ra az Úr rend -
kí vü li ere je cél ba jut tat ja az üze ne tet.
A kis hi tű ség csak a sa ját ké pes sé ge -
i vel, ere jé vel szá mol. A hit vi szont az
evan gé li um mal, ami Is ten ere je. Mi
óv ja meg az el bi za ko dás tól az Úr kö -
ve te it? Az Is ten irán ti, a Jé zus ir gal -
má ba ve tett bi za lom.

Kér jük hát alá zat tal: Urunk, áraszd
ki ránk Szent lel ke det, hogy evan gé li -
u mo dat va ló ban tisz tán hir des sük,
szent sé ge id del aka ra tod sze rint él jünk,
s így mint a te né ped, vi lá gos sá god ban
jár va ta nús kod junk ró lad! Ámen.

g De me Dá vid

AZ ÜNNEP IG ÉJEA RE FOR M Á C IÓ ÜN NE PE  2KOR 4,57 

„Vé ge lesz az éj sza ká nak
ott, hol Jé zus tün dö köl”

b Újon nan épült evan gé li kus temp lo mot szen tel tek múlt szom ba ton
Csík sze re dá ban, a Ro má ni ai Evan gé li kus-Lu the rá nus Egy ház leg fi a -
ta labb gyü le ke ze té ben. Az ün ne pi ese mény je len tő sé gét nem utol só -
sor ban az a kö rül mény is nö ve li, hogy a Szé kely föld szí vé ben – Har -
gi ta me gyé ben – ez az el ső temp lo ma az evan gé li kus ság nak.

Sze re dai szen te lés

b Az ava si re for má tus temp lom és
kör nyé ke ré gi idők han gu la tát
idé zi. Azt a kort, ami kor még
nem is mer tük az el dob ha tó
anya go kat. A temp lom kö rül
év szá za dos sír kert; az épü let
szűk kis aj ta ján be lép ve is meg -
érint a múlt. A ha tal mas osz lo -
pok, ma gas-íves gó ti kus ab la kok
más vi lá got idéz nek, mint az
Avas hegy túl ol da lán emel ke dő
pa nel ren ge teg. A pa ne lek egy -
for ma sá ga a szá mí tá sok sze rint
ele gen dő te ret ad a ben nük la kó
em ber nek – ám csak az egye di
ter ve zés és ki vi te le zés for mál
va ló di ott hont. Ta lán nem túl
eről te tett a pár hu zam, ha mind -
ezt ki in du lás nak vesszük a re for -
má ci ó ra va ló em lé ke zés hez.

Itt, az ősi ava si re for má tus temp lom -
ban, ahol a re for má ció egyik el ső haj -
tá sa ként még Dé vai Bí ró Má tyás – a
ma gyar Lu ther – is szol gált, gyü le ke -
zett össze Mis kolc pro tes táns né pe
ok tó ber 25-én a Ma gyar or szá gi Egy -
há zak Öku me ni kus Ta ná csa (ME ÖT)
ál tal ren de zett or szá gos re for má ci ói
is ten tisz te let re.

A li tur gia, a kó ru sok éne kei – hét
kü lön bö ző ének kar bi zo nyí tot ta a
mis kol ci pro tes tán sok ze ne sze re te -
tét – és a gyü le ke ze ti kö zös éne kek
után új színt ho zott az is ten tisz te let
me ne té be a ME ÖT el nö ké nek, D.
Sze bik Im re nyu gal ma zott evan gé li -
kus püs pök nek a pré di ká ci ó ja. Is ten
ben nün ket kér dé se ink kel, meg csö -

mör lött élet hely ze te ink ke se rű sé gé -
vel, új utá ni vá gyunk csa ló dott sá gá -
val együtt ölel ma gá hoz – hir det te a
püs pök. Jé zus ban lá tott sze re te te
bi zal munk nak meg úju ló for rá sa le -
het. Fel ada tunk, hogy hi tünk ről szá -
mot is ad junk – mint ahogy azt
meg tet ték a hi tü kért so kat szen ve dett
elő de ink is –, hát ha si ke rül Krisz tus
szép ar cát meg mu tat ni fel fris sü lést
ke re ső fe le ba rá ta ink nak.

A szép rend be szer ve zett is ten tisz -
te let úr va cso rá ban foly ta tó dott. A je -
len  le vő igen nagy szá mú gyü le ke zet
moz gó úr va cso rá ban él het te meg
egy be tar to zá sát: re for má tus mó don,
ke nyér rel, de a részt ve vő más fe le -
ke zet be li lel ké szek, lel kész nők se gít -
sé gé vel ve het te ma gá hoz a szent sé -
ge ket.

A szé pen át gon dolt és elő ké szí tett
is ten tisz te let ve re tes li tur gi á ja re -
for má tor elő de ink pá to szát idéz te a
lu the rá nus fül nek: sza va ik má ig meg -
őr zött for má ja kü lö nös han gu la tot
adott és újabb kér dé se ket in dít ha ttak
el az egybegyűltekben a temp lom ból
va ló ki lé pés után. Va jon mi a sze re -
pe Lu ther és Kál vin ma gyar kö ve tő -
i nek olyan kör nye zet ben, amely ál lan -
dó vál to zá sá val min ket is a vál to zás
és vál toz ta tás fe lé csá bít és kény sze -
rít? Hol a he lye ér té ke ink nek?

Az is ten tisz te let után a gyü le ke zet
ven dé gül lát ta a kó ru so kat, a messzi -
ről is ér ke zett szol gá ló lel ké sze ket és
sze ret te i ket. A nagy szá mú töb bi ün -
nep lő – a köz vi lá gí tás hi á nya mi att –
a lép cső kön el he lye zett gyer tyák fé -
nye mel lett in dult ha za.

g Bu day Bar na bás

Az igaz em ber hit ből él
Or szá gos re for má ci ói is ten tisz te let Mis kol con
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f Folytatás a 3. oldalon

„Azt vi szont hisszük, hogy a ne héz sé gek kel lő
el szánt ság gal, komp ro misszum kész ség gel és
hu mor ral leg na gyobb részt le küzd he tők, és
hogy a csa lád sem mi kép pen nem va la mi el -
avult, ki ha lás ra ítélt kö zös ség, ha nem ér ték.”

A hit hétköznapi valósága f 7. oldal
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SE MPER REFOR M ANDA

Z S OL TÁ ROS IM ÁD SÁ G OK

Reg ge li kö zös imád ság

S ZEN T HÁ ROM SÁG UTÁN 21.  VA SÁR NAP – HÓS 2,20–22 

„Ku tyahű ség”

W W W . M Y L U T H E R . H U

Sze re tő mennyei Atyánk! Há lá val
kö szön jük, hogy imád sá gunk ban is
kap cso lat ba lép he tünk ve led. Te sok -
kal ré geb ben és job ban is mersz min -
ket, mint mi té ged. Fo gan ta tá sunk
pil la na tá tól is mersz, ol tal ma zol és
for málsz ben nün ket.

Kö szön jük a ke reszt ség cso dá ját,
amely ben gyer me ked dé fo gad tál, és
or szá god ba meg hív tál. Kö szön jük,
hogy sze re tő je len lé ted nem a mi ér -
zé ke lé sünk től vagy hi tünk től függ.
Ak kor is mel let tünk állsz, ami kor
nem vesszük ész re, vagy ami kor ke -
se rű sé günk ben ma gunk ba zár kó -
zunk, és nem lá tunk té ged. Ké rünk,
érints meg, hogy kö zel sé ge det ész re
tud juk ven ni!

Kö szön jük, hogy na po dat is sze -
mély vá lo ga tás nél kül fel ho zod ránk.
En gedd ész re ven nünk, hogy a nap
me leg su ga ra i ban is sze re te ted si -
mo gat!

Ro ha nó vi lá gunk ban könnyen
meg fe led ke zünk ar ról, hogy ma is te
adod a min den na pi ke nye ret. Ma is
te hí vod ki a föld ből a bú zát, te ér le -
led sze münk elől rej tet ten a ka lász -
ban a ga bo nát. Te adod az erőt az ara -
tó nak, a ke nye ret sü tő pék nek, a
szál lí tó nak és a bol ti el adó nak. Add,
hogy e hosszú lánc mö gött is fel fe -
dez hes sünk té ged és gon dos ko dó
sze re te te det!

Kö szön jük, hogy tár sas lény nek te -
rem tet tél. Kö szön jük, hogy sok em -
ber társ kí sér ben nün ket utun kon.
Kö szön jük szü le in ket és test vé re in -
ket, ta ná ra in kat és ne ve lő in ket, lel -
ké sze in ket és hit ok ta tó in kat, ba rá ta -
in kat és el len sé ge in ket, mun ka tár sa -
in kat és szom szé da in kat. Kö szön jük
a kö zös sé ge ket, ame lyek ott ho nun -
kat je len tik.

Há lát adunk ha zán kért, egy há zun -
kért, gyü le ke ze tün kért és csa lád ja in -
kért. Há lá val kö szön jük ve ze tő in ket.
Ké rünk, aján dé kozd meg őket böl -
cses sé ged del, hogy fe le lős szol gá la -
tuk ban he lye sen és hű sé ge sen vé gez -
zék el a rá juk bí zott fel ada to kat.

Ké rünk, sze re te ted del mun káld a
kap cso la tok épí té sét a meg osz tott kö -
zös sé gek kö zött. Se gíts győz ni elő íté -
le te ink és min den ki re kesz tő, sze re -
tet len in du la tunk fe lett! Add, hogy
test vér re lel je nek egy más ban a kü lön -
bö ző or szá gok, né pek, val lá sok és fa -
jok. Áldd meg a meg osz tott kö zös -
sé gek egy sé gé ért foly ta tott mun kát.
Add, hogy a szét sza ka do zott egy ház
tag ja i ként ben ned és ál ta lad meg él -
hes sük az össze tar to zás örö mét.

Kö szön jük, hogy sze re te ted tesz
ben nün ket gyer me ked dé és egy más
test vé re i vé. Kö szön jük, hogy el in dul -
tál ér tünk a szen ve dés gyöt rel mes út -
ján, és győz tél. Ké rünk, add, hogy
győ zel med ből erőt me rít ve mi is
győz ni tud junk bű ne ink fe lett, és
ez ál tal hasz nál ha tó esz kö zök ké vál -
has sunk a te ke zed ben Jé zus Krisz -
tus, a mi Urunk ál tal. Ámen.

Oratio
œcumenica

b Mai cik künk ben to vább foly -
tat juk a GyLK-ban ta lál ha tó is -
ten tisz te le ti ren dek be mu ta tá -
sát. Majd két ezer éve ala kult ki,
és az óta is szi lár dan áll a ke resz -
tény ség két nagy szer tar tás cso -
port ja: a mi se (va sár na pi-ün ne -
pi fő is ten tisz te let) és a zso lozs -
ma (min den na pi kö zös zsol tá ros
imád ság).

A zso lozs ma ősi rend je a fo lya ma tos
imád ság gon do la tá ra épül. A tár sa -
dal mi mun ka meg osz tás ban a szer ze -
te sek fel ada ta volt, hogy há rom -
órán ként a kö zös sé gért imád koz za -
nak. Bi zo nyos vál toz ta tá sok kal,
össze vo ná sok kal bár, de ez a rend szer
ma is él.

Gyü le ke ze ti kö zös ség ben fő leg a
reg ge li és az es ti ima órát gya ko rol -
ták – a 16–17. szá za di ma gyar nyel -
vű pro tes táns gra du á lok anya ga
egy ér tel mű en ezt bi zo nyít ja. A ké -
sőb bi év szá za dok ban vi szont a min -
den na pi is ten tisz te let mű fa ja – így
a zso lozs ma is – hát tér be szo rult. A
20. szá za di li tur gi kai és ze ne tör té -
ne ti ku ta tá sok fel is me ré sei után ma
új ra fel fe dez het jük ma gunk nak ezt
a for mát.

Mi az ér tel me, lé nye ge en nek az is -
ten tisz te let nek? Mi ben tud mást
nyúj ta ni, mint a töb bi szer tar tás?

Elő for dul hat, hogy na gyon ne héz
élet hely zet be ke rü lünk. Fel té te le -
zem, hogy az ol va sók több sé ge is me -
ri a lel ki ál la po tot: imád koz ni sze ret -
nék, de nem si ke rül; mint ha ki szá radt
vol na a ben sőm. Az el ső re ak ció
ilyen kor a két ség be esés vagy a kö -

zöny. Mai öröm hí rem ez: ha nincs sa -
ját sza vunk, van hon nan köl csön ven -
ni! A Zsol tá rok köny ve a zsi dó ság,
majd a ke resz tény ség imád ság gyűj -
te mé nye. Ben ne min den élet hely ze -
tet, lel ki ál la po tot meg ta lál ha tunk,
így sza va it ma gun ké vá for mál hat juk.
A zsol tá ros is ten tisz te let má sik nagy -
sze rű le he tő sé ge, hogy a min den na -
pok zak la tott sá ga, ro ha ná sa kö ze pet -
te el csen de sí ti az em ber ben lé vő
zűr za vart, és se gít a lé nyeg re kon -
cent rál ni.

Bár ez az imád ság faj ta ere de ti leg
kö zös sé gi al ka lom, for má ja va ló já ban
igen ru gal mas, és csak né hány per -
cet vesz igény be. Vé gez he tő ma -
gunk ban vagy han go san, egye dül
vagy kö zös ség ben, mond va vagy

éne kel ve, lel késszel vagy lel kész nél -
kül, ige hir de tés sel vagy ige ol va sás sal.

Gyűj te mé nyünk egy egy sze rűbb és
egy dí sze sebb zsol tá ros is ten tisz te le -
ti ren det kö zöl: a reg ge li kö zös imád -
sá got (pri ma – GyLK 646) és az es -
ti kö zös imád sá got (ve spe ra vagy
komp let óri um – GyLK 647).

Ma a pri ma rend jé vel is mer ke dünk
meg, mely – né hány szö ve gi vál toz -
ta tás sal – a nap fo lya mán bár mi kor
hasz nál ha tó. Az el ső rész ben a be ve -
ze tő kö nyör gés (in vo ká ció) és egy
reg ge li him nusz (több nyi re gyü le ke -
ze ti ének) után a zsol tá ro zás kö vet -
ke zik (en nek rész le te i ről két hét
múl va ol vas hat nak). A má so dik az
igei rész. A zso lozs ma-is ten tisz te le -
tek ere de ti for má juk ban csak ige ol -

va sást (ca pi tu lum) tar tal maz nak;
evan gé li kus ke re tek kö zött le he tő ség
van ige hir de tés re is. Er re fe lel az – elő -
éne kes és gyü le ke zet vá la szol ga tá sá -
ra épü lő – respon zó ri um (lásd a
mel lé kelt kot tát). Egy sor pár (ver zi -
ku lus) ve zet át az imád sá gos rész hez:
a nap imád sá ga (kol lek ta), a ky rie és
a Mi atyánk kap cso lód nak egy más -
hoz; majd ál dás sal és be ne di ca -
musszal fe je ző dik be a szer tar tás.

Eze ken az is ten tisz te le te ken csak
bib li ai, il let ve azon ala pu ló szö ve gek
hang za nak el, me lye ket min den ke -
resz tény fe le ke zet ma gá é nak vall hat.
A „ke res sük azt, ami össze köt, ne azt,
ami el vá laszt” el vet ér vé nye sít ve ez a
for ma öku me ni kus al kal mak ke re te -
ként is ki vá ló an mű kö dik, sok kal in -
kább, mint a fő is ten tisz te let mű fa ja.

Ezt a ren det olyan ese tek ben is
hasz nál hat juk, mi kor – bár mi lyen
ok ból – nincs kö zöt tünk lel kész.
Vagy ha je len van is, nem kell a
min den áron va ló pré di ká lás kény sze -
rét érez nie (mert le gyünk őszin ték,
fenn áll en nek a ve szé lye).

A zso lozs ma-is ten tisz te le tek iga -
zi lé nye gé hez va ló el ju tás nem min -
den ki nek egy sze rű. Aki hir te len jö -
vő, „fel do bó” él mény re vá gyik,
könnyen csa lód hat. A kincs itt mé -
lyeb ben van, tü re lem és el mé lyült ség
kell hoz zá, hogy fel szín re hoz zuk.
Leg fon to sabb a nagy egész lel kü le té -
nek meg ér zé se; ezt sem mi fé le szó be -
li meg győ zés nem pó tol hat ja.

Aki vál lal ja a fel fe de ző utat, an nak
aján lom ezt a nagy sze rű le he tő sé get!
Nem a meg lé vő is ten tisz te le tek he -
lyett, ha nem azok mel lé.

g Ecse di Zsu zsa

C ANTATE

Dé ry Ti bor Sze re lem cí mű no vel lá ja
egy házaspárról szól. A fér fit kon cep -
ci ós perben elítélve bör tön be csuk -
ták, és többéves bör tön után vá rat -
la nul sza ba dul. Ha za megy ré gi la ká -
sá ba, ki csit ag gód va, va jon ott ta lál -
ja-e fe le sé gét? És ott ta lál ja: az
asszony hű sé ges hoz zá. 

Ami kor Je le nits Ist ván pi a ris ta
szer ze tes, egye te mi ta nár er ről be -
szélt ta nít vá nya i nak, egyik di ák ja
meg kér dez te tő le: „Ta nár úr, én ezt a
szót, hogy hű sé ges, csak a ku tyák ról
hal lot tam. Nem szé gyen-e egy
asszony ra azt mon da ni: hű sé ges?
Mint ha va la mi ku tya tu laj don sá got ál -
lí ta nánk ró la.” Mi lyen meg ren dí tő,
ám na gyon is re á lis, a mai vi lág ál ta -
lá nos fel fo gá sát hű en tük rö ző kér dés
ez. A hű ség re vo nat ko zó ta pasz ta la -
ta ink odá ig ju tot tak, hogy ez a szó az
em ber szá má ra már nem fe jez ki kü -
lön le ges meg be csü lést. Je le nits a di -
ák nak Sík Sán dor „A Min den ne vű” cí -
mű ver sé vel vá la szolt, és vá la szol
ne künk is.

A mi nap egy ku tya jött be a szo bá ba.
Egye ne sen hoz zám.
A tér dem re tet te sze lí den az el ső lá bát.
És föl né zett rám sze lí den:
„Nem le het nél hű sé ge sebb?
Én mind vé gig hű sé ges va gyok.”

Le kel lett süt nöm a sze me met
És majd nem han go san ki mond tam
A szent pé te ri szót:
„Menj ki tő lem, Uram…”
De Te job ban tu dod, mit gon do lok.
És nem men tél ki tő lem.

Igen – né ha ku tyák nak kell em lé -
kez tet ni min ket ar ra, mit is je lent a
hű ség!

A Bib lia azt mond ja: Is ten hű sé ges
hoz zánk. Szá mít ha tunk rá. A ba rá ta -
ink, az em be ri szö vet sé ge se ink gyak -
ran ott van nak, ami kor el kez dünk va -
la mit, és ami kor ne héz re for dul a
hely zet, egy szer csak el pá ro log nak.
Ők azok, akik vol tak, de nin cse nek;
Is ten az, aki van. Ő biz tat és bá to rít:
ve led le szek, so ha sem ke re sed hi á ba
ke ze met vagy pil lan tá so mat, erő sí tő,
bá to rí tó se gít sé ge met. 

Ho gyan mu tat ko zott meg Is ten
hű sé ge az Ószö vet ség ben, vá lasz tott
né pe tör té nel mé ben? Is ten Iz ra el lel
volt. Év szá za do kon és em ber öl tő kön
át. Ak kor is, ami kor a nép új ra és új -
ra mél tat lan ná lett er re. Ve lük volt,
nem hagy ta, hogy el pusz tul jon Iz ra -
el, ha nem meg őriz te, és új ra meg új -
ra vissza ve zet te a hű ség út já ra.

Mi lyen meg ren dí tő, ahogy Is ten
most Hó se ás sor sán ke resz tül üzen és
szól hoz zánk is. A pró fé ta Is ten pa ran -

csá ra vett fe le sé gül egy pa ráz na nőt,
mert a vá lasz tott nép is hűt len né, pa -
ráz ná vá lett. Gyer me ke i nek is be -
szé des ne vet vá lasz tott: Jez ré el, amely
egy ször nyű gyil kos ság he lye volt,
Ló-Ru ká mah, mely azt je len ti: nincs
ke gye lem, és Ló-Am mi, mely nek je -
len té se: nem né pem töb bé. Fe le sé ge
el hagy ta, még is vissza kel lett őt fo gad -
nia, és meg kel lett bé kél nie ve le. 

Hó se ás egyé ni életének drá má ja
ját szó dott le Iz ra el éle té ben is. Hirdeti
ma nekünk is, hogy Isten a mi hűt -
len ségünket is megbocsátja, ahogy
egy  kor Izrael „ bo lond nak” gú nyolt
pró fé tája. S ak kor új ra lesz ke gye lem,
új ra élet tel te li lesz Iz ra el, és Is ten új -
ra né pé vé fo gad ja.

Is ten hű sé ge ab ból áll, hogy új ra és
új ra szí vé re be szél né pé nek. Hó se ás
sza va in ke resz tül is hall juk és lás suk
meg Is ten „ ku tya hű sé gét”. Mert ez
ne künk is szól. Ne künk kü lö nö sen.

Ami kor a vá lasz tott nép pel kö tött
el ső szö vet ség új ra és új ra meg csú -
fo ló dott, Is ten egy má sik szö vet ség -
ről kez dett be szél ni. Elő ször úgy,
hogy né pé hez im már nem po li ti kai
szö vet sé ges ként szólt, ha nem a sze -
re lem nek, a há zas ság nak, a vő le -
gény és a meny asszony kap cso la tá -
nak sza va i val. Sze re lem mel sze ret
min ket az Úr! Úgy hű sé ges hoz -

zánk, ahogy a vő le gény a meny -
asszo nyá hoz, mert sze rel me nem
en ge di, hogy meg fe led kez zék róla.

Ézsa i ás így ír Is ten hű sé gé ről:
„Meg fe led ke zik-e cse cse mő jé ről az
anya, nem kö nyö rül-e mé he gyer me -
kén? Ha má sok meg fe led kez né nek
is, én nem fe led ke zem meg ró lad! Íme,
te nye rem be vés te lek be, szün te len
előt tem van nak fa la id.” (Ézs 49,15–16)

A te nye ré be raj zolt, met szett
min ket is vég le ge sen, ami kor el -
küld te hoz zánk Fi át, Jé zus Krisz tust
azért, hogy vég re mi is hű ség gel vá -
la szol junk az ő „ku tya hű sé gé re”! És
ha er re más nem em lé kez tet ne min -
ket, hát néz zünk ku tyá ink ra, és ta -
nul junk tő lük!
g Ba jusz né Oro dán Krisz ti na

Is te nünk! Ké rünk, se gíts, hogy hű sé -
ge det ne há lát lan ság gal és hűt len ség -
gel vi szo noz zuk, hogy ér tünk ho zott
fel fog ha tat lan sze re te ted kár ba ne
vesszen! Ta níts min ket, hogy a hű ség
fo gal ma és ér té ke vissza nyer je mél tó
he lyét az éle tünk ben, a min den na pi
em be ri kap cso la ta ink ban ép pen úgy,
mint a ve led va ló kap cso la tunk ban.
Er re se gíts min ket ezen a va sár na pon!
Ámen.

A VA SÁRNAP IG ÉJE

„Minden megházasodott embernek legalább ezt kellene tudnia. Nem végezhetnek jobb munkát, és nem tehetnek
értékesebbet Istennek, a keresztyénségnek, az egész világnak, saját maguknak és gyermekeiknek, mint ha jól felne-
velik gyermekeiket. […] A gyermekek megfelelő felnevelése ugyanis a legrövidebb út a mennybe. Ez kijelölt mun-
kájuk is. Ahol a szülők nincsenek ennek tudatában, az olyan, mintha minden visszájára fordult volna, mint a tűz, amely
nem akar égni, és a víz, amely nem nedves.”

d Luther Márton: A házas életről (Reuss András fordítása)
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A mi nap a bu da pes ti föld alat ti ban ta -
lál koz tam a pla kát tal, amely ezt hir -
det te: ok tó ber a re for má ció hó nap ja.
Örül tem an nak, hogy az em be rek
nem csak os to ba hir de té se ket ol vas -
hat nak, ha nem in for má ci ó kat is kap -
hat nak a met ró ko csik szí nes és zsú -
folt vi lá gá ban. Nem le het ide gen a
pro tes táns egy há zak tól, hogy ön ma -
gu kat így a nyil vá nos ság elé tár ják.

A ha gyo mány sze rint Lu ther Már -
ton Ágos ton-ren di szer ze tes 1517.
ok tó ber 31-én szö gez te ki az egy ház
meg újí tá sát szol gá ló ki lenc ven öt té -
te lét a wit ten ber gi vár temp lom ka pu -
já ra. Egy jám bor ba rát tól ta lán szo -
kat la nul tak ti kus ez az idő zí tés. Ő
ugyan is az zal szá molt, hogy más nap,
min den szen tek ün ne pén so kan lá to -
gat ják majd a temp lo mot, így röp ira -
tá nak is szá mos ol va só ja lesz. A mai
mé dia vi lág ból vett ki fe je zés sel úgy fo -
gal maz ha tunk: szá má ra nem vol tak
kö zöm bö sek a né zett sé gi kvó ták, sőt
ki fe je zet ten a hir de tés szem pont já ból
leg ked ve zőbb sá vot cé loz ta meg.
Lát ha tó, mind ez már is szá mos ta nul -
ság gal szol gál az egy há zak mai kom -
mu ni ká ci ó já ra néz ve.

Akad azon ban még egy, lát szó lag
po fon egy sze rű kü lön le ges sé ge en nek
a tett nek. A Lu ther ál tal vá lasz tott
mé dia fe lü let a temp lom kül ső aj ta ja
volt. Nem egy faj ta bel ső hir de tő -
táb lát esz ká bált, hogy a „biz tos temp -
lom ba já rók” bön gész ges sék té te le it.
Nem elé ge dett meg az egy ház bel ső
nyil vá nos sá gá val, ha nem an nál ha té -
ko nyabb csa tor nát hasz nált, meg le -

pő tu da tos ság gal. Szán dé kos anak ro -
niz mus sal azt mond hat juk, hogy
nem va la mely, a szé le sebb nyil vá nos -
ság szá má ra ke vés bé is mert egy há zi
adón szó lalt meg, ha nem ki fe je zet ten
nagy hall ga tott sá gú mű sor ban. Nem
egy el du gott mű sor sáv ban, ha nem fő -
mű sor idő ben.

A re for má ció ve ze tői a to váb bi ak -
ban is a leg na gyobb tu da tos ság gal él -
tek a nyil vá nos ság ko ra be li esz kö ze -
i vel. Eric Till né hány év vel ez előtt ha -
zánk ban is be mu ta tott Lu ther-film -
jé nek van egy eb ből a szem pont ból
kü lö nö sen ta nul sá gos je le ne te. Két
di ák ol vas sa a ki szö ge zett té te le ket,
majd egyi kük egy vá rat lan moz du lat -
tal le té pi a pa pír la pot. „De hát Lu ther
azt akar ta, hogy má sok is ol vas sák té -
zi se it!” – há bo ro dik fel a má sik. „Ép -
pen ezen va gyok!”, fo gal maz a tár sa
– és a kö vet ke ző kép so ron már za ka -
tol nak a nyom da gé pek, ont ják ma -
guk ból a kinyom ta tott té te le ket.

A re for má ció nem ma radt tit kos
tan, ha nem so kak hoz el ju tott. A hit
és a nyil vá nos ság a leg szo ro sab ban
össze tar to zik. Di ák ko rom ban gyak -
ran át él tem a kö vet ke ző ket. Ha va la -
ki az is ko lá ban így men te ge tő zött:
„Azt hit tem, hogy…”, a ta nár azon nal
hely re i ga zí tot ta: „Hin ni a temp lom -
ban kell.”

Biz to san így van? Azt hi szem,
hin ni nem csak a temp lom ban kell.
Hi té vel, meg győ ző dé sé vel ki-ki nyil -
vá nos ság elé lép het. Mint ahogy tet -
ték a ghá nai fo cis ták az U20-as vi lág -
baj nok sá gon. A győz tes meccs után

az egész csa pat le tér delt, és a ka me -
rák ke reszt tü zé ben imád ko zott. Nem
rej tet ték vé ka alá hi tü ket. Ők nem
vol tak haj lan dók el fo gad ni „a hit
ma gán ügy” gyak ran han goz ta tott
té te lét.

Hin ni nem csak a temp lom ban
kell, pon to sab ban le het. Fé lénk vagy
ép pen ön telt be zár kó zás he lyett a hit
nyil vá nos meg élé sé re bá to rí tok min -
den kit. Nem csak lel ké szek te het nek
ta nú sá got hi tük ről, ha nem kü lön fé -
le hi va tás ban ál lók is. Az or vos, ami -
kor fo hász ko dik a mű tő be lép ve. A
szán tó ve tő, ami kor Is ten nek ad há -
lát az eső ért. A mű vész, aki tud ja: az
ih let a Szent lé lek től va ló. Hin ni nem
csak a temp lom ban le het. A vi lá gi ak
ta nú ság té te le sok szor hi te le sebb a hi -
va tá sos egy há zi a ké nál. Ta lá ló an fo -
gal maz ták meg a II. va ti ká ni zsi na ton:
„A la i ku sok az egy ház rep re zen tán -
sai a vi lág ban.”

Az Észa ki Egy ház ke rü let ben évek
óta gya kor lat, hogy kü lön fé le hi va tás -
ban ál ló evan gé li ku so kat hí vunk
össze test vé ri és szak mai be szél ge tés -
re. Előbb az evan gé li kus pol gár mes -
te rek és kép vi se lők vol tak együtt,
majd a tu dó sok és a mű vé szek kö vet -

kez tek. Leg utóbb a gyü le ke ze te ink -
ben ak tív or vo so kat lát tuk ven dé gül,
ta vasszal a jo gá szo kat, majd a mé dia
dol go zó it kí ván juk meg szó lí ta ni.
Hin ni nemcsak a temp lom ban kell,
ha nem ke resz tény el kö te le zett sé -
günk ről a vi lág ban is ta nú sá got le het
ten ni. Eb ben az össze füg gés ben is re -
mény ség gel vá rom a fel ügye lők or -
szá gos ta lál ko zó ját.

A re for má ció ab lak nyi tást je len tett
a vi lág ra. Nem sza bad hát a temp lom -
ba be zár kóz nunk. A száz éve szü le tett
Ke ken And rás evan gé li kus lel kész te -
vé keny sé ge eb ből a szem pont ból is ta -
nul sá gos. Volt éle té ben hét esz ten dő,
amely ben a kom mu nis ta ha ta lom
ön ké nye el til tot ta őt a szó szék től.
Előbb se géd mun kás, majd szö vet ke -
ze ti dol go zó volt. Eb ben az idő ben ta -
nul ta meg iga zán, mi ként le het a hi -
té ről vi lá gi kö zeg szá má ra ért he tő en
be szél nie. Lel ké szi szol gá la tá ba vissza -
tér ve így írt er ről: „Az a hét év, ame -
lyet nem pa pok és hí vek kö zött töl töt -
tem, sok jó im pul zust adott er re, bib -
li ai idé ze tek, ré gi té te lek, is mert for mu -
lák nem so kat je len tet tek és nem is so -
kat se gí tet tek az ebéd szü net ben, be ton -
ke ve rés köz ben, rab ko csi ban vagy
köny ve lé si fel lé leg zé sek ide jén foly ta -
tott be szél ge té sek ben. »Te pap vagy, te -
hát tud nod kell…«, így kez dőd tek
ezek a be szél ge té sek. S én pró bál tam
úgy vá la szol ni, mint aki nem pap.
Nem vet tem elő a ré gi fegy ve re ket, s
nem vet tem föl a pa pos fra zeo ló gia dí -
szes kön tö sét. Egy sze rű, ért he tő és
em be ri akar tam len ni: nem ér ve lő, hí -

vo ga tó, bi zony sá got te vő, té rí tő pap,
ha nem együtt szen ve dő, együtt ké tel -
ke dő, együtt ke re ső, együtt me nő társ.
Ami óta vissza jöt tem, ez zel a »szim pa -
ti záns« és »sze ku lá ris« lel kü let tel pa -
pos ko dom, hi va ta lo san is, szó szé ken is.”

Ke ken And rás Lu ther hű kö ve tő -
je volt. Fel hasz nál ta a temp lom ka pu
kül ső ol da lát. Ér tett az em be rek
nyel vén. Ha kel lett, ki lé pett a temp -
lom ból. Az úton le vő – akár a zsú -
folt föld alat tin uta zó – em be re ket ér -
te el, az ő úti tár su kul sze gő dött. Az
igét nem csak hir det ni, ha nem ra goz -
ni is tud ta.

Ok tó ber a re for má ció hó nap ja.
Lu ther szá má ra Pál apos tol sza vai je -
len tet ték azt a hit él ményt, ame lyet
to vább kel lett ad nia a leg na gyobb
nyil vá nos ság nak: „Nem szé gyel lem az
evan gé li u mot, hi szen Is ten ere je az,
min den hí vő nek üd vös sé gé re, el ső ként
zsi dó nak, de gö rög nek is, mert Is ten
a ma ga igaz sá gát nyi lat koz tat ja ki
ben ne hit ből hit be, aho gyan meg van
ír va: »Az igaz em ber pe dig hit ből fog
él ni.«” (Róm 1,16–17)

Lu ther a föld alat tin
É GTÁJOLÓ

Fabiny Tamás püspök
Északi Egyházkerület

b Urunk irán tunk va ló ke gyel mét
lát juk ab ban, hogy mi u tán 470
év vel ez előtt Dé vai Bí ró Má tyás
– lu the ri szel lem ben – 1535-ben
meg ala pí tot ta az el ső
pro tes táns gyü le ke ze tet
itt Ba la ton fü re den,
temp lo mot épít het tünk
Is ten di cső sé gé re, most
pe dig lel kész la kás épí té -
sé be kezd he tünk – ez a
mon dat ol vas ha tó a ba la -
ton fü re di evan gé li kus
temp lom mel lett fel épí -
tett pa ró kia alap kő-ok -
ira tá ban, me lyet 2005.
áp ri lis 16-án he lyez tek
el. Több mint négy év
elteltével az el múlt va sár -
nap mondhatták el: a terv
megvalósult. Az el ké szült épü le -
tet Pol gár di Sán dor, a Veszp ré -
mi Egy ház me gye es pe re se szen -
tel te fel.

Az 1901-ben tar tott nép szám lá lás ada -
tai sze rint Ba la ton fü re den mind össze
egy sze mély val lot ta ma gát evan gé li kus -
nak. En nek el le né re Dör gi csé ről al kal -
man ként ki jár tak a lel ké szek is ten tisz -
te le tet tar ta ni a nya ra lók nak. 1934-ben
az Ár kád Ho tel dísz ter mé ben gyűl tek
össze, és a ti ha nyi apát ság egyik ter me
is he lyet adott az is ten tisz te le tek nek.
1948-tól Jó nás La jos es pe res, va la mint
Csaby Jó zsef lel kész már rend sze re sen
járt ki Fü red re, és a re for má tus temp -
lom ban gyűl tek össze a hí vek. Ezt örö -
köl te meg Ri czin ger Jó zsef,a je len leg szol -
gá ló lel ki pász tor (képünkön középen),
aki nek ve ze té sé vel egy kor ko moly ter -
ve ket kezd tek sző ni a hí vek…

A ba la ton fü re di ek az ün ne pi ese -

ményt temp lo muk fel épí té sé nek ti ze -
dik év for du ló já ra idő zí tet ték. Az is -
ten tisz te let ige hir de tő je, Itt zés Já nos
püs pök a bib liava sár nap ószö vet sé gi
ol vas má nya, Ám 8,11–12 üze ne té -

ből ki in dul va szólt a gyü le ke zet hez.
A nekünk is szóló próféciai üze net
csak ak kor ér cél ba, ha a szí vünk mé -
lyén ott van a kín zó vágy Is ten igé je
iránt. Le gyen ez az épü let híd fő ál lás
a Ba la ton észa ki part ján azok szá má -
ra, aki ket Is ten át men tett az üd vös -
ség túl só part já ra – mondta a püspök. 

Az ün ne pi köz gyű lé sen kö szön töt -
ték az épü let együt tes meg ál mo dó ját,
Ben czúr Lász ló Ybl-dí jas épí tészt,
va la mint a né met or szági, ger mer in -
gi Di et rich Bon hoeffer evan gé li kus
test vér gyü le ke zet kül dött sé gét Ste fan
Re i mers lel kész ve ze té sé vel.

A mint egy negy ven mil lió fo rin tos
be ru há zás fe lét a ba la to na ka li le -
ány gyü le ke zet ál la mo sí tott in gat la ná -
ért kapott kár pót lá s ból fe dez ték. Az
egy ház köz ség tag jai több mint hét -
mil lió fo rin tot ad tak össze. Ezenkí -
vül a gyü le ke zet ala pít vá nya és az ön -
kor mány zat is hoz zá já rult a fü re di -
ek ál má nak meg va ló su lá sá hoz.

g Me nyes Gyu la

Jól le het ha rang még nem köl tö zött Is -
ten leg újabb csík sze re dai haj lé ká nak
tor nyá ba, az ok tó ber 24-i ün nep re hí -
vó szó en nek hí ján is so ka kat in dí tott
a vá ros köz pont lu the rá nus szi ge té re.
A tá vo labb ról ér ke zők más fe le ke zet -
hez tar to zó hely be li ek hez is jó eséllyel
for dul hat tak út ba iga zí tá sért, hi szen
an nak már ré gen hí re ment, hogy a
Szász End re ut cá ban lé vő tel ken
temp lo muk épül az evan gé li ku sok nak. 

Volt ide je ter jed nie a hír nek, hi szen
az alap kő már nyolc év vel ez előtt le -
té te tett… Az ilyen-olyan okok mi att
igen csak ko mó to san ha ladt épít ke zés
fo lya ma tát ugyan ak kor csak ke ve sen
kö vet het ték fi gye lem mel, mert az
ut ca fe lől sem mi sem lát szik az Al bert
Már ton mű épí tész ál tal ter ve zett,
száz öt ven fő be fo ga dá sá ra ké pes
temp lom ból. Va sár na pon ként azon -
ban már 2001 ad vent je óta szé les re
tá rul a pa ró ki á hoz il lesz ke dő, ma gas,
Lu ther-ró zsás ka pu – a tel ket ugyan -
is a vá ro si ta nács a meg elő ző év ben
ad ta in gye nes hasz ná lat ba az ön ál ló
anya gyü le ke zet té 1997-ben vált egy -
ház köz ség nek. 

Mint ar ról a temp lom szen te lő ün -
ne pen Ze le nák Jó zsef püs pök he lyet -
tes is be szá molt, el ad dig Sep si szent -
györgy ről lá to gat ták a csík sze re dai hí -
ve ket, akik a re for má tus ima ház ban
gyűl tek össze. (Tör té ne te sen épp
Ze le nák Jó zsef volt az, aki – a he lyi re -
for má tus lel kész kol lé ga, He gyi Ist ván
bá to rí tá sá ra – szór vány gyü le ke zet té
kezd te szer vez ni a vá ros ban fel lelt
hit test vé re ket.)

1997-ben érett meg a hely zet ar ra,
hogy sa ját lel ké sze le hes sen a Misszi -
ói Köz pont né ven in téz mé nye sült kö -
zös ség nek. Kez det től Tóth Ká roly
lát ja el a Har gi ta me gye egé szé re ki -
ter je dő misszi ói szol gá la tot, mely nek

leg lát vá nyo sabb ered mé nye két ség -
kí vül a csík sze re dai szór vány 1997-es
anya gyü le ke zet té vá lá sa és a temp lom
át adá sá val tel jes sé lett – pa ró ki át és
mul ti funk ci o ná lis gyü le ke ze ti ter -
met is ma gá ban fog la ló – komp le -
xum meg épü lé se.

Az im már kö zel het ven ta got szám -
lá ló egy ház köz ség ön erő ből nyil ván -
va ló an nem va ló sít hat ta vol na meg az
összes sé gé ben 750 ezer lejt (kö rül be -
lül 46 mil lió fo rin tot) ki te vő pro jek -
tet, ám az el hú zó dó, de ki tar tó épít -
ke zés nek új ra és új ra akad tak tá mo -
ga tói. A kü lön bö ző pá lyá za to kon el -
nyert össze ge ken túl – Mó zes Ár pád
nyu gal ma zott püs pök köz ben já rá sá -
ra –je len tős anya gi tá mo ga tást nyúj -
tott a Lu the rá nus Vi lág szö vet ség, il -
let ve a ba jor or szá gi és az auszt ri ai
Mar tin-Lu ther-Bund. A ro má ni ai és
a ma gyar or szá gi evan gé li kus egy há -
zon kí vül egy aránt se gí tet tek ro má ni -
ai és ma gyar or szá gi ál la mi szer vek is,
amely nek a kép vi se lői kö zül töb ben je -
len is vol tak a szen te lé sen. Az épít ke -
zés el ső és utol só fá zi sá ban a he lyi ön -
kor mány zat nyúj tott igen csak hat ha -
tós tá mo ga tást – nem vé let len, hogy
a temp lom szen te lő is ten tisz te le tet
kö ve tő ün ne pi köz gyű lé sen fel szó la -
lók kö zül a leg na gyobb tap sot Csík sze -
re da pol gár mes te re, a hit élet tár gyi fel -
té te le i nek biz to sí tá sát ál ta lá ban is
szív ügyé nek te kin tő Rá duly Ró bert
Kál mán kap ta.

Az is ten tisz te le ten az er dé lyi püs -
pök szol gált ige hir de tés sel, hang sú -
lyoz va, hogy a temp lom épí tés – min -
de nek előtt imád ság. A hi va ta lá ba
ép pen öt év vel ez előtt be ik ta tott
Ador já ni De zső Zol tán elöl já ró ban
utalt ar ra, hogy szá má ra már csak
azért is meg kü lön böz te tett je len tő -
ség gel bír az ün ne pi ese mény, mert
az is mert ne héz sé gek kö ze pet te is fo -
lya ma to san épít ke ző egy ház ke rü let -

ben ő ma ga most szen tel he tett fel
elő ször új temp lo mot…

Er dé lyi test vé re ink örö mé ben szá -
mos tá vol ról ér ke zett ven dég is osz -
to zott, és meg tisz tel te je len lé té vel az
al kal mat Ta más Jó zsef he lyi ró mai ka -
to li kus me gyés püs pök is. Bár a Ma -
gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház ve -
ze tői kö zül sen ki sem tu dott ele get
ten ni a meg hí vás nak, Ta mássy Ta -
más és Er zsé bet sze mé lyé ben je len
vol tak a sze re da i a kat anya gi lag is
tá mo ga tó zug lói test vér gyü le ke zet
lel ké szi ve ze tői. Végh Sza bolcs ve ze -
té sé vel ugyan csak az anya or szá gi
evan gé li ku so kat kép vi sel te az ün -
nep sé gen ze nei szol gá la tot is vál la ló
négy fős Me nyeg ző tár su lat.

A köz gyű lé sen He cser Zol tán gyü -
le ke ze ti fel ügye lő né met or szá gi ven -
dé ge ket is kö szönt he tett. Kö zöt tük
Mic ha el Mar tin ba jor egy ház fő ta ná -
csost, aki más nap a csík sze re dai re -
for má tu sok im po záns temp lo má -
ban hir det te Is ten igé jét az im már ha -
to dik al ka lom mal meg szer ve zett pro -
tes táns va sár na pon. A re for má tus,
evan gé li kus és uni tá ri us hí vek kö zös
re for má ci ói al kal mán Ador já ni De -
zső Zol tán is tar tott egy rö vid elő -
adást, így a zsú fo lá sig telt temp lom -
ból – az evan gé li u mi üze ne ten túl –
a csík sze re dai evan gé li ku sok örö -
mé nek hí rét is ma guk kal vi het ték a
test vér egy há zak hí vei.

g TPK 

Sze re dai szen te lés Lel ki híd fő ál lás
Pa ró kiát szen te ltek Ba la ton fü re denf Folytatás az 1. oldalról
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b 3000 fi a tal, 28 or szág, 27 prog ram,
15 hely szín, 12 gyü le ke zet, 5 test vér,
45 perc kö zös csend: ezek ad ták a
ke re tét A bi za lom za rán dok út ja a
föl dön ne vet vi se lő ta lál ko zó nak
Pé csett ok tó ber 23. és 25. kö zött . A
Ta izéi Kö zös sé get Mayer Mi hály
pé csi me gyés  püs pök hív ta meg az
egy ház me gye ezer éves fenn ál lá sá -
nak al kal má ból.

A ta lál ko zó elő ké szí té sé re szep tem ber
kö ze pén két test vér ér ke zett Pécs re Ta -
izé ből. Az egy re bő vü lő he lyi csa pat hoz
ha ma ro san kül föl di se gí tők is csat la koz -
tak. A test vé rek sze mé lye sen ke res ték fel
a gyü le ke ze te ket, plé bá ni á kat, és be szél -
tek a szál lás adás egy sze rű fel té te le i ről: két
négyzetméternyi fűtött hely kell, aho vá
egy há ló zsák le te rít he tő.

Pén tek dél előtt meg telt a vá ros há ti -
zsáko sok kal. A vas út ál lo más hoz kö ze li is -

ko lá ban zaj lott a köz pon ti re giszt rá ció,
majd ab ba a gyü le ke zet be, plé bá ni á ra
men tek a fi a ta lok, ahol a be fo ga dó csa -
lá dok vár ták őket. Dél után is mer ke dés -
sel, mű hely fog lal ko zá sok kal, kon cert tel
kez dő dött a prog ram. A hi va ta los meg -
nyi tás ra a Lau ber De zső Sport csar nok -
ban az es ti ima so rán ke rült sor, ahol Alo -
is test vér, a kö zös ség ve ze tő je kö szön töt -
te a bé két és ki en gesz te lő dést ke re ső fi -
a ta lo kat. El mél ke dé sé ben a Bib li át az Is -
tent ke re sők kin csé nek ne vez te, majd ar -
ra mu ta tott rá, hogy az Ige ma ga Krisz -
tus, és Ta izé ben őt sze ret nék meg ta lál -
ni az éne kek ben, a csend ben és az iko -
nok ban. A nap a Ta izé ben szo ká sos,
kereszt körüli imával zá rult.

A szom bat dél előt töt a fi a ta lok a ven -
dég lá tó gyü le ke ze tek ben töl töt ték, ahol
egy rö vid ima után cso por tok ban be szél -
get tek ar ról, hogy az evan gé li um ha tá -
sá ra miként szü le tik meg a bi za lom és az
egy ség. Dél után újabb mű hely fog lal ko -
zá sok kö vet kez tek. A szin te fo lya ma to -

san ér ke ző za rán do kok nak kö szön he tő -
en az es ti imá ra meg telt a sport csar nok.
A za rán do ko kat, a meg je lent ven dé ge -
ket ek kor kö szön töt te Mayer Mi hály
püs pök.

Va sár nap dél előtt min den ki a ven dég -
lá tók is ten tisz te le tén vagy mi sé jén vett
részt. Ko ra dél után már a ba zi li ká ban
ke rült sor a zá ró kö zös imá ra, ahol
Mayer Mi hály és Alo is test vér bú csú zott
a fi a ta lok tól, és el hang zott a meg hí vás
a kö zös ség eu ró pai ta lál ko zó já ra, amely
Len gyel or szág ban, Poz nan ban lesz
2009. de cem ber 28. és 2010. ja nu ár 1.
kö zött.

A ta lál ko zó nak a pé csi evan gé li kus
gyü le ke zet hely színt és prog ra mo kat
biz to sí tott, be fo ga dó csa lá dok is szép
szám mal akad tak. A gyü le ke zet gos pel -
kó ru sa kon cer tet adott a zsú fo lá sig meg -
telt temp lom ban, Né meth Zol tán lel -
kész pedig egy mű hely fog lal ko zá son tar -
tott elő adást.

g – sra mó –

Az erős bi za lom za rán do kai
Új LVSZ-fő tit kár
La tin-Ame ri ká ból
A Lu the rá nus Vi lág szö -
vet ség (LVSZ) Ta ná csa
ok tó ber 22–27. kö zött tar -
tot ta éves ülé sét Genf kö -
ze lé ben. A ta nács meg vá -
lasz tot ta a vi lág szer ve zet
új fő tit ká rát. Mar tin Jun -
ge lel kész Chi lé ben szü le -
tett 1961-ben. Ta nul má -
nya it Né met or szág ban
vé gez te, je len leg az LVSZ
Misszió és Fej lő dés Osz tá lyá nak La tin-Ame ri káért és a karibi
térségért felelős tit ká ra. Mar tin Jun ge a jö vő évi stutt gar ti vi -
lág gyű lés után ve szi át a hi va talt Is hma el No kó tól, aki 1994 óta
töl töt te be a fő tit ká ri posz tot. Az ülé sen egy há zun kat Gáncs Pé -
ter püs pök és Wag ner-Ba li cza Klá ra kép vi sel te.

d EvÉ let-in fó

b A pécsi regionális Taizé-
találkozó ide jén beszél -
get tünk a francia szék he -
lyű közösség vezetőjével,
Alois testvérrel.

– Is ten hoz ta Ma gyar or -
szá gon és ben ne Pé csen, a ka -
to li kus püs pök vá ros ban, ahol
egy kis szi get ként az evan gé li -
kus gyü le ke zet is ott hont ad a
ta lál ko zó ra ér ke ző fi a ta lok -
nak. Mi, evan gé li ku sok úgy
kö szö nünk, hogy „Erős vár a mi
Is te nünk!” Ta izéi fül lel hall gat -
va mit je lent Ön nek ez a kö -
szön tés?

– A fi a ta lok azt ke re sik,
hogy hol ta lál nak biz ton sá got.
Spon tán mó don a hit ben ezt
nem ta lál ják meg, és egy re
ke ve sebb fi a tal van, aki hin ne
Is ten ben. Mi ez zel a ta lál ko zó -
val azt sze ret nénk el ér ni, hogy
a fi a ta lok meg ért sék, rá jöj je -
nek ar ra, hogy Is ten ben biz -
ton ság ra lel het nek, és az Is ten -
ben va ló bi za lom le het sé ges a
vi lá gunk ban. Ez nem na iv,
kis ded do log! Örü lök an nak,
hogy olyan fi a ta lo kat lát ha tok
itt, akik el kö te le zet tek, olyan
fi a tal csa lá do kat, amelyek sok
gye re ket vál lal nak. Mind ezek
azt jel zik, hogy az Is ten be ve -
tett bi za lom ban, biz ton ság -
ban bá tor ság ra lel he tünk.

– A pé csi ta lál ko zó nak kö -
szön he tő en re mény ség sze rint
so kan ta nul ják új ra kö zös sé gük
jel mon da tát: „A bi za lom za -
rán dok út ja a föl dön”. A bi za -
lom szót a kí vül ál lók is ér tik,
és ér zik hi á nyát, de mit je lent
za rán dok nak len ni a bi za lom
je gyé ben úgy, hogy köz ben ré -
szei va gyunk egy csa lád nak,
egy mun ka hely nek, egy la kó he -
lyi kö zös ség nek?

– A hit ma ga za rán dok út. A
hit nem olyan do log, amit bir -
to kol ni le het ne, ha nem azt je -
len ti, hogy út ra ke lünk. Krisz -
tus fe lé in du lunk, és min dig
arra kell törekednünk, hogy
he lyet ad junk ne ki az éle tünk -
ben. Krisz tus ugyan ak kor küld
ben nün ket a vi lág ba. Ar ra biz -
tat tam a fiatalokat, hogy te gye -
nek bizonyságot a hi tük ről

azoknak a társaiknak, akik kel
együtt vannak: osz tály tár -
saknak, év fo lyam tár saknak, és
mer je nek be szél ni a hit ükről.
Nyil ván va ló mó don fon tos -
nak tar tom, hogy a hí vők nek
le gye nek kö zös sé gi él mé nye ik.
Az a tény, hogy Pécs re ilyen
sok za rán dok ér ke zett nem -
csak Ma gyar or szág ról, ha nem
a kör nye ző or szá gok ból is,
meg ad ja azt az él ményt, hogy
nin cse nek egye dül, ha nem egy
nagy kö zös sé get ké pez nek egy -
más sal. Ugyan ak kor egy ilyen
konk rét za rán dok lat, mint ez
a pécsi is, bá to rí tást je lent,
hogy ezen az úton men jünk to -
vább éle tünk min den nap ján.

– Akár a Ta izé ben kí nált
prog ra mo kat, akár ezt a mos -
ta ni ta lál ko zót te kint jük, a
kö zös ség alap ve tő en a fi a ta lo -
kat szó lít ja meg, mond hat -
nánk azt is, hogy a fi a ta lok kö -
ré ben si ke res. Mi lyen fel ada tot
je lent ez a test vé rek szá má ra,
és ho gyan ké szül nek ar ra, hogy
egy-egy hé ten vagy akár egy
hét vé gén fi a ta lok ez re it szó lít -
sák meg?

– Min dig cso dá lat tal tölt el,
hogy olyan sok fi a tal jön el
Taizé be. Most már több év ti -
ze de így van, és na gyon örü -
lünk an nak is, hogy Roger
test vér ha lá la után ez foly ta -
tó dik. Nem tud juk iga zán,
hogy mi ért. Mi sze ret nénk
őket támogatni és va la mi kép -
pen je len len ni az éle tük ben,
min den nap ja ik ban, ab ban a
va ló ság ban, ami ben ők él nek
– el jöt tünk Pécs re is, hogy kö -
zel le gyünk ah hoz a hely zet -
hez, ami ben ők van nak. Ezért

a találkozóért a fi a ta lok nagy
fe le lős sé get vál lal tak, az elő -
ké szí té sé ben szá mos fel ada tot
ol dot tak meg. 

Egy má sik fon tos té nye ző a
fi a ta lok meg hall ga tá sa. Ta izé -
ben az ima után mi, a test vé -
rek so ká ig a temp lom ban ma -
ra dunk, hogy ha va la ki sze mé -
lye sen akar be szél get ni, az
oda jö hes sen hoz zánk. A fi a ta -
lok nak tud ni uk kell, hogy ta lál -
nak va la kit a temp lom ban, aki
meg hall gat ja őket. Ez a meg -
hall ga tás ma egy re fon to sab bá
vá lik, hogy el tud ják mon da ni
mind azt, ami a szí vük ben van.

– Köz is mer tek a ta izéi jel ké -
pek: a na rancs szí nű dra pé ri -
ák, a mé cse sek, az or to dox ih -
le té sű iko nok, és én ide so rol -
nám a csen det is. Mit je lent -
het nek a 21. szá za di sze ku la -
ri zált vi lág ban ezek a jel ké pek
vagy az olyan szim bo li kus cse -
lek vé sek, mint a pén tek es ti-éj -
sza kai ke reszt imá dás?

– A leg fon to sabb cél, hogy
a fi a ta lo kat meg érint se a
Szent írás nak egy igé je, ezért az
ima kö zép pont já ban min dig
egy bib li ai ige sza kasz van.
Ugyan ak kor az is igaz, hogy
kel le nek más je lek, szim bó lu -
mok, hogy a fi a ta lok va ló ban
tud ja nak oda fi gyel ni és hall -
gat ni: ezt szol gál ják az iko nok,
a fé nyek és a csend.

Ta izé ben min den pén te ken
van ke reszt kö rü li imád ság.
Min den ki jö het imád koz ni kö -
zel a ke reszt hez, hogy Krisz tus -
ra bíz has sa fáj dal ma it, sa ját és
má sok szen ve dé se it. Is ten min -
den nyel vet, nyel ve ze tet meg -
ért. Azt is meg ér ti, ami kor így
a ke reszt hez érint jük hom lo -
kun kat. Egy-egy ilyen moz du -
lat ki fe jez he ti a Krisz tus ba ve -
tett bi zal mat. Ez Jé zus sza va i -
nak ko mo lyan vé te le, ami kor
azt mond ja: „Jöj je tek én hoz -
zám mind nyá jan, akik meg fá -
rad ta tok, … és én meg nyug vást
adok nek tek.” A na rancs sár ga
szín azért van, hogy egy kis me -
leg sé get ad jon a he lyi ség nek,
hogy ne le gyen na gyon hi deg a
lég kör, a han gu lat, és min den -
ki jól érez ze ma gát.

A va ló di cél, hogy Krisz tus -
ra néz zünk, és ezért fon tos,

hogy a kü lön bö ző szim bó lu -
mok kal ne ter hel jük túl az
imád sá g helyét. Lát juk, ahogy
vál to zik a tár sa da lom, és a
sze ku la ri zá ló dó vi lág ban a fi -
a ta lok ap ró je le ket, jel ké pe ket
ke res nek. Ha nin cse nek temp -
lo ma ink ban ilyen jel ké pek, a
fi a ta lok el men nek más ho vá,
más val lá si cso por tok ba, ahol
meg kap ják azt az üze ne tet,
amit ezek a szim bó lu mok köz -
ve tí te nek.

– Ho gyan lát ja a kö zös ség
jö vő jét Jé zus misszi ói pa ran -
csá nak tük ré ben? („Men je tek
el, te gye tek ta nít vánnyá min -
den né pet…”, Mt 28,19–20)

– Ez a kér dés szen ve déllyel
tölt el ben nün ket, és ezt Roger
test vér től örö köl tük, aki át
akart lép ni min den ha tá ron
azért, hogy ki fe jez ze: Krisz tus
egyet len nagy csa lád ban egye -
sít ben nün ket.

Egé szen konk ré tan: no vem -
ber ben két test vér rel Kí ná ba
me gyek. Kí ná nak sok ar ca él
ben nünk, de eb ben az or szág -
ban él nek ke resz té nyek is, és
mi sze ret nénk ki fe jez ni szá -
muk ra, hogy mel let tük, ve lük
va gyunk, és ve lük együtt
imád ko zunk. Idén kö zös sé -
günk egy mil lió Bib li át tu dott
ki nyom tat ni és szét osz ta ni a
kí nai ke resz té nyek kö zött.

Hogy el ju ssunk a vi lág
összes or szá gá ba az idé zett
ige sze rint, az csak ak kor le -
het sé ges, ha a Krisz tus ban
va ló hit ben gyö ke re dzik az
éle tünk, ha Krisz tus la kik a szí -
vünk ben. Ahogy a szív ver és
meg moz gat, élet ben tart,
Krisz tus is ugyan úgy küld
ben nün ket. Ta izé ben ezt ke -
res sük kö zös sé günk éle te ál tal,
az imád ság ál tal. Ez éle tünk
leg fon to sabb ré sze.

Na gyon örü lök, hogy
vissza jö het tünk Pécs re. Ma -
gyar or szág gal rég óta szo ros
kap cso lat ban va gyunk. Nagy
öröm mel ta lál koz tam a sport -
csar nok ban ré gi ba rá tok kal,
ugyan ak kor fel nőtt egy új
nem ze dék is, és sok ér dek lő -
dő fi a tal jött el. Is ten elő ké szí -
ti a jö vőt az egy ház szá má ra:
ne fél jünk!

g Dr. Sra mó And rás

„Merjenek beszélni a hitről!”
In ter jú Alo is test vér rel, a Ta izéi Kö zös ség ve ze tő jé vel

A
 S

Z
E

R
Z

Ő
 F

E
LV

É
T

E
LE

Ho va más ho va köl töz he tett
vol na a Ma gyar Cser kész szö -
vet ség gyűj te mé nye, ha nem
Gö döl lő re? A vá rost so kan
ki zá ró lag Gras sal ko vich-kas -
té lyá ról is me rik, azt azon ban
már jó val ke ve seb ben tud ják,
hogy 1933-ban az ak kor mind -
össze ti zen egyez res lé lek szá -
mú nagy köz ség ben vert sá tor -
tá bort a ne gye dik fiú cser kész-
vi lág ta lál ko zó (dzsembori)
mint egy hu szon hat ezer (!)
részt ve vő je, 1939-ben pe dig
– né hány hét tel a má so dik
vi lág há bo rú ki tö ré se előtt – itt
ren dez ték meg a Pax Ting-
nek, az az bé ke gyű lés nek ne ve -
zett el ső le ány cser kész-vi lág -
ta lál ko zót.

Ilyen előz mé nyek után nem
meg le pő te hát, hogy a gyűj te -

mény nek ed dig ott hont adó
bu da pes ti épü let fel újí tá sa mi -
att köl töz ni kény sze rült –
rész ben tár gyi, rész ben könyv -
tá ri és le vél tá ri – anya got a ha -
zai cser kész moz ga lom fő vá ro -
sa fo gad ta be.

A zász lók, egyen ru hák, jel -
vé nyek, em lék ér mek, iga zol vá -
nyok – és így to vább – egy ré -
szé ből A ma gyar cser ké szet
tör té ne te 1910-től nap ja in kig
cím mel ok tó ber 20-án nyílt ál -
lan dó ki ál lí tás a Gö döl lői Vá -
ro si Mú ze um ban. Az ün ne pé -
lyes ce re mó ni án – me lyet je -
len lé té vel megtisztelt az if jú -
ko rá ban szin tén cser kész ke dő

Mádl Fe renc volt köz tár sa sá -
gi el nök és fe le sé ge, Dal ma
asszony is – Gé me si György, a
vá ros pol gár mes te re, il let ve
Bu day Bar na bás, a Ma gyar
Cser kész szö vet ség el nö ke kö -
szön töt te az al kal mon szép
szám mal össze gyűlt idős, akár
még az 1933-as dzsembori-
ról is sze mé lyes em lé ke ket
őr ző és a fi a tal, ma ak tív cser -
ké sze ket. A ki ál lí tást – a cser -
kész moz ga lom lé nye gé ről tar -
tott elő adá sá val – Ka to na Ta -
más tör té nész, nyu gal ma zott
ál lam tit kár, a Ma gyar Cser -
kész szö vet ség volt el nö ke nyi -
tot ta meg (felső képünkön).

A bár ki szá má ra hoz zá fér -
he tő és ku tat ha tó könyv tá ri és
a le vél tá ri anya got – már a
Gö döl lői Vá ro si Könyv tár és

In for má ci ós Köz pont épü le té -
ben – Fü löp At ti lá né igaz ga -
tó he lyet tes mu tat ta be az ér -
dek lő dők nek, a vá ros to váb bi
cser készem lé ke i re pe dig Bo -
kody Jó zsef cser kész tör té ne ti
ku ta tó hív ta fel a fi gyel met.

g – vi tá lis –

A Gö döl lői Vá ro si Mú ze um
(2100 Gö döl lő, Sza bad ság tér
5.) nyit va tar tá sa: no vem ber 1.
és feb ru ár 28. kö zött kedd től
va sár na pig 10-től 16 órá ig,
már ci us 1. és ok tó ber 31. kö zött
kedd től va sár na pig 10-től 18
órá ig.

Cser kész ki ál lí tás
nyílt Gö döl lőn

F
O

TÓ
K

. V
IT

Á
LI

S
 J

U
D

IT



Evangélikus Élet 2009. november 1. f 5kultúrkörök

A Magyar Örökség Díjjal kitüntetett

EVAN GÉLIUM SZ ÍNH ÁZ
november 6-án 19 órakor bemutatja

Ma dách Im re Az em ber tra gé di á ja
című drá mai köl te ményét há rom rész ben

a Duna Palotában (Budapest V., Zrínyi u. 5.)

SZE REP LŐK
Az Úr Bán ffy György Kos suth-dí jas

ki vá ló mű vész
Ádám Lé nárt Lász ló

Éva Bu zo gány Már ta
Lu ci fer Kár pá ti Ti bor

To váb bá Mu csi Sán dor, Tóth Já nos Ist ván, Far kas Ta más, Ré kai Nán dor,
Ve ress Előd, Kriszt Lász ló, Gyu rin Zsolt, Med gyessy Pál, Bor báth Ot tí lia,

Geszty Gló ria, Tó dor Ré ka

A kí sé rő, alá fes tő ze ne Haydn ha lá lá nak 200. év for du ló ja tisz te le té re
A te rem tés ora tó ri um ból hang zik fel

Dísz let- és jel mez ter ve ző Hú ros An na Má ria
Dal szö ve gek ze né je Hu zel la Pé ter

Ren de ző asszisz tens, ko re og rá fus Kriszt Lász ló
Ko re og rá fus asszisz tens Fant oly Ni ko lett

Ren de ző Ud va ros Bé la

To váb bi elő adá sok: no vem ber 8., 15., 22., 29. és de cem ber 6.:
16 óra; no vem ber 20. és de cem ber 4., 12., 13.: 19 óra

Jegy elő vé tel a Du na Pa lo ta pénz tá rá ban (tel.: 1/235-5500) hét főn,
szer dán és pén te ken 14 és 18 óra kö zött. Jegy árak: 3000, 2500, 2000 fo rint.

Ve tő Bé la 1927-ben Bu da pes ten szü -
le tett, 1937–1945 kö zött a fa so ri gim -
ná zi um ban ta nult. 1945–1949 kö -
zött vé gez te el a sop ro ni evan gé li kus
teo ló gi át. 1949-es lel késszé szen te lé -
sét kö ve tő en több gyü le ke zet ben
szol gál se géd lel kész ként (Jó zsef vá ros,
Kecs ke mét, Fe renc vá ros). 1953–1956-
ig az Ül lői úti or szá gos iro dá ban
ügy vi vő lel kész Grün valszky Ká roly
egye te mes fő tit kár mel lett. Itt is -
mer ke dik meg az egy ház igaz ga tás sal,
amely nek ira ta it ké sőbb le vél tá ros -
ként őr zi. Hosszú, ti zen nyolc éves lel -
ké szi szol gá lat kö vet ke zik 1956–1974
kö zött a veszp ré mi gyü le ke zet ben.
Szé les ér dek lő dé si kö ré re jel lem ző,
hogy ide gen ve ze tői tan fo lya mot vé -
gez, finn or szá gi ösz tön dí jasként nép -
fő is ko lá kat és az éb re dé si moz gal ma -
kat ta nul má nyoz za.

Só lyom Je nőt kö ve tő en 1975. ja nu -
ár 1-jén vet te át az Evan gé li kus Or szá -
gos Le vél tár ve ze té sét. A le vél tár ek -
kor még jó részt egy sze mé lyes in téz -

mény volt, bár időn ként rész ál lás ban
lel ké szek és vi lá gi ak is be se gí tet tek.
Volt mit ten ni, hi szen eb ben a hős kor -
nak ne vez he tő idő szak ban ren ge teg
anyag ke rült be a le vél tár ba, pél dá ul
az 1952-es egy ház igaz ga tá si re for -
mot kö ve tő en a négy meg szűnt egy -
ház ke rü let püs pö ki hi va ta la i nak és az
egy ház me gyék nek az ira tai. Az anya -
got ren dez ni kel lett, do bo zol ni, újabb
rak tá ra kat lé te sí te ni, hi szen má ra az
irat anyag mennyi sé ge el éri az ezer
irat fo lyó mé tert. Ve tő Bé la ko rá ban a
le vél tár mű sza ki fel sze re lé se a ma i hoz
ké pest még sze rény nek mond ha tó:
egyet len fű tött he lyi ség volt, ahol a le -
vél tá ros és a ku ta tó dol go zott. A le -
vél tá ros egy sze mély ben vé gez te a ku -
ta tó szol gá la tot, rak tá ros ként szed te
le a polc ról az ira to kat.

E csen des és alá za tos mun ka kö -
vet kez té ben az Evan gé li kus Or szá gos
Le vél tár má ra Ma gyar or szág egyik
leg na gyobb és leg ér té ke sebb egy há -
zi irat gyűj te mé nyé nek szá mít, köz -

pon ti fek vé sé nél fog va egy há zi és vi -
lá gi ku ta tók tu do má nyos és más cél -
lal gyak ran ke re sik. Ve tő Bé la köz re -
mű kö dé sé vel je lent meg 1983-ban a
ma gyar or szá gi evan gé li kus le vél tá ri
anyag át te kin tő fondjegy zé ke.

Ugyaneb ben az év ben a Lu ther-ju -
bi le um kap csán Nyu gat- és Ke let-Né -
met or szág ban ki ál lí tá so kon mu tat ták
be a le vél tár leg na gyobb kin csét, a
Lu ther-vég ren de le tet. Ve tő Bé la szá -
mos tu do má nyos ku ta tót lá tott el
anyag gal, de ma ga is részt vett kon -
fe ren ci á kon, ta nul má nyai, cik kei je -
len tek meg kü lön fé le egy há zi fo lyó -
ira tok ban.

1993-ban ala pí tó tag ja a Ma gyar -
or szá gi Egy há zi Le vél tá ro sok Egye -
sü le té nek. 1996-tól nyug dí jas, Veszp -
rém be köl tö zik, 1998-ban je le nik
meg A veszp ré mi evan gé li kus gyü le -
ke zet 200 éves tör té ne te cí mű kö te te.
Ve tő Bé la de rűs ter mé sze té vel, alá -
za tos éle té vel, gaz dag ta pasz ta la tá val
vált az egy há zi le vél tá ros szak ma
meg be csült kép vi se lő jé vé.

g C. M.

Ve tő Bé la nyu gal ma zott
le vél tár-igaz ga tó élet mű dí ja

b A Ma gyar or szá gi Egy há zi Le vél tá ro sok Egye sü le te (MEL TE) ál tal ala -
pí tott Kor mos Lász ló-élet mű dí jat idén Ve tő Bé la evan gé li kus lel kész -
nek, az Evan gé li kus Or szá gos Le vél tár (EOL) nyu gal ma zott igaz ga -
tó já nak ítél ték oda. A dí jat a közelmúltban a veszp ré mi aka dé mi ai
szék ház el nö ki kü lön ter mé ben ün ne pé lyes ke re tek kö zött ad ta át az
egye sü let ne vé ben dr. Jan ka György el nök, majd Czen the Mik lós, az
EOL igaz ga tó ja is mer tet te a dí ja zott élet raj zát. Az egy há zi le vél tá -
ro sok egye sü le te 1993-ban ala kult, tag jai a kü lön fé le fe le ke ze tű
ma gyar or szá gi egy há zak le vél tá ro sai. Öku me ni kus jel le gét az is jel -
zi, hogy az egye sü let ve ze té sét el lá tó in té ző bi zott ság nak a ró mai és
gö rög ka to li kus, a re for má tus és az evan gé li kus fe le ke zet egy-egy kép -
vi se lő je a tag ja. A dí jat az egye sü let ala pí tó el nö ké ről, a deb re ce ni re -
for má tus le vél tár ve ze tő jé ről, dr. Kor mos Lász ló ról ne vez ték el.

Meg hí vó mé dia mű hely re – Ba la ton szár szó,
2009. no vem ber 20–22. 

A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Saj tó bi zott sá ga, az Evan gé li -
kus Élet szer kesz tő sé ge és a Pro tes táns Új ság írók Szö vet sé ge (Prúsz)
sze re tet tel hív min den ér dek lő dőt kö zös szak mai prog ram já ra.
A Pro tes táns Mé dia mű hely őszi hét vé gé jé re a szer ve zők ez út tal el ső sor -
ban azon di gi tá lis fény ké pe ző gép pel ren del ke zők je lent ke zé sét vár ják,
akik szak em be rek se gít sé gé vel szí ve sen el mé lyül né nek a di gi tá lis fény -
ké pe zés rej tel me i ben, kü lö nös te kin tet tel a – ke resz tény la pok ban is igé -
nyelt – saj tó fo tó mű fa já ra. 

A pén tek es té től va sár nap dé lig ter ve zett prog ram a he lyes fény ké pe -
ző gép-hasz ná lat tech ni kai tud ni va ló in kí vül fog lal ko zik a kép al ko tás (kom -
po zí ció) és a di gi tá lis utó mun ká la tok kér dé se i vel is, va la mint az egy há -
zi ren dez vé nyek fo tó zá sá nak szem pont ja i val. 

Az el mé le ti elő adá so kat gya kor la ti fog lal ko zá sok egé szí tik ki, ezért kér -
jük, hogy az e-mail cí münk re kül dött je lent ke zés hez ki-ki mel lé kel je
(1200 × 1600 pi xel aján lott mé ret ben) há rom leg si ke rül tebb nek vélt – tet -
sző le ges té má jú – fel vé te lét.

A rész vé te li díj 9600 Ft, amely a hely szí nen fi ze ten dő, és ma gá ban fog -
lal ja a szál lás és a há rom szo ri ét ke zés dí ját is. (Prúsz-ta gok nak 30 ked -
vez mény!) Kez dés: pén te ken 19.30-kor va cso rá val; zá rás va sár nap 13 óra -
kor ebéd del.

Je lent ke zé si ha tár idő: no vem ber 9., hét fő. Hely szín: Evan gé li kus Kon fe -
ren cia- és Misszió Ott hon (8624 Ba la ton szár szó, Jó kai u. 41.) Csak a mé -
dia mű hely tel jes idő tar ta mán részt ven ni szán dé ko zók je lent ke zé sét vár -
juk! Je lent kez ni a zsu zsa.bo da@lu the ran.hu e-mail cí men le het, il let ve
– di gi tá lis adat hor do zón be nyúj tott fény ké pek kel – sze mé lye sen az Evan -
gé li kus Élet szer kesz tő sé gé ben (1085 Bu da pest, Ül lői út 24., tel.: 1/317-
1108, 20/824-5519) Bo da Zsu zsa szer kesz tő ség ve ze tő nél.

A je lent ke zés el fo ga dá sát no vem ber 15-ig a rész le tes prog ram meg kül -
dé sé vel iga zol juk vissza!

H I R D E T É S

Ok tó ber kö ze pe a Ve c zán Pál bor -
sod-he ve si es pe res ről, di ós győ ri
evan gé li kus lel kész ről szó ló meg -
em lé ke zés je gyé ben telt Mis kol con.
A rend szer vál tás után a vá ros ban
fon tos köz éle ti sze re pet is be töl tő –
több cik lu son át ön kor mány za ti kép -
vi se lő ként is dol go zó –, ze ne sze re tő
lel kész szer vez te meg an nak ide jén az
egy há zi kó ru sok se reg szem lé jét,
ame lyet ha lá la után Ve c zán Pál egy -
ház ze nei kó rus ta lál ko zó nak ne vez tek
el, és eb ben az év ben már ti zen ha to -
dik al ka lom mal ren dez ték meg.

Ok tó ber 8–11. kö zött négy hely szí -
nen, a mi no ri ta temp lom ban, az
avas-dé li ró mai ka to li kus egy ház -
köz ség Ige temp lo má ban, a szir mai
re for má tus temp lom ban és a bel vá -
ro si re for má tus temp lom ban ren dez -
tek hang ver se nye ket, ame lye ken ti -
zen nyolc (!) mis kol ci, put no ki, me ző -
kö ves di és ede lé nyi egy há zi kó rus lé -
pett fel az öku me niz mus je gyé ben. Ez
a ta lál ko zó mél tán vi se li Ve c zán Pál
ne vét, hi szen a min den fe le ke zet
pap ja i val ba rá ti kap cso la tot ápo ló lel -
kész je len tős sze re pet vál lalt a vá ros
ze nei éle té ben, em lé ke ze tes ma radt
mind má ig a mi no ri ta temp lom ban
meg ren de zett hang ver seny, ame lyen
Bach Já nos-pas si ó ját ad ta elő az ő
meg hí vá sá ra Mis kolc ra lá to ga tó Lu -
the rá nia ének- és ze ne kar.

Az idei zá ró hang ver seny jó té kony
cé lo kat is szol gált. Egy részt a Ma gyar
Öku me ni kus Se gély szer ve zet (MÖSZ)
mis kol ci in téz mé nyét, más részt a
Sem mel weis Kór ház ban mű kö dő Er -
zsé bet Hos pice Ott hont és Ala pít -
ványt tá mo gat ták a be vé tel ből. A se -

gély szer ve ze tet 1991-ben ala pí tot ták a
ma gyar or szá gi tör té nel mi pro tes táns
egy há zak és az or to dox egy ház. Mis -
kol con 2000-ben nyi tot ta meg a
MÖSZ a csa lá dok át me ne ti ott ho nát
negy ven fő szá má ra. Az in téz mény a
la ká su kat el vesz tő csa lá dok, a bán tal -
ma zott édes anyák és a gyer me ke i ket
egye dül ne ve lő szü lő szá má ra biz to -

sít ott hont meg ha tá ro zott ide ig. A
mis kol ci köz pont egy-egy év ben több
mint há rom száz csa lád szá má ra nyújt
komp lex szo ci á lis se gít sé get.

A hos pice-el lá tás ban a gyó gyít ha -
tat lan, da ga na tos be te ge ket ápol ják,
igye kez nek csök ken te ni fáj dal ma i kat,
el vi sel he tő vé ten ni éle tük utol só sza -
ka szát. Az Er zsé bet Hos pice Ala pít -
vány 1994-ben kezd te meg a vég ál la -
po tú rák be te gek ott ho ni ápo lá sát,
2008-ban már a me gye száz két te le -
pü lé sén vég zik ez a fel ada tot. 1995-
ben nyi tot ták meg a Sem mel weis
Kór ház ban a ma már húsz ágyas hos -
pice-ott hont, így együt te sen kö rül be -
lül öt száz be te get lát nak el éven te.

A Ke resz tény Ér tel mi sé gi ek Szö -
vet sé gé nek mis kol ci cso port ja ötö -
dik al ka lom mal ren dez te meg a Frá -
ter György Ka to li kus Gim ná zi um -
ban a mis kol ci nem ze ti es télyt. Ezen
az ün ne pen em lé kez nek meg az
1956-os for ra da lom és sza bad ság -
harc év for du ló já ról, és ek kor ad ják
át azt a dí jat, ame lyet Ve c zán Pál ról,

il let ve a ké sőbb el -
hunyt dr. Kar tal Er -
nő mi no ri ta tar to -
mány fő nök ről ne -
vez tek el. A Kar tal–
Ve c zán-dí jat olyan
ke resz tény és jobb -
ol da li ér té ke ket kép -
vi se lő mis kol ci pol -
gár kap hat ja meg,
aki köz éle ti sze re -
pet is vál lal a vá -
ros ban, és pél da mu -
ta tó mun ká já ban és
ma gán éle té ben is.

A for ra da lom öt ven har ma dik év -
for du ló ján dr. Vel key György, a Ma -
gyar or szá gi Re for má tus Egy ház
Bet hes da Gyer mek kór há zá nak igaz -
ga tó fő or vo sa mon dott ün ne pi be -
szé det. A szí nes mű sor után dr.
Ri vasz-Tóth Krisz ti na mis kol ci csa -
lád or vos mu tat ta be az idei ki tün -
te tett élet pá lyá ját. A Kar tal–Ve c zán-
dí jat dr. Sim kó Csa ba, az Er zsé bet
Hos pice Ott hon osz tály ve ze tő fő or -
vo sa, az ala pít vány tit ká ra kap ta. A
díj név adó it áb rá zo ló bronz pla ket -
tet dr. Vel key György és Ve c zán Pál -
né, Ju dit asszony ad ta át a ki tün te -
tett nek.

g (g)

Kó rus ta lál ko zó és em lék pla kett
Ve c zán Pál tisz te le té re

Dr. Sim kó Csa ba, a Kar tal–Ve c zán-díj ki tün te tett je,
dr. Vel key György és Ve c zán Pál né

Kántori búcsú
Rend ha gyó al ka lom volt az ok tó ber 25-
ei or go na ze nés áhí tat a De ák té ri
evan gé li kus temp lom ban – öt ven év -
nyi gyü le ke ze ti szol gá la ta után ju bi le -
u mi kon cert tel bú csú zott az or go na -
pad tól Trajt ler Gá bor Köl csey Fe -
renc-dí jas or go na mű vész. Az ige hir -
de tés sel össze kö tött al kal mon nem -
csak az idén nyolc va na dik élet évét be -
töl tött ün ne pelt, de egy ko ri ta nít vá nyai
is a mu zsi ka se gít sé gé vel ad tak há lát
a hű sé ges szol gá lat tal telt év ti ze de kért.

g Lukács gabi felvétele



Na ro dil som sa v zmiešanom
manžels tve a mat ki nou zá slu hou
som bol po krs te ný ako evan je lik.
Otec, na priek to mu že bol po krs te -
ný ako ka to lik, vie ru ne prak ti zo val.
Ako som rás tol, o lás ke Božej som sa
do zve dal len má lo, le bo ro di čia spo -
lu dob re ne vy chá dza li. Prežíval som
naj mä mat ki ne sl zy a ot co vu zá vis losť
na al ko ho le. Mat ka bo la is to tou,
kto rá bo la v ti chos ti a krot kos ti vždy
na svo jom mies te, zdro jom lás ky
a dá va la zo se ba všet ko, čo ma la. Ži -
la pre svo je de ti – mo je dve ses try
a mňa. V pros to te, ver nos ti a vy -

trva los ti bo la prí kla dom. Vžtah mat -
ky a ot ca bol pl ný ne is to ty, ot co vej
ne spo koj nos ti a hne vu, z kto ré ho
vy ras tal môj strach a vnú tor ná osa -
me losť. Na vyše strach vy pô so bil vo
mne oba vy z prav dy, klam stvo
a túžbu po po chva le. Mo ji mi spo loč -
ník mi sa sta li uhý ba nie a ne úp rim -
nosť. I keď som vte dy o Bo hu ne ve -
del. On o mne áno. Kon fir má cia bo -
la pre mňa for ma li ta a čo sko ro som
na ňu za bu dol. Túžil som len po
uzna ní a úspe chu. Na tvá ri ne vin nosť
a vo vnút ri po smie va nie sa a ne zod -
po ved nosť – to som bol ja. Bol som
vraj príťažli vý a obľúbe ný. V duši
však zba be lec. 

Do spel som, vyštu do val a oženil sa.
Na svet prišli mo je dve dcé ry. Ony sa
sta li svet lý mi bod mi môj ho živo ta.
Bo li pri mne blíz ko, na pl ňo va la ma
ich dô ve ra vo mňa a učil som sa byť
chá pa jú cim a lás ka vým ot com. No
ne da ri lo sa mi to. Na priek to mu som
s ni mi prežíval najk rajšie chví le.
V manžels tve som túžil viac pri jí mať,
ako dá vať. Manžel ka tiež. Vzťah
dvoch ne ve ria cich ľudí stros ko tá val,
lás ka sa po stup ne vy trá ca la. Ešte stá -
le som o Bo hu ne roz mýšľal. On
o mne však áno. Plá val som živo tom
a poc ti vosť ma ne zau jí ma la. V se be
som mal zmä tok a práz dno tu, na
tvá ri úsmev a vý reč né slo vá. No
prišiel čas, ke dy mi mo ja hriešnosť
všet ko vza la-ro di nu, dcé ry, hod no ty.
Roz vod pri nie sol dalšiu práz dno tu.

Od chod z do mác nos ti po dvad sia -
tich ro koch a roz chod s dcé ra -
mi,pred sta vo val do siaľ ne poz na nú
bo lesť. Ale ne vlá dal som s ni mi zo stať.
Vo lil som radšej od chod. V dom ne -

ní, že uchrá nim dcé ry pred vy čer pá -
va ju cim na pä tím a manžel ský mi hád -
ka mi. Vnú tor ná práz dno ta vy us ti la do
hľada nia no vé ho zmys lu živo ta.
Našiel som jo gu. Bo lesť ustu po va la,
práz dno ta však nie. Stá le som žil
bez Bo ha. Boh sa však na mňa dí val,
sle do val mo je hľada nie. Ja som šiel ďa -
lej, hľadal som uplat ne nie, uzna nie
a ob div. Našiel som ho v po li ti ke po
ro ku 1989. Tešilo ma cí tiť moc nad
ľud mi. Stal som sa uzná va ným,
rešpek to va ným a ak cie schop ným. Na
svo je dcér ky som za búdal. Uspo ko -
jo va lo ma, že bo ju jem za prav du

a spra vod li vosť pre se ba i pre iných.
Boh však ne za bú dal, sle do val mo je
ces ty a túžby. On je dob rý otec. A pri -
blížil sa ku mne. Od ra zu som po cí til
z po li ti ky od por a zne chu te nie, na -
vyše sa pri družili i vážne zdra vot né
prob lé my. Hľadal som ďa lej.

Na jed nej z mno hých evan je li zá cii,
kto ré sa ko na li na Slo ven sku po
nežnej re vo lú cii, som spoz nal, kto je
pra vý Boh. Bo lo to moc né a ra di kál -
ne. Na ro dil som sa zno vu. Odo vzdal
som svoj život Kris to vi a On si ho

vzal. A za čal čis tiť. Ro bí to do dnes. Je
to úžas né. Aj keď to nie ke dy bo lí. Vy -
zná va nie a zo mie ra nie. Po ká nie ako
den ný chlieb. Vďa ka Ti Bože! Snažím
sa cho diť po Je ho ces tách a ko nať Je -
ho skut ky. Boh me nil mo je hod no ty
a upra vo val roz bi té vzťahy. Spoz ná -
val som prav du o se be, pros ba o od -
pus te nie a po ká nie ma oslo bo dzo va -
la. Naj väčšiu ra dosť v mo jom srd ci
spô so bi li od púšťajú ce ob ja tia mo -
jich dnes už do spe lých dcér. Osem ro -
kov som sa tú lal zo zbo ru do zbo -
ru,za pá jal som sa do mno hých ak ti -
vít a hľadal svo je mies to,svoj do mov.
Boh sám mi ot vá ral pa mäť. Vrá til ma
v spo mien kach i do det stva, na kon -
fir má ciu.Pri po me nul mi kon fir mač -
ný verš: Ján. 15:8. „Môj otec je oslá ve -
ný tým, že pri nášate veľa ovo cia a že
sa stá va te mo jí mi uče ník mi.” Pri po -
me nul mi môj sľub, na kto rý som za -
bu dol, ale On na naň ne za bu dol.
Pri vie dol ma do mov,do evan je lic kej
cir kvi, kto rej som v mla dos ti sľúbil
pred Bo hom ver nosť. Pri vie dol ma,
aby som slúžil tam, kde ma On už od
mo jej mla dos ti po sta vil. Uve do mu -
jem si, koľko mod li tieb mu se lo byť vy -
slo ve ných, kým som sa do stal až
sem… Boh je ver ný. Boh je lás ka. Ži -
vot, akým som ke dy si žil ja, žije na
Slo ven sku ešte mno ho ľudí. Mno hí
o Bo hu ve dia,mno hí sú i po krs te ní, ba
aj kon fir mo va ní, ale len má lo z nich
sa úp rim ne v hľb ke svoj ho srd ca 
roz hod ne odo vzdať svoj život Ježišovi
Kris to vi. Má lo z nich po zná živé ho
Bo ha, svoj ho osob né ho Spa si teľa,
málo z nich rozpoz ná va vo vlast -
nom živo te Božiu vôľu. Pre to som Bo -
hu vdač ný za každý deň. Som vďač -
ný, že už ne mu sím žiť svoj nie kdajší
život, v kto rom bo lo cen trom mo je
ego. Je nád her né žiť Je ho život, v kto -
rom je cen trom Ježiš Kris tus, je nád -
her né žiť Je ho život. Mo jou každo den -
nou túžbou je cho diť po Je ho ces tách,
ko nať Je ho skut ky a osob ným sve -
dec tvom i vlast ným skú se nosťami po -
má hať ľuďom nájsť orien tá ci u v ich
živo te a pre hl bo vať ich vzťah s Bo hom.

Vďa ka Ti, Bože.
g Ján Pau lik 
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Ne tre ba ko le nač ky zmie rať
a ru ky vzpí nať s krídľom hviezd.
Ak v mo jom srd ci klí či vie ra.
To Bo hu sta čí. Sa tis est!

Ne tre ba vežiam os triť hro ty.
Na se ba kor báč po kút pliesť.
On v pros bách dieťa ne od so tí.
To Bo hu sta čí. Sa tis est!

Ne tre ba so chám no hy boz kať.
Ku poc tám svä tých svie ce niesť.
I hru da tvr dá –Je ho po stať.
To Bo hu sta čí. Sa tis est!

Sta čí, že Kris tus prišiel z ne ba.
A Je ho kríž je spá sy zvesť.
Keď Je ho ná ruč chrá ni te ba.
To Bo hu sta čí. Sa tis est!

Keď Je ho obeť príj meš vdač ne.
Nie ol tár na vlast nú len česť.
Keď On sám die lo v duši za čne.
To Bo hu sta čí. Sa tis est!

Sta čí. Nech ľudia čo chcú vra via.
Nech sli na zo vrie.Hro zí päsť.
Sve tom sa ne sie dob rá sprá va.
To Bo hu sta čí. Sa tis est!

La di slav Fri ov ský

Sa tis est!
(re for mač ná)

Ná vrat do mov

„Duch a ne ves ta ho vo ria: Príď! Kto
po čú va, nech po vie: Príď! Kto žížni,
nech prí de! Kto chce nech si na be rie
za dar mo vo du živo ta!” Zja ve nie Já -
na 22,17.

Zbú ra ný svet nás ví ta z každé ho
bo ku. Hnev, ne ná visť, na dá va nia
opro ti je den dru hé mu jed not liv cov,
ro di ny, ná ro dy. Čo tu bu de? Čo bu -
de s na mi? Od po veď je veľmi jed no -
du chá:čo mi chce me?! Čo si mi vy -
be rie me? To bu de! Ale pred tým ako
by sa ten to vý ber stál: s ot vo re nou
dušou, na ozaj na Je ho od po veď ča -
ka júc nám na čin pred Hos po di nom
za stáť. Pred tou Vlá dou od kto rej by
sme sa bo li ma li aj do te raz do zviesť,
že čo má me ro biť, tak by svet ne bol
spa dol do to ho ka osu v kto rom sa te -
raz du sí. A vte dy by člo vek mo hol
po čuť Božie vo la nie: „Príď! Príď!
Kto žížni, nech prí de!“ Nie k voľak -
to rej stra ne! Nie k voľak to ré mu ví -
hod né mu uče niu (Jó ga me di tá cia
atd.)! Nie ešte k via cej ro bo te! Je di -
ná ces ta jes tvu je: Na späť k Bo hu! Na -
späť ku Krížu! 492 ro kov je to mu, keď
je den mních, kto už mal do kto rát,
kto už bol pro fe sor vied te oló gii, kto
už mal aj za se bou, aj pred se bou ka -
rier, ale na priek to mu všet ké mu
strašne bol smäd ný! Na voľačo čis -
té bol smäd ný, na vo lak to rý vnú tor -
ný po koj, na na pl ne nia duši bol
smäd ný! A vi del, že sú aj dru hí
smäd ní, a vi del, že ako sa na páľa svet
z ne čis tých pra me ňov, že ako sa
na páľa pri ne čis tých stud nič kách. Aj
vte dy bol ka os: Bo hacts vo, hoj nosť
na jed nom bo ku, pre strašná chu do -
ba na dru hom. A kde bo la cir kev? Za
pe nia ze pre dá va la Božie kráľos tvo,
več ný život – od pus te nia hrie chov.
Ale Boh tam bol v tej pri mi tív nej
chištič ke, v kto rej brat Mar tin sa na
ko le nách mor do val – hľadal ten čis -
tý pra meň – a s hla vou bil dve re mi -
los ti, a vo lal k živé mu Bo hu: od po -
veď mi daj Pa ne! A od po veď prišla:
mi losť! Pra meň je Božia mi losť! Ale
tú to mi losť len ten náj de, kto vie že
v ňom a oko lo ne ho je voľačo nie je
v po riad ku. A ten to ne po ria dok z
ľud skej vlá de ve die ni kam, len z
božej mi los ti vie ska pať. Le bo ne po -
ria dok je hriech, ne pos lušnosť opro -
ti Bo hu, a to to len vte dy vie ska pať
ak jed not li vec a spo loč nosť ľud Boží
chce-vie vy po ve dať: Pa ne od pusť
mi! Pa ne ob nov ma! Daj mi no vé
myšlien ky, no vé cie le, no vú vie ru,
kto rá na ozaj od Te ba ča ká všet ky
dob ré! A daj mi no vú službu, a zver
na mňa zno va službu, Tvo je slo vo! 

Čo je to Re for má cia? Len je den
deň, na kto rý po vie me že je svia tok?
Kto je ten Mar tin Lut her? Len je den
člo vek o kto rom ve dia de ji ny? Áno,
je den deň, je den člo vek. Ale vel kosť
im v tom sto jí, že ich Boh vzal do
rúk, za vie dol ich do svoj ho plá nu, a
ten člo vek zo stál v Božých ru kách,
sú hla sil s Božou vôľou, a skr ze toh -
to sa stá la re for má cia, a za ča la sa no -
vá ces ta pre kresťan stvo. A aj dnes -

ka sa má stáť re for má cia! Boh aj
dnes ka chce do svo jích rúk vziať
voľako ho, do svoj ho plá na. Môže byť
že: Te ba! Či vieš, že čo je cieľom tvoj -
mu živo tu? Či vieš, že Boh ča ká na
te ba?! Či vieš, že aj na te ba zá leží, že
svet náj de ten je mu pri chys ta ný
pra meň?! Či vieš – ve ríš, že do dnes -
kajšnej re for má cii sa aj ti môžeš-máš
za po jiť?! Cir kev ný život je nie TV
prog ram, kto rý ak sa mi ne pá či, tak
ho vy pnem. Ni slo bod ti zne ho vy -
stú piť, ale ani ne ak tív ne v ňom zo -
stáť, le bo ani to nič neob sa hu je.
Rob to, čo ti Pís mo učí! Buď člo ve -
kom v Božej ru ke, kto rý je ho to vý Je -
mu slúžiť. Ak ti to ukáže, že sa na -
čin pre me niť, tak sa daj pre me niť! Ak
voľak to otáz ku má, kto rá sa k vie ri
viaže, tak daj od po veď, ta kú za kto -
rou pred sve če nie sto jí! Nielen kri ti -
ku maj opro ti kresťan ské mu živo tu,
ale sa mod li zaň! Na ozaj, zo srd ca sa
mod li za no vú re for má ciu, že by aj
cir kev vi de la svo je hrie chy, svo jich
ne hod níh slúžob ní kov, svo jú vy c -
hlad nu tú službu, a že by ma la si lu
vôľu, sme losť sa od slo bo diť od všet -
kych za put na nos tiach. Že by sme
moh li dvojď s čerstvou vo dou – z
Božou dob ro tou ku každé mu smäd -
né mu. 

Re for má cia je prádz ny, ne ro zu me -
ný svia tok – či na ozaj stná ak ti vi zá -
cia nášmu živo tu, nášmu kresťan -
stvu? Hľadaj Boží od kaz na tie otáz -
ky na kto ré ne náj deš od po veď, le bo
ne môžeš nájsť, le bo nie tam hľadáš,
nie tam hľadá ce lý svet, kde by mal.
Ježiš tak jas ne vra ví: „Kto chce, nech
si na be rie za dar mo vo du živo ta!”
Kto chce! Kto zba dal, že ce lý život ne -
ro zu mie „nech sa na pi je”. A čo to to
zna me ná? Nech be rie do se ba
Ježišové slo vá, Ježišovo uče nia, Je ho
sľúby, s tým roz hod nu tým: chcem sa
za po jiť do Božej ro bo te. Tam chcem
byť, kde ma On chce vi dieť! S tým
chcem slúžiť čo On zve rí na mňa!
Kto mu nech sa sta ne na šou mod lit -
bou pes nič ka:

„Ó Pa ne dra hý, čuj naše túžby, 
Ná rod náš mi lý k živo tu vzkries,
použi na to aj naše služby,
po môž mu pri niesť ra dost nú zvesť.
Hor liv cov má lo, vy stroj nás k die lu,
Štep ni ca ot cov nech kvit ne zas,
Zves to vať spá su dá vaj nám si lu, 
Nech k to mu Duch Tvoj zmoc ňu je
nás.

Ó da hý Bože, viď naše stras ti,
čuj pros by vrúc ne za ná rod náš,
pre čo má vlád nuť hriech v našej
vlas ti,
pre čo má vlád nuť nám sa ta náš.
Ach, Pa ne dra hý, ná rod náš mi lý
od mie ta Prav du, pri jí ma klam,
ne poz ná Te ba, moc Tvo jej si ly,
ó, vráť sa k ne mu, buď je ho Pán!”
Ev.Sp. 565 1,4

g Alžbe ta No bi ko vá
ev. fa rár ka

Ad fontes!

Sta čí a sta čiť bu de stá le.
Čo k to mu do dať, ešte riecť?
Bez veľkých slov žiť Bo hu k chvá le.
To Bo hu sta čí. Sa tis est!

Slovenská príloha
Stranu zostavili: Alžbe ta No bi ko vá, Hilda Guláčiová-Fabuľová

Nik ne môže po ložiť ok rem to ho, čo je
položený, a tým je Ježiš Kris tus.

1Kor. 3:11
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b Mind ket tőnk szá má ra is me rős
ez a hely zet, ko ráb ban több ször
meg esett: szem ben ülünk egy -
más sal, én kér de zek, ő vá la szol.
Igaz, ak ko ri ban Győ ri Vi rág nem
in ter jú alany volt, ha nem vizs gá -
zó fő is ko lai hall ga tó, én pe dig
nem az Evan gé li kus Élet ol va só -
szer kesz tő je ként ér dek lőd tem,
ha nem a diákot vizs gáz ta tó ok -
ta tó  ként…

– Teo ló gi át és pe da gó gi át ta nul tál,
vég zett sé ged sze rint hit tan ta nár és
an gol sza kos ta ní tó vagy, ám már jó
ide je az írott saj tó ban dol go zol. 

– Azok kö zé az em be rek kö zé
tar to zom, akik nem könnyen ta lál ták
meg a sa ját út ju kat. Érett sé gi után az
Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem
teo ló gus sza kán kezd tem meg a ta -
nul má nya i mat, de ha mar rá döb ben -
tem, hogy az, ami en gem iga zán
von zott a lel ké szi szol gá lat ban, ne ve -
ze te sen a lel ki gon do zás, bi zony csak
egy sze le te en nek a hi va tás nak: egy
sor olyan dol got is kel le ne csi nál nom,
amely hez nem érez tem ma gam ban
elég erőt. Har mad év után ezért át je -
lent kez tem a hit tan ta ná ri szak ra, és
el kezd tem az EL TE ta ní tó kép ző ka -
rát. Fan tasz ti kus ta ná ra im vol tak,
akik nem ta nít vány ként, ha nem
egyen ran gú szel le mi part ner ként ke -
zel tek. Óri á si meg tisz tel te tés volt
szá mom ra, hogy be von tak az ok ta -
tó mun ká ba is: a ma gyar nyel vi és iro -
dal mi tan szék de monst rá to ra ként
he lyes írá si gya kor ló órá kat tart hat tam
a di ák tár sa im nak. 

Ak kor még nem sej tet tem, hogy az
itt meg szer zett is me re tek nek kö -
szön he tem majd a hi va tá so mat. Ami -
kor 2002-ben mind két he lyen be fe -
jez tem a ta nul má nya i mat, tit kon ar -
ról áb rán doz tam, hogy leg szí ve seb -
ben ez zel a két te rü let tel fog lal koz -
nék to vább. Alig telt el né hány hét az
után, hogy ezt meg fo gal maz tam ma -
gam ban, a kis ma ro si Szél ró zsa ta lál -
ko zón egy „kü lö nös vé let len” – na
meg Bot ta Dé nes fo tós – T. Pin tér
Ká roly mel lé so dort, aki el me sél te,
hogy ép pen kor rek tort ke res nek az
Evan gé li kus Élet hez… Szep tem ber től
mun ká ba is áll tam. 

– …majd né hány röp ke hó nap el -
tel té vel ol va só szer kesz tő vé lép tél elő.
Sőt rö vi de sen még ko mo lyabb fel -
adat bí za tott rád.

– A kéz irat gon do zás so rán ta -
pasz tal tam meg elő ször, hogy nem
volt hi á ba va ló ez a sok var ga be tű, hi -
szen a cik kek ol va sá sa köz ben bi zony
épí te nem kel lett a bib lia is me re ti,
egy ház tör té ne ti, rend sze res teo ló gi -
ai ta nul má nya im ra, de a fő is ko lán
szer zett pszi cho ló gi ai, mű ve lő dés tör -
té ne ti, ter mé szet tu do má nyos is me -
re te i met is tud tam ka ma toz tat ni.
Sőt mi több: a pe da gó gi ai ké pe sí té -
se met sem kel lett sut ba vág nom, hi -
szen a fél éven te meg ren de zett evan -
gé li kus mé dia mű he lye ken egy kis he -
lyes írást-nyelv he lyes sé get is ok tat -
hat tam az ér dek lő dők nek. Mind -
emel lett be le kós tol hat tam a lap -
szer kesz tés be is. Ami kor a fő szer -
kesz tő úr sza bad ság ra ment, több al -
ka lom mal én ál lí tot tam össze az új -
sá got. Há lás va gyok ne ki azért, hogy
be do bott a mély víz be, és azért,
hogy ren ge teg szak mai for télyt les -
het tem el tő le. 

– En nek az idő szak nak a vé gé re én
is em lék szem, ak ko ri ban ér kez tem a
lap hoz. Fél éven át ül tünk egy más
mel lett az EvÉ let szer kesz tő sé gé ben a
„csend szo bá ban”, te, az ol va só szer -
kesz tő és én – mint be osz tot tad –, a
kor rek tor. 

– Igen, ez kü lön le ges hely zet volt,
hi szen rit kán adó dik úgy, hogy az
em ber egy ko ri ta ná rá nak a „fő nö ke”
le gyen. Mi kor fel me rült an nak a le -
he tő sé ge, hogy egy ön ál ló kor rek tor
ke rül het mel lém, rög tön an nak a

ne ve ug rott be elő ször, aki től a leg -
töb bet ta nul hat tam, aki nek a tu dá sá -
ban ma xi má li san meg bí zom. És aki -
nek jó szív vel ad hat tam to vább a sta -
fé tát is…

– Mi ta ga dás, az EvÉ let hez ke rü -
lé sem szá mom ra is meg le pő fej le -
mény volt, nem ter vez tem, hogy fel -
adom a fő is ko lai ok ta tói ál lá so mat
egy he ti la pért… Azt a bi zo nyos sta fé -
tát, az ol va só szer kesz tői posz tot pe dig
azért kel lett át ven nem, mert te újabb
hi va tást kap tál: édes anya let tél.

– 2004 őszén szü le tett meg Han -
ga lá nyom, rá két év vel pe dig Pan na.

– Az ott hon töl tött évek alatt sem
tét len ked tél: ki sebb-na gyobb mun ká -
kat vál lal tál, sőt újabb dip lo ma meg -
szer zé sé be is fog tál.

– Mi vel na gyon sze re tem a mun -
ká mat, egy idő után el kez dett hi á -
nyoz ni. In kább ke ve seb bet alud tam,

csak hogy dol goz has sam egy pi cit…
Sze ret tem vol na ezt a pá rat la nul
szép idő sza kot ar ra is for dí ta ni, hogy
egy ki csit el mé lyít sem a szak mai tu -
dá so mat, így je lent kez tem a Páz -
mány Pé ter Ka to li kus Egye tem ki adói
szer kesz tő sza ká ra. Itt is na gyon sok
hasz nos is me ret tel gaz da god hat tam.

– Mi ként ta lált rád eköz ben az új
fel adat, ho gyan let tél a Fa mily ma -
ga zin fő szer kesz tő je?

– Egy év vel ez előtt, ami kor a lap
mű köd te té sét át vet te a Har mat Ki -
adó, meg ke re sett dr. Her jecz ki Kor -
nél ki adó igaz ga tó, hogy el vál lal -
nám-e ezt a posz tot. Mi vel az EvÉ -
let nél már sze rez tem ilyen irá nyú ta -
pasz ta la to kat, és a szí vem hez igen
kö zel áll a lap pro fil ja, igent mond -
tam. Így vég re el mond ha tom: a he -
lye men va gyok, azt csi ná lom, amit
sze re tek. 

– „Csa lá di és pár kap cso la ti ma ga -
zin” – ol va som a cím la pon, a lap
mot tó ja pe dig: „Csa lád ban él ni jó!”
Mi lyen meg gon do lás ból vá lasz tot -
tá tok ép pen ez utób bit?

– Lép ten-nyo mon az zal ta lál ko -
zunk ma nap ság – ezt su gall ja a
mé dia, ez a di va tos vé le ke dés –,
hogy a há zas ság fö lös le ges nyűg, ba -
jok és bol dog ta lan ság for rá sa, a
gye rek is csak az ér vé nye sü lés aka -
dá lya…

– …hol ott a tu do má nyos ku ta tá -
sok ered mé nyei sze rint en nek ép pen
az el len ke ző je az igaz: amint a Kopp
Má ria or vos-pszi cho ló gus pro fesszor -
ral ké szült, elő ző szá mo tok ban meg -
je lent in ter jú ból is ki de rült, a fér fi ak

szá má ra a há zas ság és a gye rek egye -
ne sen vé dő fak tor. 

– Mi, a lap ké szí tői po zi tív élet -
szem lé le tet sze ret nénk köz ve tí te ni.
Nem hur rá op ti miz mus ez; nem ál lít -
juk, hogy a csa lád ban min dig min den
csu pa nap sü tés, és nincs ár nyék.
Azt vi szont hisszük, hogy a ne héz sé -
gek kel lő el szánt ság gal, komp ro -
misszum kész ség gel és hu mor ral leg -
na gyobb részt le küzd he tők, és hogy
a csa lád sem mi kép pen nem va la mi
el avult, ki ha lás ra ítélt kö zös ség, ha -
nem ér ték. 

– És mit je lent a „pár kap cso la ti” ki -
fe je zés? Ne tán azt, hogy a há zas ság -
gal egyen ér té kű nek te kin ti tek az egyéb
együtt élé si for má kat is?

– Nem. Ar ra utal, hogy en nek a
lap nak az az egyik leg fon to sabb kül -
de té se, hogy a csa lá di élet tel kap cso -
la tos té mák mel lett a pár kap cso la ti
kér dé sek ben is irányt mu tas son.
Azok nak is, akik há zas ság ban él -
nek, és azok nak is, akik még társ ra
vár nak, vagy jegy ben jár nak, ne tán
va la mi mi att egye dül ma rad tak.

– Úgy tu dom, anyala po to kat, a
Né met or szág ban ki adott, kö zel húsz -
éves Fa milyt nem csak el kö te le zett ke -
resz té nyek is me rik és ol vas sák. Az ot -
ta ni szer kesz tő ség nek ki fe je zet ten cél -
ja, hogy szé le sebb kö zön ség hez is el -
jus son a ma ga zin.

– Eb ben mi is ha son ló utat já runk.
Nem tit kol juk ke resz tény meg győ ző -
dé sün ket, de nem tesszük ki min den -
áron az „ab lak ba”. Úgy pró bá lunk fo -
gal maz ni, hogy ne csu pán az el kö te -
le zett ke resz té nye ket tud juk meg szó -
lí ta ni, ha nem azok hoz is el jut tat -
has suk mon dan dón kat, akik el tá vo -
lod tak a hit től, az egy ház tól, sőt
azok hoz is, akik so sem vol tak a kö -
ze lé ben. Az a cé lunk, hogy – mond -
juk – a ját szó té ren egy ke resz tény
anyu ka nyu god tan oda ad has sa a la -
pot a nem hí vő anya társ nak anél kül,

hogy az azon nal fél re dob ná, mert ta -
szít ja őt a „ká na á ni nyel ve zet”. És ha
már be le ol vas, ki tud ja, nem fog ja-e
meg őt va la me lyik írás, nem gon dol -
ko dik-e el raj ta… Ily mó don a misszió
esz kö ze ként is mű köd het a lap.

– Vi lá gos, de az, hogy a nyel ve zet
nem „el ide ge ní tő effek tus”, még nem
ele gen dő ah hoz, hogy egy ma ga zin
misszi ós kül de tést is be tölt hes sen.

– A la pot meg je len te tő Har mat Ki -
adó nak már ko moly ta pasz ta la tai
van nak ab ban, mi ként le het mi nél
gya kor la ti a sab ban, élet sze rű en meg -
fo gal maz ni az öröm hírt, úgy hogy
er re bát ran épít he tünk. Ugyan ak kor
amel lett, hogy szá mos olyan té má val
fog lal ko zunk, amely egy csa lá dot a
min den na pok ban fog lal koz tat hat –
gyer mek ne ve lé si kér dé sek, a kör -
nye zet tu da tos élet mód, a tes ti-lel ki
egész ség, a csa lád ta gok kö zöt ti
konflik tu sok vagy akár az öl töz kö dés,
a fő zés –, hang sú lyos sze re pük van az
élet tör té ne tek nek is. Úgy ta pasz tal -
juk ugyan is, hogy sok hí vő ke resz tény
fe jé ben a hit és a hét köz na pi va ló ság
nem kap cso ló dik össze; azt, amit a
temp lom ban hal la nak, nem tud ják a
hét köz na pok ra le for dí ta ni. Ezt az
össze kap cso ló dást se gít he tik elő azok
a val lo má sok, bi zony ság té te lek, ame -
lyek ben va la ki ar ról me sél, hogy mi -

ként ta pasz tal ta meg egy-egy krí zis -
hely zet ben Is ten ve ze té sét, sza ba dí -
tó ke gyel mét. Óri á si ha tá suk van
ezek nek a tör té ne tek nek, hi szen azt
üze nik: ha ne ki si ke rült, ne kem mi -
ért ne men ne?

– Az em be rek nem szí ve sen nyíl nak
meg má sok előtt. Hon nan „szer zi tek”
ak kor eze ket a tör té ne te ket?

– Nagy örö münk re szol gál, hogy
az el múlt egy év alatt si ke rült olyan
szer zői gár dát össze to bo roz nunk,
amely nek a lá tó te ré be ren ge teg ér de -
kes élet út, szí nes egyé ni ség ke rül. Az
is gyak ran elő for dul, hogy ol va só ink
ma guk kül dik be eze ket a tör té ne te -
ket. Büsz kék va gyunk rá, hogy nem
kell a né met anyalap ból cik ke ket
for dí ta nunk ah hoz, hogy ér té kes tar -
ta lom mal tölt sük meg a ma ga zint. 

g Dob so nyi Sán dor

Csa lád ban él ni jó! Le gyen Ön is e jó hír ter jesz tő je!
Sze ret nénk, ha eb ben a bo ron gós, ne héz sé gek kel te li idő szak ban mi nél
töb ben meg erő söd het né nek ab ban, hogy csa lád ban él ni jó. No vem be -
ri szá mun kat ezért a szo ká sos nál na gyobb pél dány szám ban je len tet jük
meg, hogy a gyü le ke ze tek be, há zas pá ros vagy csa lá di kö zös sé gek be in -
gyen el jut has son. 

Ha szí ve sen csat la koz na kez de mé nye zé sünk höz, bát ran ke res sen
meg min ket! Kér jen is me ret sé gi kö re, kö zös sé ge szá má ra in gye nes pél dá -
nyo kat! A www.fa mily.hu hon la pon az „ön kén tes ter jesz tő va gyok” link -
re kat tint va tölt se ki az eh hez szük sé ges igény lő la pot, ame lyen meg je -
löl he ti, hogy hány pél dányt kér, és hogy eze ket hol ve he ti át, a la kó he -
lyé hez kö zel. Ha nincs in ter net el éré se, de ér dek li aján la tunk, az 1/466-
9896-os vagy a 20/295-6595-ös te le fon szá mon is meg ta lál ben nün ket.

Hisszük, hogy a csa lá dok se gí té se kö zös ügyünk. Együtt több re me gyünk!

No vem be ri szá munk tar tal má ból
• Re mény nél kül nincs ér tel me vár ni – in ter -

jú Ne mes Ödön je zsu i ta szer ze tes sel a vá ra -
ko zás és a tü re lem sze re pé ről, il let ve ar ról,
hogy med dig ér de mes élet ben tar ta ni egy
kap cso la tot.

• Mondd: mi a sze re tet nyel ved? – sok szor
azért nem ért jük egy mást, mert nem tud juk,
hogy a má sik mi ként fe je zi ki a sze re te tét, és
mi vel le het iga zán örö möt sze rez ni ne ki. Tesz -
tünk se gít sé gé vel most ol va só ink is meg ta nul -
hat ják ön ma guk és tár suk „sze re tet nyel vét”.

• Vá ró ter mi ví vó dá sok. Ho gyan le het az el fe csé relt pil la na tok ból ér té -
kes idő? – mi ként te het jük el vi sel he tő vé, akár öröm te li vé azo kat a vég -
te len nek tű nő pil la na to kat, ame lye ket egy ren de lő ben töl tünk be teg
gyer me künk kel?

• Pál le ve le az El mű höz – hit ről és hu mor ról Ko vács And rás Pé ter Ka -
rin thy-gyű rűs hu mo ris tá val, a Du ma szín ház tag já val.

• Mé lyebb re lát ni – Ná ná si Ta más új ság író el vesz tet te a fél lá bát, de új
élet re ta lált. Meg in dí tó ta nú ság té te lé ben ar ról is be szá mol, hogy egy
kis gyer mek örök be fo ga dá sá val mi képp lett tel jes a há zas sá ga. 

• Ka rá csony – nél kü le. Az ün ne pek kö ze led té vel va la hogy job ban fáj a
szív, és még job ban hi á nyoz nak elő re ment sze ret te ink. Ho gyan dol -
goz zuk fel ma gunk ban a gyászt?

Más meg vi lá gí tás
Tel tek-múl tak a na pok, de csak nem akart út nak in dul ni. Be vac kol ta ma -
gát pu ha fész ké be, és szép csend ben vá ra ko zott. Hi á ba ér ke zett el a „nagy
nap”, ő rá sem he de rí tett. To vább ra is ví gan ku por gott kuc kó já ban. Jö he -
tett hold töl te, nap ki tö rés, ket tős front ha tás – meg sem kottyant ne ki. 

Pe dig már min den egyes por ci kám azt kí ván ta: bár csak vé ge len ne en -
nek az ál dat lan ál la pot nak! Mert az édes te her nyo masz tó súllyá vált, a
he lyes kis po cak meg ha tal mas gö rög dinnyé vé. Kis csa lá dunk im már har -
ma dik he te állt ug rás ra ké szen, ami kor egy éj sza ka is me rős fáj dal mak -
ra éb red tem. A szí vem a tor kom ban do bo gott: igen, tíz per cen ként ér kez -
nek a hul lá mok! A nagy szü lők gyor san au tó ba pat tan tak, hogy mi nél előbb
át ve hes sék tő lünk a sta fé tát, és őriz zék el ső szü löt tünk ál mát.

Ne ki ló dul tunk, ám a ko csi ban kel le met len ér zés ke rí tett ha tal má ba.
Alig mer tem be val la ni a fér jem nek: el múl tak a fá já sok. Jaj, mi lesz most?
Ki rán gat tuk sze gény nagy szü lő ket az ágy ból, s most szé gyen szem re
vissza kell for dul nunk? 

Az ügye le tes szü lész nő meg erő sí tet te a tényt: ez a gyer mek bi zony még
nem in dult út nak, bár már több mint egy he te át kel lett vol na sza kí ta -
nia a cél sza la got… Mit volt mit ten ni, ha za kul log tunk. Foly ta tó dott hát
az ideg té pő vá ra ko zás. Tud tam, per sze, hogy tud tam, hogy nem tart örök -
ké ez az ál dat lan ná vált ál dott ál la pot, de ször nyen ne he zen vi sel tem a
ki szol gál ta tott sá got. Azt, hogy egy ki csit sem tu dom be fo lyá sol ni az ese -
mé nye ket. 

Ami kor le telt a kór há zi pro to koll ál tal elő írt ti zen két nap nyi túl hor -
dá si idő, Pan nus kény te len volt en ged ni a sze líd erő szak nak, és ha tal mas
gomb sze me i vel rám cso dál ko zott. Vi lág ra jö ve te le és egész lé nye az óta is
ar ra ta nít, hogy van nak dol gok, ame lye ket alá zat tal el kell fo gad nom. Hi -
á ba tü rel met len ke dem, erő sza kos ko dom, csak egy re fe szül tebb, in ge rül -
tebb le szek. Ám ha meg bé ké lek a hely ze tem mel, és a vég te len nek tű nő per -
ce ket ar ra hasz ná lom, hogy át gon dol jam az éle tem, mind járt más meg -
vi lá gí tás ba ke rül min den. Még az is ki de rül het, hogy nem az én ter hem
a leg ne he zebb a vi lá gon…

Ér de mes be le gon dol nunk: va ló já ban az egész éle tünk nem más, mint
szün te len vá ra ko zás. Amíg egye dül va gyunk, társ ra vá runk, ha már meg -
lel tük a má sik fe lün ket, utó dok ra. Vá runk a busz ra, a fi ze té sünk re, sze -
ret te ink vissza ér ke zé sé re, be je len tett ál lás ra, meg bo csá tó szó ra, jó hír re,
meg nyug ta tó di ag nó zis ra, tes ti-lel ki fáj dal ma ink el mú lá sá ra… 

Ezért is gon dol tuk úgy, hogy a Fa mily no vem be ri szá mát en nek a té -
má nak szen tel jük. Szer ző ink jó vol tá ból né hány iga zán kü lön le ges élet -
út tá rul elénk. Meg szó la ló ink őszin tén meg vall ják: időn ként kö zel jár -
tak ah hoz, hogy fel ad ják a küz del met. Ám azt is el árul ják, hogy nem volt
hi á ba va ló a majd hét évi je gyes ség, a há rom év ti zed nyi egye dül lét, a kis -
ba ba utá ni sok esz ten dő nyi vá gyó dás. Ál dás fa kadt a pró bá ra té vő hely -
ze tek ből.

Mert aki nek van ki be ka pasz kod nia, az úr rá tud len ni a gyöt rő per -
ce ken, a kín zó mi ér te ken. Aki an nak a ke zé be te szi le az éle tét, aki től aján -
dék ba kap ta, az nap mint nap meg ta pasz tal ja, hogy a med dő nek tű nő
pil la na tok ból is fa kad hat öröm. 

g Gy ri Vi rág

A hit hétköznapi valósága
Be szél ge tés Győ ri Vi rág gal, a Fa mily ma ga zin fő szer kesz tő jé vel
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In man chen Din gen ha ben es die
deutsch spra chi gen Kir chen, die mit
der Evan ge lisch-Lu the ri schen Kir che
in Un garn in Kon takt ste hen, deut -
lich leich ter: Sie sen den Zeit schrif -
ten, Newslet ter jeg li cher Art und ih -
re son sti gen – selbst re dend deutsch -
spra chi gen – Drucker zeug nis se ih ren
magya ri schen Part nern und wis sen,
dass je ne die deut sche Spra che zu -
meist ganz her vor ra gend ver ste hen.

In deut schen Lan des kir chen- und
Pfar räm tern je doch wird die se Wo -
chen zei tung in des sen eher sel ten
ge le sen und die Ho me pa ge der un -
ga ri schen Lu the ra ner kaum an -
geklickt. Die un ga ri sche Spra che
hält mit samt ih rer ver meint li chen
Un er lern bar keit die an sich auch
für die aus län di schen Part ner und
Freun de in ter es san ten In for ma tio nen
aus der Evan ge lisch-Lu the ri schen
Kir che in Un garn (EL KU) effek ti ver
im Kar pa ten becken, als es je de po -
li ti sche Zen sur lei sten könn te.

Ab hil fe hier für gibt es be reits: Der
deutsch spra chi ge Nach rich ten dienst
der Evan ge lisch-Lu the ri schen Kir che
in Un garn in for miert et wa zehn mal
pro Jahr über wis sens wer te Er eig nis -
se aus der lu the ri schen Kir che in Un -
garn und lie fert Hin ter grund in for ma -
tio nen. Der Au tor die ser Zei len ar bei -
tet bei der Zu sam men stel lung der
Nach rich ten eng mit Dr. Klára Tarr-
Cse lov sz ky, der Lei te rin des Außen -
amts der EL KU, und mit Bi schof Dr.
Tamás Fa bi ny zu sam men.

Was ist die Mo ti va ti on für den
deutsch spra chi gen Nach rich ten -
dienst? Zu nächst: Er möch te den be -
ste hen den Nach rich ten aus tausch
zwi schen Part ner ge mein den, -in sti -
tu tio nen und -kir chen nicht er set zen,
son dern er gän zen und be rei chern. Es
ist ein be son de rer Wert, wenn Part -
ner und Mit chri sten über Staats- und
Sprach gren zen hin weg von ein an -
der Be scheid wis sen. In die sem Sin -
ne möch te der Nach rich ten dienst ei -
ne wei te re Brücke zwi schen der EL -
KU und sei nen deutsch spra chi gen
Part nern sein. Er möch te zum Bei -

spiel über die künf ti ge Un si cher -
heit der Fi nan zie rung des Re li gi -
ons un ter richts in for mie ren. Er
möch te auch sei nen Blick von ak tu -
el len pro ble ma ti schen Fra gen – wie
un längst dem Di rek to ren wech sel
am Bu da pe ster Fa sor-Gym na si um –
nicht ab wen den. Er möch te aber
auch von großen Fest lich kei ten und
Ju bi lä en be rich ten.

Doch es steckt noch mehr da hin -
ter: Auch der ganz ober fläch li che
Aus tausch von Nach rich ten, das
Wis sen dar um, was bei dem an de ren
oben auf liegt, kann das Be wusst sein
um die Ge schwi ster lich keit in Gott
ver tie fen. Denn es ist un gleich leich -
ter, in man chen Fäl len dem an de ren
viel leicht gar kon kre te Un ter stüt -
zung zu bie ten, in je dem Fal le aber
für den an de ren zu be ten, wenn
man über haupt von des sen ak tu el len
Freu den und Sor gen weiß, Freu de
und Leid tei len kann und so Dank

und Für bit te si tua ti ons be zo gen for -
mu lie ren kann.

Et li che Kir chen und Kir chen ver -
bän de in Deutsch land, Öster reich
und der Schweiz – aber auch in an -
de ren Län dern Eu ro pas – so wie am
Le ben der EL KU in ter es sier te Pri vat -
per so nen be zie hen be reits den Nach -
rich ten dienst. Und wei te re In ter es -
sier te sind herz lich will kom men!

Der Ver sand der deutsch spra chi -
gen Nach rich ten er folgt per Mail und
ist ko sten los. Je der, der In ter es se
hat – ob mit In sti tu ti on im Rücken
oder ein fach nur pri vat in ter es siert –,
ist herz lich ein ge la den, sich bei mir
(hol ger.man ke@lu ther an.hu) für den
Er halt des deutsch spra chi gen Nach -
rich ten dien stes der EL KU an zu -
mel den. Und wer möch te, darf die -
se In for ma ti on ger ne in sei nem
Wir kungs- und Be kann ten kreis wei -
ter ge ben.

g Hol ger Man ke

„Ich ha be wäh rend mei nes Stu di ums
kei ne Schu le von in nen ge se hen.
Als ich dann Re fe ren dar wur de, soll -
te ich plötz lich al les kön nen“, so
sag te mir vor kur z em ein frisch pen -
sio nier ter Schul rek tor nach denk -
lich. Ähn li ches galt frü her für zu -
künf ti ge Pfar rer. Bis 1985 durch lie fen
auch Theo lo gie stu die ren de ihr Stu -
di um pra xis frei, wenn man ein mal
von ei nem drei- oder vier wö chi gen
Pflicht prak ti kum ab sieht. Vie le wa -
ren gut kirch lich so zia li siert und
kann ten den „Be trieb“ Kir che aus der
Per spek ti ve von Pfar rers kin dern
oder Ju gend mit ar bei tern von in nen.
Gleich zei tig wur den männ li che
Theo lo gie stu die ren de vom Wehr-
oder Zi vil dienst auf An trag be freit.
Sie konn ten bei ei nem zü gi gen Stu -
di um un ter Um stän den schon mit 24
Jah ren ins Vi ka ri at ein tre ten.

Pra xis jahr
Als die Ge ne ra ti on der Ba by boo mer
das Theo lo gie stu di um auf nahm, ent -
schloss sich die Evang.-Luth. Kir che
in Bay ern dem Vor bild vie ler an de -
rer Stu dien gän ge zu fol gen. Sie in stal -
lier te ein kirch li ches Be gleit mo dell,
das so ge nann te „Pra xis jahr“. Ziel
die ses Pflicht jah res soll te „die För de -
rung der Per sön lich keits ent wick -
lung von Ab itu ri en ten und Stu die -
ren den der evan ge li schen Theo lo gie
durch län ger fri stig, be glei te te prak -
ti sche Tä tig kei ten“ sein.

Weil vie le Stu die ren de kirch lich
so zia li siert wa ren, soll ten sie mög -
lichst in die sem Jahr be rufs fremd in
der Ar beits welt ak tiv wer den. Sie
soll ten er le ben, was es für vie le ih rer
Ge mein de glie der be deu tet, sich den
Un ter halt als Ar bei ter oder An ge -
stell ter zu ver die nen und mü de nach
Hau se zu kom men. Oder einen nor -
ma len All tag in ei nem so zia len Be -
ruf wahr zu neh men, et wa in ei nem
Kin der hort oder Al ters heim.

Da mit die Er leb nis se in der Ar -
beits welt nicht iso liert blie ben und
um die Per sön lich keits ent wick lung
stär ker zu för dern, pro fi lier te die
Lan des kir che ihr Kon zept. Wer das
Pra xis jahr durch lief, such te sich
selbst ei ne Pra xis stel le, hat te meh re -
re Be gleit ge sprä che mit der Stu -
dien lei tung und nahm an per sön lich -
keits bil den den und be rufs ori en tie -
ren den Se mi na ren teil. Spä ter kam
ei ne ob li ga to ri sche Su per vi si ons sit -
zung da zu, da mit Stu die ren de die se
Mög lich keit pro fes sio nel ler Ar beit
ken nen ler nen soll ten.

Ent schei dend bei al lem war der
Ge dan ke, dass sich die Stu die ren den
im Pra xis jahr einen Raum er -
schließen könn ten, in dem sie oh ne
Druck Er fah run gen ma chen und
mensch lich rei fen könn ten. Die se Er -
fah run gen wür den ih nen spä ter im
Ge meinde all tag hel fen. Wer selbst
ein mal am Fließ band stand, kann als
Pfar re rin und Pfar rer hilf rei cher
und nä her „bei den Men schen sein.“
Für die sen Frei raum wur den Stu -
dien lei te rin nen und -lei ter zur Ver -
schwie gen heit auch ge gen über den
spä te ren Vor ge setz ten ver pflich tet.
Sie soll ten vor al lem be ra ten und be -
glei ten.

Neue re Ent wick lun gen
Seit her sind fast 25 Jah re ins Land ge -
gan gen. Das Kon zept des Pra xis -
jah res hat Wi der spruch er fah ren,
im Gan zen aber war es hoch ak zep -
tiert. Den noch ent wickel te ei ne breit
an ge leg te Ar beits grup pe ab 2005
ein neu es Kon zept der Be glei tung:
Die Kirch li che Stu dien be glei tung
(www.stu dien be glei tung-elkb.de). Was
hat te sich ver än dert?

Im mer mehr Stu die ren de be gin -
nen oh ne oder mit we nig kirch li cher
Er fah rung ein Stu di um. Äuße run gen
wie die se sind nicht so sel ten: „Be -
ten kann ich ei gent lich nicht. Ler ne
ich das an der Uni ver si tät?“ Da für
kom men vie le Stu die ren de mit
„Welter fah rung“ in die Stu dien be -
glei tung. Im mer öf ter ent schei den
sie sich für das Theo lo gie stu di um
erst nach ei nem an de ren Stu dien -
gang. Die in ner kirch li che Land -
schaft diffe ren ziert sich im mer stär -
ker aus. Da mit mus ste der Fo kus der
Be glei tung auf die spä te re be rufli che
Tä tig keit ge legt wer den. Das Pra xis -
pro gramm wur de ent spre chend re -
for miert. Die Stu dien be glei tung
möch te ge zielt theo lo gi sche, spi ri tu -
el le, kom mu ni ka ti ve und ky ber ne ti -
sche Kom pe ten zen för dern. In den
ver pflich ten den Be ra tungs ge sprä -
chen wird die Eig nung für den spä -
te ren Be ruf ab ge klärt und am
Schluss ei ne Emp feh lung für das
Vi ka ri at aus ge spro chen. In ter es san -
ter wei se fand die Eig nungs ab klä -
rung ei ne brei te Un ter stüt zung in
den Ver bän den, bei den Stu die ren -
den, dem Pre di ger se mi nar und der
Kir chen lei tung. Da für gel ten aber
zwei Vor aus set zun gen. Stu die ren de
er war ten ei ne trans pa ren te Rück -
mel dung, wie sie sich ent wickeln,
und ei ne ver bind li che Rück mel -
dung, ob sie ge eig net sind, Pfar re rin -
nen und Pfar rer zu wer den. Die se
Eig nungs ab klä rung darf aber nicht
für ei ne Rang fol ge et wa im Sinn ei -
nes spä te ren nu me rus clau sus um -
funk tio niert wer den. Das setzt Ver -
trau en zwi schen den Stu dien lei tern
und den Stu die ren den vor aus. Des -
we gen treffen wir uns zwei mal jähr -
lich mit den Stu die ren den ver tre -
tern. Die An fän ge ent wickeln sich so
gut, dass schon wei te re Lan des kir -
chen sich nach dem Pro gramm er -
kun digt ha ben.

g Dr. Ger hard Knodt
Stu dien lei ter in der Kirch li chen

Stu dien be glei tung der ELKB

Da mit Stu die ren de
bes se re Pfar rer wer den

Ge teil te Freud’, ge teil tes Leid
Zum deutsch spra chi gen Nach rich ten dienst der EL KU

Im Ju li 1530 schrieb Mar tin Lu ther sei -
nem Sohn Jo han nes, ge nannt Häns -
chen.

Mei nem herz lie ben Sohn Häns chen
Lu ther in Wit ten berg. Gna de und
Frie de in Chri stus! Mein herz lie ber
Sohn, ich hö re sehr ger ne, dass du eif -
rig lernst und fleißig be test. Tu das,
mein Sohn, und fah re da hin fort.
Wenn ich heim kom me, will ich Dir
ein schö nes Markt ge schenk mit brin -
gen. Ich weiß einen hüb schen, schö -
nen Lust gar ten. Da ge hen vie le Kin -
der drin, ha ben gol de ne Röck lein
an und le sen schö ne Äp fel un ter den
Bäu men auf und Bir nen, Kir schen,
Mi ra bel len und Pflau men, sin gen,
sprin gen und sind fröh lich. Sie ha ben
auch schö ne klei ne Pferd lein mit
gol de nen Zäu men und sil ber nen Sät -
teln. Da fragt ich den Mann, des der

Gar ten ist, wem die Kin der ge hö ren.
Da sprach er: Es sind die Kin der, die
gern be ten, ler nen und fromm sind.
Da sprach ich: Lie ber Mann, ich ha -
be auch einen Sohn, der heißt Häns -
chen Lu ther; könn te er nicht auch in
den Gar ten kom men, dass er auch so
schö ne Äp fel und Bir nen es sen und
so fei ne Pferd lein rei ten und mit
die sen Kind lein spie len dürf te? Da
sprach der Mann: Wenn er ger ne be -
tet, lernt und fromm ist, so soll er
auch in den Gar ten kom men, Lip pus
und Jost auch. Und wenn sie al le zu -
sam men kom men, so wer den sie
auch Pfei fen, Pau ken, Lau ten und al -
ler hand an de res Sai ten spiel be kom -
men, dür fen auch tan zen und mit
klei nen Arm brü sten schießen. Und er
zeigt mir dort ei ne fei ne Wie se im
Gar ten, zum Tan zen zu ge rich tet; da
hin gen lau ter gol de ne Pfei fen und
Pau ken und fei ne sil ber ne Arm brü -

ste. Aber es war noch früh und die
Kin der hat ten noch nicht ge ges sen.
Dar um konn te ich nicht auf den
Tanz war ten und sprach zu dem
Mann: Ach, lie ber Herr, ich will
schnell hin ge hen und das al les mei -
nem lie ben Sohn Häns chen schrei -
ben, dass er ge wiss fleißig lernt, eif -
rig be tet und fromm ist, da mit er
auch in die sen Gar ten kommt. Aber
er hat ei ne Muh me Le ne, die muss er
mit brin gen. Da sprach der Mann: So
soll es sein; geh hin und schreib’s ihm
al so. Dar um, lie ber Sohn Häns chen,
ler ne und be te ja ge trost und sa ge es
Lip pus und Jost auch, dass sie auch
ler nen und be ten, so wer det ihr mit -
ein an der in den Gar ten kom men. Sei
hier mit dem lie ben Gott be foh len
und grüße Muh me Le ne und gib ihr
einen Kuss von mei net we gen.

Dein lie ber Va ter
Mar tin Lu ther

Dem vier jäh ri gen Häns chen

Deutsche Anlage Redakteur:
Holger Manke
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A hu ma nis ta le vél ben hasz nált be ve -
ze tő üd vöz le tet Lu ther a bib li kus
nyelv és gon dol ko dás szel le mé ben új -
ra fo gal maz ta. Az an tik le vél be ve ze -
tő üd vöz lő for mu lá ja, me lyet a hu ma -
niz mus fe de zett föl az új ko ri ma gán -
le vél szá má ra, így szólt: „Üd vö zöl lek!”
Ez a ké ső kö zép ko ri kö rül mé nyes és
hi e rar chi ku san sza bá lyo zott for du la -
tok hoz ké pest for ra dal mi vál to zást,
de mok ra ti zá ló dást je len tett. 

Ele in te Lu ther ma ga is ezt az
Eras mus ál tal el ter jesz tett köz vet len
üd vöz lést al kal maz ta, de míg pél dá -
ul Phi lipp Me lancht hon egész éle té -
ben ki tar tott mel let te, Lu ther kez -
det től fog va kí sér le te zett en nek az
ál ta lá nos jó kí ván ság nak a ke resz tény
át ér tel me zé sé vel. Ez egy részt olyan
ki egé szí té sek kel tör tént, mint pél dá -
ul ké ső kö zép ko ri min tá ra: „Üd vö -
zöl lek Krisz tus ban”, „Üd vö zöl lek az
Úr ban”, más részt az elő re ve tett „Jé -
zus!” in vo ká ci ó val. 1522-ben egy ér -
de kes vál to zás fi gyel he tő meg Lu -
ther le vél stí lu sá ban: a „Jé zus!” fel irat
egy sze rű en el tű nik le ve li élé ről. Lu -
ther utol já ra 1522–1523 for du ló ján
hasz nál ja. 

Ez zel egy ide jű, még je len tő sebb
vál to zás az, hogy az ilyen mó don
krisz ti a ni zált „Üd vö zöl lek!” jó kí ván -
ság ról Lu ther át me ne ti in ga do zá -
sok után 1522 ta va szán át tér a pá li üd -
vöz let ki zá ró la gos al kal ma zá sá ra:
„ke gye lem és bé kes ség”. Ez el ső ként
Lu ther nek gyors egy más után ban
Bölcs Fri gyes hez in té zett két le ve lét
jel lem zi, me lyek ben köz li meg má sít -
ha tat lan dön té sét, hogy el hagy ja
Wart burg vá rát, az az a vá lasz tó fe je -
de lem ol tal mát. Az el ső, még Wart -
burg ból kelt le vél még sza bad fo gal -
ma zás ban, a bi zony ta lan ko dók iró -
ni á já val ci tál ja Pált: „Ke gye lem és jó -
sze ren cse Is ten től, az Atyá tól az új
erek lyé hez!”, de a má so dik, út köz ben
fo gal ma zott hír adás már a tel jes,
pon tos pá li idé ze tet hoz za a kö te le -
ző ud va ri as sá gi elem előtt: „Ke gye -
lem és bé kes ség Is ten től, a mi
Atyánk tól, és az Úr Jé zus Krisz tus tól
– és alá za tos szol gá la tom.” Szin te szó -
ról szó ra ezt is mét li meg Lu ther pár
nap pal ké sőbb Wit ten berg ből kel te -
zett le ve le is. 

* * *

A kér dé ses bib li ai idé zet már ko ráb -
ban is fel buk kan Lu ther nél, de igen
rit kán. Egy rend kí vül je les al ka lom -
mal fo lya mo dik eh hez a for mu lá hoz,
a worm si bi ro dal mi gyű lés után a
vissza úton, a bi ro dal mi átok ár nyé -
ká ban V. Ká roly nak in do kol ja ve le a
ren dek előtt ta nú sí tott ma kacs sá -
gát: „Ke gye lem és bé kes ség tel jes
alá zat tal Jé zus Krisz tus ban, a mi
Urunk ban.” A csá szár hoz in té zett
le vél ben a Worms utá ni hely zet hal -
lat lan fe szült sé ge, ki éle zett sé ge tük -
rö ző dik, a csá szá ri te kin téllyel szem -
ben Lu ther az apos to li üd vöz let ből
me rít erőt, mint egy apos to li te kin -
téllyel pró bál fel lép ni, ez le ve lé ben a
hí res worm si nyi lat ko zat meg is mét -
lé sé ből és a Gala ta-le vél leg ra di ká -
li sabb ki je len té se i nek (Gal 1,8–9)
idé zé sé ből is nyil ván va ló. 

Lu ther szer ze tes ként még az imi -
ta tio Ch ris ti gon do lat vi lá gá ban élt, itt
vi szont már egy ér tel mű en Pált imi -
tál ja, ez im it atio Pa u li a ja vá ból.
Eh hez a meg fi gye lés hez jól il lik,
hogy Lu ther egy szűk év vel ké sőbb a
Wart burg vá rá ból va ló tá vo zá sát,
az az a tar to mány urá nak já ró kö te le -
ző és meg ér de melt en ge del mes ség
fel rú gá sát is ugyan ez alá a szu ve rén
pá li mot tó alá he lye zi: „Ke gye lem és
bé kes ség!”

1522-től kezd ve a lu the ri be ve ze -
tő for mu la vi szony lag egy sé ges és
sta bil: la ti nul vagy né me tül, ala -
csony vagy ma gas tár sa dal mi ál lá sú
sze mé lyek hez szól va, lé nye gé ben
kö tött for du lat ként hang zik, még ha
oly kor a hely zet vagy a han gu lat mó -
do sít ja is a meg fo gal ma zást, de Lu -
ther nyel vi ér zé keny sé gé nek és ki fe -
je ző ere jé nek is me re té ben ezt nem is
vár hat juk más ként. A meg öz ve gyült
Má ria ki rály nét pél dá ul így üd vöz -
li: „Ke gye lem és vi gasz ta lás Is ten től!”
Le kell szö gez ni vi szont, hogy az
apos to li üd vöz let – szem ben a hu -
ma nis ta és a ké ső kö zép ko ri le vél for -
mu lák kal – min den ke resz tény hez
egy aránt szól, min den kit meg il let,
min den kit kö zös ne ve ző re hoz. A
bib li ai idé zet ki szo rí tot ta a ha gyo -
má nyos la tin és né met be ve ze tő
üd vöz le te ket. 

Az V. Ká roly csá szár ral szem ben
tör tént újabb tör té nel mi je len tő sé gű
erő pró ba, az 1530-as augs bur gi bi ro -
dal mi gyű lés ide jén folyt le ve le zés to -
váb bi konk rét fo gó dzó kat szol gál tat
szá munk ra az apos to li mon dat mint
be ve ze tő üd vöz let tel jes tar tal má nak
pon to sabb meg ér té sé hez. Me lanch -
thon hoz cí mez ve ol vas hat juk ezt a
be szé des ki egé szí tést: „Ke gye lem és
bé kes ség Krisz tus ban – Krisz tus -
ban, mon dom, nem a vi lág ban.” A
fen ti ek kel egy ide jű leg Jus tus Jo nas -
nak ír ja Lu ther Augs burg ba ha son -
ló re to ri kus szem be ál lí tás sal, hogy
Krisz tus, hál’ Is ten, nem a csá szár, ha -
nem az Atya is ten jobb ján ül, kü lön -
ben már rég el vesz tünk vol na.

* * *

Azért rész le te zem ilyen ap ró lé ko san
en nek a stí lus jegy nek a meg szü le té -
sét, hogy nyil ván va ló le gyen egy -
részt a vi lá gi ha tal mak kal szem ben
ki csen gő po le mi kus fel hang ja, más -
részt a ben ne rej lő apos to li igény és
pá li sze rep. A fe je del mek kel szem be -
ni po lé mia ér ze tét to vább fo koz za,
hogy Lu ther több nyi re mel lő zi, le rö -
vi dí ti vagy a sa ját szá ja íze sze rint fo -
gal maz za át a le ve le i ben meg szó lí tott
ha tal mas sá gok tel jes pro to kol lá ris
ti tu la tú rá ját. 

Er re a szán dék ra mu ta tó jel, hogy
Lu ther egy szer ar ra ve te me dik: a
kan cel lá ri ai stí lus ál tal György szász
her ceg szá má ra meg kö ve telt meg szó -
lí tást: „fe je del mi ke gyel med” az el len -
té té be for dít ja: „fe je del mi ke gyet -
len sé ged”. És ne hogy a cím zett sze -
me át ugor jon raj ta, a le vél ben ti zen -
két szer for dul ez elő. A pro vo ká ci ót
a le vél vé gén te té zi vé gül Lu ther nek
a fe je del mi ti tu la tú rát ki sa já tí tó alá -
írá sa: „Lu ther Már ton, Is ten ke gyel -
mé ből Wit ten berg pré di ká to ra”.

Ugyan csak tu da tos po le mi zá lás ra
utal Lu ther gon do lat me ne te, mi kor

Bölcs Fri gyes nek és Spa la tin nak ki -
fej ti, mi ért vo na ko dik meg ad ni a
csá szár nak (az az sze mé lyes el len sé -
gé nek) pro to kol lá ri san ki já ró „leg ke -
gyel me sebb” meg szó lí tást.

Né hány hó nap le for gá sa alatt a fo -
hás sze rű en hasz nált apos to li üd -
vöz let a Lu ther-le ve lek véd je gyé vé
lett, mely má so kat is a pél da után zá -
sá ra in dí tott. Nem hagy ha tók fi -
gyel men kí vül azok a le vél sze rű
aján lá sok kal el lá tott nyom ta tott Lu -
ther-mű vek sem, me lyek ép pen a
vizs gált idő szak ban (1520–1523) az
apos to li üd vöz let véd je gye alatt je -
len tek meg. 

Va ló szí nű leg ezek a nyom tat vá -
nyok is hoz zá já rul tak ah hoz, hogy
Lu ther sti lá ris újí tá sa meg le pő gyor -
sa ság gal ter jedt el a re for má ció tá bo -
rá ban, az úgy ne ve zett evan gé li u mi
moz ga lom ban. Nagy já ból egy éven
be lül ugyan ezt az üd vöz lő for mu lát
kezd te hasz nál ni Ul rich Zwing li,
And re as Osi an der, Jus tus Jo nas, Mar -
tin Bu cer, Wolf gang Ca pi to, Tho -
mas Mün tzer, Jo han nes Oe co lam pa -
di us, Hein rich Bull in ger, majd ki csit
ké sőbb vi lá gi ak is, fe je del mek és
pol gá rok. Az egyet len fel tű nő ki vé -
tel a már em lí tett Me lancht hon. 

Jó okunk van fel té te lez ni, hogy a
kor tár sak pon to san ér tet ték en nek a
for mu lá nak az üze ne tét. Me lancht -
hon, aki a nagy stí lus vál tás előtt el vét -
ve ma ga is élt ez zel a pá li idé zet tel, va -
ló szí nű leg ép pen ezért, az apos to li
sze rep és te kin tély igény be vé te le mi -
att vo na ko dott al kal maz kod ni az új
di vat hoz. An nak el le né re, hogy a
vizs gált for du lat rö vid időn be lül is -
mer te tő jel lé, jel vénnyé, véd jeggyé
lett, meg kü lön böz tet ve a tá bo ro kat.
Hasz ná la ta a re for má to ri ol da lon ál -
ta lá nos sá vált, míg a ré gi hit hí vei ke -
rül ték, mint ör dög a töm jén füs töt. 

Az apos to li üd vöz let ma gán le vél -
ben va ló al kal ma zá sá nak alap ve tő en
te hát két funk ci ó ját kü lön böz tet -
het jük meg:

– az is te ni igaz ság kép vi se le té ben
meg szó lal ni a gyü le ke zet vagy a vi -
lá gi fel sőbb ség előtt;

– elv ba rá tok egy más kö zöt ti meg -
szó lí tá sa a moz ga lom ban, mint egy
tit kos nyelv ként, kó dolt be széd ként.

* * *

Me lyek a for mu la kö te le ző ele mei,
hol húz ha tó meg a ha tár az apos to -
li és a nem apos to li be ve ze tő üd vöz -
le tek kö zött? Lu ther 1531-es úgy ne -
ve zett nagy Gala ta-elő adá sá ban (Gal
1,3-at ér tel mez ve) – sa ját le vél írói
gya kor la tá val össz hang ban – há rom
elem re he lye zi a hang súlyt: a ke gye -
lem re, a bé ké re s mind ket tő is te ni
ere de té re: „De ez az apos to li üd vöz -
let, mi előtt az evan gé li um hir de té se
el kez dő dött, a vi lág szá má ra új és tel -
je sen szo kat lan volt. És ez a két szó,

a ke gye lem és bé kes ség az egész ke -
resz tény sé get ma gá ban fog lal ja. A ke -
gye lem meg bo csát ja a bűnt, a bé ke
pe dig meg nyug tat ja a lel ki is me re tet.
Két ör dög gyö tör ben nün ket, a bűn
és a rossz lel ki is me ret, a tör vény
ere je és a bűn ösz tö ké je. De ezt a két
ször nyet Krisz tus le győz te, lá ba alá ti -
por ta mind a mos ta ni, mind az el jö -
ven dő vi lág ban. A vi lág er ről nem
tud. […] A vi lág nem ér ti ezt a ta ní -
tást. Ezért nem csak hogy nem tű ri el,
ha nem el is íté li. Di csek szik a sza bad
aka rat tal, a ter mé szet sér tet len ere -
jé vel és a jó cse le ke de tek kel, hogy
ezek ki ér dem lik a ke gyel met és bé -

kes sé get, az az a bűn bo csá na tot és a
tisz ta lel ki is me re tet, de ez le he tet len.
[…] Az apos tol vi lá go san meg kü lön -
böz te ti ezt a ke gyel met és bé két
min den más ke gye lem től és bé ké től,
mert nem a csá szár tól, a ki rá lyok tól
és a fe je del mek től kér ke gyel met és
bé két a gala ták szá má ra, mert ezek
több nyi re ül dö zik az iga za kat […],
nem is a vi lág tól, hisz Krisz tus sze -
rint [Io 16,33] a vi lá gon nyo mo rú sá -
go tok van, ha nem Is ten től, a mi
Atyánk tól etc., az az is te ni bé két kí -
ván ne kik. Ezért mond ja Krisz tus [Io
14,27]: Bé kes sé get ha gyok nek tek: az
én bé kes sé ge met adom nek tek; de
nem úgy adom nek tek, aho gyan a vi -
lág ad ja.”

Ha van fü lünk ar ra a po le mi kus
fel hang ra az apos to li üd vöz let kí sé -
re té ben, mely a worm si bi ro dal mi
gyű lés ki éle zett po li ti kai kör nye ze té -
ben kez dett Lu ther né met le ve le i ben
föl csen dül ni, ak kor in kább ér des -
nek, pro vo ka tív nak hall juk az üd vöz -
lést, mint nyá jas ud va ri as ko dás nak.
A po li ti kai le ve le zés eti kett je sze rint
ugyan is az ala cso nyabb ran gú le -
vél író a cím zett ke gyel mé be ajánl hat -
ta ma gát, itt vi szont egye dül Is ten ke -
gyel me ját szik sze re pet. A két ha ta -
lom, a két fé le ke gye lem szem ben ál -
lá sát, eset le ges konflik tu sát vi lá go san
meg ne ve zi Lu ther köz vet le nül worm -
si út ja előtt Já nos Fri gyes szász her -
ceg hez in té zett le ve lé ben: „ez zel ma -
ga mat fe je del mi ke gyel med be aján -
lom, te vi szont Is ten ke gyel mé be
légy ajánl va”. 

Mint az ed di gi pél dák mu tat ják, a
worm si gyű lés évé ben Lu ther kü lö -
nö sen ér zé kennyé vált azok ra a kér -
dé sek re, hogy ki nek az ol tal má ba
ajánl hat ja, vé del mé re bíz hat ja ma gát,
és hogy a „ke gye lem”, a „kegy” mint
teo ló gi a i lag preg náns, le fog lalt, rend -
kí vül ter helt fo gal mak al kal ma sak-e
egy ál ta lán sze mé lyes vi szo nyok, po -
li ti kai füg gő sé gek meg je le ní té sé re. Az
égi és a ni ni vei ha tal mak kö zött fo -
lyó ver sen gés ben Lu ther egy ér tel mű -
en az előb bi ek mel lett te szi le a vok -
sát. A pá li be ve ze tő üd vöz let eb ben
a tör té ne ti, lé lek ta ni kon tex tus ban
nye ri el ere de ti je len té sét.

A Lu ther ál tal hasz nált apos to li
véd jegy hez ké pest igen erőt len nek,
hal vány nak tűn nek azok a cím kék,
me lye ket elő sze re tet tel hasz ná lunk
ma gunk ra: igei – lu the ri, hí vő – tu -
do má nyos, lel ki – kor sze rű. A va la -
mi kor kö te le ző en le ve le ink élén ál ló
kö szön tés is: „Erős vár a mi Is te -
nünk!” – idő vel le ko pott. Vá lasszunk
véd je gyet – buz dít iden ti tás ke re sé -
sünk ben Lu ther pél dá ja, de olyan
véd je gyet, amely min dig ga ran cia. A
Pál-év ben ne ri ad junk vissza Pál
apos tol ön tu da tos, szu ve rén, egy ben
kap cso la tot és kö zös sé get te rem tő
üd vöz le té től: Ke gye lem és bé kes ség
Is ten től!

* * *

A ma gyar or szá gi re for má ció szö ve gei
fe lé for dul va meg döb ben tő él mény,
mi lyen egy ön te tű en van nak je len
ezek ben is a re for má to ri le vél for mu -
lák. A le vél írók kö zött ta lál juk szin te
az összes ka no ni zált ha zai re for má tort:
Dé vai Bíró Má tyást, Hon te rus Já nost,
Stö ckel Lé nár dot, Ra das chin Mi hályt,
a köl tő Ba ti zi And rást és Sztá rai Mi -
hályt, a hu ma nis ta Henc kel Já nost és
Kresling Já nost, a nyom dász Hu szár
Gált és Hel tai Gás párt, va la mint a ra -
di ká lis ként el hí re sült Le u dis chit Györ -
gyöt és Eg ri Lu ká csot.

A for mu la is mert sé ge és el ter je dé -
se szem pont já ból fon tos kö rül mény,
hogy hasz ná la ta ná lunk sem kor lá to -
zó dik a ma gán le ve le zés re, ha nem
nyom ta tott köny vek ben is elő for -
dul: pél dá ul Dé vai 1537-es Dis pu ta -
ti o já ban, Hon te rus 1543-as bras sói
Re for mati o já ban és Ozo rai Im re ma -
gyar nyel vű Ró ma-kri ti kus mű vé nek
aján lá sá ban (1550). 

Az apos to li üd vöz let hasz ná la ta a
vi ta tott be so ro lá sú sze mé lyek ese té -
ben meg le pő en jó in di ká tor nak bi zo -
nyul, a ha tár ese tek ben ugyan is ér zé -
ke nyen jel zi vissza a szak iro da lom ban
csak hosszas vi ta után ki ala kult ál lás -
pon to kat: Syl ves ter Já nos pél dá ul tel -
je sen hi ány zik er ről a lis tá ról, egyet -
len le ve lé ben sem hasz nál lu the ri
for du la to kat, va ló szí nű leg tu da to san. 

Fenn ma radt for rá sa ink ta nú sá ga
sze rint ma gya rul el ső íz ben Ben czé -
di Szé kely Ist ván zsol tár köny vé nek
1548-as krak kói ki adá sá ban a Gá vai
Lu kács hoz in té zett aján ló so rok csen -
dí tik fel a Lu ther ál tal nép sze rű sí tett
be ve ze tő ál dást: „Is ten nek ked vit és
bík es sé git”.

Ala pos okunk van fel té te lez ni,
hogy Dé vai ká té já nak 1538-as, fenn
nem ma radt el ső ki adá sa is ugyan az -
zal a be ve ze tő apos to li üd vöz let tel kö -
szön töt te az ol va sót, me lyet mi csak
a má so dik ki adás aján lá sá ban ol vas -
ha tunk: „az w(e) att’a fi a i nac Is te ni
ke du et és bé ke sé get ké ván”.

* * *

In téz mé nyünk tel jes teo ló gi ai ké pe -
sí tést nyúj tó 117. tan évé nek kez de tén
Dé vai lel kü le té vel kí vá nom az Evan -
gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem min -
den hall ga tó já nak, ok ta tó já nak és
mun ka tár sá nak Is ten nek „ked vét és
bé kes sé gét”, mely a vi lág nak min den
más ke gyé től és bé ké jé től kü lön bö -
zik, mert egye dül ez a ke gye lem ké -
pes bo csá na tá val meg tör ni köz tünk
a bűn nek a be fo lyá sát, és egye dül ez
a bé kes ség te remt ben nünk tisz ta lel -
ki is me re tet. Jó volt az Pál apos tol nak,
és csak az jó ne kem!

A szer ző az Evan gé li kus Hit tu do -
má nyi Egye tem rek to ra. Az írás a
2009. szep tem ber 18-i tan év nyi tó ün -
ne pé lyen el hang zott elő adás szer -
kesz tett vál to za ta.

OK TÓ BER A RE FOR M Á C IÓ HÓ NAP JA

Ho gyan kö szön töt ték egy mást re for má to ra ink – le ve le zé sük ben?

Luther levele V. Károly császárhoz

b „Ke gye lem nék tek és bé kes ség Is ten től, a mi Atyánk tól, és az Úr Jé -
zus Krisz tus tól.” A Lu ther-le ve le zés ben 1522 és 1546 kö zött ta lál juk
ezt a pá li mon da tot la ti nul és né me tül. Ér de mes el len pró ba ként a Me -
lancht hon-le vél ki adást is át fut ni, ott szin te csak hu ma nis ta üd vöz le -
tek kel ta lál ko zunk, mint Lu ther ese té ben 1522 előtt. A for du lat
ugyan is az 1521-es worm si bi ro dal mi gyű lés hez s an nak kö vet kez mé -
nye i hez kap csol ha tó.

g Csep re gi Zol tán
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Szól nak a ha ran gok. Kö zel ről-tá vol -
ról ér ke zett em be rek men nek fe ke -
te ru há ban las sú lép tek kel a te me tő
fe lé. A ko por sót fel ra va ta loz ták. A lel -
kész ma gá ra öl ti a Lu ther-ka bá tot.
Mind járt szól ni fog a gyá szo ló gyü -
le ke zet hez. Biz to san Is ten ről fog be -
szél ni. De nem mind egy, ho gyan.
Jobb, ha nem kezd dog ma ti kai kér -
dé se ket tag lal ni, ha nem igyek szik
az egy be gyűl te ket – kö zü lük va ló szí -
nű leg nem min den ki rend sze res
temp lom ba já ró – gyá szuk ban ko mo -
lyan ven ni. Ta lán sza vak ba önt né -
hány ér zést, ame lyet a gyá szo ló tel -
je sen ren de zet len és meg fo gal ma zat -
lan for má ban hord ma gá ban, hogy
eb ből a gyász ba va ló őszin te be le ér -
zés ből majd Is ten re mu tas son.

A gyász krí zis hely zet, nem utol só -
sor ban azért, mert egy sze re tett em -
ber el vesz té se a „Mer re?” kér dé sét ve -
ti fel. Sa ját éle tem ből ve szem a pél -
dát. Sze ret tem és nagy ra be csül tem
az el huny tat a ma ga sa já tos sá gá ban
és pá rat lan sá gá ban. A vesz te ség pó -
tol ha tat lan. A sze re te tet és a nagy ra -
be csü lést már nem tu dom sze mé lye -
sen az el hunyt iránt ki fe jez ni. Így ma -
ra dok itt gyá szo ló ként a ko por só
mel lett a kér dés sel: ho gyan to vább a
sze re tet tel, ame lyet az el hunyt iránt
érez tem.

És a má sik irány. Az el hunyt ma -
ga is ki fe jez te sze re te tét és nagy ra be -
csü lé sét irá nyom ban. Azon ban a
sze mé lyem irán ti nagy ra be csü lés és
el is me rés egyik for rá sa most el apadt.
So ha töb bé nem fo gok tud ni a most
el hunyt sze re te té ben ré sze sül ni az
ed di gi évek ben és év ti ze dek ben meg -
szo kott és meg sze re tett for má ban.
So ha töb bé nem lesz al ka lom ar ra,
hogy sze mé lye sen kö szön jem meg a
sze re te tét – füg get le nül at tól, hogy
ed dig él tem-e ez zel a le he tő ség gel.
Te hát mi le gyen a to váb bi ak ban az
ezért a sze re te tért ér zett há lá val?

* * *

De ta lán nem csak sze re te tet kap tam
az el hunyt tól. Ta lán sé rel met is oko -
zott. Ta lán még nem gyó gyul tak be
az utol só vi tánk okoz ta se bek. Ta lán
ég be ki ál tó igaz ság ta lan sá got kö ve tett
el el le nem. Ta lán már több éve an nak,
hogy prob lé mák vol tak kö zöt tünk, de
az óta a szót lan ság vett erőt raj tunk.
És a ha ran gok hang ja most azt
mond ja: ké ső van ah hoz, hogy ezt a
prob lé mát még csend ben és bé ké ben
el le het ne tün tet ni a föld szí né ről.

Vagy én vol tam az, aki az el hunyt -
nak oko zott szen ve dést és igaz ság ta -
lan sá got. Ta lán mu lasz tá so kat kell fel -
ró nom ma gam nak, mu lasz tá so kat
sze re tet ben, sza vak ban és tet tek -
ben. Le he tet len nek tű nik az el mu -
lasz tot tat pó tol ni. Ké ső. És a kér dés
új ra így hang zik: mer re to vább? Mer -
re a két sé gek kel, mer re a ma gam nak
tett szem re há nyás sal, mer re a nyo -
masz tó gon do la tok kal? Mer re az zal
a sze re tet tel, ame lyet tu laj don kép pen
őszin tén érez tem az el hunyt iránt –
amely ben azon ban nem ré sze sí tet -
tem őt kel lő kép pen? Mer re to vább
mind az zal, amit el mu lasz tot tam az
éle té ben, és ami re most – an nak
fel rá zó ak tu a li tá sá ban, hogy az em -
ber föl di út ja tény leg vé ges – hir te -
len rá éb re dek?

* * *

Nem dog ma ti kai tan té tel, ha nem
iga zi vi gasz ta lás le het ez az egy sze -
rű mon dat: Is ten ma ga a sze re tet. A
föl di élet ha tá ra nem je len ti a gyá szo -
ló és az el hunyt kö zöt ti sze re tet ha -
tá rát. De ez a sze re tet – most a
gyász ban, de bár mi kor más kor is –
Is ten ben gyö ke re zik, aki ma ga a sze -

re tet, és aki től jön min den sze re tet.
Te hát rá bíz zuk ma gun kat sze re te -
tünk kel együtt Is ten re, a sze re tet
for rá sá ra.

Alig tu dunk töb bet ten ni, mint a
min ket ért fáj dal ma kat és sé rel me ket
tel jes szív ből el néz ni az el hunyt nak.
Csak el mon da ni tud juk – a te me tés
al kal má ból is –, hogy ké szek va -
gyunk meg bo csá ta ni és vé gül így a
meg bo csá tás ra va ló kész sé gün ket
Is ten re bíz ni. És a sa ját mu lasz tá sok -
ra irá nyu ló kín zó kér dés ben nem ma -
rad sem mi más, mint az Is ten sze re -
te té re és meg bo csá tá sá ra va ló ha gyat -
ko zás.

Oly kor a gyá szo lók ké rik, hogy a
te me tés ne tart son túl so ká ig. Biz to -
san vár nak vi gasz ta lást és se gít sé get
a lel kész től – de ezt le he tő leg rö vid,
preg náns és „ütős” for má ban cso ma -
gol va. Az em lí tett négy nagy vo na lat
– a meg ta pasz talt, va la mint az oda -
aján dé ko zott sze re te tet, az el szen ve -
dett sé rel me ket és a sa ját mu lasz tá -
so kat – sem mi kép pen nem le het
min den egyes te me té si ige hir de tés -
ben ki bon ta ni.

Nem kell meg ijed ni, nem sze ret -
nék egy újabb agen da újí tást ki rob -
ban ta ni. Vi szont be mu ta tok egy li tur -
gi kus szö ve get a te me té si agen dá ból,
ame lyet Ba jor or szág ból is me rek, és
ame lyet mint gyá szo ló már pár szor
át él tem mély sé gé ben és szé les sé gé -
ben. És amely ha tá sos „tö mény sé gé -
nek” és ér zel mi mély sé gé nek kö -
szön he tő en olyan sza va kat aján dé -
koz hat a gyá szo ló nak, ame lye ket ő
ma ga a gyász ide jé ben eset leg nem
tud na meg ta lál ni:

Ha sze ret tük az el huny tat, ha
nagy ra be csül tük őt, ak kor őriz zük ezt
a sze re te tün ket és nagy ra be csü lé -
sün ket az ő ha lá lán túl is.

Ha ő je len tett ne künk va la mit, ha
ő sze re tett min ket, ad junk há lát ezért
ne ki, de kü lö nö sen Is ten nek, aki ma -
ga a sze re tet, és aki től jön min den sze -
re tet.

Ha fáj dal mat, sé rel met oko zott
vol na ne künk, ak kor tel jes szív ből néz -
zük ezt el ne ki.

Ha pe dig mi mu lasz tot tunk vol na
sze re tet ben, sza vak ban, tet tek ben,
ak kor ha gyat koz zunk Is ten sze re te té -
re és meg bo csá tá sá ra.

Bé ké ben bú csúz zunk! Ámen.

* * *

Fe le sé gem, aki ma gyar lel kész, né -
hány te me tés al kal má val gyü le ke ze -
té ben már hasz nál ta az idé zett szö -
ve get – ter mé sze te sen a Ma gyar or -
szá gi Evan gé li kus Egy ház meg szo kott

te me té si li tur gi á ját meg őriz vén. Kö -
zös be nyo má sunk, hogy ezek a mon -
da tok nem csu pán „sor ra ve szik” a
gyá szo lók kü lön fé le ér zel mi ál la po -
ta it. Nem csu pán „ki pi pál ják lis ta sze -
rű en” az em lí tett négy nagy kér dés -
kört – a meg ta pasz talt és az oda aján -
dé ko zott sze re te tet, az el szen ve dett
sé rel me ket és a sa ját mu lasz tá so kat
–, hogy min den gyá szo ló meg szó lít -
va érez hes se ma gát.

Úgy lát juk, hogy ezek a sza vak biz -
ton sá got és tá jé ko zó dást ad nak a
gyász ban. Mert azt üze nik: nem il let -
len és nem meg ve ten dő, ha va la ki
gyá szá ban itt ma radt ként nem tud ja,
hogy mer re to vább a sze re tet tel és a
mu lasz tá sok kal. És nem be csü let sér -
tő, ha érez he tő, hogy a sa ját erő vé -
ges, és hogy vé gül csak Is ten re le het
ha gyat koz ni.

Be nyo má sunk az is, hogy so kat kö -
ve tel nek ezek a sza vak. Most bo csás -
sunk meg az el hunyt nak, most hagy -
juk Is ten re mu lasz tá sa in kat, hogy
mind járt – a te me tés pil la na tá ban –
bé ké ben bú csúz has sunk az el hunyt -
tól. So kak szá má ra mér he tet le nül
túl ter he lő ez – és ugyan ak kor pó tol -
ha tat la nul vi gasz ta ló, ha a gyász sö -
tét sé gé ben olyan út lesz lát ha tó vá,
ame lyen a lát szó lag meg old ha tat -
lan ná vált kér dé sek nek még sem
egye dül kell ne ki vág ni, ha nem Is ten -
be ve tett bi za lom mal és Is ten sze re -
te té ben le het to vább in dul ni.

Be nyo má sunk to váb bá az is, hogy
ezek a sza vak kö zös ség hez ve zet nek.
Új, a jö vő be mu ta tó kö zös ség hez az
el hunyt tal, aki iránt az ő ha lá lán túl
is őriz zük sze re te tün ket. Kö zös ség -
hez a gyá szo lók kö zött, aki ket kü lön-
kü lön össze köt nek egy más sal a két -
sé ge ik és a sze re te tü ket, mu lasz tá su -
kat érin tő kér dé se ik, és akik vé gül –
akár va la mennyi re tu da tá ban van nak
en nek, akár nem – Is ten sze re te té ből
él nek. És kö zös ség hez Is ten nel, aki
nem csak a ha lál ban, ha nem föl di
ván dor lá sunk min den pil la na tá ban
ma ga a sze re tet.

Ta pasz ta la tunk sze rint mé lyen
meg érin tő és egy szer re fel eme lő sza -
vak ezek. Ma gyar test vé re im – gyá -
szo lók, pres bi te rek, lel ké szek, min -
den ki – fi gyel mé be aján lom ezt a rö -
vid li tur gi kus szö ve get, ame lyet ma -
gam tar tal mas nak és jó nak tar tok.
Ezek a sza vak egy faj ta gon do lat éb -

resz té sül szol gál hat nak. Hogy li tur -
gi ai hasz nált ba is ke rül het-e az em -
lí tett szö veg, an nak el dön té se test vé -
re im ke zé ben van.

g Hol ger Man ke

A sze re tet for rá sá ra bíz va ma gun kat
Lel ki gon do zás a te me té si li tur gi á ban • Ja vas lat

…hisz’ perc ről perc re te me tünk.” 
Ha lot tak nap ja… ez az el ne ve zés
min dig is egy ki csit za var ba ho zott.
Fel ka va ró bir tok vi szony… Nem, ez
a nap ta lán in kább az élő ké s az el
nem mú ló em lé ke ze té. De ez sem jó,
mert az em lék ko pik, fa kul, meg má -
sul, míg a sze re tet: az él, az ma rad,
az örök. Ami sze ret te ink hez, ha lot -
ta ink hoz fűz, akik szá munk ra – s ez
is mi lyen el lent mon dás – él nek. Ne -
kem leg alább is van nak per ce im, rit -
ka-aján dék éb ren lé te im vagy in kább
ál ma im, ami kor el tű nik a ha tár a két
vi lág kö zött.

Az élők nek, igen, ne künk van
szük sé günk ar ra, hogy sze ret te in ket,
akik már nin cse nek kö -
zöt tünk e föl di lét di men -
zi ó i ban, egé szen va ló sá -
go san és konk ré tan em lé -
ke ze tünk be idéz zük, fel ke -
re ked jünk, meg gyújt sunk
egy mé csest, és erő sen,
erő sen rá juk gon dol junk.
Mert „ma ün nep van, ma
sír ha tunk!…” (Ady End re
Ha lot tak nap ján cí mű ver -
sé ből – 1899 no vem ber 1-
jén ve tet te pa pír ra ezt az
annyi ra „adys” köl te ményt – va ló az
imén ti és a cím be li idé zet is.)

Igen ám, de a „rá juk gon do lás” so -
sem fáj da lom nél kü li. Mert a hi ány -
ér zet, a „már nincs itt” ér zése egy szó -
ba tö mö rí tő dik: mi ért? S ez a mi ért
ki nek meg vá la szo lat la nul vissza pat -
tan a le ve gő ből, a há zak fa lá ról, az ég -
bol ton úszó no vem be ri fel hők ből, ki -
nek pe dig – ha meg ada tik az a ke gye -
lem – a lel ké ben meg nyug vást adó
vá lasz for má ló dik. S ez azért nem
mind egy, mert az év nek eb ben az egy
nap já ban, ha lot tak nap já ban, egy ki -
csit ott van mind az, amit egész év ben,
egész éle tünk ben gon do lunk. A re -
mény sé günk, a hi tünk, a ka pasz ko -
dó ink, az ér té kek és azok sor rend je,
Is ten hez, sze ret te ink hez, ön ma gunk -
hoz va ló vi szo nyunk.

A mi ért ugyan is messzi re ve zet, az
éle tünk ér tel mé hez, hi szen ne künk is
meg kell majd hal nunk, de fel ve ti azt
a kér dést is – ez is fáj da lom mal te li –,
hogy el hunyt sze ret te ink va jon éle -
tük nek azon a pont ján tá voz tak-e,
ami kor „ide je volt”?

Thorn ton Wil der ír ja a Szent La -
jos ki rály híd já ban: „Van az ele ve nek
or szá ga meg a hol tak or szá ga, s a híd
a sze re tet; csak az ma rad meg, az az
élet egyet len ér tel me.” A Pu li tzer-
dí jas könyv a 18. szá za di Pe ru ban ját -

szó dik. „Pén tek dél ben, 1714. jú li us
20-án, Pe ru leg szeb bik híd ja le sza -
kadt, s öten, akik ép pen át me nő ben
vol tak, a mély ség be zu han tak.” Az –
ál lí tó lag mé lyen val lá sos – író ar ról
próbálja meggyőzni ol va só ját: egyi -
kük ha lá la sem volt vé let len, a Gond -
vi se lés in téz te így, mert éle tük nek
ezen a pont ján „meg ér tek a ha lál ra”.
A sze rep lő ket látszólag a vé let len so -
dor ja ugyan ar ra a hely re éle tük nek
e vál sá gos, vég ső pil la na tá ban. Nem -
ze dé ke ket össze kö tő ér vé nyű gon do -
la tok ezek.

„Ha egy ál ta lán van terv sze rű ség a
vi lág min den ség ben, ha van cél tu da -
tos ság az em ber éle té ben, ak kor ezt a

lap pan gó tit kot ok vet le nül föl le het de -
rí te ni e hir te len de rék ba tört em be ri
éle tek mé lyén. Vagy vé let le nül élünk,
és vé let le nül ha lunk meg, vagy pe dig
terv sze rint élünk, és terv sze rint ha -
lunk meg.” Ez azon ban még nem bi -
zo nyos ság, csak hal vány re mény…
Hat ál ló esz ten de ig ku tat a re gény hő -
se, Ju ní per atya, a pap, hogy vé gül ki -
mond has sa: „…a ve réb fi nak se hull -
hat ki egyet len tol la anél kül, hogy Is -
ten uj ja ne érin te né.” Az az mind egyi -
kük éle te be fe je zett egész volt. 

Kezd het jük s vé gez het jük bár hol,
az is te ni gond vi se lést ak kor is mer het -
jük fel élet és ha lál kérdésében, ha a
dol gok egyet len ér tel me ként meg vi -
lá go so dik a sze re tet. A könyv ben
nem az az ér ték, ami le van ír va, ha -
nem az, amit ki ol vas ha tunk be lő le.
Wil der va la mit na gyon tu dott, amit
ha lot tak nap ján, az év nek ezen a sö -
tét ség be tar tó, a hi deg ég alat ti re -
mény te len ség ben lel künk de rű jét
könnyen össze za va ró órá já ban azért
még is ta lán mi is ka pis gá lunk: „Érez -
het jük, hogy min den em be ri lény,
aki va la ha élt, ma is él. Min den idő
je len idő egy szer… Sok ne héz ség meg
fog majd ol dód ni, ha a vi lág rá éb red,
hogy mind annyi an össze tar to zunk,
mint az egyet len la kott boly gó né pe.”

g Kháti Dóra

„Ha lott ja van
mind annyi unk nak…

Kit nem tar tóz tat a föl di po kol,
és nem tar tóz tat a föl di éden,
en ged jük el Is ten ne vé ben.

Nem gyógy szert akar, kór ház-ter met,
ste ril ápo lást, ven dég-szer vet,
csak föl det akar, sem mi mást,
fü vek kö zöt ti el mu lást.

Fel hőt akar és eső csep pet,
cson tot szik kasz tó jú li ust,
szel lőt, sze let, vi hart akar,
min den lény nek ki já ró jusst.

Már fé lig ott, ne ma rasszá tok,
men jen, szó lít ják, men ni kell,
a jól-is mer tet, meg szo kot tat
szent pil la nat ban vesz ti el.

(Rész let)

Ká ro lyi Amy

Re qui em élő kért
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„Ne győz zön le té ged a rossz, ha nem
te győzd le a rosszat a jó val.” (Róm
12,21)

Szent há rom ság ün ne pe után a 21. hé -
ten az Út mu ta tó reg ge li és he ti igéi
fel szó lí ta nak: Jár junk el hí vá sunk hoz
mél tó an – a hit har cá ban! Öt vé de ke ző s egy tá ma dó fegy ver fel vé te le aján -
lott: „Ölt sé tek ma ga tok ra az Is ten fegy ver ze tét, hogy meg áll has sa tok az ör dög
mes ter ke dé se i vel szem ben.” „Ve gyé tek fel (…) a Lé lek kard ját, amely az Is ten be -
szé de.” (Ef 6,11.17) Lu ther sze rint: „Ez a vég ső, de leg erő sebb s iga zi har ci fegy -
ver, mellyel az ör dö göt di a dal ma san le ver het jük. De ne künk sem elég, hogy
hi tünk paj zsá val, re mény sé günk si sak já val csu pán vé de kez zünk az ör dög el -
len. Tá mad ni is kell!” Ne fél jünk, mert „az Úr an gya la őrt áll az is ten fé lők mel -
lett, őrt áll, és meg men ti őket” (GyLK 698,7). Át él jük, hogy „akik az Úr ban
bíz nak, azok nak ere je meg újul, szárny ra kel nek, mint a sa sok, fut nak, és nem
lan kad nak el, jár nak, és nem fá rad nak el” (Ézs 40,31; LK). Jé zus ma er re bá -
to rít: „Ti azért le gye tek tö ké le te sek, mint ahogy mennyei Atyá tok tö ké le tes” (Mt
5,48); az az te gyük tel jes szív vel az „egész dol got” (lásd: Ma gya rá za tos Bib lia,
1113. o.)! Ő ezt ta ná csol ta a gaz dag if jú nak is: „Ha tö ké le tes akarsz len ni, (…)
jöjj, és kö vess en gem.” (Mt 19,21) Ve zér igén ket meg elő ző en Pál a sze mé lyes
bosszú ál lás tól óv: „Ne fi zes se tek sen ki nek rosszal a rosszért”, s „Ne áll ja tok bosszút
ön ma ga to kért, sze ret te im” (Róm 12,17.19); he lyet te az el len ség sze re te té re biz -
tat Jé zus sza vai nyo mán: „Én pe dig azt mon dom nek tek, hogy ne száll ja tok szem -
be a go nosszal”, s „sze res sé tek el len sé ge i te ket.” (Mt 5,39.44) Ma is sok te me tő -
ka pun ol vas ha tó: „Fel tá ma dunk!” „Az én tes tem a fel tá ma dás re mény sé gé -
ben nyu go szik.” (GyLK 677) A ha lot tak ra va ló em lé ke zé sünk ezt je lent se: „Az
Is ten pe dig nem a hol tak Is te ne, ha nem az élő ké. Mert az ő szá má ra min den -
ki él.” (Lk 20,38) Az Úr Jé zus pe dig ma ga a fel tá ma dás és az élet. „Hi szed-e ezt?”
(lásd Jn 11,25–26) Dá vid új ból meg kí mé li az őt ül dö ző Saul ki rály éle tét: „…az
Úr a ke zem be adott ma té ged, de én nem akar tam ke zet emel ni az Úr föl kent -
jé re.” (1Sám 26,23) A hit har cá ban ne fe lejt sük el: „Az em be rek től va ló ret te -
gés csap dá ba ejt, de aki az Úr ban bí zik, az ol tal mat ta lál.” (Péld 29,25) Dá -
vid a mes si ás ki rály elő ké pe is volt: „Igaz sá go san fog ural kod ni a ki rály, és tör -
vé nye sen fog nak ve zet ni a ve zé rek.” (Ézs 32,1) De a zsi dók ki rá lya meg tilt ja a
fegy ver hasz ná la tát az ő vé del mé ben: „Hagy já tok ab ba!”; s meg gyó gyít ja ha -
lá los el len sé ge, a fő pap szol gá ját, tud va: „ez a sö tét ség ha tal má nak ide je”
(Lk 22,51.53). Az Úr és a po gá nyok apos to la így bá to rít ja sze re tett fi át a vi té -
zi harc ra: „…erő söd jél meg a ke gye lem ben, amely a Krisz tus Jé zus ban van”, majd
„vál lald ve lem együtt a szen ve dést, mint Krisz tus Jé zus jó ka to ná ja.” (2Tim 2,1.3)
S ha e ne mes har cot meg har col tam, és fu tá so mat el vé gez tem, úgy enyém a
di a dal; a Krisz tu sért, hit ál tal, ke gye lem ből! S „Bol dog le szek, ha e har cot, /
Míg csak tar tott, / Hit tel vé gig küz döt tem, / Mert ha hi tem meg tar tot tam, /
Jól har col tam, / Vár ha zám a mennyek ben.” (EÉ 516,6) Vár Is ten: ő erős vár!

g Ga rai And rás

HE TI ÚT RA VA LÓ

A re for má ció ko rá ba ka la u zol el ben -
nün ket Ur su la Koch re gé nye, mely
Lu ther Már ton fe le sé gé nek, Bó ra
Ka ta lin nak az élet út ját mu tat ja be.

Olyan tör té net tel ta lál ko zunk a
könyv ben, amely tör té nel mi írá -
sok ra, el ső sor ban le ve lek re tá masz -
ko dik – az író ezek se gít sé gé vel
pró bál ta hi te le sen meg raj zol ni Bó -
ra Ka ta lin alak ját, hi szen Lu ther
Már ton fe le sé ge ként ren ge teg do ku -
men tum ma radt fenn ró la. Az ő tör -
té ne tén ke resz tül meg ele ve ne dik
előt tünk a 16. szá zad, a re for má ció
küz del mei, ve ze tői, ma ga Lu ther
is. A mű vé gén ta lál ha tó kro no ló gia
pe dig se gít az ese mé nye ket el he lyez -
ni az idő ben.

A tör té nel mi re gény ér dek fe szí tő
mó don mu tat ja be, ho gyan lett az ár -
va kis lány ból apá ca és az egy ko ri apá -
cá ból a re for má tor fe le sé ge, aki meg -
pró bál a ke vés ből is óri á si ház tar tást
ve zet ni, hi szen Lu the rék nál min dig
sok a ven dég.

Ka ta tíz éve sen ke rül a cisz ter ci
Ma  ri enth ron ko los tor ba, ahol az
apát nő az egyik ro ko na (anyai nagy -
nén je), va la mint az édes ap ja hú ga,
Mag da le na von Bo ra is ott apá ca. A
kis lány nak ter mé sze te sen hi á nyoz nak
a szü lei, ezért sok időt tölt a gyer me -
két öl ben tar tó Má ria-szo bor előtt.
Ka ta lin so kat fá zik a ko los tor ban,
szem be kell néz nie a be teg ség gel, a
ha lál lal is, ami kor ba rát nő jén, Mar -
ga ré tán nem tud nak se gí te ni.

Ami kor édes ap ja meg hal, át ke rül
a nő vé rek há zá ba. Itt örül, ha nagy -

nén jé nek se gít het a gyógy nö vény -
kert ben ba rát nő jé vel, El zá val együtt,
és amit itt meg ta nul, azt ké sőbb is
hasz no sí ta ni tud ja, ak kor már fe le ség -
ként és anya ként.

Egy évi no vi ci á tus után, ti zen hat
éve sen fo ga dal mat tesz. Ké sőbb
hoz zá juk is el jut nak Lu ther írá sai,
ame lye ket ti tok ban ol vas nak, és
1523-ban Ka ta má sik nyolc apá cá val
együtt hús vét éj sza ká ján meg szö kik
a ko los tor ból. Tor ga u ba, majd Wit -
ten berg be me ne kí tik őket, ahol Ka -
ta lin Rei chen ba c hék nál, a vá ro si ír -
nok csa lád já nál ta lál ott hon ra, majd
Lu cas Cra nach há zá ba ke rül. Mi u -
tán Bó ra Ka ta lin csa ló dik Hi e rony -
mus Baumgärt ner ben, ki je len ti Ni -
ko laus von Ams dorf nak, hogy csak
ak kor megy férj hez, ha ő vagy Lu -
ther Már ton meg ké ri a ke zét.

Ka ta a fe ke te ko los tor ba ke rül Lu -
ther Már ton hit ve se ként, majd hoz -
zá juk köl tö zik Lé na né ni (Mag da le -
na von Bo ra) is. Meg szü let nek a
gyer me kek: Já nos, Er zsé bet (aki cse -
cse mő ként meg hal), Mag da lé na,
Már ton, Pál és Mar ga ré ta.

Bó ra Ka ta lin min dent meg pró -
bál, hogy csa lád já nak en ni va ló jus son
– hi szen Lu ther Már ton nem pén zért
ír, ha nem azért, hogy a tisz ta evan -
gé li um min den ho va el ér jen –: zöld -
sé get, gyü möl csöt ter meszt, ál la to kat
tart, ha la kat ne vel, majd rá ve szi Lu -
thert, hogy ve gyék meg Züls dor fot,
a Bó ra csa lád egy ko ri bir to kát is.

Nem könnyű a csa lád éle te: el kell
vi sel ni ük a wit ten ber gi ek gú nyo ló -
dá sát, a re for má tor ha lá la után a
csá szá ri se re gek elől is kény te le nek
me ne kül ni. Lu ther so kat be te ges ke -
dik, és el kell fo gad ni uk azt is, hogy
Lé nács kát ti zen há rom éve sen ma -
gá hoz szó lít ja az Úr, bár az anya vé -
gig re mény ke dik, hogy meg gyó -
gyul a lá nya.

Ka ta lin nem csak fér jé ről és gyer -
me ke i ről gon dos ko dik, ha nem az
ár vák ról is, aki ket a Lu ther és a Bó -
ra csa lád ból ma guk hoz vet tek , il let -
ve a pes tis ben meg halt Müns ter há -
zas pár gyer me ke i ről is; ezen kí vül
kosz tos di á kok is lak tak ná luk, a fe -
ke te ko los tor ban.

Wit ten berg ben két szer is szem be -
néz nek a pusz tí tó jár vánnyal, egy szer
sem me ne kül nek el. Ka ta Lu ther
mel lett ma rad, bár na gyon fél, fél ti a
csa lád ját. Csak a har ma dik pes tis jár -

vány elől me ne kül el gyer me ke i vel
Tor ga u ba, ahol az út köz ben tör tént
bal eset mi att az éle tét vesz ti.

A köny vet ol vas va kö zel ke rül
hoz zánk a Lu ther csa lád, úgy, aho -
gyan azt az író fo gal maz za meg az
elő szó ban: ha „hagy juk ön ma gu kért
be szél ni a le ve le ket és ta nú bi zony sá -
go kat, ak kor tu do mást sze rez he tünk
a min den na pi konflik tu sok ról, be teg -
sé gek ről, fé lel mek ről, két ség ről, harc -
ról és ha lál ról. Fel lel he tünk ke mény,
erős szót és ke se rű, iro ni kus han got,
gyen géd sé get és hu mort, va la mint
éne ke ket is. Nem a pro tes táns pap -
lak »ide ál ja« tá rul sze münk elé,
amely tel je sít he tet len igé nye ket tá -
maszt, ha nem olyan em be rek ké pe,
akik min den na pi har cu kat vív ják a ki -
tar tá sért és tü re le mért.”

g Ke re pesz ki Ani kó
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Ur su la Koch:
Ró zsák a hó ban

Ami kor fel lob ban a ha lot tak na pi
gyer tya láng ja, én min dig rá em lé ke -
zem. Az idős né ni re, aki össze ku co rod -
va fe küdt a kór há zi ágyon. Olyan volt,
mint egy szár nya sze gett ma dár. Szo -
mo rú ság ült a sze mé ben. Ta lán mert
sen ki sem lá to gat ta. A fér je és a test -
vé rei rég el huny tak már. Gyer me kei
kül föl dön ke res ték bol do gu lá su kat.
Egye dül ma radt, egé szen egye dül.
Leg alább is ő így hit te.

Ami kor el men tem hoz zá, azt me sél -
te, mit ál mo dott elő ző éj jel. Kis lány lett
megint. Jött az es te, édes any ja me sét
ol va sott a gye rek szo bá ban. A lám pa
fé nye meg vi lá gí tot ta sze re tett ma má -
ja ar cát, a há rom cse me te csil lo gó
szem mel hall gat ta a tör té ne tet. Ami -
kor az vé get ért, mint min dig, most is
imád koz tak. Gyer mek ön ma ga úgy
érez te, hogy az Is ten – aki va ló ban ott
volt a gye rek szo bá ban – lám pa ol tás
előtt még cin ko san rá ka csin tott… 

A kö vet ke ző pil la nat ban már fel -
nőtt volt. Most is érez te Is ten kö zel -
sé gét. Fel idé ző dött ben ne, hogy mi nél
töb bet ol vas ta a Bib li át, mi nél gyak -
rab ban imád ko zott, an nál kö ze lebb
ke rült Urá hoz, és az is hoz zá.

Az tán hir te len szo mo rú ság mart a
szí vé be: el vesz tet te a fér jét, akit annyi -
ra sze re tett. In fark tus vit te el egyik pil -
la nat ról a má sik ra. Őt a báty ja kö -
vet te. Rák. Há rom éve a hú gá tól kel -
lett bú csúz nia, akit bal eset ért. De
mind ez már szin te le per gett ró la.
Mert ek kor ra már la ko zást vett ben -
ne a tom pa, min dent be töl tő fáj da -
lom. Ezért az a tény, hogy imá dott
gyer me ke i nek a meg él he tés mi att el
kel lett hagy ni uk ha zá ju kat, már szin -
te fel sem zak lat ta. Nem szólt, nem
zú go ló dott. De egy reg gel hir te len

rosszul lett, kór ház ba kel lett, hogy vi -
gye a men tő. En nek már há rom nap -
ja. Az óta össze ku co rod va fe küdt a
kór há zi ágyon. Olyan volt, mint egy
szár nya sze gett ma dár.

Ám ál má ban – úgy, mint egy kor
ré gen – most is mét el jött hoz zá az Is -
ten. Cin ko san rá ka csin tott, majd
sze lí den ké zen fog ta, és kép ze let ben
vissza ve zet te a gyer mek ko rá ba. Fel -
idé ző dött ben ne min den ap ró és na -
gyobb aján dék és cso da, amit tő le és
ál ta la ka pott, s amik ről már el is fe -
led ke zett: szü lei ag gó dá sa, gyer me kei
szü le té se, fér je sze rel me, test vé rei
sze re te te, ked ves em be rek ba rát sá ga,
kert jük szép sé ge, a lel két egy-egy ima
után be töl tő bé kes ség.

Haj nal fe lé ar ra ri adt, hogy sír.
Csen de sen pa tak zott ugyan a könnye,
még is bol dog volt. Érez te, nagy te her -
től sza ba dult meg. Új ra hosszan
imád ko zott Is ten hez. Elő ször még
aka doz tak a sza vai, az tán a szé -
gyen lős ség gát ja át sza kadt, egy re
bát rab ban és ol dot tab ban be szélt
Urá hoz. Meg val lot ta és Krisz tus ke -
reszt jé hez tet te min den bű nét. Érez -
te a meg bo csá tó sze re tet ere jét. Min -
den jó ért há lát adott. Tud ta, nincs és
már nem is lesz töb bé so ha egye dül.
Tud ta, ha za ta lált. És már nem is vá -
gyott más ra, csak ar ra, hogy föl di éle -
te hát ra lé vő ide jé ben min dig így le -
gyen. Nem sej tet te, mit hoz a jö vő, de
már sem mi fe lől nem ag gó dott töb bé.
Egyet len vágy élt csak a szí vé ben: hogy
meg ma rad has son Is ten kö ze lé ben.
És azt is érez te, hogy ha most, akár
eb ben a pil la nat ban kel le ne is in dul -
nia, ő ké szen áll az Urá hoz va ló ha -
za té rés re.

g Gaz dag Zsu zsan na

Élet a ha lál előtt

[Lel kész:] Té ged ál dunk és imá dunk,
örök ké va ló Is ten, aki sö tét ség ből vi -
lá gos sá got ra gyog tatsz fel! Éj sza ká ra
nap palt ho zol, a ho mályt messzi re
űzöd. Lel ked láng ját fel lob ban tod
ott is, ahol mi nem vár juk, ak kor is,
mi kor csak sö tét sé get lá tunk. Áraszd
most ránk fé nye det! Hadd mos suk
meg ben ne ar cun kat, ke zün ket, szí -
vün ket, hogy mind az, ami ért kö -
nyö rög nünk kell, a te vi lá gos sá god -
ban tá rul jon fel előt tünk.

[Lek tor:] Kö nyör günk hoz zád azo -
kért, akik sö tét ség ben él nek, fé lel mek
kö ze pet te vagy el nyo más alatt. Azo -
kért kö nyör günk, akik nek szí ve nem
sza bad a bol dog ság ra, akik ön ma guk
fog lyai, akik ha mis ta ní tá sok sze lén
hány kód nak. Gyújts fényt és vi lá gos -
sá got azok nak, akik úgy ér zik, ér tel -
met len az élet, és ki aludt ben nük a
meg úju lás re mé nyé nek szik rá ja. Jé -
zus Krisz tu sért ké rünk…,

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

[Lek tor:] Óv jad azo kat is, akik vi -
lá gos ság ban él nek. Tá mo gasd őket,
hogy el ne tán to rod ja nak. Sze líd sé -
get olts szí vük be, hogy má sok kal
szem ben fel ne fu val kod ja nak. Alá -
zat ra ta nítsd őket, hogy el ne bíz zák
ma gu kat. Jé zus Krisz tu sért ké rünk…,

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

[Lek tor:] Őrizd meg ben nünk és
egész egy há zad ban a re for má ció
kin csét, hogy min den nél job ban fél -
jünk és sze res sünk té ged. Add, hogy
min den ben ke res sük aka ra to dat, és
ku tas suk je len lé te det. Tarts meg
min ket a ke reszt tit ká nál, és vésd azt
mé lyen szí vünk be, hogy a ránk mért
szen ve dé sek kö ze pet te se ke res sünk
más hol me ne dé ket. Jé zus Krisz tu sért
ké rünk…,

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

[Lek tor:] For dítsd ar co dat min den
szen ve dő höz: be te gek hez és ma guk ra
ma ra dot tak hoz, gyá szo lók hoz és el ha -
gyot tak hoz, szo mor ko dók hoz és vi -
gasz ta la nok hoz. Aki ket mel lé jük ren -
delsz a ne héz órák ban, azok nak pe dig
add meg, ami re szük sé gük van: erőt
hor doz ni őket, tü rel met nyug ta lan ság
ide jén. Jé zus Krisz tu sért ké rünk…,

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

[Lek tor:] Tá vo líts el be lő lünk min -
den meg szo kást, ami vel szol gá la -
tun kat vé gez zük. Add, hogy sem mit
ne te gyünk és mond junk ne ved ben
lát szat ból. Tedd rá a hi te les ség pe -
csét jét sza va ink ra, hogy csak azt
szól juk, ami szük sé ges; csak azt hir -
des sük, amit meg él tünk; csak azt
ad juk to vább, ami tő led va ló.

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

[Lel kész:] Té ged ál dunk és imá -
dunk, örök ké va ló Is ten, mert sö tét -
ség ből vi lá gos sá got ra gyog tatsz örök -
kön-örök ké.

[Gyü le ke zet:] Ámen.
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Tud já tok-e, hogy jö vő hé ten mi lyen
na pok lesz nek? Ta lán is ko la szü net is
van, ugye? Az a leg fon to sabb. De va -
la mit sej te tek, hogy va la mi má sért
na gyon sok vi rág van az ut cán, a vi -
rág bol tok ban. Ké szül nek az em be rek,
hogy ki men je nek a te me tők be.
Mit ke res egy gyer mek a te me -
tő ben? Sza bad-e őt oda vin ni?
Egy ál ta lán kell-e ne ki er ről a té -
má ról be szél ni?

Úgy gon do lom, hogy kö te les -
sé günk a gyer me ke ket ki vin ni,
kü lö nö sen ilyen kor, ami kor az
úgy ne ve zett ha lot tak nap ja van
– és év köz ben sem árt egy szer-
két szer –, mert na gyon-na gyon
fon tos dol go kat ta nul ha tunk
meg egy élet re a te me tő ben.
Elő ször is meg ta nul juk azt, hogy
nem úgy pottyan tunk a vi lág ba.
Vol tak, akik előt tünk él tek, és
ugyan olyan gyer me kek vol tak
ők is, az tán fel nőt tek let tek, az -
tán idő sek, az tán el men tek. Ho -
va men tek? Szok ták mon da ni,
hogy utol só út ja a te me tő. Ez té -
ve dés: az utol só előt ti. Az utol só út -
ja az em ber nek az Is ten hez visz. És
mi a re mény sé günk, hogy ho vá me -
gyünk? Az ő or szá gá ba. Te hát ami -
kor ki me gyünk a te me tő be, ak kor
nem ar ról em lé ke zünk meg csu pán,
hogy vol tak előt tünk já rók, ha nem ar -
ról is, hogy van re mény sé günk. Meg -
ér ke zünk az Is ten hez.

A má sik pe dig, hogy le gyen vi lá -
gos, hogy azok, akik előt tünk jár tak,
na gyon fon tos dol go kat mond tak,
cse le ked tek, és azt nem sza bad el fe -
lej te ni. Sem a csa lád ban, sem az or -
szág ban. Az em lé ke zés he lye is a te -
me tő, a ta ní tás he lye is. Na gyon
bol dog vol tam, ami kor a múlt kor egy
ré gi ked ves is me rős csa lád össze szed -
te a gyer me ke it vi dék ről, és azt

mond ták: most ki me gyünk a Fi u mei
úti te me tő be, ki me gyünk a Far kas ré -
ti be, és vé gig jár juk a ma gyar tör té nel -
met. Mert ott van. Kö zel ke rül nek
hoz zánk az őse ink. Ezt most in kább
a szü lők nek mon dom, hogy csak vi -
gyék a gye re ke ket ki a te me tő be!
Mert em lé kez ni a jö vő nek is a zá lo -
ga. A sze ret te ink re em lé kez ni kell, ezt

mond ja a csa lád lé lek tan. Mi ni mum
négy ge ne rá ci ó nak kell – úgy mond
– élő mó don je len len ni egy em ber -
nek a tu da tá ban. Egé szen a déd szü -
le in kig vagy az ük szü le in kig. Kik
vol tak ők? Mik vol tak? Mint ha csak
teg nap tör tént vol na, úgy kell is -
mer ni az ő tör té ne te i ket.

Nagy Pé ter: Hat van pár per ces –
Va sár na pi ta ní tá sok (nem csak)
gye re kek nek. Har mat Ki adó, Bu -
da pest, 2009. Ára 1200 Ft. A könyv
a Luther Kiadó könyvesboltjában
(1085 Budapest, Üllői út 24.) és a
Huszár Gál papír- és köny ves bolt -
ban (1054 Budapest, Deák tér 4.) is
kapható.

Ked ves Gye re kek
és Fel nőt tek!

b Egy köny vet sze ret nék a fi gyel me tek be aján la ni, amely idén je lent
meg a Har mat Ki adónál. Nagy Pé ter re for má tus lel kész bá csi a bu -
da fo ki gyü le ke zet ben min den va sár nap el mond egy rö vid tör té ne -
tet a gye re kek nek az is ten tisz te let ele jén. Ezt azon ban nem csak a gye -
re kek hall gat ják nagy él ve zet tel, ha nem a fel nőt tek is. Ezért is ha -
tá roz ták el a gyü le ke zet ben, hogy össze gyűj te nek né há nyat ezek kö -
zül, és egy kis köny vecs ké ben meg je len te tik. Ol vas ni le het ben ne pél -
dá ul a pa ró ki án la kó ál la tok ról, uta zá sok és ki rán du lá sok so rán szer -
zett él mé nyek ről, ér de kes em be rek ről, va la mint ar ról, hogy mi min -
dent le het ta nul ni a min ket kö rül ve vő tár gyak tól, ha nyi tott szem -
mel já runk. Kü lön fe je zet ben ta lál ha tók azok a ta ní tá sok, ame lyek
va la me lyik egy há zi vagy ál la mi ün nep hez kap cso lód nak. Mi vel a mos -
ta ni Na pos ol dal ha lot tak nap já hoz is na gyon kö zel je le nik meg, ezért
Pé ter bá csi ta ní tá sai kö zül ezt aján lom fi gyel me tek be. So kat le het
ta nul ni be lő le.

b Im már húsz éve an nak, hogy
szé les re tár ta ka pu it a solt vad -
ker ti Evan gé li kus Egy há zi Óvo -
da. Az elsőként oda járó, fé -
lénk, pöt töm gyer kő cök má ra
egye te met vég zett, dip lo más
em be rek ké, fe le lős ség tel jes fel -
nőt té, szü lő vé vál tak. Szét szé -
led tek a szél ró zsa min den irá -
nyá ba, ezer kü lön fé le do log -
gal fog lal koz nak, va la mi azon -
ban össze kö ti őket. Az er köl csi
ér ték rend és sze re tet, amelyet
e fa lak kö zött kap tak út ra va ló -
nak, és amely nél kül sok kal
ne he zeb ben ven nék az élet aka -
dá lya it.

1990-ben Ká posz ta La jos es pe res
bá tor ki ál lá sá nak kö szön he tő en meg -
ala kult az evan gé li kus egy há zi óvo -
da Solt vad ker ten. Két cso port tal in -
dult, ma pedig száz pi ci gyer mek má -
so dik ott ho nát je len ti ez a kö zös ség.
Az óta egy re több szü lő vá laszt ja ezt
az in téz ményt, hi szen itt az óvo dai
fog lal ko zá so kat nem csak a szín vo na -
las val lá si ne ve lés, ha nem a né met
nyelv alap ja i val va ló já té kos is mer ke -
dés is gaz da gít ja.

Ok tó ber har ma dik hét vé gé jén
meg hitt, ben ső sé ges han gu la tú ün -
nep ség so ro zat tal kö szön töt ték a
húsz éves ju bi le u mot. Szom ba ton
élet vi dám, gye rek ka caj tól han gos
csa lá di nap ke re té ben Ho mo ki Pál
evan gé li kus lel kész az óvó nők kel
kö zö sen fel avat ta az in téz mény új ját -
szó te rét. Ezen túl egy ha tal mas csúsz -

dás má szó ka és egy va do nat új hin ta
is szolgálja majd a játékos időtöltést. 

Kö zös fa ül te tés sel tet ték ma ra -
dan dó vá az utó kor szá má ra ezt a ne -
ves év for du lót, a leg na gyobb si kert

azon ban két ség kí vül a lu fi ere ge tés
arat ta. Az ovi sok uj jong va fo gad ták
az ég fe lé szál lin gó zó szí nes lég -
göm bök tar ka ka val kád ját. A csa lá -
di na pot a val lá sos té má jú da lo kat ját -
szó Pin tér Bé la gyer mek kon cert je
tet te még em lé ke ze te seb bé.

La ka tos né Hach bold Éva, a Ma -
gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Ne -
ve lé si és Ok ta tá si Bi zott sá gá nak tag -
ja ti zen öt éve ve ze ti az óvo dát. Oda -
adá sá val, gon dos ko dá sá val, sze re te -
té vel pél dát mu tat óvó nő tár sa i nak.
Köh ler né Schisz ler Ág nes óvó nő pe -

dig a kez de tek től fog va fá radt sá got
nem is mer ve ta nít gat ta a gye re ke ket
a „der, die, das” szá muk ra fur csa vi -
lá gá ra. A va sár na pi ren dez vé nyen
részt vett Len gyel An na, a Dé li Egy -

ház ke rü let fel ügye lő je és Prőh le Ger -
gely or szá gos fel ügye lő is. Az ün ne -
pi is ten tisz te le ten az ovi sok el ra ga -
dó mű sor ral káp rá zat ták el a szü le -
i ket és a gyü le ke ze tet.

Az is ten tisz te le tet a je len le gi és volt
óvo dá sok mun ká i ból ké szült ki ál lí tás
ün ne pé lyes meg nyi tó ja kö vet te a
Ta lál ko zá sok Há zá ban. A fest mé -
nye ket, raj zo kat több ka te gó ri á ban is
ér té kel te a zsű ri, és kor osz tá lyon ként
dí jaz ta a kis mű vész pa lán tá kat. A tár -
la tot Prőh le Ger gely nyi tot ta meg.

g Vas tag Ger gely

Húszéves a solt vad ker ti
evan gé li kus óvo da

Sok lelket kell elvezetnünk,
várja őket Jézusunk,
élőkért és halottakért
szüntelen imádkozunk.
Én most téged idehívlak,
hogy Jézust el ne feledd,
imádkozz, és tiszta szívből
Őt mindig nagyon szeresd!

IM A SAROK
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Reformáció
1517. ok tó ber 31-én Lu ther Már ton na gyon fon tos dol got tett Wit ten -
berg ben: ki szö ge zett a vár temp lom ka pu já ra egy nagy pa pírt. Ezen
a pa pí ron ki lenc ven öt pont ban, vagy aho gyan más kép pen mon da ni
szok tuk, té tel ben össze ír ta, hogy mit kel le ne vál toz tat ni, ide gen szó -
val meg re for mál ni a ka to li kus egy ház ban. 

Ír já tok be az aláb bi sza va kat a szí nes tég lák ba!
Lesz olyan tég la, amely egy szer re két szó hoz is tar to zik.

ki lenc ven öt, Lu ther, vár temp lom, Bölcs, Frigyes, Wit ten berg ben,
ki szö gez, té tel
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– „Vár ha tó-e a kö zel jö vő ben új
evan gé li kus ál ta lá nos is ko la lét re ho -
zá sa?” – tet te fel a kér dést az EPOT
egyik részt ve vő je. Rög tön egé szít sük is
ki ezt az zal, hogy újabb óvo da vagy
kö zép is ko la ala pí tá sát ter ve zik-e va -
la hol.

– Je len leg 40 kü lön bö ző ok ta tá si
in téz mé nyünk mű kö dik. Eb ből 12 or -
szá gos fenn tar tá sú, 28 pe dig gyü le -
ke ze ti. 18 óvo dánk, 8 ál ta lá nos is ko -
lánk és 12 kö zép is ko lánk és 2 kol lé -
gi u munk van. Újabb in téz mény ala -
pí tá sá ra vo nat ko zó ter vek van nak.
Más kér dés, hogy re á li sak, meg va ló -
sít ha tó ak-e ezek az el kép ze lé sek…

Alap ve tő en két eset for dul hat elő.
Az egyik az, hogy egy gyü le ke ze ten
be lül fo gal ma zó dik meg az in téz -
mény ala pí tás szán dé ka. Ilyen – po -
zi tív pél da – pél dá ul a kis kő rö si kez -
de mé nye zés, ahol csak ugyan na -
gyon lo gi kus lé pés len ne, hogy az
óvo dá val kezd ve fel me nő rend szer -
ben ala kít sunk ki egy ok ta tá si köz -
pon tot. Itt ta lál ha tó az egyik leg na -
gyobb lé lek szá mú gyü le ke ze tünk, a
kör nyé ken nincs is ko lánk. A kis kő -
rö si gyü le ke zet évek óta ke re si az
óvo da ala pí tás le he tő sé gét, az óvo da
ter ve it ép pen a hé ten tár gyal ta az épí -
té si bi zott ság.

A má sik eset az – és je len gaz da -
sá gi hely zet ben ez egy re gyak rab ban
for dul elő, hosszan tud nám so rol ni
rá a pél dá kat –, hogy egy ön kor -
mány zat nem ké pes fenn tar ta ni az
in téz mé nye it, ezért a tör té nel mi egy -
há zak hoz for dul se gít sé gért, és azt
ké ri tő lük, ve gyék át az óvo da vagy az
is ko la fenn tar tá sá nak fel ada tát. A
gyü le ke zet ve ze tő sé ge és pres bi té ri -
u ma gyak ran se gí te ni sze ret ne, de
nem is me rik az in téz mény ala pí tás
fel té te le it, nem szá mol nak a fenn tar -
tás ne héz sé ge i vel.

– Te gyük fel, hogy egy gyü le ke zet
akar in téz ményt ala pí ta ni. Ez eset ben
mi az el já rás me ne te?

– Az egy ház in téz mé nye i ről szó -
ló 2005. évi VI II. tör vény II. fe je zet
3. § (4) pont ja ér tel mé ben egy ok ta -
tá si in téz mény ala pí tá sát az ok ta tá -
si és a gaz da sá gi bi zott ság szak vé le -
mé nyé nek is me re té ben a fe let tes
egy ház kor mány za ti szint köz gyű lé -
se hagy ja jó vá. Min den kép pen szük -
ség van az or szá gos egy ház zal va ló
egyez te tés re, együtt mű kö dés re.

Azt ja va sol juk, ha egy gyü le ke zet
óvo dát vagy is ko lát sze ret ne ala pí ta -
ni, mi nél ha ma rabb ve gye fel a kap -
cso la tot az ok ta tá si osz tállyal, hogy
kö zö sen gon dol kod has sunk az öt let -
ről, hi szen osz tá lyunk va la mennyi in -
téz mény szak mai fel ügye le tét el lát -
ja. Nem csak ab ban tu dunk se gí te ni,
hogy mi lyen do ku men tu mok ra len -
ne eh hez szük sé gük, ha nem a re á lis
hely zet kép meg al ko tá sá ban is. Az
épí té si osz tály mun ka tár sá val együtt
ki me gyünk a hely szín re, és fel mér jük,
mi lyen adott sá gai és inf ra struk tu rá -
lis hát te re van a le en dő óvo dá nak

vagy is ko lá nak. Pél dá ul az óvo da ala -
pí tá si ter vek vissza-vissza té rő ele me,
hogy va la ki fel ajánl egy csa lá di há zat,
mond ván, tö ké le te sen meg fe lel er re
a cél ra. Tud ni kell azon ban, hogy na -

gyon szi go rú tör vé nyi elő írá sok sza -
bá lyoz zák az in téz mény mű kö dé sé -
nek alap ve tő fel té te le it: hány négy zet -
mé ter nek kell jut nia egy gyer mek re,
hány kis szek rény nek és kis mos dó -
nak kell el fér nie, az Ál la mi Nép -
egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol -
gá lat ál tal en ge dé lye zett kony há ról
nem is be szél ve. 

Jó eset ben az de rül ki, hogy min -
den fel té tel adott az in téz mény ala pí -
tás hoz, és van ér tel me be le vág ni a
pro ce dú rá ba. De el kép zel he tő az is,
hogy azt kell mon da nunk, nincs
meg a kel lő gye rek lét szám, vagy
nincs esély a ki sze melt épü let fel újí -
tá sá ra…

– A gye re kek szá mát em lí tet te.
Mi lyen mi ni mum lét szá mot ír elő a
köz ok ta tá si tör vény?

– Mind az óvo dai cso por tok, mind
az is ko lai osz tá lyok el in dí tá sá hoz
mi ni mum ti zen öt fő re van szük ség.
Egyet len cso port tal vagy osz tállyal is
meg kezd he ti a mű kö dé sét az in téz -
mény – nyil ván az zal a ki té tel lel, hogy
meg ha tá ro zott időn be lül „fel kell épí -
te ni” a tel jes rend szert –, min den kép -
pen át kell azon ban gon dol ni, hogy
biz to sít va van-e az után pót lás. Kü lö -
nö sen az ál ta lá nos is ko lák ese té ben
fon tos meg vizs gál ni ezt, hi szen egy -
re több szü lő vi szi nyolc osz tá lyos
gim ná zi um ba a gye re két, és így nem -
csak az le het kér dé ses, hogy öt vagy
tíz év múl va is lesz nek-e még el ső sök,
de az is, hogy ma rad-e elég ta nu ló a
fel ső ta go zat ra.

Egy evan gé li kus in téz mény lét re -
ho zá sá nak meg van nak a ma ga sa já -
tos sá gai, kép vi sel nie, köz ve tí te nie
kell a ke resz tény ér ték ren det. Ezért
min dig azt ja va sol juk az ala pí tás
gon do la tá val fog lal ko zó lel kész nek és
gyü le ke ze té nek, hogy lá to gas sa nak el

va la me lyik jól mű kö dő in téz mé -
nyünk be, és néz zék meg, mi lyen is,
mi lyen nek is kell len nie egy evan gé -
li kus óvo dá nak vagy is ko lá nak.

Na gyon sok dol got kell te hát mér -
le gel ni, és ezt nem sza bad el ha nya -
gol ni. Jó óvo dát, is ko lát – olyat,
ame lyik hosszú tá von is élet ké pes le -
het – csak így le het ala pí ta ni.

– Az ön kor mány za tok tól át vett
is ko lák, óvo dák ese té ben ho gyan le -

het meg va ló sí ta ni az
evan gé li kus jel le get?
Hi szen, gon do lom, a
gye re kek és a ta ná rok
jel lem ző en ugyan azok
ma rad nak, mint akik
ko ráb ban oda jár tak,
ott dol goz tak, és nem
cse ré lőd nek le tel jes
mér ték ben.

– Na gyon fon tos
tisz táz ni és min den ki –
a gye re kek, a szü lők és
a pe da gó gu sok – szá -
má ra vi lá gos sá ten ni,
hogy az át vé telt kö ve tő -
en az in téz mény ben
evan gé li kus szel le mi -
sé gű ok ta tó-, ne ve lő -
mun ka fog foly ni. A
há zi ren det, az is ko la
bel ső sza bály za tát a
tan év ele ji be irat ko zás -
kor alá ír ja a szü lő, ez zel

fo gad ja el, hogy az is ko lá ban ke resz -
tény, pro tes táns lel ki sé gű-szel le mi -
sé gű kör nye zet ben ta nul a gye re ke.

Ami a ta ná ro kat il le ti: az át vé tel -
nél kell meg ál la pod ni ar ról, hogy az
új fenn tar tó át ve szi-e a dol go zó kat,
vagy sem. Az egy ház köz ség mond -
hat ja azt, hogy nem tart rá juk igényt
– ez eset ben azon ban az in téz ményt
át adó ön kor mány zat tal együtt mű -
köd ve biz to sí ta ni kell azt, hogy sen -
ki ne ma rad jon mun ka hely nél kül –,
és ugyan így a dol go zó is mond hat -
ja azt, hogy nem vál lal ja az új fel té -
te le ket. A tan tes tü let szá má ra ugyan -
is el vá rás – sőt mi több, kö te le ző rá -
juk néz ve – az egy ház tör vé nye i nek
el fo ga dá sa és be tar tá sa. A na pi gya -
kor lat ban ez azt je len ti, hogy részt
vesz nek az áhí ta to kon, is ten tisz te le -
te ken, köz ve tí tik a ke resz tény szel -
le mi sé get. 

– Vé ge ze tül egy meg le he tő sen ko -
mor kér dés: mi tör té nik ak kor, ha egy
gyü le ke zet kény sze rül azt mon da ni,
hogy nem tud ja to vább fenn tar ta ni az
óvo dát vagy az is ko lát…?

– Er re ed dig még nem volt pél da,
így ki ala kult gya kor la ta sincs. Olyan
eset már volt, van is, mi kor szak mai
se gít ség re szo rul az in téz mény. Eb -
ben az eset ben szak ér tő ki ren de lé -
sé vel nyúj tunk se gít sé get. Ha fi nan -
szí ro zá si prob lé mái van nak, ak kor le -
he tő sé ge ink hez mér ten igyek szünk
meg ol dást ke res ni. A köz ok ta tás
2010-es ál la mi fi nan szí ro zá sa nagy
ki hí vás elé ál lít ja egy há zun kat és
in téz mé nye in ket. Ar ra tö rek szünk,
hogy a már meg lé vő in téz mé nye ink
mű kö dé sét biz to sí ta ni tud juk. Ezért
kü lö nö sen kö rül te kin tő en kell el jár -
nunk, ha új in téz mény ala pí tá sa ke -
rül szó ba. 

g Vi tá lis Ju dit

b He ti la punk szep tem ber 20-ai szá má ban volt ol vas ha tó az a mint egy
száz húsz, mo bil te le fo non kül dött rö vid szö ve ges üze net, az az sms, ame -
lyet az evan gé li kus pres bi te rek szep tem ber 12-ei or szá gos ta lál ko zó -
ján név vel vagy név nél kül jut tat tak el a gyü le ke ze tek kép vi se lői a két
ke rek asz tal-be szél ge tés részt ve vő i nek cí mez ve vagy épp a kér de zés
és vé le mény nyil vá ní tás ad ta le he tő sé get „csak úgy” meg ra gad va. A
pest szent im rei Sport kas tély ban el hang zott az ígé ret: az EvÉ let ha sáb -
ja in sor ra vesszük az ott össze gyűlt írás be li üze ne te ket, és az ar ra il -
le té kes sze mély meg vá la szol ja az adott kér dést, il let ve reflek tál az ész -
re vé tel re. E szá munk ban Ka li na Ka ta lin nal, egy há zunk ok ta tá si és
is ko lai osz tá lyá nak ve ze tő jé vel be szél ge tünk ar ról, mi lyen fel té te lek
szük sé gel tet nek egy evan gé li kus ok ta tá si in téz mény el in dí tá sá hoz.

SM S VÁ L A SZ

„Nem elég lét re hoz ni –
fenn is kell tar ta ni!”

Előfizetési akció – presbitereknek
Ked ves Pres bi ter Test vé rem!
A Lu ther Ki adó öröm mel tá jé koz tat ja, hogy 2010-ben vál to zat lan áron
– sőt a cso por tos Evan gé li kus Élet-elő fi ze tés le he tő sé gét ki hasz nál va ked -
ve zőbb áron – vá sá rol hat ják meg he ti la pun kat.

Ha pres bi ter tár sa i val, gyü le ke ze ti tag ja i val úgy dönt, hogy 2010-től
együtt, egy cím re ren de lik meg az Evan gé li kus Éle tet, ak kor az aláb bi ked -
vez mény re szá mít hat nak. Ez irá nyú szán dé ku kat, kér jük, no vem ber 30-
ig je lez zék ki adónk fe lé (1085 Bu da pest, Ül lői út 24., 1/317-5478, ki ado@lu -
the ran.hu).

Pél dány szám Ked vez mény Ár/pél dány Éves elő fi ze té si díj
egy pél dány ra ve tít ve

1 0% 250,00 Ft 13 000 Ft
2–4 5% 237,50 Ft 12 350 Ft
5–9 10% 225,00 Ft 11 700 Ft
10–19 20% 200,00 Ft 10 400 Ft
20–29 25% 187,50 Ft 9 750 Ft
30–49 30% 175,00 Ft 9 100 Ft
50– 35% 162,50 Ft 8 450 Ft

Nem ze ti iden ti tás és/vagy ke resz -
tény ség – ez zel a cím mel ke rül sor
no vem ber 6-tól 8-ig a fel ügye lők
im már ha gyo má nyos or szá gos kon -
fe ren ci á já ra. A té ma vá lasz tás okát
nem ne héz ki ta lál ni: az utób bi hó -
na pok ban a szlo vá ki ai nyelv tör -
vény kap csán je len tő sen fel erő sö -
dött, sőt oly kor el dur vult a ma -
gyar–szlo vák vi ta. Két eu ró pai uni -
ós tag ál lam kö zött kü lö nö sen szo -
kat lan ez a gya kor lat, de saj nos úgy
tű nik, hogy a nem zet kö zi szer ve ze -
tek nem sok ered ménnyel pró bál -
koz nak el si mí ta ni az el len té te ket. 

Egy há zi ve ze tők nyi lat ko za tot
ad tak ki az ügy ben, le ve let ír tak eu -
ró pai par la men ti kép vi se lő ink nek,
ta lál koz tak, ta lál koz tunk Knut Vol -
le baek kel, az Eu ró pai Biz ton sá gi és
Együtt mű kö dé si Szer ve zet (EBESZ)
fő biz to sá val. E ta lál ko zón a nor vég
po li ti kus rög tön a be mu tat ko zás kor
kö zöl te: „We are bro thers in fa ith”,
az az hit test vé rek va gyunk. A dip -
lo má ci ai gya kor lat tól el té rő en ezt
az tán a be szél ge tés so rán több -
ször is hang sú lyoz ta, így ki emelt fi -
gye lem mel hall gat ta a ma gyar or szá -
gi lu the rá nu sok fo ko zott ér zé keny -
sé gé ről szó ló be szá mo ló mat.

Alig ha van ugyan is még egy
olyan egy ház vagy ci vil szer ve zet,
mely a ma gyar–szlo vák vi szony
meg rom lá sát ennyi re a sa ját bő rén
érez né, mint a mi enk. Nem kell kü -
lö nö sen el mé lyed nünk az egy ház -
tör té net ben, elég csak vé gig te kin te -
ni csa lád ne ve in ken: ma gyar, szlo vák
és né met gyö ke rek ből egy aránt táp -
lál ko zik a ha zai evan gé li kus ha -
gyo mány, és ré gen rossz, ha e bel -
ső össz hang vagy bár ki ket tős iden -
ti tá sa a kül ső kö rül mé nyek ha tá sá -
ra bom lik meg. Er ről a té má ról te -
hát ér de mes őszin tén be szél ni, nem
vé ka alá rejt ve az el len té te ket,
ugyan ak kor ab ban a re mény ség ben,
hogy kö zös hi tünk le he tő sé get te -
remt egy más el fo ga dá sá ra, szem -
pont ja ink meg ér té sé re. A mai hely -
zet nem előz mény nél kü li. A za va -
ros 20. szá zad ban volt már ha son -
ló konflik tus a né met iden ti tás kap -
csán is, ezért ér de mes a tör té ne ti
vissza te kin tés se gít sé gé vel is ke -
res ni a ki utat a je len le gi hely zet ből.

A ha tá ron tú li ma gyar ság és a ha -
zai ki sebb sé gek hely ze te ma nap ság
már igen csak kü lön bö zik egy más tól.
Míg a több sé gé ben ma gyar lak ta te -
rü le te ken még vi szony lag egy sé ges
a ma gyar nyelv hasz ná lat, a ha zai né -
met ség és szlo vák ság je len tős ré sze

asszi mi lá ló dott, a fi a ta lok nak csak
na gyon kis ré sze ta nul ja meg ősei
nyel vét. Az asszi mi lá ci ó nak szá mos
oka van, me lyek ki fej té sé re itt most
nincs mód. Az azon ban biz tos, hogy
a nem ze ti sé gi nyelv hasz ná lat és kul -
tú ra el tű né sé vel sze gé nyebb lesz az
or szág kul tu rá lis éle te. Az egy ház te -
hát he lye sen jár el, ha bá to rít ja pél -
dá ul solt vad ker ti né met vagy tót -
kom ló si, bé kés csa bai szlo vák gyö ke -
rű gyü le ke ze te it, in téz mé nye it: ápol -
ják őse ik nyel vét, ha gyo má nya it.

A nem ze ti sé gi ügyek ben szak -
ava tott elő adó ink, Kiss Gy. Csa ba
mű ve lő dés tör té nész, egye te mi do -
cens és Lack ner Pál pro tes táns tá -
bor püs pök mel lett Pozs gay Im re
egye te mi ta nár a de mok ra ti kus
át ala ku lás össze füg gé sé ben be szél
majd a kér dés ről. Fáb ri György
tu do má nyos ku ta tó a gyü le ke ze te -
ink ben ha ma ro san el kez dő dő köz -
vé le mény-ku ta tás rész le te i ről cse -
rél esz mét a meg je len tek kel, a té -
má hoz kap cso ló dó ige ma gya rá za -
tok kal püs pö ke ink szol gál nak majd.

A re for má ció fon tos, vi lág tör té nel -
met ala kí tó örök sé ge az, hogy ki-ki
anya nyel vén ol vas hat ja, hall gat hat -
ja Is ten igé jét. Te hát nem an nak az
ál lam nak a több sé gi nyel vén, aho vá
a tör té ne lem so dor ta, ha nem az
anya nyel vén.

Ami kor né hány he te a ma gyar
kül ügy mi nisz ter Szlo vá ki á ról mint
„ki sebb test vér ről” be szélt, ar ra
gon dol tam, hogy ne künk elég len -
ne csak a test vé rek ről be szél ni.
Test vé rek ről a kö zel öt száz esz ten -
dős re for má ci ó ban. Ilyen táv la tok -
ban né hány év kor kü lönb ség alig ha
szá mít, vi szont az anya nyelv hasz ná -
lat fon tos sá gá nak köl csö nös el is me -
ré se szin tén alig ha kér dő je le ződ het
meg. Ezért ör ven de tes, hogy no -
vem ber el ső hét vé gé jén Szlo vá ki á -
ból is vá runk szlo vák és ma gyar
részt ve vő ket, és őszin tén re mé lem,
hogy min den olyan fel ügye lő test -
vé re met, aki a szí vén vi se li egy há -
zunk hár mas ha gyo má nyát és a re -
for má ció anya nyelv köz pon tú örök -
sé gét, üd vö zöl het jük Rév fü lö pön.
Min den kit sze re tet tel vá runk!

g Prh le Ger gely

Je lent kez ni le het Stark Il di kó nál
az il di ko.stark@lu the ran.hu cí men
vagy a 20/4883191-es te le fon szá -
mon. Részletes program la punk
múlt heti (október 25-ei) számának
3. oldalán.

Test vé rek
a re for má ci ó ban

A fel ügye lők or szá gos kon fe ren ci á ja elé
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Brebovszky Éva; du. 6. Cselovszky Ferenc; VII., Városligeti fasor 17. de. fél 10.
(családi) Pelikán András; de. 11. (úrv.) Pelikán András; VIII., Üllői út 24. de. fél 11. Szabó
Bertalan; VIII., Rákóczi út 57/a de. 10. (szlovák) Gulácsiné Fabulya Hilda; VIII.,
Karácsony S. u. 31–33. de. 9. Szabó Bertalan; IX., Gát utcai katolikus templom de.
11. (úrv., énekes liturgia) Koczor Tamás; Kőbánya, X., Kápolna u. 14. de. 10. (úrv.)
Benkóczy Péter; Kerepesi út 69. de. 8. (úrv.) Tamásy Tamásné; Kelenföld, XI.,
Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) dr. Blázy Árpád; de. fél 10. (úrv., családi) dr. Joób Máté; de.
11. (úrv.) dr. Blázy Árpád; du. 6. (vespera) dr. Blázy Árpádné; XI., Németvölgyi út 138.
de. 9. dr. Blázy Árpádné; Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor 24. de. 9. (úrv.) dr. Fabiny
Tamás; Budahegyvidék, XII., Kék Golyó u. 17. de. 10. (úrv.) Bencéné Szabó Márta; de.
negyed 12. (úrv., családi) Keczkó Szilvia; XIII., Kassák Lajos u. 22. de. 10. (úrv.) Kendeh
György; Zugló, XIV., Lőcsei út 32. de. 11. (úrv.) Tamásy Tamásné; XIV. Gyarmat u. 14.
de. fél 10. Tamásy Tamásné; Pestújhely, XV., Templom tér de. 10. (úrv.) Szabó B. András;
Rákospalota, XV., Régi Fóti út 73. (nagytemplom) de. 10. (úrv.) Ponicsán Erzsébet;
Rákosszentmihály, XVI., Hősök tere 10–11. de. 10. (úrv., családi) Börönte Márta;
Cinkota, XVI., Batthyány I. u. de. fél 11. (úrv.) Vető István; Mátyásföld, XVI., Prodám
u. 24. de. 9. (úrv.) Vető István; Rákoshegy, XVII., Tessedik tér de. 9. (úrv.) Grendorf
Péter; Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út 111. de. fél 11. (úrv.) Grendorf Péter; Rákoscsaba,
XVII., Péceli út 146. de. 9. (úrv.) Nagyné Szeker Éva; Rákosliget, XVII., Gózon Gy. u.
de. 11. (úrv.) Nagyné Szeker Éva; Pestszentlőrinc, XVIII., Kossuth tér 3. de. 10. (úrv.)
dr. Korányi András; Pestszentimre, XVIII., Rákóczi út 83. (református templom) de.
8. (úrv.) dr. Korányi András; Kispest, XIX., Templom tér 1. de. 10. (úrv.) Széll Bulcsú;
XIX., Hungária út 37. de. 8. (úrv.) Széll Bulcsú; Pesterzsébet, XX., Ady E. u. 89. de.
10. (úrv.) Győri János Sámuel; Csepel, XXI., Deák tér de. fél 11. (úrv.) Zólyomi Mátyás;
Budafok, XXII., Játék u. 16. de. 10. (úrv.) Solymár Gábor; Budaörs, Szabadság út 75.
de. 10. (úrv.) Endreffy Géza; Budakeszi, Fő út 155. (gyülekezeti terem) de. fél 10. dr.
Lacknerné Puskás Sára.
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Összeállította: Boda Zsuzsa

Szi mon idesz La jos kul túr tör té ne -
tünk és köz éle tünk je len tős sze mé lyi -
sé ge volt. Író ként, szer kesz tő ként,
tör té nész ként, egy ház - és val lás tör -
té nész ként egy aránt mű kö dött, nyu -
gal ma zott ve zér őr nagy, il let ve evan -
gé li kus tá bo ri püs pök, evan gé li kus
lel kész volt. Az ál ta la mű velt min den
te rü le ten je len tős, sőt ki emel ke dő
mun kás sá got fej tett ki.

1884. no vem ber 4-én Pusz ta föld -
vá ron szü le tett. Ősei kö zött tar tot ta
szá mon a gá lya rab ság ra hur colt lu -
the rá nus pré di ká to rok egyi két. Ta -
nul má nya it Po zsony ban és Göt tin -
gen ben vé gez te. Teo ló gi ai és em be -
ri pél da ké pe Hor nyánsz ky Ala dár
volt, de Ru dolf Ot to és Mar tin Rade
is nagy ha tás sal volt rá.

Rá kos pa lo tán vég zett se géd lel ké -
szi szol gá la tot, majd 1909-ben lett lel -
kész Nagy bör zsöny ben. Az ak kor
ne he zen meg kö ze lít he tő, fél re e ső,
el zárt fa lu ban szol gált, s köz ben böl -
csé sze ti ta nul má nyo kat foly ta tott a
bu da pes ti tu do mány egye te men há -
rom éven ke resz tül. Lel ké szi szol gá -
la ta mel lett be kap cso ló dott a saj tó -
mun ká ba: szer kesz tet te az Evan gé li -
kus La pot, a Theo ló gi ai Szak la pot és
a Meg ér tő Theo ló gi át.

1918 no vem be ré ben Bu da pes ten
for ra dal mi lel kész cso port ülé se zett,
amely ra di ká lis át ala ku lást sür ge -
tett, egy há zi, tár sa dal mi és po li ti kai
té ren egy aránt. Szi mon idesz is részt
vett eb ben a moz ga lom ban. Ész re vet -
te azt a fa lu si nyo mort, ame lyet az
egy há zi és ál la mi il le té ke sek nem vol -
tak haj lan dók ész re ven ni, és cse le -
ked ni a meg ol dás ér de ké ben. A Ta -
nács köz tár sa ság ide jén a nagy bör zsö -
nyi di rek tó ri um el nö ke volt, Cser noch
Já nos her ceg prí más hét száz hol das
bir to kát ő osz tot ta ki a nagy bör zsö -
nyi ek nek – meg ért ve az idők sza vát
és meg lát va a fa lu né pé nek nagy
nyo mo rát, sze gény sé gét, el esett sé gét. 

Ra di ká lis né ze tei, nyi tott sá ga, fe -
le lős ség ér ze te mi att na gyon nép sze -
rű em ber volt fa lu já ban. Hí vei 1922.
szep tem be ri köz gyű lé sü kön a Du -
nán in ne ni Egy ház ke rü let püs pö ki
szol gá la tá ba aján lot ták.

A Ta nács köz tár sa ság le ve ré se után
ha la dó ma ga tar tá sa és a Jé zus éle te cí -
mű köny ve mi att haj sza in dult el le -
ne. El le he tet le ní tet ték, meg hur col ták,
bör tön be ke rült. Pe re há rom évig tar -
tott; meg fosz tot ták lel ké szi jel le gé től
és ál lá sá tól. A ti zen négy órás tár gya -
lá son nagy bör zsö nyi pres bi te rei nem
ju tot tak szó hoz. Nyil vá nos ság ra ho -
zott íté le té ben a „leg ve sze del me -

sebb kom mu niz mus” vád ját hoz ták
fel el le ne, de ez a ki té tel az írás ba fog -
lalt íté let ben nem sze re pelt.

Raffay és a „neo ba rokk” egy ház ve -
ze tés bi zal mat lan volt irán ta. Ér de -
kes ség ként em lít jük meg, hogy Szi -
mon idesz 1928-tól a Mar ti no vics
sza bad kő mű ves pá holy tag ja volt.

Csa lád já val Bu da pest re köl tö zött.
Volt bank tiszt vi se lő, könyv ki adó vál -
la lat nál üz let ve ze tő, majd húsz évig
tiszt vi se lő az Or szá gos Le vél tár ban.
To vább erő söd tek ba rá ti és moz gal -
mi kap cso la tai a Hu sza dik Szá zad és
a 100% cí mű fo lyó irat kö ré vel. Ba rá -
ti kap cso la tok fűz ték Jó zsef At ti lá hoz,
Ma dzsar Jó zsef hez, Nagy La jos hoz,
Hüttl Ár min hoz, Fizély Ödön höz,
Zo vá nyi Je nő höz.

1930-ban ugyan fel men tet ték min -
den vád alól, de az egy há zi szol gá lat -
ba ek kor még nem tér he tett vissza.
1932. jú li us 30. és 1935. már ci us 22.
kö zött bí ró sá gi el já rás folyt el le ne és
Jó zsef At ti la el len, a sta tá ri um el len
meg fo gal ma zott és ter jesz tett röp lap
mi att. 

Min dig ki állt az igaz ügy mel lett:
nem gon dolt ön ma gá ra és sa ját biz -
ton sá gá ra. A negy ve nes évek től a há -
bo rú vé gé ig Be ér Já nos egye te mi ta -
nár ral együtt se gí tett az ül dö zöt te ken.

Az il le gá lis kom mu nis ta párt Gon -
do lat cí mű fo lyó ira tá nak mun ka -
tár sa volt, majd e fo lyó irat be til tá sa
után Az író be le szól cí mű rö vid éle -
tű fo lyó irat ban szólt a tár sa da lom hoz,
ko rá hoz. Mun ka tár sa volt a Ma -
dzsar Jó zsef ál tal szer kesz tett Tár sa -
dal mi le xi kon nak és a Szá za dok cí -
mű fo lyó irat nak. Be ne dek Mar cel lal
részt vett az el ső ki adá sú Iro dal mi le -
xi kon szer kesz té si mun ká já ban.

Né hány fon to sabb köny ve: A mi
hi tünk (Bu da pest, 1917), Jé zus éle te
(Bu da pest, 1922), Jé zus és Má ria
erek lyéi (két kö tet, Bu da pest, 1933),
Nap ja ink val lá si for ra dal mai (Bu da -
pest, 1936), Jé zus Krisz tus a har ma -
dik bi ro da lom ban (Bu da pest, 1937).
Hol lan di á ban is ki ad ták köny ve it.
Ima köny vet és vers gyűj te mé nye ket
is írt. Cik kei, ta nul má nyai ma gya rul,
né me tül, szlo vá kul és ola szul is meg -
je len tek. Írói ál ne vei vol tak: Fe ren -
czy L. Ta más, Fe ke te Pé ter, Föld vá -
ri Já nos.

1945 Szi mon idesz La jos nak sze -
mé lyé ben is a fel sza ba du lást, az el -
is me rést, a szé les  kö rű, in ten zí vebb
mun kál ko dást je len tet te: új len dü -
let tel, meg úju ló ener gi á val foly ta tott
tu do má nyos és köz éle ti te vé keny sé -
get. Tu do má nyos mun kás sá ga mel -

lett pél dá ul elő adás-so ro za tot tar tott
a Ma gyar–Szov jet Tár sa ság ban.
Előbb ál la mi, majd egy há zi rész ről
ka pott tel jes re ha bi li tá ci ót és el is me -
rést: ve zér őr na gyi rang ban pro tes -
táns tá bo ri püs pö ki ki ne ve zést. Ava -
tá sát Ve tő La jos püs pök vé gez te
1949. jú ni us 15-én. Egy há zi re ha bi -
li tá lá sa után Bu da pest-Kő bá nyán
pré di kált elő ször: könnye i vel küsz -
köd ve, el ér zé ke nyül ten ment fel a
szó szék re.

A ka to nai lel ké szi szol gá lat ek kor
már csak erő sen „ta ka ré kon” mű kö -
dött. A püs pö kön és tit ká rán kí vül
csak Deb re cen ben volt egy lel ké -
szük, és egyet len lel ké szi be hí vást si -
ke rült esz kö zöl tet ni ük. Egy fő tisz -
ti el iga zí tá son Far kas Mi hály meg -
mond ta ne ki, hogy ak kor tel je sí ti
fel ada tát leg job ban, ha nem csi nál
sem mit sem!

Li be rá li san gon dol ko dó és ta ní tó,
sőt: ra ci o na lis ta teo ló gus nak tar tot ták,
de erő sen és sze mé lye sen val lot ta
mind azt, amit az evan gé li u mok ír nak
Jé zus Krisz tus ról. Ha tá ro zot tan lu the -
rá nus teo ló gus nak val lot ta ma gát.

Nyug dí jas éve i ben is szor gal ma san
dol go zott. Ku tat ta a val lá sok tör té ne -
tét, fog lal ko zott az an ti kle ri ká lis
moz gal mak kal, a saj tó és az ink vi zí -
ció tör té ne té vel. A Pod ma nicz ky-
könyv tár ban fel fe dez te II. Rá kó czi Fe -
renc ha di új ság já nak, a Mer ci ri us
Ve ri di cus nak há rom szá mát. Fel dol -
goz ta az Or szá gos Egy há zi Le vél tár
egész anya gát, és át néz te az egész
Pod ma nicz ky-könyv tárat. Fon tos
Bor nem isza-ok má nyo kat fe de zett
fel. Re konst ru ál ta az egész gá lya -
rab pert. Meg ta lált egy em lék köny vet
a gá lya ra bok ki sza ba du lá sá val kap -
cso lat ban. A Had tör té ne ti Le vél tár
ve ze tő mun ka tár sa volt.

Tu do má nyos mun kás sá ga el is me -
ré sé ül 1952-ben meg kap ta a tör té net -
tu do mány kan di dá tu sa mi nő sí tést.
Lel kes könyv gyűj tő volt.

Gaz dag élet mű vé nek egy ré sze kéz -
ira tok ban pi hen, és a to váb bi ku ta tá -
sok szá má ra je lent ér té kes se gít sé get.

1965. jú li us 18-án hunyt el. Te me -
té sén – ame lyen meg je len tek a Hon -
vé del mi Mi nisz té ri um és a kü lön bö -
ző tu do má nyos tes tü le tek ma gas ran -
gú kép vi se lői is – az egy há zi szol gá -
la tot Ko ren Emil, Vá rady La jos és Fü -
löp De zső vé gez te. Ham vai a far kas -
ré ti te me tő to rony szo bá já ban nyug -
sza nak, de szel le mét, mun kás sá gát,
ha tá sát, mély és igaz hu ma niz mu sát
az ur na fül ke nem zár hat ja ma gá ba.

g Dr. Barcza Béla

Száz hu szon öt éve szü le tett
Szi mon idesz La jos

Reformáció ünnepe. Liturgikus szín: piros.
Lekció: Mt 5,1–10; Ézs 62,6–7.10–12. Alapige: 2Kor 4,5–7. Énekek: 254., 258.

I., Bécsi kapu tér de. 11. (úrv.) Bence Imre; du. 5. (fáklyás felvonulással egybekötött) Illés
Dávid református lelkipásztor; II., Hűvösvölgyi út 193., Fébé de. 10. (úrv.) Veperdi Zoltán;
Pesthidegkút, II., Ördögárok u. 9. du. 6.  Fodor Viktor; Csillaghegy-Békásmegyer, III.,
Mező u. 12. du. 6. Szent-Iványi Ilona; Óbuda, III., Dévai Bíró M. tér du. 6.  (úrv.) Hokker
Zsolt; Újpest, IV., Lebstück M. u. 36–38. de. 10. (úrv.) Solymár Péter Tamás; V., Deák
tér 4. de. 9. (úrv.) Gerőfiné dr. Brebovszky Éva; de. 11. (úrv.) Smidéliusz Gábor; du. 6. (az
Ordass Lajos-díj és a Prónay Sándor-plakett átadása) Ittzés János; VII., Reformációi
emlékpark, Városligeti fasor – Damjanich u. sarok du. 5. Tőkéczki László, D. Szebik
Imre; VIII., Karácsony S. u. 31–33. de. 9. (úrv.) Szabó Bertalan; Kőbánya, X., Kápolna
u. 14. de. 10. Benkóczy Péter; Kelenföld, XI., Bocskai út 10. du. 6. dr. Blázy Árpád; XIII.,
Kassák Lajos u. 22. du. 6.  Káposzta Lajos, Szloboda József; Rákosszentmihály, XVI.,
Hősök tere 10–11. de. 10. (úrv.) Fekete Gy. Viktor; Cinkota, XVI., Batthyány I. u. de.
fél 11. (úrv.) Vető István; Rákoshegy, XVII., Tessedik tér du. 5. Hornyák Júlia református
lelkipásztor; Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út 111. du. 5. Sóskuti Zoltán református
lelkipásztor; Rákoscsaba, XVII., Péceli út 146. du. 5. dr. Füzesi Zoltán református
lelkipásztor; Rákosliget, XVII., Gózon Gy. u. du. 5. Szabó Lajos református lelkipásztor;
Pestszentlőrinc, XVIII., Kossuth tér 3. du. 6. Győri Gábor; Kispest, XIX., Templom
tér 1. du. 6.  Széll Bulcsú; Pesterzsébet, XX., Ady E. u. 89. de. 10. (úrv.) Győri János Sámuel;
Budafok, XXII., Játék u. 16. du. 6.  (úrv.) Solymár Gábor; Budaörs, Szabadság út 75.
du. 6.  (úrv.) Endreffy Géza.
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MES TER MÛ A DI GI TÁ LIS
OR GO NÁK KÖ ZÖTT

Mes ter sé günk „tit kai”:
• csak a va ló di sí pok hang já hoz mér he tõ

hang mi nõ ség
• egye dül ál ló meg bíz ha tó ság

• in to nál ha tó ság a hely szín akusz ti ká ja
és a fel hasz ná ló íz lé se sze rint

• pá rat lan tí pus vá lasz ték
• temp lo mi kiépítettségû hang su gár zás

a leg ki sebb mo del lek nél is
• el len õriz he tõ, fel ke res he tõ

ha zai re fe ren ci ák
• egye di szol gál ta tá sok, in gye nes

akusz ti kai fel mé rés
• 5 éves ga ran cia

• ked ve zõ árak és fi ze té si fel té te lek
Ér dek lõ désüket a hol land

Johannus Or go na gyár
ma gyar or szá gi kép vi se le tén vár juk:

SPEED-EX Kft.
1024 Bu da pest, Mar git krt. 41.

Tel./fax: 1/315-1787 vagy 1/316-7089.
E-mail: speedex@t-online.hu
Honlap: www.johannus.hu

JOHANNUS

Evan gé li kus
ifjú sá gi mű sor
a Ma gyar
Tele ví zi ó ban

No vem ber 1-jén és 8-án is evan -
gé li kus if jú sá gi mű sort lát ha -
tunk a Ma gyar Te le ví zi ó ban.
B. Pin tér Már ta lel kész ve ze té -
sé vel a misszi ó ról be szél get nek
a mű sor részt ve vői. Köz re mű -
kö dik a Cre do együt tes. No -
vem ber 1-jén, va sár nap az m1-
en 10.50-kor, az m2-n 14 óra kor
lát ha tó az adás.

H I R D E T É S

Meg hí vó
A Dé li Evan gé li kus Egy ház ke rü let köz gyű lé se no vem ber 13-án 10 órai
kez det tel ülést tart a Cin ko tai Evan gé li kus Egy ház köz ség új gyü le ke ze -
ti há zá ban, a pa ró kia mel lett (1164 Bu da pest, Bat thyá ny Ilo na u. 53.). Er -
re az al ka lom ra az MEE egy há zi tör vé nyei IV. tv. X. fe je zet 83. § (1),(2)
alap ján meg ha tá ro zott tag ja it sze re tet tel hív juk és vár juk.

Ra dos né Len gyel An na egy ház ke rü le ti fel ügye lő, Gáncs Pé ter püs pök

H I R D E T É S

Öröm mel ad juk hí rül, hogy a ta valy – anya gi okok ból – meg sza kadt, nép -
sze rű Bach kö ze lé ben hang ver seny so ro zat idén foly ta tó dik. A Bu da pes -
ti Vo nó sok Ka ma ra ze ne kar és a Lu the rá nia ének kar kö zös kon cert je in
Kamp Sa la mon tart be ve ze tő elő adá so kat, majd be mu tat ják az elő adás -
ban is mer te tett mű ve ket. Az idei so ro zat ban J. S. Bach mo tet tái ke rül -
nek sor ra. Az el ső há rom elő adást a De ák Té ri Evan gé li kus Gim ná zi um
dísz ter mé ben, az utol sót a temp lom ban tart ják szom bat dél utá no kon 17
órá tól. A hang ver se nyek dá tu mai: 2009. no vem ber 14., 2010. ja nu ár 23.,
2010. már ci us 20., 2010. áp ri lis 24. A rész le tes prog ram (szó ró lap, pla -
kát is) meg ta lál ha tó a Lu the rá nia ének kar hon lap ján: http://lu the ra nia.lu -
the ran.hu/prog ram.html. Ér dek lőd ni He ré nyi Ist ván nál le het a 20/824-
4548-as te le fon szá mon.

H I R D E T É S

Ká ro li Gás pár-dí jat nyújtanak
át dr. Pósfay György nyugalma -
zott evangélikus lelkésznek az
Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té -
ri um kép vi se lői ok tó ber 30-án 11
óra kor a Pe tő fi Iro dal mi Mú ze -
um ban.

* * *

Egy há zunk el nök sé ge – a díj ku -
ra tó ri u má nak dön té se ér tel mé -
ben – 2009-ben az Or dass La jos-
dí jat dr. Pós fay György nek ado -
má nyoz za. A ran gos ki tün te tés
át adá sá ra ok tó ber 31-én 18 óra -
kor, a re for má ció ün ne pi is ten -
tisz te le ten ke rül sor a De ák té ri
evan gé li kus temp lom ban. A lau -
dá ci ót dr. Bo le ratz ky Ló ránd
mond ja. Ugyan ezen az al kal mon
Bar tos né Sti asny Éva, Szteh lo
Gá bor egy ko ri mun ka tár sa Pró -
nay Sán dor-pla ket tet kap. 

H I R D E T É S

Evan gé li kus
is ten tisz te let
a Ma gyar Rádi ó ban

Ok tó ber 31-én, szom ba ton, a re -
for má ció ün ne pén 10.04-től is -
ten tisz te le tet hall ha tunk az MR1
– Kos suth rá dió hul lám hosszán
Mén fő  csa nak ról. Igét hir det dr.
Percze Sán dor lel kész.

H I R D E T É S
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E VÉ L&LE VÉ L

Szteh lo 1944
Bár az élet ko ri kor lá tot be ve ze tő egy há zi tör vény ér tel mé ben 2006 őszén be -
fe jez tem hi va ta los egy há zi szol gá la to mat, ter mé sze tes nek ta lál tam, hogy igent
mond jak a fel ké rés re, hogy ve gyek részt a 2009-ben lét re ho zott Szteh lo-bi -
zott ság mun ká já ban. En nek fel ada ta a Szteh lo-cen te ná ri u mi év – száz éve
szü le tett Szteh lo Gá bor evan gé li kus lel kész – ese mé nye i nek meg ter ve zé se
és le bo nyo lí tá sa volt. A bi zott ság ad mi niszt ra tív ér te lem ben az egy ház ré -
szé ről fe le lős dia kó ni ai munkaág – Gre ger sen-La bos sa György és Bu da An -
na má ria ve ze tők – se gí tő je ként mű kö dött.

A bi zott ság ban egy aránt he lyet kap tak az egy ház ve ze tői, a Szteh lo Gá -
bor Gyer mek- és If jú ság se gí tő Ala pít vány és az úgy ne ve zett Szteh lo-gyer -
me kek kép vi se lői, va la mint az ügyért sa já tos fe le lős sé get vi se lő csil lag hegy–
bé kás me gye ri evan gé li kus gyü le ke zet ve ze tői.

A cen te ná ri u mi év két ki ma gas ló al kal ma a má ju si tu do má nyos kon fe ren -
cia és a szep tem be ri szo bor ava tás volt. Öröm mel ál la pít hat juk meg, hogy
mind az egy ház hoz, mind a lel kész em lé ké hez mél tó an zaj lot tak le a prog -
ra mok, így a szá za dik szü le tés na pon sor ra ke rült szo bor ava tás. Az ese mény -
ről rész le te sen, hí ven, sok ol da lú an és szak sze rű en szá molt be az Evan gé li -
kus Élet ok tó ber 4-i szá ma.

Nem le het mind ezt evi den ci á nak te kin te ni. A tör té nel mi kor ban mű kö -
dött tör té nel mi sze mé lyi ség éle te és mű ve bi zony szét fe szí ti a ha gyo má nyos
egy há zi ke re te ket. Nem te kint he tő vé let len nek, hogy ko ráb ban, a rend szer -
vál to zást kö ve tő en is, ke vés szó esett az egy ház ban Szteh ló ról.

Ma gam a bi zott ság el ső ülé sén el mond tam, a to váb bi ak ban pe dig több be -
szél ge tés ben hang sú lyoz tam: nem csak el fo ga dom, ha nem erő tel je sen he lyes -
lem, hogy az élet mű min den moz za na ta fel tá rás ra ke rül a cen te ná ri u mi ese -
mény so ro zat ban. De nem sza bad szem elől té vesz te ni – he lyén ke zel ve a nép -
fő is ko lát ala pí tó, a pe da gó gus, a kor sze rű egy há zi dia kó ni ai szol gá la tot meg -
ala po zó lel készt –, hogy Szteh lo Gá bort tör té nel mi sze mé lyi ség gé az 1944.
ok tó ber 15. és 1945. feb ru ár 13. kö zöt ti te vé keny sé ge avat ja. 

Tud tam, hogy ne héz lec ke ez. Er ről leg in kább D. Ke ve há zi Lász ló nyu gal -
ma zott es pe res, egy ház tör té nész tud na szól ni, aki rend kí vül jó íz lés sel és teo -
ló gi ai tisz tán lá tás sal tett ele get nem könnyű fel ada tá nak. Ha kel lett, elő adott,
ha kel lett, igét hir de tett. Had ap ród ként kért be fo ga dást – már a há bo rú után
– Szteh ló tól, és lett Ga u dio po lis la kó ja, majd tár sai bi zal ma alap ján a gyer -
mek vá ros el ső mi nisz ter el nö ke. Jel ké pe zi ez a Krisz tust kö ve tő Szteh lo evan -
gé li u mi gon dol ko dá sát – ma gam is több írás ban rá mu tat tam er re –, de nem
vál toz tat a té nye ken. 

A vész kor szak után Ga u dio po lis ban az ár ván és fél ár ván ma radt zsi dó és zsi -
dó szár ma zá sú gye re kek szá má ra nyúj tot tak ott hont és se gít sé get Szteh lo Gá -
bor és mun ka tár sai. Ter mé sze te sen itt már nem az ül dö zött ség, ha nem a rá -
szo rult ság el ve ér vé nye sült, ezért sem kap csol ha tó össze a két kor szak. Mert
1945 után, ha szá mos má ig is ha tó prob lé ma je lent ke zett is, de sem a zsi dó szár -
ma zá sú, sem a had ap ród, sem a csend őr pa rancs nok csa lád já ba tar to zó gye re -
ket – ha volt ilyen Ga u dio po lis ban – nem fe nye get te hát te re mi att élet ve szély.

Örül nünk kell, hogy az egy há zon kí vü li saj tó ban is ke vés volt a disszo náns
hang az év for du ló kap csán, de a jö vő mi att is, sze re tet tel és tü re lem mel, el is -
mer ve a jó szán dé kot, szó vá kell ten ni a ve ze tő egy há zi sze mé lyi sé gek ál tal el
nem ke rült csap dát, a szo bor fel ira ta kap csán, me lyet egy ol da lú nak vél tek. 

Szteh lo 1944. A fel irat a ma ga tö mör sé gé ben a lé nye get fe je zi ki. Az 1944.
ok tó ber 15-i nyi las ha ta lom át vé tel után a Jó Pász tor Misszió ke re té ben vég -
zett te vé keny sé get, mellyel ezer öt száz zsi dó és zsi dó szár ma zá sú gyer mek
és né hány száz fel nőtt éle tét men tet te meg Szteh lo Gá bor, ez avat ja őt tör -
té nel mi sze mé lyi ség gé. Nyer sen fo gal maz va ezért jár a szo bor. Bár mennyi -
re tisz te let re mél tó a pe da gó gi ai, a dia kó ni ai mun ka, azért nem jár. Et től még
per sze üd vö zöl jük a nagy tar csai fa fa ra gá sos szob rot. 

Az élet men tés – sa ját éle te koc káz ta tá sá val – és a szín vo na las ne ve lés bi -
zony más mű faj. Er ről tud ná nak szól ni a Vö rös mar ty ut cai skót misszi ó ban
át me ne ti leg me ne dé ket ta lált gye re kek és fel nőt tek, aki ket el hur col tak és meg -
öl tek – re mélt vé dett sé gük el le né re – a nyi la sok, vagy a get tó ból és a nem -
zet kö zi get tó ból el hur col tak és meg gyil kol tak, akik re a Du na-par ton lé te -
sí tett em lék hely em lé kez tet. A Jó Pász tor-ott ho nok la kó it meg ol tal maz ta az
Úr is ten. Az ő esz kö ze volt az evan gé li kus lel kész. Ezt hir de ti a szo bor és fel -
ira ta. Ez nem gyen gít he tő va la mi fé le ál tár gyi la gos ság je gyé ben.

Ezt ér tet ték meg – csak gra tu lál ni le het a nagy sze rű öt let hez és Itt zés Szil -
vi á nak az em lék ver seny ről be szá mo ló írá sá hoz – a Szteh lo-élet mű vel fog -
lal ko zó di á kok. „A né met ka to nát ala kít va ér tet tem meg iga zán” – mond ja
egyi kük. Él a re mény, az élet mű ma is hat, el len áll min den fel pu hí tá si kí sér -
let nek. A leg sö té tebb idők ben is volt, vol tak az egy ház ban, akik éle tük koc -
káz ta tá sá val is – Krisz tust kö vet ve – azo no sul tak az ül dö zöt tek kel.

Frenkl Ró bert (Budapest)

E so rok író ja elő sze re tet tel han goz -
tat ja, hogy aki ed dig nem blo golt, az
már nem is fog. A me ré szen sar kí tott
meg ál la pí tás mö gé per sze le het szá -
mos szak mai ér vet fel so ra koz tat ni, és
a ro vat rend sze res ol va sói bi zo nyá -
ra em lé kez nek is, hogy mi lyen gyak -
ran esik szó a mikrob lo go lást le he tő -
vé te vő rend sze rek ről, a Twit ter ről és
a Fa ce book ról, és ar ról, hogy a
stream, az az a fo lyam mennyi re át -
ala kít ja in for má ció köz lé si és -fo ga dá -
si szo ká sa in kat. Az in ter net mai ar -
ca, a Web2.0 azon ban nem is lé tez -
het ne a jó pár éve lét re ho zott blo gok
nél kül, ugyan is ez a faj ta sze mé lyes
meg nyil vá nu lás in dí tot ta el azt a fo -
lya ma tot, ame ly az egy sze rű lá to ga -
tó kat tar ta lom gyár tók ká ala kí tot ta át.
És min den kor szak nak meg le het a
ma ga re ne szán sza.

Az el múlt na pok ban ün ne pel te
egy éves szü le tés nap ját egy há zunk
köz pon ti por tál ja, a www.evan ge li -
kus.hu. Az ol dal fő szer kesz tő je, Hor -
váth-Bol la Zsu zsan na rö vid ér té ke -
lés ben szá molt be ar ról, hogy ez
idő szak alatt több ezer, evan gé li ku -
sok szá má ra ér de kes nek tű nő írás ke -
rült fel a hon lap ra, a lá to ga tók szá ma
pe dig mos ta ná ban a he ti hét ezer
kö ze lé ben mo zog.

Va ló szí nű leg va la mennyi tu do -
mány ág vagy szak ma tud be szél ni a
sa ját „má gi kus” szá ma i ról, elég csak
a köz gaz dá szok ál tal Pa re to-elv nek
ne ve zett tör vény sze rű ség re gon dol -
ni, mely sze rint a kö vet kez mé nyek
nyolc van szá za lé ká ért az okok húsz
szá za lé ka fe le lős: ha va la ki meg pró -
bál ja be osz ta ni a sa ját ide jét, va ló szí -
nű leg azt fog ja ta pasz tal ni, hogy a fel -
ada tok kis ré sze vi szi el a leg több időt. 

Az in ter ne tes tar ta lom fej lesz tés -
ben ez a szám kom bi ná ció a 90-9-1,
amely azt ta kar ja, hogy a lá to ga tók ki -

lenc ven szá za lé ka csak né ze lő dik,
ki lenc szá za lé kuk lét re is hoz tar tal -
mat, vi szont iga zán ko moly mér -
ték ben csak egy szá za lék já rul hoz -
zá az adott ol dal fej lő dé sé hez. E sza -
bály sze  rint a mostani remek mu ta -
tók mel  lett úgy tűnik, hogy az evan -
ge li kus.hu lá to ga tói kö zött még jó pár
olyan  érdeklődőnek kell len nie, akit
ér de mes len ne be von ni va la mi fé le -
kép pen.

Az el múlt hó na pok ban két új blog
is szü le tett az evan ge li kus.hu ber ke -
in be lül: a Blogt he rapy és az Egy s
Más már füg get le nek az ol dal mű -
köd te tő i től, és im már tény leg ren des
web nap ló ké pét öl tik ma guk ra. Saj -
nos azon ban az ol dal töb bi tar tal mi
ele mé hez ké pest igen el du gott he lyen
ta lál ha tók, így csak az ol dal te te jén ta -
lál ha tó Blog link re kat tint va ér he tők
el, és a lis tá ban az sem lát ha tó, hogy
me lyik mi kor fris sült utol já ra, ezért
az tán a lá to ga tó nak kel lő ki tar tás sal
kell ren del kez nie, hogy meg ke res se
az új be jegy zé se ket.

A blog el ső sor ban a fi gye lem ről
szól. Ma gyar or szá gon há rom nagy
blog szol gál ta tó van ver seny ben: a
blog.hu, a fre eb log.hu és a blog ter.hu.
Az In dex tu laj do ná ban lé vő blog.hu
an nak kö szön he ti el ső sé gét, hogy
tu laj do no sai – újí tó ként a ha zai hír -
por tá lok kö zött – az egyes bel ső té -
má i kat is blo gok ba szer vez ték, to váb -
bá a nem sa ját blo go kat is ki en ged -
ték a cím lap ra. Már pe dig a fi gye lem -
re ke vés jobb pél da le het, mint ami -

kor egy-egy be jegy zés meg je le né se
után több ezer lá to ga tó ér ke zik. A
blog.hu ese tén sok szor olyan ha tás -
sal jár ez, mint ha egy ta tár hor da sö -
pört vol na vé gig az adott blo gon: a
ren ge teg lá to ga tó a leg több eset ben
tel je sen ir re le váns hoz zá szó lá sok -
kal bo nyo ló dik ér tel met len ma gán -
há bo rúk ba. Egy há zi ol dal ese tén
azon ban nem kel le ne et től tar ta ni.

Ha a szü le tés na pi jó kí ván sá gok
mel lé le het jó ta náccsal is szol gál ni az
evan ge li kus.hu fej lesz tő i nek, ak kor
min den kép pen azt kel le ne mon da ni,
hogy vi szo nyul ja nak nyi tot tab ban a
lel kes és ön kén tes köz re mű kö dők
ál tal lét re ho zott tar tal mak hoz, és
je le nít sék meg a blog be jegy zé sek
aján ló it a fő ol da lon. Ko ránt sem kel -
le ne ezt kont roll nél kül ten ni, vi szont
az ér de kes be jegy zé sek töb be ket csá -
bít hat nak ar ra, hogy ha son ló kép -
pen ve gye nek részt az egy ház köz -
pon ti ol da lá nak épí té sé ben.

Vagy akár az is meg ol dás len ne, ha
a már lé te ző, „evan gé li kus” blo gok -
ból emel né nek át tar tal ma kat, aho -
gyan azt a Mi ner (http://ke resz -
teny.mi ner.hu/) ke resz tény mel lék le -
te te szi. A Moly köny ves kö zös sé gi ol -
dal va la mennyi blo got ve ze tő tag já -
nak be jegy zé se it meg je le ní ti az is me -
rő sei szá má ra, nem csak azon na li és
egy sze rű hoz zá szó lá si le he tő sé get
kí nál va ez zel, de ér té kes új lá to ga tó -
kat sze rez ve is ne ki. A ta pasz ta la tok
alap ján az ilyen szim bi ó zis elé ge dett
fel hasz ná ló kat je lent, akik még el kö -
te le zet tebb web nap ló írók lesz nek.

Blo got ve zet ni ne héz. Egy va la mi
könnyít he ti meg na gyon: ha az író
tud ja azt, hogy va la kik biz to san el ol -
vas sák. Eh hez vi szont elő tér be kell
he lyez ni őket. Evan gé li kus blog ge rek?
Íme, itt van nak.

g Nagy Ben ce

Blo gol ni már pe dig le het
E G YH ÁZ É S VIL ÁG H ÁLÓ

Rovatgazda: Nagy Bence

Lel ki gon do zói he tet szer vez a Bib lia -
szö vet ség no vem ber 16–20. kö zött a
be rek für dői Meg bé ké lés Há zá ban.
Rész vé te li díj 21 000 Ft. Je lent kez ni
5000 Ft elő leg ró zsa szí nű pos tai
csek ken tör té nő be fi ze té sé vel és az
ér te sí té si ada tok köz lé sé vel no vem -
ber 10-ig le het a Bib lia szö vet ség cí -
mén: 2119 Pé cel, Kál vin tér 2/b. Te -
le fon: 28/452-334.

A Ke resz tény Öku me ni kus Ba rá ti
Tár sa ság kö vet ke ző ren dez vé nyén,
no vem ber 2-án 18 óra kor a Há ló he -
lyi sé gé ben (1053 Bu da pest, Fe ren ci ek
te re 7–8. III. lép cső ház II. em.– a Kár -
pá tia ud var ban) Pus kás At ti la, a Páz -
mány Pé ter Ka to li kus Egye tem ta ná -
ra tart elő adást Ka to li kus té mák Kál -
vin teo ló gi á já ban cím mel.

A ke len föl di evan gé li kus gyü le ke zet
no vem ber 7-én, szom ba ton 16.30-kor
tart ja ta nács ter mé ben (1114 Bu da pest,
Bocs kai út 10.) a kö vet ke ző sze re tet -
ven dég sé gét. Ven dé günk lesz Lá zár
At ti la, aki Gyújts tü zet a szí vem ben!
cím mel tart szer zői-elő adói es tet.

Szteh lo Gá bor szü le té sé nek szá za -
dik év for du ló ja al kal má ból ün ne pi
meg em lé ke zést tar ta nak Nagy tar -
csán no vem ber 8-án. Az ün nep ség
va sár nap dél után 3 óra kor kez dő dik
a fa lu mú ze um ban Az is ko la ala pí -
tó Szteh lo Gá bor cí mű ki ál lí tás
meg nyi tá sá val (Me ré nyi Zsu zsa, a
Szteh lo-ala pít vány el nö ke) és a
Szteh lo-szo bor ko szo rú zá sá val,
majd fél 5-kor foly ta tó dik az evan -
gé li kus temp lom ban D. Ke ve há zi
Lász ló elő adá sá val és a Ka le va la kó -
rus mű so rá val.

HIRDETÉSEKKöszönet az -okért
A Bu da hegy vi dé ki Evan gé li kus Temp lom épí té si Ala pít vány kö szö -
ne tet mond a sze mé lyi jö ve de lem adó egy szá za lé ka ként ré szé re fel aján -
lott össze ge kért. A 2008. évi fel aján lá sok ból 727 526 Ft ér ke zett az ala -
pít vány ré szé re, mely össze get az ala pí tó ok irat ban fog lal tak nak meg -
fe le lő en az if jú ság ne ve lé sé re-ok ta tá sá ra, dia kó ni ai te vé keny ség re és az
idős ko rú ak gon do zá sá ra for dí tot ta az ala pít vány.

Az ala pít vány ku ra tó ri u ma

* * *
A Pi li si Evan gé li ku sok Erős Vár Ala pít vá nya az szja egy szá za lé ká ból
át utalt 338 280 Ft-ot kö szö net tel fo gad ta. A 2008. év ben az ala pít vány
a pi li si gyü le ke zet fi a tal jai ré szé re nyúj tott tá mo ga tást sza bad idős
prog ra mok hoz 320 913 Ft összeg ben.

* * *

A Csik ván di Evan gé li kus Gyü le ke ze tért Ala pít vány kö szö ni tá mo ga -
tó i nak adó juk egy szá za lé kát. A be folyt össze get idő sek na pi ren dez vény
szer ve zé sé re for dí tot tuk.

* * *

A Ma gyar Bach Tár sa ság Ala pít vány a 2008. év re 135 899 Ft-ot ka pott
az szja-fel aján lá sok ból; ezt az össze get a működés és a bu da pes ti Bach-
hét költségeire hasz nál ta fel. Az ala pít vány há lá san kö szö ni az ado má -
nyo zók sze re te tét, és ké ri, hogy a jö vő ben is tá mo gas sák.

H I R D E T É S

Köz le mény
Az Észa ki Evan gé li kus Egy ház ke rü let fe gyel mi ta ná csa el já rást foly ta -
tott le Szmo lár At ti la lel kész el len.

2009. szep tem ber 17-én és ok tó ber 15-én tar tott ülé se in – az érin tet -
tek meg hall ga tá sa és a do ku men tu mok meg vizs gá lá sa után – a fe gyel -
mi ta nács meg ál la pí tot ta, hogy a lel kész, aki egy ben a Kál dy Zol tán Sze -
re tet ott hon igaz ga tó lel ké sze is, több eset ben el kö vet te a „szol gá lat, il -
let ve tiszt ség gya kor lá sá ból fo lyó kö te le zett ség szán dé kos meg sze gé se”,
il let ve az „egy há zi ja vak kárt oko zó gon dat lan ke ze lé se” (2005. IX. 32.
§ c. és f.) fe gyel mi vét sé ge ket, és ezért őt „el bo csá tás szol gá la ti jog vi szony -
ból” (2005. IX. 33§ 1 f.) fe gyel mi bün te tés sel súj tot ta.

Ő a dön tés el len nem kí vánt ke re set tel él ni. Ez zel Szmo lár At ti la ren -
del ke zé si ál lo mány ba ke rült, és 2009. ok tó ber 19-től kez dő dő en vi lá gi
mun ka he lyen he lyez ke dett el.

Ben czúr Lász ló fel ügye lő, dr. Fa bi ny Ta más püs pök és dr. Tóth Ju dit
egy ház ke rü le ti ügyész, a fe gyel mi bi zott ság tag jai

Is ten irán ti há lá val és öröm mel ad juk hí rül, hogy ok tó ber 31-én, a re for -
má ció ün ne pén Sza bó né Mát rai Ma ri an na püs pök he lyet tes asszony fel -
szen te li újon nan el ké szült pa ró ki án kat és gyü le ke ze ti ter mün ket. A 15
óra kor kez dő dő ün ne pi öku me ni kus is ten tisz te let re és azt kö ve tő sze -
re tet ven dég ség re sze re tet tel hív ja és vár ja a Ba jai Evan gé li kus Egy ház -
köz ség pres bi té ri u ma.

H I R D E T É S

A mennye zet vi rá gai cím mel má sod szor je le nik meg a könyv pi a con bő -
ví tett ki adás ban Tom csá nyi né Sze me re Sa rol ta ké pes al bum-köny ve. A
szer ző kéz mű ves mes ter, aki a ré gi ma gyar pro tes táns temp lo mok fes -
tett ka zet ta mo tí vu ma it te szi át hím zés sel tex tí li ák ra: te rí tők re, fa li kár -
pi tok ra. A könyv is mer te té sé re no vem ber 19-én 18 óra kor ke rül sor az
uni tá ri us köny ves bolt ban (1054 Bu da pest, Al kot mány u 12.)

H I R D E T É S

A közölt levelek tartalmával a szerkesztőség nem feltétlenül ért egyet.
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VASÁRNAP

20.00 / m1
Ja ne Ey re
(an gol–fran cia–olasz ro man -
ti kus drá ma, 1996) (113')
Ja ne Ey re-t, a nincs te len ár va
kis lányt né ni ké je bün te tés ből
le ány is ko lá ba ad ja. Bű ne
annyi, hogy okos, te het sé ges,
és nem haj lan dó alá vet ni ma -
gát a fel nőtt vi lág ha zug, kép -
mu ta tó tör vé nye i nek. A szi -
go rú le ány is ko lá ban kí mé let -
len meg aláz ta tá so kat kell ki -
áll nia. Évek múl tán az if jú
Jane Thorn field be sze gő dik
ne ve lő nő nek, hogy a kas tély
min dig tá vol le vő urá nak tör -
vény te len le á nyát, Ade le-t ta -
nít sa. Thorn field ódon fa lai
bal jós tit ko kat rej te nek, időn -
ként hát bor zon ga tó ne ve tés
hal lat szik a ho má lyos fo lyo -
só kon.

HÉTFŐ

4.25 / Du na Tv
Gyön gyök kel gyö ke rez tél
(ma gyar do ku men tum film,
1998) (56') Mold vai ar cha i kus
né pi imád sá gok
11.20 / m2
Jel kép tár. A fej fa
14.45 / m1
A nagy Gatsby (ame ri kai
film drá ma, 1974) (144')
14.50 / Du na Tv
Athos-he gyi szer ze te sek
(fran cia do ku men tum film,
2006) (52')
18.10 / m2
Che ru bini: Re kvi em
22.10 / Du na Tv
33 je le net az élet ből
(len gyel–né met film drá ma,
2008) (96')
22.40 / m1
Gyer mek szív (ame ri kai film -
drá ma, 1994) (89')

KEDD

8.30 / Du na Tv
Is ten ke zé ben (26')
Ha di sí rok előtt
12.10 / PAX
Po é zis együt tes
(ma gyar ze nés film) (56')
15.40 / Du na Tv
A lát ha tat lan Nap rend szer
(ma gyar is me ret ter jesz tő film,
2007) (45')
16.30 / PAX
Ifi ca fe – ká vé ház a vá ros
szélén (kon cert film)
21.00 / Du na Tv
El tá vo zott nap
(fe ke te–fe hér ma gyar film -
drá ma, 1968) (81')
22.20 / m1
Tim (auszt rál film drá ma,
1979) (109')
22.25 / Du na II. Au to nó mia
Wil do ra do
(ma gyar film, 1999) (30')

SZERDA

8.05 / Du na Tv
Lép tünk kop pan ódon
köveken (ma gyar is me ret ter -
jesz tő film so ro zat, 2008) (20')
A sze ge di fo ga dal mi temp lom
13.30 / Kos suth rá dió
„Te ben ned bíz tunk ele i től
fog va…”
A re for má tus egy ház fél órá ja
14.05 / m2
Uno ká ink sem fog ják lát ni
Ok tó ber 23. em lék he lyei
Buda pes ten
17.55 / m2
Jo hann Se bas ti an Bach:
h-moll mi se
18.05 / Rá dió 17 (Bu da pest)
Evan gé li kus fél óra. Az Evan -
gé li kus Rá dió misszió mű so ra
21.05 / Du na Tv
A szov jet csap da
(ma gyar do ku men tum film,
2009) (52')

VASÁRNAPTÓL VASÁRNAPIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból november 1-jétől november 8-áig

CSÜTÖRTÖK

5.45 / m2
Haj na li gon do la tok
7.00 / Du na Tv
Élő egy ház
(val lá si hír adó) (26')
11.00 / PAX
In vo ca tio mu si ca lis
Ko rál- és zsol tár fel dol go zá sok
14.45 / m2
Ma gyar misszi o ná ri u sok
Pápua Új-Gui ne á ban
(ma gyar do ku men tum film,
1997) (43')
15.06 / Hír Tv
Vissza szám lá lás
(ma gyar do ku men tum film,
2006) (58')
20.34 / M. Ka to li kus Rá dió
Dzs esszen cia
(ze nés be szél ge tés)
21.00 / Du na Tv
Ku tya szív (szov jet film drá ma,
1988) (64')
1. rész

PÉNTEK

8.00 / Vi a sat His to ry
Meg szen telt mu zsi ka
(an gol do ku men tum film-
soro zat, 2008)
A gó ti ka for ra dal ma
11.34 / M. Ka to li kus Rá dió
Ze ném mel di csé rem…
Fe je ze tek a kor társ
egy ház ze né ből
18.35 / Du na II. Au to nó mia
Tám Lász ló dia po rá mái
(ma gyar film etűd, 2009)
Ár pád-ko ri temp lo mok
22.00 / m2
Graffi ti fi úk (né met film -
dráma, 2006) (82')
22.20 / m1
Ti zen há rom
(ame ri kai film drá ma, 2003)
0.10 / m1
Hit val lók és ügy nö kök
(ma gyar do ku men tum film,
2009) (50')
Ki szol gál tat va a ha ta lom nak

SZOMBAT

5.05 / m2
Tíz pa ran cso lat
Is ten ne vét hi á ba fel ne vedd!
Han kiss Ele mér mű so ra
12.00 / PAX
Mennyei dal la mok
(kon cert film)
12.05 / Du na Tv
Is ten ke zé ben (26')
18.34 / M. Ka to li kus Rá dió
Ver seny ké pes-e
a „jó pász tor”?
Ve ze tői esz mé nyek a Bib li á -
ban és nap ja ink ban
21.05 / m1
Má ju si zá por
(ma gyar té vé já ték, 2008) (52')
22.05 / m1
Megy a gő zös
(ma gyar víg já ték, 2007) (90')
22.55 / Du na Tv
Ket tő ből egy
(olasz film drá ma, 2006)
(102')

VASÁRNAP

7.00 / Rá dió C
Evan gé li kus fél óra
Az Evan gé li kus Rá dió misszió
mű so ra
8.08 / Vö rös mar ty Rá dió
Evan gé li kus fél óra
Az Evan gé li kus Rá dió misszió
mű so ra
9.55 / Du na Tv
Kon cer tek a pe ri fé ri án
(kon cert film)
Re for má tus éne kek 2.
10.55 / m1
Egy há zi nap tár
11.10 / m1
Bap tis ta ma ga zin
11.35 / m1
Evan gé li kus if jú sá gi mű sor
15.34 / M. Ka to li kus Rá dió
Gre go ri án éne kek
21.00 / Du na Tv
Mi kor a fal le om lott
(né met do ku men tum film,
2008) (52')
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Va sár nap
Csak Is ten nél csen de sül el lel kem, tő le ka pok se gít sé get. Zsolt 62,2 (1Pt 1,8;
Mt 5,38–48; Ef 6,10–17; Zsolt 33) A sí ró kis ba bát kö rül áll ták a ro ko nok.
„Biz tos éhes!” – mond ta az, aki cu mis üve get ho zott aján dék ba. „Biz tos
tisz tá ba kell ten ni!” – mond ta az, aki pe len kát ho zott aján dék ba. „Biz -
tos ját sza ni sze ret ne!” – mond ta az, aki csör gőt ho zott aján dék ba. „Biz -
tos csak nyu gal mat sze ret ne!” – mond ta a nagy apa, aki vi szont sze ret te
az uno ká ját.

Hét fő
Ugyan ab ból a száj ból jön ki az ál dás és az átok. Nem kel le ne en nek így len -
nie. Jak 3,10 (Péld 12,18; Róm 12,17–21; Ez 17,1–24) Bi zo nyos kul tú rák ban az
a szo kás, hogy a mos dó kagy ló fö lé két csap nyú lik: az egyik ből a hi deg, a má -
sik ból a me leg víz fo lyik. Hogy lan gyos víz zel ők ho gyan mos nak ke zet, azt
nem tu dom. De le het, hogy a mennyei Je ru zsá lem ben, ahol ki kö pik azt, aki
sem hi deg, sem for ró, ha son ló csa pok lesz nek el ter jed tek.

Kedd
Nem vet el örök re az Úr. Még ha meg szo mo rít is, ir gal maz, mert na gyon sze -
ret. JSir 3,31–32 (2Thessz 3,16; 1Sám 26,5–9.12–14.17–24; Ez 18,1–3.20–32)
A Nagy Ho-ho-ho-hor gász csa liku ka ca (a Nagy Ku-ku-ku-ku kac) egy me -
zei gi lisz tá val ta lál ko zott, aki cso dál koz va néz te, gaz dá ja ho gyan ha jít ja el a
ku ka cot messzi re a tó ba hor gász bot já val. A gi lisz ta nem ér tet te, mi ért nem
fáj ez a ke gyet len ség a ku kac nak. De a ku kac el ma gya ráz ta, hogy nem gyű -
lö let ből ve ti őt a hor gász a tó mé lyé re, ha nem cél lal: azért, hogy ha la kat fog -
jon ne ki. És ami a lé nyeg: vé gig zsi nór ra van köt ve, hogy a gaz dá ja utá na vissza -
húz has sa, és ha za vi hes se ma gá val az ott ho ná ba.

Szer da
Fel ki ál tott a be teg gyer mek ap ja, és így szólt: „Hi szek, se gíts a hi tet len sé ge -
men!” Mk 9,24 (Zsolt 34,5; Péld 29,18–25; Ez 20,1–17) …és mind ket ten meg -
gyó gyul va tér tek ha za Jé zus tól. 

Csü tör tök
És fog ta az Úr is ten az em bert, el he lyez te az Éden kert jé ben, hogy azt mű vel -
je és őriz ze. 1Móz 2,15 (Lk 12,42–43; Ézs 32,1–8; Ez 20,30–44) „Vi gyázz er -
re a ko sár gyü mölcs re, meg ne egyék a ma da rak!” – mond ta Kar csi bá csi. Je -
nő ke oda állt a ko sár mel lé, és ár gus sze mek kel fi gyelt. Ami kor meg lát ta az
el ső ma da rat, el hes se get te. Ami kor a má so di kat, azt is. Az tán ami kor már
csa pa tos tul jöt tek, ki vett a ko sár ból egy gyü möl csöt, és meg et te elő lük. „Eb -
ből ti nem esz tek, amíg én itt va gyok!” – gon dol ta ma gá ban el szán tan. Az -
tán meg evett még egyet és még egyet meg még egyet és vé gül az egé szet. Ami -
kor Kar csi bá csi vissza jött, Je nő ke büsz kén mu tat ta az üres ko sa rat: egy sze -
met sem et tek be lő le a ma da rak! És nem ér tet te, mi ért lett Kar csi bá csi ide -
ges. És azt sem ér tet te, mi ért szó lí tot ta Ádám nak.

Pén tek
Ne a ré gi dol go kat em le ges sé tek, ne a múl ta kon tű nőd je tek! Mert én újat cse -
lek szem, most kezd ki bon ta koz ni, majd meg tud já tok! Ézs 43,18–19a (Fil 3,14;
Lk 22,49–53; Ez 33,10–20) A fe le ség az anyós ülé sen bön gész get te a tér ké -
pet. „Igen, a Ja kab he gyi úton már vé gig men tünk, a vas úton is át men tünk,
és a Kos suth te ret is el hagy tuk már.” Fel pil lan tott, kö rül né zett. Az tán
vissza bújt a tér kép be. „Aha, igen, ez volt jobb ra a Pe tő fi park.” Csend kö vet -
ke zett. Csak az au tó zú gá sát és a férj egy re ide ge sebb szu szo gá sát le he tett
hal la ni. „Ja, igen, lá tom, most tér tünk le a Sza bad ság út ról…” – dünnyög te
a fe le ség, és ek kor a férj már nem bír ta to vább. „Kö nyör gök, ne azt mon do -
gasd, hogy hol vol tunk! Azt mondd vég re, hogy mer re men jek! Nézz elő re,
ha egy szer elő re akarsz men ni!”

Szom bat
Jé zus mond ta: „Nek tek még a ha ja tok szá lai is mind meg van nak szám -
lál va. Ne fél je tek!” Lk 12,7 (Zsolt 17,8; 2Tim 2,1–5/6/; Ez 33,21–22.30–33)
Mr. White elő ször uta zott re pü lő gép pel. Vi lág éle té ben csak vo nat ra, leg -
fel jebb ta xi ba volt haj lan dó be száll ni, de most az egy szer kény te len volt
ki vé telt ten ni: még az nap a ten ge ren tú lon kel lett len nie. Ami kor be je lent -
ke zett, és a cso mag ja it egy fu tó sza lag ra tet te, rög tön ag go dal mas kod ni
kez dett. Ki fog azok ra vi gyáz ni? Hon nan tud ják, me lyik gép re kell fel ten -
ni ük? Ho gyan fog ja ő azo kat vissza kap ni? Az tán át lé pett a tran zit vá ró -
ba, és azon kez dett iz gul ni, hon nan fog ja tud ni, me lyik ka pu nál kell be -
száll nia. Hon nan fog ják tud ni, me lyik a gé pen az ő he lye? Va jon tud ni fog -
ják-e, hogy ő ab lak mel lé kér te a je gyet? Az tán meg hal lot ta a han gos be -
mon dót, amint há rom nyel ven szó lí tot ta a ne vét, és kér te, fá rad jon a ti -
zen ket tes ka pu hoz. A ka pu nál a ne vén üd vö zöl ték, mint ha csak ré gi is -
me rő sük lett vol na. A gé pen egy stew ar dess oda kí sér te az ülé sé hez, igen,
az ab lak mel lé. Az út so rán név re szó ló an ka pott en ni va lót, és ha az utas -
kí sé rő-hí vó gom bot meg nyom ta, már jött is a hölgy mo so lyog va: „Igen,
Mr. White, mit te he tek önért?” „Mond ja, ma guk is mer nek en gem?” A stew -
ar dess el mo so lyo dott. „De hogy is. Vi szont van egy utas lis tánk, ame lyen
min den ki nek a ne ve és az ada tai raj ta van nak, az is, hogy ho vá uta zik,
me lyik a cso mag ja, és me lyik ülé sen ül.” És Mr. White töb bé nem ag gó -
dott sem mi mi att.

g Zsí ros And rás

Új nap – új kegyelem
Az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye -
tem rek to ra sze re tet tel meg hív ja a
ma gyar tu do mány ün ne pe al kal -
má ból no vem ber 5-én, csü tör tö -
kön 13 óra kor kez dő dő Du nán in nen
– Du nán túl… 275 éves a pro tes -
táns egy há zak föld raj zi be osz tá sa
cím mel ren de zett tu do má nyos kon -
fe ren ci á ra. A kon fe ren cia ke re té ben
16.30-kor mu tat juk be a Meg úju lás
és meg ma ra dás – Fa bi ny Ti bor-
em lék könyv cí mű kö te tet (Lu ther Ki -
adó, Bu da pest, 2009).

Dr. Csep re gi Zol tán rek tor

Sze re tet tel vár juk a nyug dí jas lel kész -
csa lá dok ha vi ta lál ko zó já ra no vem -
ber 6-án 10 órá ra a De ák té ri gyü le -
ke zet be. Áhí ta tun kat Soly már Gá bor
lel kész, az elő adást a Má so dik ko -
rinthu si le vél ről dr. Cser há ti Sán dor
pro fesszor tart ja.

HÍREK, HIRDETÉSEK
GYÁSZHÍR

Fó nyad Pál né szü le tett Né meth
Már ta, Fó nyad Pál egy ko ri nagy -
ka ni zsai lel kész öz ve gye éle té nek
ki lenc ve ne dik évé ben ok tó ber
14-én ha za tért az örök ha zá ba.
No vem ber 21-én a nagy ka ni zsai
evan gé li kus temp lom ban (Csen -
gery u. 37.) 10.30-kor kez dő dő is -
ten tisz te le ten az úr va cso ra szent -
sé gé nek ün nep lé sé vel bú csú -
zunk tő le. Ham va it 14.30-kor
he lyez zük a csa lá di sír ba a nagy -
atá di te me tő ben.

A gyá szo ló csa lád

APRÓHIRDETÉS

Bu da pest V. ke rü le té ben, a Do rottya
ut cá ban 86 m2-es la kás el adó. Érd.:
Bot ta, 20/824-8282.

Társ ke re sés ke resz tény dip lo má sok -
nak. Tel: 30/254-0414 (kedd de.)

Pest er zsé be ten szo ba-kony hás szu -
te rén la kás ki adó. Érd.: 20/824-5855.

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

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

a Dé li Egy ház ke rü let fel ügye lője

H I R D E T É S

Fizessen elő
lapunkra!


