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[Lel kész:] Min den ha tó Is te nünk, aki
meg ígér ted, hogy ve lünk ma radsz az
idők vé ge ze té ig, ké rünk, hall gasd
meg kö nyör gé sün ket az új esz ten dő
kü szö bén.

[Lek tor:] Ál dunk té ged, hogy ne -
ved ben in dul ha tunk. Ké rünk, áraszd
ki re ánk Lel ke det, hogy igéd ta ní tá -
sa sze rint él jünk. Ve zess min ket,
hogy en ge del mes és hű sé ges ta nít vá -
nya id le gyünk. Adj ne künk há lás
szí vet, hogy ne fe led kez zünk meg jó -
té te mé nye id ről, me lyek kel nap ról
nap ra kö rül ölelsz ben nün ket. Jé zus
Krisz tu sért ké rünk…

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

[Lek tor:] Kö nyör günk gyü le ke ze -
tün kért. Nö veld hi tün ket! Erő sítsd
igéd és a szent sé gek ál tal kö zös sé gün -
ket. Ter ve ink és ál ma ink van nak a jö -
vő ről. Tud juk azon ban, hogy nél kü -
led min den ter vünk szer te fosz lik.
Ké rünk, áldd meg azo kat az el kép ze -
lé se in ket, ame lyek ne ked tet sző ek és
aka ra tod dal egye ző ek. Jé zus Krisz tu -
sért ké rünk…

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

[Lek tor:] Kö nyör günk bé kes sé gért.
Csa lád ban, egy ház ban, szer te a vi lág -
ban. Fé kezd meg a pusz tí tó, rom bo -
ló, gyil kos in du la to kat. Ir gal mad dal
vedd kö rül mind azo kat, akik ki szol -
gál ta tott jai az em be ri rossz aka rat -
nak és gyű lö let nek. Éb ressz mind nyá -
junk szí vé ben – a ma gunk he lyén – fe -
le lős sé get a ki csi nyek és a meg alá zot -
tak iránt. Jé zus Krisz tu sért ké rünk…

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

[Lek tor:] Kö nyör günk mind azo -
kért, akik hi ánnyal in dul nak az új esz -
ten dő be – sze ret te ik hi á nyá val. Vedd
kö rül őket vi gasz ta ló jó sá god dal,
hogy re mény ség gel mer je nek elő re -
te kin te ni. Óvd meg őket s mind -
annyi un kat a két ség be esés től, hogy
tud junk tel jes szív vel bíz ni ab ban,
hogy éle tünk el van rejt ve a te örök -
ké tar tó sze re te ted ben. Jé zus Krisz -
tu sért ké rünk…

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

[Lek tor:] Kö nyör günk ha zán kért,
né pün kért, ve ze tő in kért. Min den -
nap ja ink te le van nak bi zony ta lan ság -
gal, bi zal mat lan ság gal s a jö vő től va -
ló fé le lem mel. Le gyen ál dá sod mind -
azok mun ká ján, akik azon fá ra doz nak,
hogy tisz tes sé ges mun ká val bé kes -
ség ben és nyu ga lom ban él hes sünk. Jé -
zus Jé zus Krisz tu sért ké rünk…

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

[Lel kész:] Mennyei Atyánk, te ura
vagy az idő nek, te vagy a kez det és a
vég, ké rünk, hall gasd meg kö nyör gé -
sün ket. Óvj meg min ket az új esz ten -
dő ben. Te is mersz ben nün ket, tu dod,
mi re van szük sé günk. Tarts meg
min ket az előt tünk ál ló úton hit ben,
sze re tet ben és re mény ség ben. Ámen.

Oratio
œcumenica

Vál sá gok tól súj tott, nyug ta lan vi lág -
ban élünk. Hi á ba is ta gad juk: mi tet -
tük ilyen né. Mi, em be rek. Mert Is ten
nem ilyen vi lá got te rem tett. És nem
ilyen fej lő dés prog ram ját ír ta a te rem -
tés be. A prog ra mot az em ber ír ta át:
ezért vett nyug ta la ní tó irányt a fej lő -
dés. Nem most, ha nem na gyon ré gen,
még a tör té ne lem előt ti idők ben.
Az óta so kan áll tak már oda az em be -
ri ség ha jó já nak kor mány rúd já hoz,
hogy az irányt kor ri gál ják. De min den
kí sér let ku dar cot val lott. És mi nél na -
gyobb el hi va tott ság tu dat élt a kí sér -
le te zők ben, a kor rek ció an nál tra gi -
ku sabb kö vet kez mé nyek kel járt. 

Má ra mint ha el fogy tak vol na a
„vi lág meg vál tó” öt le tek. Olya nok per -
sze akad nak, akik egy-egy ré gi ideo -
ló gia fel ele ve ní té sé ben lát ják a meg -
ol dást, ami nem kis ve szélyt rejt ma -
gá ban. A fe le lő sen gon dol ko dók
azon ban be lát ják, és ki is mond ják: a
vál ság ból va ló ki lá ba lás hoz me rő -
ben új meg ol dá sok ra len ne szük ség.
De ilyen nel ma sen ki sem tud elő áll -
ni. És ez ál ta lá nos nyug ta lan sá got kelt.
Azok ban az or szá gok ban is, ame lyek
gaz da sá gát sú lyo san érin ti a mos ta -
ni vál ság, és azok ban is, ame lyek nek
van nak még tar ta lé ka ik. Ma min den -
ki ér zi: az em be ri ség nek glo bá lis mé -
re tű irány vál tás ra van szük sé ge. 

A szük sé ges új irányt a 2010. év igé -
jé nek vá lasz tott jé zu si mon dat sem

mu tat ja meg. Ezt akár úgy is le het ér -
té kel ni, hogy Is ten e vi lág ban élő né -
pe is ta nács ta lan. Nem csak azt nem
tud ja, hogy mit hoz a jö vő, de irányt
sem tud mu tat ni az em be ri ség nek.
Mint ha iga zol ná azt a kri ti kát, hogy
tör té ne té nek el ső szá za da i ban olyan
volt az egy ház, mint az em be ri ség előtt
ál ló sö tét utat fény szó ró já val meg vi -
lá gí tó au tó. Má ra olyan lett, mint a fel -
fény lő stop lám pá já val a mö göt te jö -
vő ket óva tos ha la dás ra in tő jár mű.
Mint ha az egy ház ma nap ság csak ar -
ról tud na be szél ni, hogy mi nem he -
lyes, mer re nem len ne sza bad men ni,
mi az, ami ká ros, amit el kel le ne
hagy ni, és leg fő kép pen hogy mi ért
rossz min den irány, ame lyet má sok
mu tat nak. Cso da-e, ha a ci niz mus
vád ja éri az egy há zat, ami ért eb ben a
hely zet ben csak ennyit tud mon da ni:
„Ne nyug ta lan kod jék a ti szí ve tek…”?

Ha va ló ban az len ne az egy ház kül -
de té se, hogy a szük sé ges kor rek ció
irá nyát meg je löl je, ak kor a vád jo gos -
sá gán ér de mes len ne el gon dol kod -
nunk. De az egy ház kül de té se nem
ez. Az egy ház nak ar ról kell ta nús kod -
nia, hogy Is ten so ha nem an nak kor -
ri gá lá sán mun kál ko dik, ami el rom -
lott. Is ten min dig újat te remt. Ezért
Is ten igé jé től sem vár hat juk, hogy a
meg rom lott te rem tés kor rek ci ó já nak
irá nyát je löl je ki. 

Az egy ház fel ada ta, hogy ar ról az

új te rem tés ről ta nús kod jék, amely az
örök Ige meg tes te sü lé sé vel vet te kez -
de tét. Az új ég és új föld – „ahol igaz -
ság la kik” (2Pt 3,13) – már va ló ság, de
ma még el van rejt ve a ré gi te rem tés
fáty la mö gött. Amíg a fá tyol le nem
hul lik, a Krisz tus ban hí vők test sze -
rint a ré gi te rem tés ré sze sei; hi tük ál -
tal, Lé lek sze rint azon ban már az új
vi lág ban él nek. 

A ré gi vi lág vég ső össze om lá sá nak
te vő le ges si et te té se épp úgy nem fel -
ada tuk, mint ahogy az egy re mé -
lyebb vál ság ba ju tó ré gi kor rek ci ó já -
ra vo nat ko zó „vi lág meg vál tó” öt le tek
ki dol go zá sa sem. Tud ni uk kell, hogy
az eresz té ke i ben egy re in kább re cse -
gő-ro po gó ré gi te rem tés össze om lá -
sa el ke rül he tet len. Fel ada tuk nem
en nek meg aka dá lyo zá sa vagy kés lel -
te té se, ha nem az em ber men tés, még -
hoz zá két fé le ér te lem ben. Min de -
nek előtt az új te rem tés ről va ló ta nús -
ko dás sal, hogy mi nél töb ben hit re jus -
sa nak, és ve lük együtt az új te rem tés
ré sze se i vé és örö kö se i vé vál ja nak. De
úgy is, hogy min den ren del ke zé sük -
re ál ló esz köz zel eny hít sék azok szen -
ve dé se it – egy re töb ben lesz nek –, aki -
ket a ré gi vi lág om la do zó fa la i ból ki -
hul ló tég lák ma guk alá te met nek. 

A 2010. esz ten dő be lép ve a hí vő
ke resz té nyek a köl tő vel együtt mond -
hat ják: „…ez a mi mun kánk; és nem
is ke vés.” Mi vel so kan van nak, és fel -

te he tő en egy re töb ben lesz nek, akik
a mos ta ni vi lág rend fo lya mat ban le -
vő össze om lá sá nak es nek ál do za tá -
ul, az em ber men tő sa ma ri tá nu sok
mun ká ja egy re in kább em ber fe let ti -
nek és ki lá tás ta lan nak tű nik. Ez azt
is je len ti, hogy egy re na gyobb és
egy re szi lár dabb hi tet is igé nyel. A
2010. esz ten dő igé je ép pen ezért tű -
nik a Szent lé lek től ih le tett vá lasz tás -
nak: hi szen azo kat a hí vő ket vi gasz -
tal ja, biz tat ja és bá to rít ja, akik nem -
csak fel is mer ték kül de té sü ket, de
tel je sí té sé re is el szán ták ma gu kat. 

Az igaz ság rend je az új vi lág rend -
je. Eb ben a vi lág ban a Krisz tus ban hí -
vők fel ada ta nem az igaz ság meg rom -
lott rend jé nek hely re ál lí tá sa, ha nem
az ir ga lom He gyi be széd ben ki je lölt
rend je sze rint va ló élet. A 2010. esz -
ten dő igé je eh hez ígé ri meg mind -
annyi unk nak a mennyei Atya és a
min den el kö vet ke ző nyo mo rú ság fö -
lött di a dalt ara tott Krisz tus tá mo ga -
tá sát. Bár mit tar to gat is szá munk ra és
a vi lág szá má ra a 2010. esz ten dő, sen -
ki sem ve he ti el tő lünk azt a bol dog -
sá got, ame lyet Jé zus a He gyi be széd -
ben az ir gal mas ság cse lek vő i nek ítélt. 

g Vég he lyi An tal

A szer ző teo ló gus, az Evan gé li kus
Élet A va sár nap igé je ro va tá nak ve -
ze tő je

A 2010.  É V IG ÉJE:  JN 14,1

Jézus mondja: „Ne nyug ta lan kod jék a ti szí ve tek:
higgye tek Is ten ben, és higgye tek én ben nem!”
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SE MPER REFOR M ANDA „Csodajelet sem kívánok tőle, hogy kísértsem őt. Egé-
szen ráhagyom, hogy meddig akar késni, és nem
szabok eléje se célt, se időt, se eszközt, se módot, ha-
nem mindezt önkéntes, igazi hittel akaratára bízom.”

d Luther Márton: Jer, örvendjünk, keresztyének!
(Szabó József fordítása)
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Ho gyan vi sel ke dik egy sze mély vagy
egy kö zös ség, ami kor baj éri? Mi lyen
re ak ci ói van nak ve szé lyek, sors csa -
pá sok vagy össze om lás ide jén? A
baj ban va ló vi sel ke dé sünk el árul ja,
kik va gyunk. Hi te le sebb ké pet fest ró -
lunk, mint amit nagy mű gond dal mi
ké szí tünk ön ma gunk ról, mert sze ret -
nénk, ha kör nye ze tünk ilyen nek fo -
gad na el.

Ám nemcsak ezért fon tos kér dés
ez, ha nem azért is, mert vi sel ke dé -
sünk ma gá ban rej ti a csap dá ban re -
ke dés vagy a ki sza ba du lás le he tő sé -
gét. Le het olyan ön sors ron tó mó don
re a gál ni, hogy sa ját ma gunk mi att
süllye dünk még mé lyebb re. De le het
úgy is fo gad ni a min ket ért bajt
vagy csa pást, hogy már az el ső ri a -
dal munk a ki sza ba du lás le he tő sé gét
ké szí ti elő.

Az év el ső va sár nap já nak igé je
ma gá val ra ga dó, po zi tív pél dát raj zol
elénk: mi a tit ka an nak, hogy a baj -
ból meg erő söd ve emel ked jünk ki.

Ézsa i ás köny ve eb ben a sza kasz ban
egy pa nasz zsol tárt je gyez föl. A
konk rét hely zet, amely a pa naszt és
jaj ki ál tást okoz za, Je ru zsá lem el fog -
la lá sa a ba bi lo ni fog ság előtt. Ezt a
csa pást Iz ra el né pe Is ten jo gos bün -
te té se ként él te meg. Az egész kö zös -
ség élet ve szé lyes össze om lás ként ér -
té kel te az ese ményt, amely re ké -
sőbb is mély sé ges gyásszal em lé ke -
zett. Mit tesz Is ten né pe eb ben a sú -
lyos hely zet ben, amely ér zel mi-er köl -
csi össze om lást és a jö vő da ra bok ra
tö ré sét is je len ti? Hit val lást tesz – re -
á lis hely zet ér té ke lést ad –, majd je -
len idő be he lye zi a tör té nel met.

Ki cso da az Is ten? Mi lyen nek is -
mer jük? Mi lyen nek mu tat ta ma gát?
Olyan jel ző tö meg sze re pel az igé ben
en nek a kér dés nek vá la sza ként, hogy
alig győz zük le ír ni. Is ten hű sé ges. Di -
csé ren dő tet te ket hajt vég re. Jó té te -
mé nyei van nak. Ir gal mas és sza ba -

dí tó. Meg vál tó. Sze re te tet és kö -
nyö rü le tet mu tat. Fel ka rol ja és hor -
doz za né pét. Sa ját já nak te kin ti, meg -
szán ja őket.

Ezt a hit val lást le het sok-sok tör -
té net, múlt be li ese mény alap ján
meg fo gal maz ni. Mert a hit val lás
min dig kö vet kez mény. Vá lasz. A
hit val lás ki kris tá lyo so dik. Meg ta -
nul hat juk a ke resz tény ség hit val lá sa -
it. Meg is mer het jük szű kebb, evan gé -
li kus kö zös sé günk hit val lá sa it, ta nul -
má nyoz hat juk őket. De van sa ját
hit val lá sunk is. Tud juk, hogy mi
ma gunk ki nek, mi lyen nek is mer -
jük Is tent. Nagy szük sé günk van
mind egyik re. Mert baj és ve szély ese -
tén ez az a tal pa lat nyi szi lárd ta laj,
ahol meg vet het jük a lá bun kat. Pont
elég ah hoz, hogy ami kor biz tos pon -
tok süllyed nek el kö rü löt tünk, ve lük
ne süllyed jünk mi is.

Mi a re á lis hely zet? Ha Is ten né -
pe vissza te kint a múlt ba, meg döb -
ben tő dol got lát: Is ten olyan kö zel
jött övé i hez, hogy a tör té ne lem a ve -
le va ló ta lál ko zá sok tör té ne te lett.
En ged te ma gát köz ve tí tő nél kül
meg ta pasz tal ni. A múlt csu pa is ten -
ta pasz ta lat.

Len ne en nek a köz vet len ség nek
egy tör vény sze rű, el en ged he tet len
ve le já ró ja. Ez pe dig a köl csö nös ség.
Amely a kö ve tés ben és Is ten ma gasz -
ta lá sá ban ölt het ne tes tet. Is ten né pé -
nek vá la sza azon ban ter mé szet el le -
nes és ért he tet len. En ge det le nek vol -
tak, és meg sér tet ték Is ten szent lel -
két. Vagy is nem egy sze rű en a jó sá gát,
ha nem a szent sé gét. Emi att lát ják
most Is tent olyan nak, aki bün tet.
Aki nek ed dig meg ta pasz talt jó sá gát

csak egy más ra hal mo zott jel zők tö -
me gé vel tud ták ki fe jez ni, an nak je len -
be li ar cát egyet len szó jel lem zi: el len -
sé ges. El len sé gük ké vált. Ret te ne tes
ta pasz ta lat.

Az em ber olyan, mint a kis gye rek.
Sa ját vi lá gá nak ő ma ga a kö ze pe, és
azt gon dol ja, őt ter mé sze te sen min -
den ki sze re ti, se gí ti, dé del ge ti és a ja -
vát akar ja. Meg ren dí tő ta pasz ta lat, ha
em be rek től minden nek az el len ke ző -
jét kap juk. Irigy sé get, rossz aka ra tot,
hát tér be szo rí tást. Úgy érez zük,
egész ed di gi, biz ton sá gos vi lá gunk
meg ren dült. Van nak, akik fel se tud -
ják dol goz ni ezt a faj ta csa ló dást. Ám
en nél sok kal ször nyűbb azt át él ni,
hogy Is ten nem fel tét len el fo ga dó, ol -
tal ma zó, dé del ge tő Atyánk, ha nem
hagy ja, hogy tör tén je nek ve lünk
ször nyű dol gok is. Ilyen kor ki hűl a vi -
lág az em ber kö rül. De nem csak kí -
vül, be lül is. El fogy a le ve gő, és min -
den el le nünk for dul. Az em be rek
meg pil la na tok alatt el tűn nek mel lő -
lünk. Mint ha so se mu tat tak vol na ba -
rát sá got. Egye dül ma ra dunk.

Mi se gít het eb ben a meg ren dí tő
ta pasz ta lás ban? Bi zo nyo san tá masz
a hit val lás, az a tal pa lat nyi biz tos
pont. Csak hogy a kor rekt, le tisz tult
mon da tok nem iga zán me le gí te nek,
ha je ges tér vesz kö rül. A hit val lás
csak az el süllye dé se met aka dá lyoz za
meg. De több kell. Ér ze lem re és
moz gás ra van szük sé gem.

Meg ele ve ne dik a tör té ne lem. Je len
idő be ke rül min den tör té nés, amely -
nek alap ján Is ten né pe meg fo gal maz -
ta hit val lá sát. Mind azok az ese mé -
nyek, ame lyek ből le szűr het ték: Is ten
hű sé ges és jó, ren dít he tet le nül né pe

mel lett áll. Ki sza ba dít ja min den szo -
rult hely ze té ből.

Hol van? Hol van? Hol van? – kér -
de zi há rom szor is igénk, a múlt ból a
je len be szó lít va Is tent. Hol van, aki a
szol ga ság ból, a ten ger ből sza ba dí tott
ki? Hol van, aki min dig a meg fe le lő
mó don lé pett köz be, hogy meg me ne -
kül jek? Aki olyan tö ké le te sen cse le ke -
dett, hogy a szá raz ten ger fe né ken
nem át bo tor kál tunk nagy ne he zen,
ha nem szin te re pül tünk, meg se bot -
lot tunk (13. v.). Ami kor meg szá raz -
ra ér tünk, olyan biz ton sá got te rem tett
ben nünk és kö rü löt tünk, hogy meg -
pi hen tünk, mint mi kor es te a jó szág
pi hen ni tér a völgy be (14. v.). 

Ez nem sze ren cse, nem vé let len! Ez
fel is mer he tő en an nak a ke ze, aki ir -
gal mas és na gyon hű sé ges (7b v.). Őt
hí vom elő a teg nap ból, mert is me -
rem. Ezért most is őbe lé fo gok ka -
pasz kod ni, és nem ha gyom ab ba a
kö nyör gést, amíg új ra olyan nak nem
mu tat ja ma gát, ami lyen va ló já ban.
Olyan sza ba dí tó nak, hogy csak egy -
más ra hal mo zott jel ző tö meg gel tu -
dom le ír ni. Őt fo gom meg szó lí ta ni a
baj ban és a bi zony ta lan ság ban, ezek -
kel a sza vak kal:

Is te nem, aki Jé zus Krisz tus ban
köz vet len kö ze lem be lép tél, és meg mu -
tat tad iga zi ar co dat, ma radj szá -
mom ra sze re tő Atya, erős Sza ba dí tó.
Emelj ki ab ból a mély ség ből, amely -
be süllye dek. Sza ba díts ki ab ból a ve -
szély ből, amely min den sar kon le sel -
ke dik rám. Hi szen bi zo nyí tot tad: ön -
ma gad nál is job ban sze retsz. Légy hát
szá mom ra élet és igaz ság. Ámen.
g Sza bó né Mát rai Ma ri an na

A VA SÁRNAP IG ÉJE

[Lel kész:] Is te nünk, Atyánk! Hoz zád
kö nyör günk az új esz ten dő ben is,
mert te örök Is ten vagy, aki min dig
meg hall gatsz min ket. Ez zel a bi za -
lom mal for du lunk hoz zád, ké rünk,
hall gasd meg ké ré se in ket.

[Lek tor:] Kö nyör günk hoz zád az
egész vi lá gért. Annyi vi szon tag sá gos,
ki szol gál ta tott em be ri sor sot lá tunk,
a bé két len ség kü lön fé le meg nyil vá -
nu lá sa it. Ké rünk, te te remts bé két a
vi lág ban a né pek kö zött, nap mint
nap újítsd meg raj tunk ál dá so dat! Jé -
zus Krisz tu sért ké rünk…

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

[Lek tor:] Kö nyör günk hoz zád ha -
zán kért, nem ze tün kért, ahol élünk,
ahol dol go zunk. Ké rünk té ged, adj
egyet ér tést az em be rek kö zött. Ké -
rünk, adj hű sé ges ve ze tő ket, akik
böl csen kor má nyoz zák né pün ket.
Jé zus Krisz tu sért ké rünk…

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

[Lek tor:] Kö nyör günk, Urunk,
csa lád ja in kért is. Kü lö nö sen azo -
kért, ame lyek mos ta ná ban a meg tar -
tó, tá mo ga tó, biz ton sá got adó kö zös -
ség he lyett a szét hú zás, a kö zöny
szín te rei let tek. Újítsd meg a há zas -
tár sak hű sé gét és egy más irán ti fi gyel -
mét, hogy egy mást sze res sék, és
gyer me ke i ket aka ra tod sze rint ne vel -
jék. Jé zus Krisz tu sért ké rünk…

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

[Lek tor:] Kö nyör günk egy há zun -
kért, gyü le ke ze te in kért. Újítsd meg
raj tunk új ra és új ra ke gyel me det,
hogy az evan gé li um vi lá gos sá gát az
új esz ten dő ben is tisz tán és iga zán
ad juk to vább! Ké rünk, lát tasd meg az
em be rek kel, hogy hoz zád tar toz ni jó.
Jé zus Krisz tu sért ké rünk…

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

[Lek tor:] Kö nyör günk, Urunk, a
gyer me ke kért és az if jú sá gért, a kö -
zöt tük fo lyó mun ká ért. Ké rünk, adj
ne kik nyi tott szí vet, hogy a mai ku -
sza vi lág ban fel is mer jék az ér té ke ket,
hogy le gyen jö vő ké pük, és szí ve sen
csat la koz za nak kö zös sé ge ink hez. Ké -
rünk, adj a ve lük dol go zók nak erőt az
oly kor ta lán küz del mes mun ká hoz.
Jé zus Krisz tu sért ké rünk…

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

[Lek tor:] Kö nyör günk a rá szo ru -
ló kért, a be te ge kért, a szük sé get
szen ve dő kért. Érez tesd ve lük atyai jó -
sá go dat, és ka rold fel őket ne héz
órá ik ban, hogy el ne for dul ja nak tő -
led nyo mo rú sá guk ban, ha nem csak
té ged hív ja nak se gít sé gül. Jé zus Krisz -
tu sért ké rünk…

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

[Lek tor:] Kö nyör günk az egy há -
zunk ban fo lyó dia kó ni ai mun ká ért.
Adj hű sé ges szol gá lat te vő ket, akik
meg lát ják a szük sé get szen ve dő ket,
és se gí tő sze re tet tel for dul nak a má -
sik em ber fe lé. Adj olyan új esz ten -
dőt, ahol a szo li da ri tás és az em pá -
tia egy re töb be ket in dít ön kén tes
szol gá lat ra, se gít ség nyúj tás ra, hi -
szen er re olyan nagy szük sé ge van az
em be rek nek. Jé zus Krisz tu sért ké -
rünk…

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

[Lel kész:] Is te nünk, Atyánk! Hoz -
zád kö nyör günk az új esz ten dő -
ben is, mert te örök Is ten vagy, és a
mú ló idő ben el ké szí tet ted gyer me -
ke id szá má ra az örök ké va ló ott -
hont. Légy ál dott ezért örök kön-
örök ké.

[Gyü le ke zet:] Ámen.

Oratio
œcumenica

El in du lunk. Már megint in du lunk.
Ki csit fá rad tan, ta lán az ün nep lést kí -
sé rő zaj tól még ál mo san néz ve ma -
gunk elé me ren günk azon, mi lyen is
lesz ez az út sza kasz, amely a 2010 fe -
dő név alatt rej tő zik. Még fél nap sem
telt el, te hát időnk – most úgy tű nik
– még sok van, töb bek közt en nek
vé gig gon do lá sá ra is. Ezért nyu god -
tan ol vas suk el a mai, év kez dő ün -
nep re ren delt alap igét, mely há rom,
so kak szá má ra egy más nak fe szü lő -
nek tű nő ki fe je zés pár ban fog lal ha tó
össze. Olyan ív ként, ame lyek vé dő -
sát rat fe szí te nek fö lénk az in du ló esz -
ten dő ben.

Pa rancs és ál dás: A ma gát mo -
dern nek vagy sok szor már in kább
csak le gyint ve poszt mo dern nek meg -
ha tá ro zó em ber szá má ra a sza bá lyok
és a sza bály zók ál ta lá ban az ön meg -
va ló sí tás vagy az ön ki tel je se dés ha -
tá rát je len tik. A ve lük va ló ta lál ko zás
töb bek nek sok szor ne ga tív él mény.
Az ószö vet sé gi gon dol ko dás ezt sok -
kal össze tet tebb for má ban éli meg:
mai igénk is ígé re tek fü zé re, mint sem
el ret ten tés. (Ér de mes a tex tus át ug -
rott so ra in is el gon dol kod nunk! Azon
is, hogy mi ért ezek ma rad nak ki…) 

Szá mom ra nem csak el mé le ti is me -
ret, ha nem min den na pi ta pasz ta lat,
hogy a pa rancs a hi va ta los szer ve ze -
ti kap cso lat rend szer ben so ha sem le -
het semmi faj ta vi ta ki in du lá si alap -
ja: vagy fel té tel nél kül alá ve tem ma -
gam, vagy tu da to san meg ta ga dom.
Ha szem be he lyez ke dem ve le, ak kor
vál la lom mind azt, ami ez zel jár, il let -
ve ami eb ből kö vet ke zik – és ez ál ta -
lá ban ke mény bün te tés.

Is ten nel szem ben még ke vés bé
van he lye la tol ga tás nak. A dön tés kö -
vet kez mé nyei mind két eset ben elő -
re lát ha tó ak: ré sze sü lök-e Is ten ál dá -
sá ban, vagy sem? Le het lé tez ni az Is -
ten ál dá sa nél kül, de va jon az élet-e?
Ér he tünk-e el bár mi lyen ered ményt

ak kor, ha tud juk, hogy a terv szem -
bemegy Is ten aka ra tá val, az ő el kép -
ze lé sé vel? A tu da tos el len sze gü lést
bár mely föl di bí ró ság is más ként – sú -
lyos bí tó tény ként – íté li meg, mint a
vé let lent.

Tör vény és hit: az ese tek egy ré szé -
ben tu da to san egy más sal szem be ál -
lí tott ér té kek, ame lyek va ló já ban
nem annyi ra el len té te sek, hogy iga -
zán ki játsz ha tó ak len né nek. Amíg eb -
ben a vi lág ban él ve az em ber nem
min den kér dé sé re kap hat vá laszt,
amíg a bűn je len lé te és re a li tá sa tor -
zít a Te rem tő és a te remt mény vi szo -
nyán, ad dig szük ség van a tör vény re. 

Ez esz köz, nem cél, plá ne nem ön -
cél. A hit nem ma gán ügy, ha nem kö -
zös ség te rem tő erő, amely azon ban
igény li is a kö zös sé get. Tör vé nyek,
sza bá lyok nél kül nincs tar tó san mű -
kö dő kö zös ség. Ezek ter mé sze te sen
nem min den eset ben van nak le ír va.
Lé lek ta ni szem szög ből néz ve el kép -
zel he tő ugyan val lá si cso por to su lás
bel ső ren de ző el vek nél kül, de ez nem
le het Krisz tust kö ve tő csa pat. Ilyen
irá nyú ten den cia több ször meg fi -
gyel he tő volt már a föl dön ván dor -
ló egy ház so ra i ban, de min dig dics -
te len vé get ért. A de mok rá ci á nak ál -
cá zott anar chia nem az a biz tos alap,
amely re tar tó san épül het ne gyü le ke -
zet vagy in téz mény. 

Az elmúlt év szá zad alap kér dé se -
i hez tar to zott az em ber nagy ko rú sá -
gá nak prob lé má ja. A nagy ko rú –
gon dol tuk – már nem szo rul út mu -
ta tás ra, ne ve lés re. A ne héz hely ze -
tek ben oly kor kol lek tí ven fel lé pő
ta nács ta lan ság mu tat ja, hogy nem
len ne sza bad tel je sen csak ön ma -

gunk ra ha gyat koz nunk. Kell va la mi,
ami tő lünk füg get le nül tud tám -
pon tot ad ni.

Kö zös ség és egy ség: A köz na pi ra
for dí tott fi lo zó fia sze rint min den elv,
esz me annyit ér, amennyit tény le ge sen
meg va ló sí ta nak be lő le. A lát szat meg -
ol dá so kat most nem kell, sőt nem is
sza bad fi gye lem be ven ni. Ho gyan vál -
hat nak va ló ra az em lí tett ér té kek?
Egy ál ta lán, van-e er re va lós esé lyünk,
vál sá gok és vál to zá sok kö ze pet te? 

A je len kor ban sok kö zös ség atom -
ja i ra esett szét, vagy el ve szí tet te len -
dü le tét, sőt a ket tő együtt is elő for -
dul hat, egy mást ger jeszt ve. A tá vol -
sá gok a tech ni kai fej lő dés nek kö szön -
he tő en össze zsu go rod tak. Ez nem -
csak az in for má ció ter je dé sé re, de –
a ha tá rok rész be ni fel la zu lá sá val – a
köz le ke dés re is vo nat ko zik. Emi att az
em be ri ség sok kal ve gye sebb hal ma -
zok ban él, mint a tör té ne lem foly tán
ed dig bár mi kor. Több fé le em ber él
kö zel egy má soz. Könnyen ta lá lunk el -
té ré se ket, kü lön bö ző sé ge ket egy -
más kö zött. Fe szült hely zet ben, vélt
vagy va lós ve szély ér zet ese tén az el -
té ré sek nem egy más gaz da gí tá sá -
nak el vi le he tő sé gét je len tik, ha nem
a – sok szor tu da to san ma ni pu lált –
el ha tá ro ló dás alap ját ké pez he tik. A
sok év szá za dos vi ták má ra már nem -
egy szer el dönt he tet len né vál tak, né -
mely kér dés re több lo gi kus vá lasz is

ad ha tó – ame lyek nin cse nek har mó -
ni á ban sem egy más sal, sem sem -
mi fé le bé kés jö vő kép pel. 

Az egy ség nem a dol gok egy sé ge -
sí té sét je len ti, ha nem az egy kö zép -
pont ban ki en gesz te lő dő el té ré se ket.
Az egy sé ge sí tés a köz na pok ban ál ta -
lá ban csök ken tést je lent: egy még
min den részt ve vő szá má ra el fo gad -
ha tó kö zös szint meg tar tá sát. En nek
sok-sok ér ték ál do za tá ul es het. Nem
a leg na gyobb kö zös osz tó a cél, ha -
nem a leg ki sebb kö zös több szö rös.
Min den em be ri meg ol dá si kí sér let
tö re dé kes, ezért tel jes meg ol dást –
min den tö rek vé sünk el le né re – iga -
zá ból nem hoz hat.

A meg ol dás Krisz tus ban, csak és
ki zá ró la g ben ne tör tén het meg. Pon -
to sab ban ben ne már ré gen meg tör -
tént, a gol go tai ke resz ten, ne künk
csak a tényt kell el fo gad ni és esze rint
él ni. Van nak meg fo gal ma zott ter -
ve ink az Úr 2010. esz ten de jé re. Ez
ter mé sze tes és szük sé ges is, egyé ni és
kö zös sé gi szin ten egy aránt. De mit
sze ret nénk vál toz tat ni a Krisz tus hoz
fű ző dő kap cso la tunk ban? Er re nincs
sab lon. Min den ki nek sa ját ma gá nak
kell rá fe lel nie. A fe le le tért pe dig
egy kor majd szám adás sal tar to zunk
va la mennyi en.

g Dr. Lack ner Pál

Imád koz zunk! Megint el in dul tunk a
te ne ved ben, Urunk, egy új esz ten -
dő ben. Pa ran cso la tod kö vet nénk,
de eh hez nem nél kü löz het jük tá mo -
ga tá sod és ál dá sod. Erő sítsd hi tün -
ket, nö veld ten ni aka rá sun kat, erő -
sítsd tör vény tisz te le tün ket. Építs élő
és tu da tos kö zös sé get be lő lünk. Hall -
gass meg min ket, ami kor ir gal ma -
dért es dek lünk hoz zád, aki az Atyá -
val és a Szent lé lek kel egy Is ten vagy,
és élsz és ural ko dol örök kön-örö ké.
Ámen.

AZ ÜNNEP IG ÉJE

Ú J É V  5M ÓZ 28,13.89

Újabb úton

AZ É V EL S Ő VA SÁR NAP JA  ÉZ S 63,714

Tör té ne lem je len idő ben
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Volt né hány ba ke lit le mez, ame lyet a
het ve nes évek kö ze pén agyon kop tat -
tam, annyi szor tet tem fel ját sza ni.
Ezek kö zé tar to zott az Il lés együt tes
szá mos ko rong ja, de – egé szen más
mű faj ban – Seb őék, Cseh Ta más és
ter mé sze te sen a Ka lá ka le me ze. Raj -
ta Kosz to lá nyi és Nagy Lász ló, Jó zsef
At ti la és Weö res Sán dor meg ze né sí -
tett ver sei. Az utób bi nak Az éj sza ka
cso dái cí mű da rab já ból a meg hök -
ken tő né hány sor: „…s szem közt a
sar kon a cég táb lá ról / fur csán szök -
ken a pen ta me ter-sor elő: / »Tóth
Gyu la bá do gos és víz ve ze ték-sze re -
lő«”. At tól kezd ve nem csak a kis ipa -
ro sok cég táb lá it bön gész tem kí ván -
csi an, ha nem – még na gyobb ér dek -
lő dés sel – kü lö nö sen szí ve sen for gat -
tam Weö res Sán dor és má sok kö te -
te it. Ver sek so ka sá gát a Ka lá ka meg -
ze né sí té sé ben és elő adá sá ban sze ret -
tem meg. 

A Ka lá ka tag jai sok szor el mond ták
már, hogy nép ze nei fel dol go zá sa ik -
kal 1969-es meg ala ku lá suk kor az or -
szág ze nei éle té nek amo lyan vá ku -
um hely ze té be ke rül tek, amely va ló -
ság gal be szip pan tot ta őket. Ek kor de -
rült csak ki, hogy mi lyen ko moly ala -
po kat kap tak a leg ne me sebb ér te lem -
ben vett Ko dály-mód szert val ló ze -
nei ál ta lá nos is ko lá ban. (Egy ko ra be -
li fo tó sze rint Pab lo Ca sals lá to gat -
ta meg az is ko lát, ahol a vi lág hí rű
mű vész a kis Gryl lus Vil mos csel ló -
já té kát hall gat ta.) 

A Ka lá kát meg ha tá ro zó Gryl lus
test vér pár iga zán ott hon van az
evan gé li kus egy ház ban. Édes ap juk

so ká ig a De ák té ri gyü le ke zet fel ügye -
lő je, előt te pe dig a Lu the rá nia ének -
kar tit ká ra volt. Ez a ze nei és lel ki csa -
lád ter mé sze tes kö ze ge volt az 1950-
es szü le té sű Dá ni el nek és a ná la
más fél év vel fi a ta labb Vil mos nak.
Nem csak a kó rus ban éne kel tek, ha -
nem volt idő, hogy szó lis ta ként is sze -
re pel tek. Olyan is adó dott, hogy egy
Já nos-pas si ón Vil mos ug rott be egy
hi ány zó csel lis ta he lyé re. Egy be -
szél ge tés ben el mond ták, hogy éle tük
lá za dó kor sza ká ban is mi lyen so kat
je len tett szá muk ra az a szel le mi ség,
ame lyet a De ák té ren – a ze nei élet -
ben – Welt ler Je nő és Trajt ler Gá bor,
lel ki ek ben pe dig Ke ken And rás és
Ha fen scher Ká roly ne ve fém je lez. 

1988 ele jén tör tént, hogy – ak kor
még me rész nek szá mí tó öt let től ve -
zé rel ve – kon cert re hív tam a Ka lá kát
a kő bá nyai evan gé li kus temp lom ba.
Em lék szem, a fer ge te ges al ka lom so -
rán Da ni mo solyt fa kasz tó an mond -
ta, hogy a szom szé dos Pa ta ky mű ve -
lő dé si ház ban már sok szor kon cer tez -
tek, de temp lom ban még nem. Va jon
el jön-e az idő – foly tat ta –, hogy egy -
kor majd mű ve lő dé si ház ban is le het
is ten tisz te le tet tar ta ni?

Jót de rül tünk ezen a po é non – az -
tán né hány éven be lül ez utób bi
sem volt már olyan el kép zel he tet len.
Há rom év vel ké sőbb pe dig ugyan csak
a kő bá nyai gyü le ke ze ti te rem ben
ke rül he tett sor a Pál apos tol le ve lei
cí mű da rab ős be mu ta tó já ra, Gryl lus
Dá ni el és Hal mos Bé la szol gá la tá val. 

Ezt ha ma ro san to váb bi bib li ai ih -
le té sű mű vek kö vet ték: az ugyan csak

Su mo nyi Zol tán ál tal írt ver se ket
meg ze né sí tő Ti zen öt zsol tár, il let ve a
He gyi be széd. Eze ket a mű ve ket Eu -
ró pa szá mos or szá gá ban be mu tat ták,
akár csak a Sza bad-e ide be jön ni bet -
le hem mel? cí mű mű sort. 

A Ka lá ka pe dig Csán gó föld től
kezd ve a Fel vi dé ken ke resz tül egé szen
Ja pá nig tö ret len nép sze rű ség nek ör -
vend. Im már nem is két, ha nem há -
rom nem ze dék hall gat ja szí ve sen da -
la i kat. A di ós győ ri Ka lá ka fesz ti vál nak
nem zet kö zi hí re van, és tö ret len az a
ha gyo mány is, hogy a ran gos fel lé pők
rész vé te lé vel is ten tisz te le tet is tar ta -
nak a mis kol ci bel vá ro si temp lom ban.

A Ka lá ka – vagy egyes tag jai – szí -
ve sen szol gál nak gyü le ke ze tek ben,
egy há zi is ko lák ban vagy ép pen a
Szél ró zsa ta lál ko zón. A ki lenc ve -
nes évek ben ter mé sze tes volt, hogy
egy-egy szár szói if jú sá gi tá bor ba –
ta lán a Ba la ton-túl par ti Mű vé sze tek
Völ gyé ből ékez ve – ci te rá já val be top -
pant Gryl lus Da ni. Nem elő adó mű -
vész ként, ha nem ba rát ként és test -
vér ként. Ugyanő rég óta meg ha tá ro -
zó alak ja a ti sza do bi öku me ni kus if -
jú sá gi tá bor nak, il let ve a nyír egy há -
zi nem zet kö zi öku me ni kus sza bad -
egye tem nek. 

A Gryl lus fi vé rek re – és ál ta lá ban
a Ka lá ká ra – iga zán jel lem ző ek az ál -
ta luk szí ve sen éne kelt zsol tár so rai:
„Mily gyö nyö rű ség, íme lásd, / Ami -
kor az atya fi ak együtt mu zsi kál -
nak”…

Né hány éve Sem per re for man da
cím mel ki lenc ré szes so ro za tot ké szí -
tet tünk a Du na Te le ví zió szá má ra.
Ők Lu ther és a ma gyar re for má to rok
zsol tá ra it éne kel ték azo kon a hely szí -
ne ken, ahol ezek a da lok szü let tek, én
a pro tes táns ta ní tás el ter je dé sét kí -
sé rel tem meg be mu tat ni. Fe lejt he tet -
len he te ket töl töt tünk együtt. A
wart bur gi vár tu ris tái spon tán taps -
vi har ban tör tek ki, ami kor az Erős vár
a mi Is te nünk fel dol go zá sát hal lot ták.
A hor vát or szá gi Las kón Sztá rai, a fel -
vi dé ki Det rekőn és a kár pát al jai
Husz ton Bor nem isza Pé ter, Ko lozs -
várt Szen czi Mol nár Al bert zsol tá ra -
it éne kel ték, és min den hol tel jes ter -
mé sze tes ség gel vál lal ták ma gyar és
evan gé li kus iden ti tá su kat. Őszin te ér -
dek lő dés sel és hi val ko dás nél kü li
büsz ke ség gel ke res ték gyö ke re i ket. 

E ter mé sze tes vál la lás mi att le he -
tett a Mil le ná ris Te át rum ban át élt
fer ge te ges meg le pe tés kon cert szer -
ves ré sze az, hogy Se bes tyén Már ta,
Pa lya Bea, Fe ren czi György és más vi -
lág hí rű elő adók mel lett a De ák té ri
gim ná zi um ének ka ra is éne kelt, majd
egy há zunk el nök sé ge át ad ta a ran got
je len tő Pró nay Sán dor-dí jat a negy -
ven éves Ka lá ká nak. Ma gam ban be -
lül még an nak is örül tem, hogy a mű -
sort in tel lek tu á lis de rű vel ve ze tő
Lack fi Já nos köl tő mos ta ná ban

ugyan csak so kat fog lal ko zik Lu ther
Már ton nal, hi szen ő ír ja az egy há -
zunk meg bí zá sá ból ké szü lő, a re -
for má tor éle tét be mu ta tó rajz film
szö veg köny vét. 

Bol do gan osz tom meg az ol va só -
val azt a ma nap ság rit ka él ményt,
hogy ka lá ká ban tu dunk együtt épít -
kez ni, és ké pe sek va gyunk fel hőt le -
nül örül ni egy más si ke ré nek. Er ről
szól nak Weö res Sán dor Gryl lus ék ál -
tal meg ze né sí tett so rai is. Ez út tal nem
Tóth Gyu la bá do gos ra és víz ve ze ték-
sze re lő re gon do lok, ha nem az –
ugyan csak evan gé li kus gyö ke rű –
köl tő Von zás cí mű ver sé re, amely va -
sár nap es te ugyan csak meg szó lalt a
Ka lá ka ba rá ta i nak tol má cso lá sá ban:
„Hosszú a vi rág fü zér, / kéz től ké zig
ér, / va la mennyi ké zen át / kez det től
vé gig ér. / Át lép tünk a he gyen, /
fog já tok a fü zért / mind két hegy ol -
da lon. / Lej tünk a ten ge ren, / fog já -
tok a fü zért / mind két part ol da lon. /
Szál lunk az égen át, / a csil la gok kö -
zött, / hosszú a vi rág fü zér / kéz től ké -
zig ér, / va la mennyi ké zen át / kez det -
től vé gig ér.”

Tóth Gyu la bá do gos és víz ve ze ték-sze re lő
É GTÁJOLÓ

Fabiny Tamás püspök
Északi Egyházkerület

Öt éves kö zös kép zést in dí tott a sze -
re tet szol gá la ti in téz mé nyek maj da -
ni kö zép ve ze tői ré szé re a ba jor és
a ma gyar evan gé li kus egy ház – tá -
jé koz tat ta Itt zés Já nos, a Ma gyar -
or szá gi Evan gé li kus Egy ház el nök-
püs pö ke de cem ber 20-án a Ma gyar
Táv ira ti Iro dát.

Ki emel te, hogy a kö zös dia kó ni -
ai prog ram ke re té ben je len leg a ba -
jor or szá gi Rum mels berg te le pü lé -
sen tart ják a fel ső fo kú kép zést
ma gyar és né met részt ve vők nek.
En nek má so dik ré szé ben egy ké -
sőbb ki vá lasz tan dó ma gyar fel ső -
ok ta tá si in téz mény ben ta nul nak
majd a hall ga tók, és kép zé sük vé -
gén dip lo mát kap nak.

A cél az, hogy a vég zet tek az
egy há zi és teo ló gi ai is me re te ken
túl a szo ci á lis mun ka te rü le tén is
szert te gye nek ta pasz ta la tok ra.
En nek ered mé nye ként a vég zet tek
nem ki zá ró lag egy há zi, ha nem vi -
lá gi szo ci á lis ott ho nok ban is el he -
lyez ked het nek – mond ta.

Itt zés Já nos rá mu ta tott: a ba jor és
a ma gyar evan gé li kus egy há zi ve ze -
tők a kö zel múlt ban tar tott ta lál ko -
zó ju kon meg tár gyal ták a kép zés fi -
nan szí ro zá sát is, ame lyet je len tős
össze gek kel tá mo gat a ba jor tar to -
má nyi egy ház. A ba jor egy ház Ta u -
ber men ti misszi ói há zá ban, Ro then -
burg ban tar tott kon zul tá ció so rán
ab ban is meg ál la pod tak, hogy 2010
őszén Bu da pes ten a két test vér -
egy ház kö zött im már ti zen öt éve lé -
te ző szer ző dést öt év vel meg -
hosszab bít ják. A „ren des évi” ta nács -
ko zá son – egy há zunk ré szé ről – Itt -
zés Já nos el nök-püs pök, Prőh le Ger -
gely or szá gos fel ügye lő, Ká kay Ist ván
or szá gos iro da igaz ga tó és Cse lovsz -
kyné dr. Tarr Klá ra, az öku me ni kus
és kül ügyi osz tály ve ze tő je vett részt. 

d MTI

Dia kó ni ai
kép zé s

b Sze re tet ven dég ség ke re té ben tár ták a nyil vá nos -
ság elé 2003 feb ru ár já ban Ta ká csi ban az épí ten -
dő evan gé li kus pa ró kia és gyü le ke ze ti ház ter ve -
it. Elő ször a ko ráb bi lel kész la kást sze ret ték vol -
na fel újí ta ni, majd új épü let eme lé se mel lett dön -
töt tek. A ré gi, ro mos pa ró ki át el ad ták, en nek az
árá ból, va la mint kár pót lás ként ka pott pénz ből
és or szá gos egy há zi tá mo ga tás ból 2004 és 2006
kö zött a szom szé dos tel ken épült fel
az új gyü le ke ze ti ház. A gyü le ke ze -
ti ter met 2006. au gusz tus 20-án
szen tel ték fel, ám a pa ró ki á nak szánt
te tő te ret ak kor – úgy mond – „szer -
ke zet kész ál la pot ban” hagy ták.

A ta ká csi gyü le ke zet hosszú időn át hol
eh hez, hol ah hoz az ön ál ló egy ház köz ség -
hez tar to zott, a tü rel mi ren de let után a
pá pai gyü le ke zet fi li á ja ként mű kö dött. Is -
ten tisz te le te i ket ak kor tájt a re for má tus
temp lom ban tar tot ták, majd 1806-ban
en ge délyt kap tak temp lom épí té sé re.
Elő ször 1831-ben akar tak ön ál ló vá vál ni.
Több szö ri pró bál ko zás után vé gül 1942-
ben kap ták meg ön ál ló sá guk ál la mi el is -
me ré sét. Ek kor va ló sul ha tott meg a ré -
gi álom: lel készt vá laszt ha tott – Bo ros La -
jos sze mé lyé ben – a gyü le ke zet. A lel ké -
szi ál lás 1981-ben ürült meg.

Mi u tán bi zo nyos sá vált, hogy a ta ká -
csi, a ho mok bö dö gei és a pá pai gyü le ke -
zet be új be osz tott lel kész ke rül, a ta ká -
csi ak 2009 szep tem be ré ben meg kezd ték
a több mint száz négy zet mé ter alap te rü -
le tű te tő té ri lel kész la kás és a föld szin ti vi zes blokk
meg épí té sé nek elő ké szí té sét. A költ sé ge ket egy
Ame ri ká ban élő evan gé li kus test vér nagy össze gű ado -
má nyá ból fe dez ték: Su rá nyi Kál mán 2008-ban egy
ba la ton fü re di ház négy ti zed ré szét hagy ta a ta ká csi
gyü le ke zet re. Az egy ház ke rü le ti és az egy ház me gyei
el nök ség köz re mű kö dé sé vel a ba la to na ka li gyü le ke -
zet – kár pót lá sá ból – a fel be csült in gat lan rész ér té -
ké nek meg fe le lő össze get, tíz mil lió fo rin tot köl -
csön zött a ta ká csi ak nak.

Pol gár di Sán dor es pe res – aki egyéb ként Ta ká csi
szü lött je – ta valy de cem ber 20-án, ad vent ne gye dik

va sár nap já nak dél után ján szen tel te fel a pa ró ki át. Az
ün nep ige hir de tő je Itt zés Já nos püs pök volt. Jel 22,1–9
alap ján tartott prédikációjának elején jelezte, hogy ezen
a va sár na pon a Já no sok szó lal nak meg a Ke resz te lő,
az apos tol és az ige hir de tő sze mé lyé ben.

A püs pök a szo ká sos nál sze mé lye seb ben él te át a
gyü le ke zet örö mét, mert egy év ti ze den ke resz tül itt
volt lel kész. A ta ká csi ak cél hoz ér tek – mondotta –,
hi szen kész a pa ró kia, és hely ben la kó lel ké szük is van.

Be fe je ző dött a mun ka. Az ige is be fe je zés ről szól – ál -
la pí tot ta meg a püspök –, az üd vös ség be tel je se dé sé -
ről, amely re ígé re tünk van. Hi tünk, hogy ezek az igék
meg bíz ha tó ak és iga zak. Ami kor az em be ri ér te lem
a ha tá rá hoz ér ke zett, ami kor sa ját gyer me két, mi ként
so ka kat, kí sér te utol só út já ra a ta ká csi te me tő ben, őt
ma gát is ez az ige vi gasz tal ta – mond ta a püs pök… Ad -
ja nak há lát a ta ká csi ak, hogy Is ten is el vég zi a mun -
kát üd vös sé günk re – zár ta ige hir de té sét Itt zés Já nos.

A fel szen telt pa ró ki át más nap vet te bir tok ba fe le -
sé gé vel Tóth Ká roly Ist ván be osz tott lel kész.

g Me nyes Gyu la

Meg va ló sult takácsi álom
Tö re del me sen be kell val la nom, nem írok va la -
mi szé pen. Sőt ha pon to sí ta ni aka rok, meg koc -
káz tat ha tom: hellyel-köz zel ol vas ha tat lan a kéz -
írá som. Sok kel le met len ség szár ma zott már eb -
ből, se sze ri, se szá ma a mu lat sá gos vagy ép pen
bosszan tó an kí nos hely ze tek nek, ame lye ket
emi att kel lett át él nem.

Fé lek, ez az ál la pot már nem fog ja vul ni, a
majd nem öt ven év nyi meg szo kást alig ha tud nám
egy könnyen meg vál toz tat ni. Ma rad te hát a küz -
de lem a betűkkel. So kan egy ko ri ta ní tó né ni met
szid ták, mond ván, szi go rúb ban kel lett vol na
szá mon kér nie, de nem hi szem, hogy iga zá ból Li -
li né nit kel le ne okol ni. In kább ben nem, egy ko ri,
iz gá ga, oda nem fi gye lő ta nít vá nyá ban van a hi -
ba, ha nem ol vas ha tó ak a pa pír ra ve tett so rok.

Ilyen előz mé nyek után egy ál ta lam ki töl tött
csek kel ke res tem fel a kö ze li pos ta hi va talt. Ahol
más kor min dig tö meg to po rog, most csak né hány
ügy fél várt a so rá ra, így ha ma ro san meg je lent a
ki jel zőn az ál ta lam hú zott szám. A pult hoz lép -
tem, és át csúsz tat tam a kész pénz-át uta lá si meg -
bí zást a rá he lye zett bank jeggyel együtt. A hölgy
fá sult arc cal rám né zett, majd gé pi es moz du lat -
tal ma ga elé húz ta a ra ko mányt, és mi előtt a le -
ol va só ké szü lék elé he lyez te vol na a csek ket, ne ki -
lá tott a szo ká sos el len őr zés nek. Ám ek kor el ko -
mo rult, s rosszal ló an, szin te fed dő leg je gyez te meg,
hogy nem tud ja el ol vas ni az írást, már pe dig így
nem ve he ti át, mert a fél re ér tel mez he tő ki töl tés
vissza élés re, akár csa lás ra ad hat okot. Ja ví ta ni
pe dig az ilyen pénz ügyi bi zony la tok ban ti los.
Majd rö vid szü net kö vet ke zett, mi köz ben el ol vas -
ta a cím zet tet is.

– Egy ház nak lesz? – kér dez te ki csit meg le pőd -
ve, de vél he tő en nem iga zán ér dek lő dés ből,
mint in kább a be szél ge tés szán dé ká val, hi szen az
ar ra ren delt he lyen jól ol vas ha tó an, nyom ta tott
nagy be tűk kel sze re pelt a cím zett. Ez után kis vár -
tat va hoz zá tet te:

– Ak kor me het. „Azok” nem szok tak be -
csap ni ben nün ket.

S vá laszt sem vár va egyik ke zé vel a le ol va só be -
ren de zés re he lyez te a nyom tat ványt, míg má sik
ke zé vel fi ók bé li he lyé re tet te a pa pír pénzt. Mi kor
pe dig min den nel el ké szült, egy ba rát sá gos mo soly
kí sé re té ben nyúj tot ta át a fel adó ve vényt.

g Gyar ma ti Gá bor
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Hoz zá jut hat nak az egy há zak azok hoz az ada tok hoz, ame lyek a ré szük re fel -
aján lott sze mé lyi jö ve de lem adó ra (szja) vo nat koz nak – fog lalt ál lást Jóri And -
rás adat vé del mi biz tos a Ma gyar Táv ira ti Iro dá hoz de cem ber kö ze pén el jut -
ta tott köz le mé nyé ben.

Az om buds man sze rint köz ér de kű adat nak mi nő sül, ezért nyil vá nos az
egyes egy há zak ré szé re adó juk egy szá za lé ká ról ren del ke zők nek a szá ma,
amely adat az Adó- és Pénz ügyi El len őr zé si Hi va tal (APEH) ke ze lé sé ben
van. Így akár me gyei bon tás ban, fe le ke ze tek sze rint, a ren del ke zés re jo go -
sul tak lét szá má val együtt is meg te kint he tők ezek az ada tok – ír ta. Rá mu -
ta tott, hogy a me gyei bon tás sze rin ti adat szol gál ta tás nem üt kö zik adat -
vé del mi aka dá lyok ba. Az adat vé del mi tör vény sze rint „köz ér de kű adat az
ál la mi vagy he lyi ön kor mány za ti fel ada tot, va la mint jog sza bály ban meg -
ha tá ro zott egyéb köz fel ada tot el lá tó szerv vagy sze mély ke ze lé sé ben lé vő
in for má ció vagy is me ret, füg get le nül ke ze lé sé nek mód já tól, ön ál ló vagy gyűj -
te mé nyes jel le gé től”.

Mi vel a kért ada tok nem hoz ha tók össze füg gés be meg ha tá ro zott ter mé -
sze tes sze méllyel, ezért az adat vé del mi ag gá lyok alap ta la nok, sőt azok köz -
ér de kű adat nak mi nő sül nek, vagy is az APEH kö te les azok ról az igény lőt tá -
jé koz tat ni – fej tet te ki Jóri And rás.

Em lé kez te tett to váb bá ar ra: a re for má tus zsi nat lel ké szi el nö ke le vél ben
for dult az adat vé del mi biz tos hoz, és az iránt ér dek lő dött, van-e le he tő ség ar -
ra, hogy a Ma gyar or szá gi Re for má tus Egy ház (MRE) mint ked vez mé nye zett
ré szé re tör té nő szja-fel aján lá sok ada ta it a ré gi ón kén ti bon tá son túl me gyei
bon tás ban, fe le ke zet sze rint is meg is mer jék.

Az APEH hon lap ján csu pán az összes egy ház ra vo nat koz ta tott ré gi ón -
kén ti, eset leg me gyei bon tá sú ada tok sze re pel nek, ame lyek fe le ke ze tek sze -
rint nem kü lö nít he tők el. Az MRE vi szont az egyes me gyék ben lé vő po -
ten ci á lis ren del ke zők lét szá mát is sze ret te vol na meg tud ni – ál la pí tot ta meg
az adat vé del mi biz tos.

d MTI

Hoz zá jut hat nak az egy há zak
az szja-ada tok hoz

Az orosz lá nyi evan gé li kus gyü le ke -
zet ének- és ze ne ka ra de cem ber 12-
én tar tot ta szo ká sos ka rá cso nyi hang -
ver se nyét. A zsú fo lá sig meg telt temp -
lom ban a kon cert a ki csi nyek szol gá -
la tá val kez dő dött. A ti zen há rom csi -
lin ge lő hang ka rá csony öröm hí ré ről
éne kelt. Ez után Hän del Mes si ás cí -
mű ora tó ri u má nak ka rá cso nyi ré sze
csen dült fel Mi lán Zol tán né kar -
nagy ve zény le té vel.

„Bi za kodj, én né pem, szólt az Úr”
– hang zott a biz ta tás Bas ky Ist ván te -
nor szó lis ta elő adá sá ban. Az ézsa i á -
si jö ven dö lé sek be tel je se dé sé ről, az is -
te ni gyer mek szü le té sé ről, a né pet
meg tisz tí tó erős és ha tal mas Úr ról a
kó rus zen gett. A basszus szó ló kat
Kor pás Fe renc, a szop rán szó ló kat
pe dig Ede lé nyi-Sza bó Zsu zsa éne kel -
te. „Menj, hir desd a nép nek a jó
hírt: Jő az Úr” – hang zott Bar dócz Er -
zsé bet alt szó lis ta elő adá sá ban.

A sze líd Jé zus ról szólt Sze ve ré nyi
Já nos or szá gos misszi ós lel kész igei
szol gá la ta: „A sze lí dek örök lik a föl -
det. Bár azt lát juk ma gunk kö rül,
hogy az erő sza ko sok jut nak elő re, de

erő sza kos, más elől a le ve gőt el szí -
vó em bert so ha nem lát tam bol dog -
nak. A Pi lá tus előtt ál ló sze líd, de ha -

tá ro zott Jé zus vi szont meg nyer te a
föl det” – hang zott a biz ta tás. 

Az igei szol gá lat után az ének- és
ze ne kar az Ámen és a Hal le lu ja
té tel lel zár ta a hang ver senyt. Az
utol só, Hal le lu ja té tel túl zen gett a
temp lom fa la in. A bu da pes ti Gott -
se gen György Or szá gos Kar dio ló gi -

ai In té zet 718-as szo bá já nak be te gei
Sztruh ár And rás kó rus tag ki han go -
sí tott mo bil te le fon ján hall hat ták a

jó hírt: „Ural ko dik a nagy ki rály,
mert Is ten Úr a föl dön örök kön-
örök ké.” 

A ka rá cso nyi kon cer tet az ének- és
ze ne kar más nap meg is mé tel te a ta -
ta bá nya-bán hi dai re for má tus temp -
lom ban.

g Dr. Sas si End ré né

Ka rá cso nyi kon cert az orosz lá nyi
evan gé li kus temp lom ban

b A ko lozs vá ri Pro tes táns Teo ló gi ai In té zet
dísz ter me adott ott hont no vem ber 20-án
az Er dé lyi Mú ze um Egye sü let (EME) ün -
ne pi ren dez vé nyé nek, ame lyet ala pí tá sá nak
száz öt ve ne dik év for du ló ja al kal má ból ren -
dez tek. Egyed Ákos nak, az EME el nö ké nek
meg nyi tó ja után Pá lin kás Jó zsef, a Ma gyar
Tu do má nyos Aka dé mia (MTA) el nö ke,
va la mint a Ro mán Aka dé mia kép vi se lő je
mon dott üd vöz lő be szé det. Az egye sü let -
tör té ne ti elő adá sok után át ad ták a ju bi le -
u mi em lék ér me ket és a Pro Sci en tia Hun -
ga ri ca ér me ket. Ez utób bi a kat Ben kő Sa -
mu egy ko ri és Egyed Ákos je len le gi el nök
ve het te át Pá lin kás Jó zsef től. Dél után
meg ko szo rúz ták Mi kó Im re szob rát és az
aka dé mi ku sok em lék táb lá ját, majd to -
váb bi elő adá sok kal foly ta tó dott a nap.

Az Er dé lyi Mú ze um Egye sü let nek sa já tos, ta -
nul sá gos a tör té ne te: nem ál la mi in téz mény ként
jött lét re, mint Eu ró pa nagy tu do má nyos in téz -
mé nyei, az aka dé mi ák, egye te mek, nem ze ti mú -

ze u mok, ha nem tár sa dal mi össze fo gás ál tal,
ahogy ma szo kás mon da ni, ci vil szer ve zet ként. 

A 19. szá za di er dé lyi ma gyar tár sa da lom
szük sé gét érez te egy sa ját tu do má nyos in téz -
mény meg ala pí tá sá nak és fenn tar tá sá nak.
Aho gyan az ala pí tó, gróf Mi kó Im re, Er dély Szé -
che nyi je el kép zel te: a tu do mányt kell szol gál -
ni Er dély tör té ne ti örök sé gé nek men té se és ápo -
lá sa ál tal, an nak tu do mány tör té ne tét gaz da gít -
va. Ezért ala pí tot ta meg 1859-ben az Er dé lyi
Mú ze um Egye sü le tet. Meg je löl te az utat is,
amely sze rint egy tu do má nyos és mű kin cse i -
vel arány ban ál ló s a kor szük ség le te i nek meg -
fe le lő mú ze u mot kell lét re hoz ni, a be gyűj tött
és gyűj ten dő tu do má nyos anya got ren dez ni, fel -
dol goz ni és meg is mer tet ni. 

Az EME mű kö dé sé ben hű ma radt az ala pí -
tók el gon do lá sa i hoz: nagy ér té kű tör té ne ti em -
lék anya got, ter mé szet tu do má nyi tár gyat gyűj -
tött össze s men tett meg a jö vő szá má ra, mi -
köz ben ma gas szin tű tu do má nyos mun kát is
vég zett. Rend re meg ala kul tak a szak osz tá lyok,
és tu do mány ágak sze rint el kü lö nü lő gyűj te mé -
nyek be ke rül tek a mu ze á lis ér té kek. 

A mu ze á lis gyűj tő mun ka és a tu do má nyos

te vé keny ség lát vá nyos te re bé lye se dé se nagy -
mér ték ben hoz zá já rult ah hoz, hogy az ak ko ri
Ma gyar or szág má so dik tu do mány egye te mé nek
ott ho ná ul a kor mány zat Ko lozs várt je löl te ki.
Az 1872-ben ala pí tott ko lozs vá ri tu do mány -
egye tem egy részt tu dós pro fesszo ro kat vá lo gat -
ha tott a ku ta tás ban jár tas egye sü le ti ta gok kö -
zül, más részt az EME könyv tá rát és gyűj te mé -
nye it a tan szé kek is hasz nál hat ták. Azon ban az
egye sü let fej lő dé sét mint egy ki lenc év ti ze des
fenn ál lá sa után a kom mu nis ta ha ta lom 1949-
ben erő szak kal meg tör te, a szervezet mű kö dé -
sét be til tot ta, va gyo ná tól meg fosz tot ta. 

Ami kor 1989 után le he tő ség nyílt rá, az
EME is gyor san új já ala kult, szá mos más tár sá -
val együtt. Az új ra kez dők nek nem volt könnyű
dol guk, a sem mi ből kel lett el in dul ni uk, s hogy
még is si ke rült új ra in dí ta ni Er dély ben is a ma -
gyar tu do má nyos élet nek ezt a ré gi mű he lyét,
ab ban ki emel ke dő sze re pe volt az el nö ki tisz -
tet el ső ként be töl tő Ja kó Zsig mond nak, majd
az őt kö ve tő Ben kő Sa mu nak. 

Az új já ala ku lás után a ha gyo má nyos négy
szak osz tály (böl csé szet-, nyelv- és tör té net tu -
do má nyi; ter mé szet tu do má nyi és ma te ma ti -

kai; or vos tu do má nyi; jog-, köz gaz da ság- és tár -
sa da lom tu do má nyi) mel lett már a tag to bo ro -
zás kez de ti sza ka szá ban el kez dő dött a mű sza -
ki tu do má nyi szak osz tály meg szer ve zé se is. 

Az EME ke re tei kö zött egykor dol go zó tu -
dós sze mé lyi sé gek élet mű ve, az egye sü le ti ki -
ad vá nyok, köz tük a szak osz tá lyok köz le mé nye -
i nek te kin té lyes so ro za tai bel- és kül föl dön
olyan el is me rést és ran got vív tak ki, hogy azt
az egy ko ri dik ta tú ra sem tud ta az em lé ke zet -
ből ki tö röl ni. Ma gá tól ér te tő dő kö te les sé gük lett
a túl élők nek, hogy a ka ma toz tat ha tó szel le mi
tő két ne hagy ják ve szen dő be men ni, és az egye -
sü let ne vé nek és tisz tes ha gyo má nya i nak a vál -
la lá sá val foly tas sák a mun kát. 

Ma az Er dé lyi Mú ze um Egye sü let in teg rá -
ló ke ret in téz mény ként mű kö dik, sa ját ku ta tó -
cso port jai van nak, és szol gál ta tó jel le gű könyv -
tá ra kat tart fent. Tag sá ga ren des, ala pí tó és tisz -
te let be li ta gok ból te vő dik össze, ám az egye sü -
let mun ká ját pár to ló ként bár ki tá mo gat hat ja.
Az EME igyek szik a bel- és kül föl di in té ze tek -
kel, in téz mé nyek kel együtt mű köd ni, így or szá -
gos evan gé li kus in téz mé nye ink kel is.

g Ve res Eme se-Gyöngy vér

Száz öt ven éves az Er dé lyi Mú ze um Egye sü let

Új ra a Lágy má nyo si Öku me ni kus
Köz pont adott he lyet de cem ber 12-
én a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus If -
jú sá gi Szö vet ség (Me visz) Bár ka
szak cso port ja ad ven ti össze jö ve te lé -
nek. Szük ség is volt a tá gas (és aka -
dály men tes) te rek re, hi szen – mint
aho gyan az el múlt évek ben – most is

kö zel szá zan vet tek részt az egész na -
pos ren dez vé nyen. A Me visz Bár ka
tá bo ro sai: moz gás sé rült, vak és őket
se gí tő fi a ta lok együtt.

A nyi tó áhí ta tot Bács kai Ká roly
evan gé li kus teo ló gi ai ta nár tar tot ta.
Dél előtt kéz mű ves-fog lal ko zás, dél -
után pe dig cso por tos ve tél ke dő szí -

ne sí tet te az együtt lé tet. A
zá ró úr va cso rai is ten tisz -
te le ten Pet hő-Ud var di
And rea és Pet hő At ti la
szol gált. A nyi tó- és a zá -
ró al kal mat is Steffek Adél
nép dal ének lé se tet te iga -
zán kü lön le ges sé. A ren -
dez vény si ke re ér de ké -
ben ren ge te gen sür gö -
lőd tek a kony há ban, so -
kan se gí tet tek az uta zás -
ban, és min den ki a ma ga
ked ves sé gé vel, fi gyel mes -
sé gé vel és sze re te té vel
tet te tel jes sé a 2009-es
Me visz-ka rá csonyt.

g – ben ce or si– 

Év ről év re együtt – Me visz-ka rá csony
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b Van nak pil la na tok, ami kor az
em ber büsz kén meg áll hat, ki -
húz hat ja ma gát, csil lo gó szem -
mel kör be néz het, és leg szí ve -
seb ben min den ki nek el har sog -
ná: „Igen, én is evan gé li kus va -
gyok!” Ilyen pil la nat jött el a Mil -
le ná ris Te át rum ban de cem ber
27-én es te, ami kor egy há zunk vi -
lá gi és egy há zi ve ze tői át nyúj tot -
ták a negy ven éves Ka lá ka együt -
tes nek a Pró nay Sán dor-dí jat.
Azok ban a meg ha tó per cek ben
az óri á si csar nok temp lom má
vál ha tott, a tö mött so rok ban fi -
gye lő és tap so ló szí nes kö zön ség
pe dig gyü le ke zet té. Így hall gat -
hat tuk együtt Prőh le Ger gely
sza va it az Úr is ten ál tal ala po san
„fel hasz nált” Ka lá ká ról: ami kor
ők ze nél nek, „lát ha tó vá vá lik a
mo soly, cél ba ér az öröm hír, s
mind nyá jan mint élő kö vek
épül he tünk egy ház zá”.

Ma gá ra a szü le tés na pi kon cert re
nagy ti tok ban ké szül tek a szer ve zők,
és az ün ne pelt együt tes ta lán va ló -
ban vé gig úgy tud ta, hogy egy jó té -
kony sá gi kon cer ten fog nak ők ma -

guk is va la mit ját sza ni sok más „ko -
moly” könnyű ze nésszel, akik szin tén
öröm mel ze né sí te nek meg ver se -
ket. Csak a hely szí nen de rült ki szá -
muk ra, hogy itt most ők lesz nek az
ün ne pel tek, Lack fi Já nos mű sor ve ze -
tő sza va i val él ve: bár mit te het nek,
csak nem ze nél het nek, és ar ra van -
nak ítél ve, hogy vé gig hall gas sa nak
sok-sok elő adót, akik mind az ő ze -

ne szá ma i kat fog ják elő ad ni – sa ját
stí lu suk ban per sze. 

A négy „nagy öreg” cso dál koz va és
meg ha tód va ült a dísz tri bü nön, és
hall gat ta vé gig sa ját jól is mert dal la -
ma i kat a leg kü lön bö zőbb elő adás -
mód ban és hang sze re lés ben: volt
ott tech no, dob gép, cim ba lom, sza -
xo fon, nagy hang zás dob szer kó val
és kis hang zás gye rek hang gal (ez
utób bi sa ját gye re ke ik és uno ká ik elő -
adá sá ban). 

Eb be az ün nep lős han gu lat ba
nagy sze rű en il let be le az egy há zunk
ál tal vi lá gi ak nak ala pí tott, éven te
egy szer oda ítél he tő Pró nay Sán dor-
díj át adá sa. Ho gyan jött az öt let,
hogy ép pen itt, egy „vi lá gi” al kal mon
lep jék meg az együt test? Zász ka -
licz ky Zsu zsan na, a díj zsű ri jé nek tit -
ká ra vá la szol: 

– Gryl lus ék már tud ták, hogy ők
kap ták meg a dí jat, és volt is min den -
fé le öt le tük, hogy mi kor ad hat nánk
át. Mi vi szont már rég ki ta lál tuk,
hogy ez a meg le pe tés kon cert lesz a
leg meg fe le lőbb al ka lom, mi vel re -
mény ség sze rint ben ső sé ges, sze -
mé lyes lesz a han gu lat, azon ban
még is lesz elég szé les kö zön ség is
hoz zá. Fon tos volt, hogy egy szer re
va ló sul jon meg a két irány: a „vi lág”

is lás sa, hogy az evan gé li kus egy ház
szá mon tart ja a Ka lá kát, és el is me ri
mun kás sá gát, me lyet egy há zun kért
(is) tett; de ne vesszen el az a sze mé -
lyes kap cso lat, ami ak kor in dult,
ami kor a Gryl lus gye re ke ket elő -
ször hoz ták el szü le ik a De ák té ri
temp lom ba. Nagy iz ga lom volt, hogy
si ke rül-e a tit kot vé gig tar ta ni, és utó -
lag – lát va a va ló di meg ha tott sá got a

ze né szek és a hall ga tó ság ar cán – úgy
ér zem, jól dön töt tünk, mi kor ezt a
ke re tet vá lasz tot tuk, ki lép ve ez zel a
vi lág elé.

A nagy terv hez azon ban hi ány zott
még va la mi. Ilyen együt te sek so rá ba,
mint a Re pub lic, a Qu imby, a Rac ka -
jam, nem könnyű csak úgy „be áll ni”
egy Pró nay-díj jal, azt fel is kel lett ve -
zet ni. In nen jött az öt let, hogy az úgy -
ne ve zett fel ve ze tő ze ne kar le gyen a
De ák Té ri Evan gé li kus Gim ná zi um
ének ka ra (lásd fenti képünket), amely
há rom kis ka rá cso nyi nó tát adott elő,
ter mé sze te sen kó rus- és hang sze res
fel dol go zás ban. Ben ce Gá bor kar ve -
ze tő, ele get té ve a fel ké rés nek, át kom -
po nál ta a jól is mert dal la mo kat ko -
mo lyabb kó rus mű vek ké, meg tart va
azon ban a könnyed, pör gős hang zást: 

– Meg tet szett az öt let, és rög tön
tud tam, hogy ka rá cso nyi da ra bok hoz
fo gok nyúl ni, mert azok a ha gyo má -
nyos is ko lai ad ven ti kon cer tün kön is
el han goz hat nak majd. Az ős be mu ta -
tó te hát ott volt, en nek el le né re per -
sze iz gul tunk ren de sen, hi szen sem
én, sem a kó rus nin csen hoz zá szok -
va az ilyen lép té kű ren dez vé nyek hez.
Ahogy az ilyen kor len ni szo kott, a fe -
jünk fö lött ha tal mas mé ret ben ki
vol tunk ve tít ve. Nem volt mind egy

hát, hogy ott fe szült és iz gu lós ar cok
vagy jó ked vű, éne kel ni va ló ban sze -
re tő fi a ta lok lát sza nak – mond ta
Ben ce Gá bor, és kész ség gel szol gált
to váb bi in for má ci ók kal is.

– A há rom ka rá cso nyi dal la mot az
1986-ban ki adott, Sza bad-e be jön ni
ide bet le hem mel? cí mű ka zet tán hall -
hat tuk elő ször, ami a Ka lá ka ta lán leg -
is mer tebb ki ad vá nya. Ezen egy részt

kü lön bö ző né pek da la it játsszák,
más részt az ak kor még csak né hány
éve meg je lent új Evan gé li kus éne kes -
könyv ka rá cso nyi ko rál ja it ének lik. Ez
óri á si misszió volt a szo ci a liz mus éve -
i ben, hi szen a „Krisz tus Urunk nak ál -
dott szü le té sén” vagy a „Hadd zeng -

jen ének szó” és sok más ka rá cso nyi
ének így ki lé pett a temp lom fa lai kö -
zül, és egy egész nem ze dék ka rá cso -
nyi kin csé vé vált. Még a di ák ja im is
– akik pe dig már a ki lenc ve nes évek
vé gén vol tak kis gye re kek – szin te
mind jól is mer ték a ka zet ta – ma már
CD – éne ke it.

A Ka lá ka hang sze re lé sé nek két
jel leg ze tes sé ge van: egy részt rit mi ka -
i lag meg van nak bo lon dít va a da lok,
nem le het őket dob gép pel kí sér ni.
Más részt vi szont alap ve tő en és bol -
do gí tó an éne kel he tők az éne ke ik – el -
len tét ben a mai könnyű ze ne zö mé -
vel. A ki hí vást ép pen a ka lá kai jel leg -
ze tes ség je len tet te: a fel dol go zás ra ki -
vá lasz tott há rom vi dám nép dal nál
meg kell tar ta nom a vál to za tos rit -
must és az éne kel he tő sé get egy -
aránt, úgy, hogy köz ben há rom szó -
la mú vá és hang sze res sé te szem, és
per sze olyan da ra bo kat kell ír nom,
amelyet egy gim ná zi u mi ama tőr kó -
rus is meg tud ta nul ni.

De cem ber 27-én es te va ló ban
büsz kék le het tünk: a Ka lá ká ra, a ze -
ne kul tú ránk ra, egy há zunk ra!

g Itt zés Szil via

A há rom dal kot tá ja és hang zó anya -
ga ha ma ro san el ér he tő lesz az in ter -
ne ten is (http://kan tor ke p zo.lu the -
ran.hu).

DE JÓ E VAN G É LI  KUS NAK LE N NI!

Meg le pe tés kon cert kö szön töt te a 40  éves Ka lá ka együt test
A Mil le ná ris Te át rum ban ve het ték át a Pró nay-dí jat

Prőh le Ger gely lau dá ci ó ja
Ezé ki el és Ézsa i ás pró fé ták nyo mán a kö zép ko ri egy ház a ze né szek ben
Lu ci fer cse lé de it lát ta. Hi e rony mus Bosch tól tud juk, hogy mi lyen sors várt
rá juk. A po kol ra ju tott ze né szek inst ru men tu mai kí sér te ti e sen ha son -
lí ta nak a Ka lá ka együt tes hang sze re i re. De már Bosch is tud ta, hogy a
hi va ta los egy ház ál lás pont ja tart ha tat lan Az új pla to nis ták nál ol vas hat -
ta, hogy az Is ten ál tal te rem tett vi lág a disszo nan ci ák el le né re is alap ve -
tő en har mo ni kus, s egy hár mas hang zat ban ma ga a Szent há rom ság je -
le nik meg. 

In nen től kezd ve a hi va ta los egy ház és a mu zsi ku sok kap cso la ta egy -
re fel hőt le neb bé vált. A re for má ció kü lö nö sen so kat len dí tett a ze né szek
ügyén. Lu ther Már ton már így ír: „Mert ne kem nem az a vé le mé nyem,
hogy az evan gé li um ál tal min den mű vé sze tet a föld re kell súj ta ni és el
kell pusz tí ta ni – mint né hány meg szál lott sze ret né –, ha nem va la mennyi
mű vé sze tet, kü lö nö sen a ze nét szí ve sen lát nám an nak szol gá la tá ban, aki
azo kat ad ta és te rem tet te.” Nem vé let len, hogy az egy há zi köz be széd év -
szá za dok kal ké sőbb a Ta más-temp lom kar na gyát már az ötö dik evan -
gé lis tá vá emel te.

Most azon ban ugor junk né hány száz évet. A re form ko ri Pes ten a tár -
sas élet egyik köz pont ja volt a Pes ti Evan gé li kus Egy ház, a mai De ák té -
ri gyü le ke zet. A temp lom ban és a hoz zá tar to zó is ko lá ban ko moly ze nei
élet folyt. Ennyi je les dal szer ző kö ré ben ta lán az sem kö zöm bös, hogy
az el ső slá ger gyá ros, a vi lá gon a leg gyak rab ban ját szott ze ne mű, a Csár -
dás ki rály nő szer ző je, Kál mán Im re is az is ko la pad ja it kop tat ta. Eb be a
gyü le ke zet be hoz ták a Gryl lus szü lők – aki ket ez út tal is nagy sze re tet -
tel kö szön tünk – a fi a i kat, akik itt nőt tek fel, itt éne kel tek a Lu the rá nia
ének kar ban – és ami a leg fon to sabb: itt ta lál koz tak Is ten igé jé vel.

A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház a vi lá gi sze mé lyek nek ad ha tó leg -
ma ga sabb el is me ré sét, a Pró nay Sán dor-dí jat 2009-ben a Gryl lus test -
vé rek kel együtt az egész Ka lá ka együt tes nek ítél te oda.

Az a bi zo nyos hár mas- vagy ese tünk ben né gyes hang zat fe le ke ze tek -
től füg get len: bár „más a dal lam egy a nó ta” (Ká nyá di Sán dor). „Éne kes
if jú fi á nak vall” ti te ket „a vén Ma gyar or szág” (Kosz to lá nyi De zső) s ben -
ne ez a nagy múl tú kis egy ház. A díj jal most sze rény kö szö ne tet mon -
dunk dal la mért, nó tá ért.

Mert a mi ko runk ban „zör gött az egek ben a gé pek acél ja”, de „nem tud -
ta az em be ri ség, mi a cél ja. …ma gunk ra ma rad tunk”, s „nem volt, ki sze -
gény szi ve ket me le gít sen. …ál mat la nul ült arany-ágyon az Is ten” (Kosz -
to lá nyi De zső).

Pe dig sok dol ga len ne a te rem tő nek, hi szen a há ta mö gött is la koz nak,
s örül né nek a mo soly nak (Ká nyá di Sán dor).

S ha meg szó lal Pál apos tol a ba racs kai bör tön ben, a bet le he mes a Mar -
czi bá nyi té ren, vagy ha a di ós győ ri vár ban ki ál to tok „em be rebb vi lá got,
sze re te tet, sza bad sá got”, s együtt „ke res sük az igaz sá got” (Jó zsef At ti la),
ak kor lát ha tó vá vá lik a mo soly, cél ba ér az öröm hír, s mind nyá jan mint
élő kö vek épül he tünk egy ház zá.

A Pró nay Sán dor-díj ta va lyi ki tün te tett je a négy száz öt ven éves sop ro -
ni evan gé li kus lí ce um volt. Eb ből is ki tű nik, hogy a most át adan dó díj vol -
ta képp elő leg. „Még husz év, tíz, har minc, eset leg öt ven…”? (Sza bó Lő rinc)

„Ad ja meg az Is ten … / Száz bús va sár nap he lyett / Sok, víg hét köz -
na pot” (Ady End re), s per sze: „Csak az egész ség meg le gyen!” (Kiss Anna)

Is ten él tes sen ben ne te ket so ká ig!
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A Kaláka együttes tagjai – ezúttal a nézőtéren…
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b A kom mu nis ta dik ta tú ra aló li
fel sza ba dí tá sa al kal má ból sza -
bad vá ros sá nyil vá ní tá sá nak a
hu sza dik év for du ló ját ün ne pel -
ték de cem ber 20-án Te mes vá -
ron. Ez zel ért vé get az az egy he -
tes ren dez vény so ro zat, amely a
ro má ni ai rend szer vál to zás kez -
de té nek leg főbb moz za na ta it
idéz te fel. A Jerzy Bu zek nek, az
Eu ró pai Par la ment el nö ké nek a
véd nök sé ge alatt le zaj lott ren -
dez vény so ro zat ke re té ben Tő kés
Lász ló eu ró pai par la men ti kép -
vi se lő több ro má ni ai és nem zet -
kö zi ki tün te tést ka pott.

Tő kés 1989 de cem be ré ben nem ve -
tet te alá ma gát egy jog erős bí ró sá gi
vég zés nek, amely az egy ko ri te mes -
vá ri lel ki pász tor nak és csa lád já nak a
Te mes vár ról va ló át he lye zé sét ren del -
te el. Tő kés se gít sé gé re si et tek a hí -
vei, majd „a Bán ság fő vá ro sá nak” más
nem ze ti sé gű és val lá sú hí vei is gyü -
le kez ni kezd tek a te mes vá ri lel ki pász -
tor há za előtt. A tö meg a sza bad sá -
got kö ve tel te, és Nic o lae Cea us es cu
volt ro mán kom mu nis ta dik tá tor el -
le ni jel sza va kat skan dált. A ha tó sá -
gok vér be foj tot ták a te mes vá ri fel ke -
lés ként hí res sé vált meg moz du lást,
amely a ro má ni ai for ra da lom kez de -
tét je len tet te.

To ró T. Ti bor, a te mes vá ri em lék -
hét fő szer ve ző je az ese mény so ro -
za tot zá ró saj tó tá jé koz ta tón el mond -
ta: a leg lát ha tóbb je lei a hu sza dik év -
for du ló nak a Tő kés Lász ló nak ítélt dí -
jak. Fel idéz te, hogy Tő kés idén meg -
kap ta a Tru man–Re a gan-sza bad -
ság ér met. A for ra dal mi em lék év kö -
vet ke ző el is me ré se a ma gyar or szá gi
Haj dú-Bi har Me gyei Ön kor mány zat
ál tal no vem ber ben át adott Bocs kai-
díj volt. A ro má ni ai for ra da lom kez -
de té nek szá mí tó na pon, de cem ber

15-én ad ták át Tő kés nek a Tra i an
Bases cu ro mán ál lam fő ál tal ado má -
nyo zott Ro má nia Csil la ga Ér dem ren -
det, majd az Eu ró pai Nép párt Ro bert
Schu man-díj jal is ki tün tet te. Tő kés
át ve het te a XXI. Szá zad In té zet
2009-ben ala pí tott Pe tő fi-dí ját is.

Az EP-kép vi se lő szá má ra a leg ma -
ga sabb ro mán ál la mi ki tün te tés, a Ro -
má nia Csil la ga Ér dem rend je len tet -
te a leg na gyobb meg le pe tést. Tő kés
sze rint ez a min den ko ri ro mán kor -
má nyok ra di ká lis at ti tűd vál tá sát jel -
zi, hi szen – mint mon dot ta – az el -
múlt húsz év ben hát tér be szo rí tot ták,
leg utóbb már el sem is mer ték a te -
mes vá ri gyü le ke zet és sze mé lye sen az
ő, il let ve a te mes vá ri la kos ság sze re -
pét a for ra da lom ki rob ban tá sá ban. 

Az idei em lék év leg na gyobb ered -

mé nyé nek Tő kés azt tart ja, hogy a
hu sza dik év for du lón „új ra kez dő dött
a rend szer vál tás”, is mét élet re kelt Te -
mes vár szel le me. 

– El mond ha tó, hogy ro má nok és
ma gya rok is mét a ba ri kád ugyan azon

ol da lán áll nak – mond ta Tő kés Lász -
ló, aki a Ki rály há gó mel lé ki Re for má -
tus Egy ház ke rü let püs pö ki tisz té ről
mon dott le, mi u tán man dá tu mot
nyert az Eu ró pai Par la ment be.

d MTI

AHOL E G Y RE FOR M Á TUS LE L K É SZ RE PE SZ TET T RÉ ST A RE ND SZ E RE N

Ün nep ség so ro zat tal em lé kez tek meg
a te mes vá ri fel ke lés 20. év for du ló já ról

Ba rack Oba ma is üd vö zöl te Tő kés Lász ló
volt re for má tus püs pö köt
„Két év ti zed del ez előtt ro má ni a i ak tíz ez rei fog tak össze, és áll tak ki ha -
tá ro zot tan a sza bad ság és az egyen lő ség mel lett” – áll Ba rack Oba ma ame -
ri kai el nök üze ne té ben, ame lyet a te mes vá ri for ra da lom év for du ló ja al -
kal má ból kül dött Tő kés Lász ló nak. Az ame ri kai el nök üze ne té ben, ame -
lyet de cem ber 15-én ol vas tak fel a Te mes vá ri Ope rá ban ren de zett gá la -
es ten, úgy fo gal maz: „Ami kor oly nagy szük ség volt a vál to zás ra, az ak -
ko ri ese mé nyek sze rep lői se gí tet tek ki kö vez ni a re mény út ját, és Ro má -
nia tör té nel mé ben új fe je zet nyíl ha tott.” Oba ma üd vö zöl te mind azo kat,
akik nek a bá tor sá ga hoz zá já rult ah hoz, hogy az em be rek szer te a vi lá -
gon sza ba don él hes se nek.

Tő kés Lász ló volt re for má tus püs pök, az Eu ró pai Par la ment tag ja po -
li ti kai szán dék nyi lat ko za tot tett köz zé a kom mu niz mus bű ne it ki vizs -
gá ló nem zet kö zi bün te tő jo gi rend szer ki ala kí tá sa ér de ké ben. „Azt kér -
jük az Eu ró pai Uni ó tól mint öt száz mil lió pol gár in téz mé nyes kép vi se -
lő jé től, hogy az Egye sült Nem ze tek Szö vet sé gé nél (ENSZ) in dít sa be a
meg fe le lő el já rá so kat egy olyan nem zet kö zi bün te tő jo gi rend szer ki ala -
kí tá sá nak ér de ké ben, amely le he tő vé ten né a kom mu niz mus ide je alatt
el kö ve tett bű nök, em be ri ség el le nes cse lek mé nyek tör vé nyes ki vizs gá lá -
sát és el íté lé sét a nem zet kö zi jog nor má i nak meg fe le lő en” – ol vas ha tó
a nyi lat ko zat ban.

A kom mu niz mus „te mes vá ri pe ré hez” az érin tett ál la mok er re sza ko -
so dott in téz mé nyei szol gál tat ná nak bi zo nyí té ko kat, ahol ezen in téz mé -
nyek már lé tez nek – ír ja Tő kés, hoz zá fűz ve: „Azok ban az or szá gok ban,
me lyek nem ren del kez nek ha son ló in téz mé nyek kel, az ENSZ égi sze alatt
hoz zák lét re az il le té kes in téz mé nye i ket, il let ve a meg fe le lő ki vizs gá lá -
si szer ve ket.”

A te mes vá ri em lék év de cem ber 15-i ren dez vé nyén Lech Wale sa volt
len gyel ál lam fő, a Szo li da ri tás szak szer ve zet egy ko ri ve ze tő je fel idéz te
a tér ség kom mu nis ta el le nes moz gal ma i nak idő sza kát. Em lé kez te tett ar -
ra, hogy II. Já nos Pál pá pa an nak ide jén azt üzen te a len gye lek nek: „Ne
fél je tek!” A len gye lek pe dig meg ér tet ték az üze ne tet – mond ta Wale sa,
aki sze rint ez volt az el ső győ ze lem a kom mu niz mus fe lett.

Tő kés Lász ló a dél utá ni kon fe ren ci án kü lön szólt a kom mu nis ta rend -
szer ter mé sze té ről, ame lyet sze rin te leg in kább a ha zug ság jel lem zett. 

A te mes vá ri for ra da lom hu sza dik év for du ló já ra si ke rült be fe jez ni a bel -
vá ro si re for má tus temp lom fel újí tá sát. Az ere de ti ar cu la tot meg őriz ték,
és az épü let dísz ki vi lá gí tást is ka pott. Az 1902-ben épült temp lom ta ta -
ro zá sa hat hó na pig tar tott, és száz har minc ezer eu ró ba ke rült. Az
összeg har minc szá za lé kát és a mű sza ki ter vet a bel vá ro si re for má tus egy -
ház, het ven szá za lé kát pe dig a né met ál lam ad ta.

d For rás: re for ma tus.hu

De cem ber 21-én, hét főn a több mint ezer em ber éle tet kö ve te lő 1989-es
ro má ni ai for ra da lom ra em lé kez tek Bu ka rest ben és több más vá ros ban
is. Ro má ni á ban min den év ben de cem ber 21-én tart ják a meg em lé ke zé -
se ket, ugyan is húsz év vel ez előtt ezen a na pon tar tot ták azt a mun kás -
tün te tést, ame lyet Nic o lae Cea us es cu a né hány nap pal az előt ti te mes -
vá ri fel ke lés el íté lé sé re hí vott össze. A Bu ka rest köz pont já ba ki ve zé nyelt
több ezer fős tö meg azon ban fel lá zadt a dik tá tor el len. 

A ro mán par la ment ben ün ne pi ülé sen em lé kez tek meg az ál do za tok -
ról, akik nek több sé ge má ig tisz tá zat lan kö rül mé nyek kö zött, Nic o lae Cea -
us es cu nak és fe le sé gé nek a me ne kü lé se után vesz tet te éle tét. Az igaz -
ság szol gál ta tás a mai na pig sem tisz táz ta, kik lőt tek a tün te tők be, a vizs -
gá la tok el akad tak a ka to nai ügyész sé gen. Csak a te mes vá ri fel ke lés ügyé -
ben szü le tett jog erős íté let, amely nek étel mé ben Vic tor Atha na sie
Stan cu les cu és Mi hai Chitac tá bor no kot jog erő sen, kü lön-kü lön ti zen -
öt év sza bad ság vesz tés re ítél ték.
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Tőkés László 1989-ben

Karácsonyra készülő temesváriak 1989-ben

„Az Ige test té lett…”
Az Öku me ni kus Ta nul má nyi
Köz pont (ÖTK) evan gé li u mi lel -
kü let tel ter ve zi foly tat ni za rán -
dok la ta it . Ezek so rán a cso por -
tok fel ke re sik azo kat a tör té nel -
mi, bib li ai he lye ket, ahol Jé zus
„kö zöt tünk la kott, és lát tuk az ő
di cső sé gét” (Jn 1,14).

A szent föl di (iz ra e li) lá to ga tá -
sok jö vő évi két idő pont ja: 2010.
ta va szán áp ri lis 29. és má jus 6., va la mint ősszel ok tó ber 7. és 14. kö zött.

Lá to ga tá sa ink jö vő re is – ahogy már húsz éve min dig – teo ló gi ai-bib -
li ai is me re te ket is át ad nak, hogy a részt ve vők meg erő söd je nek ke resz -
tény hi tük ben, és át él jék a fe le ke ze tek kö zöt ti kü lönb sé ge ket át hi da ló test -
vé ri-lel ki kö zös ség aján dé ka it.

Az ÖTK vár ja az elő jegy zé se ket, il let ve a tá jé ko zó dó kér dé se ket, ame -
lyek a le he tő leg ked ve zőbb árak ki ala kí tá sá hoz nyúj ta nak se gít sé get. Az
ÖTK el ér he tő sé gei: 1114 Bu da pest, Bocs kai út 15., tel./fax: 1/466-4790,
e-mail: oku me nik@fre e start.hu. Gi me si Zsu zsa lel kész el ér he tő sé gei: tel.:
70/508-7624, e-mail: ssngms@cit ro mail.hu.

Az ÖTK 2010 őszén, vár ha tó an ok tó ber ben – kel lő je lent ke zés ese -
tén – Szí ri á ba is sze ret ne lá to ga tást szer vez ni a da masz ku szi út ról szó -
ló bib li ai le írás (Ap Csel 9,1–9) alap ján. Sze re tet tel vár ja az ez zel kap cso -
la tos ér dek lő dést is.

H I R D E T É S

Az ÖTK múlt évi szentföldi zarándoklatáról lapunk jövő heti számában
olvashatnak.

GAS: tel je sült a 2009-es terv
Ad vent ne gye dik he té re si ke re sen tel je sí tet te idei cél ja it a Gusz táv Adolf Se -
gély szer ve zet (Gus tav-Adolf-Werk). A gaz da sá gi krí zis és az ada ko zó kedv
lany hu lá sa el le né re a né met or szá gi evan gé li kus se gély szer ve zet nek si ke rült
össze gyűj te nie a ter ve zett 1,6 mil lió eu rót, amellyel száz har minc öt pro jek -
tet tá mo gat nak Eu ró pá ban és Dél-Ame ri ká ban. 

Míg a leg több ha son ló szer ve zet ki zá ró lag hu ma ni tá ri us-szo ci á lis pro jek -
te ket tá mo gat, ad dig a GAS több mint negy ven test vér egy há za szá má ra gyü -
le ke zet épí té si ter vek hez (épít ke zé sek hez) is nyújt anya gi se gít sé get – így pél -
dá ul temp lo mok és gyü le ke ze ti há zak re no vá lá sá hoz. 

Né met or szág leg ré geb bi evan gé li kus se gély szer ve ze tét 1832-ben ala pí tot -
ták Lip csé ben.

d EvÉ let-in fó

Új KEK-el nök
Em ma nu el fran cia met ro po li ta az Eu ró pai Egy há zak Kon fe ren ci á já nak (CEC-
KEK) új el nö ke. Az öt ven egy éves or to dox egy ház főt de cem ber 17-én vá lasz -
tot ták meg Genf ben. 

El ső be szé dé ben az új el nök hang sú lyoz ta, mennyi re szük ség van ar ra, hogy
a száz hu szon öt pro tes táns, or to dox és óka to li kus egy há zat tö mö rí tő szer -
ve zet ben a re form fo lya ma tok mi nél előbb vég be men je nek. A KEK-nek min -
den or to dox egy há zat in teg rál nia kel le ne eh hez; mint is me re tes, 2008 ok -
tó be re óta az orosz or to do xok a kons tan ti ná po lyi pat ri ar chá tus sal va ló vi -
tá juk mi att szü ne tel te tik tag sá gu kat.

Em ma nu el met ro po li ta az öku me ni kus pat ri ar chá tus tag ja, és a fran cia
pro tes táns Je an Ar nold de Cler mont-t kö ve ti az el nö ki szék ben. Em ma nu -
el 1958-ban Kré tán szü le tett, Pá rizs ban és az Egye sült Ál la mok ban ta nult teo -
ló gi át. 2003-ban lett az or to dox püs pö kök el nö ke, s eb ben az év ben lett a KEK
Köz pon ti Bi zott sá gá nak is a tag ja. Je len le gi meg bí za tá sa négy év re szól. 

A KEK két al el nö ke Cor de lia Kopsch (53), a Hes sen-Nas sa ui Tar to má nyi
Pro tes táns Egy ház el nö ké nek he lyet te se, il le tő leg Ch ri stop her Hill (64)
guild for di ang li kán püs pök. 

d For rás: KEK/evan gelisch.de

Egy ház ügyi tár ca nél kü li mi nisz tert ál lí ta na a Job bik
A Job bik fon tos nak tar ta ná, hogy egy há zi ügyek kel fog lal ko zó tár ca nél kü -
li mi nisz te ri posz tot lé te sít se nek – hang zott el a párt ta valy de cem ber 12-i
saj tó tá jé koz ta tó ján. Mir kócz ki Ádám, az egy ház ügyi ka bi net ve ze tő je sze rint
ez gesz tus len ne az egy há zak fe lé: an nak el is me ré se, hogy fon tos sze re pet
ját sza nak az ok ta tás, az egész ség ügy te rü le tén vagy ép pen a szo ci á lis és ka -
ri ta tív te vé keny sé gük kel. 

Mir kócz ki Ádám sze rint ez zel pár hu za mo san szi go rí ta ni kel le ne az egy -
ház ala pí tás fel té te le in. A Job bik sze ret né el ér ni, hogy az al kot mány ban rög -
zít sék a ke resz té nyi alap ér té ke ket, az is ko lák ban pe dig le gyen kö te le ző a hit-
és er kölcs tan ok ta tá sa. Prog ram juk ban sze re pel az egy há zi es kü vők hi va ta -
los ság té te le és a re giszt rált élet tár si kap cso lat el tör lé se. 

d For rás: evan ge li kus.hu

Né meth Sán dor kap ta
a Kne szet és a Zsi dó Vi lág kong resszus kö zös dí ját
A Hit Gyü le ke ze tének ala pí tó ja és ve ze tő lel ké sze, Né meth Sán dor kap ta tavaly
a Kne szet (az iz ra e li par la ment) és a Zsi dó Vi lág kong resszus kö zös dí ját –
tá jé koz tat ta a val lá si szer ve zet a Ma gyar Táv ira ti Iro dát.

Mint ír ták, a Hit Gyü le ke ze tének ala pí tó ja „az an ti sze mi tiz mus sal és az
Iz ra el-el le nes szél ső sé gek kel szem be ni több év ti ze des ki ál lá sá ért el ső eu ró -
pai ke resz tény ve ze tő ként” ré sze sült a ma gas el is me rés ben. A dí jat Da vid Ro -
tem, a Kne szet al kot mány ügyi bi zott sá gá nak el nö ke ad ta át Né meth Sán dor -
nak de cem ber 8-án Je ru zsá lem ben.

A Kne szet ben 2004-ben ala kí tot ták meg azt a bi zott sá got, amely nek cél ja,
hogy „köz vet len kom mu ni ká ci ót, együtt mű kö dést és ko or di ná ci ót épít sen ki
a Kne szet és a vi lág kü lön bö ző ré sze in élő ke resz tény ve ze tők kö zött”. A bi zott -
ság ban meg ta lál ha tók va la mennyi je len tős iz ra e li par la men ti párt kép vi se lői.
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Tavaly történtek…
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b A kop pen há gai klí ma csúcs de cem ber ben két hé ten át a vi lá gon sok -
fe lé a ve ze tő hí rek kö zött sze re pelt. Az Evan gé li kus Élet Üze net az Ara -
rát ról ro va ta már szep tem ber vé gén el in dí tot ta Kop pen há gá ra fi gyel
a vi lág cí mű so ro za tát. A klí ma csúcs vé get ért, ír nunk kell ró la, hogy
mi lyen ered ménnyel. Még ha ne he zünk re esik is. 

Szo mo rú an la poz ga tom a há zi ar chí vu mom ból elő hú zott új sá go kat. Le ír tam
ugyan, hogy nem lesz könnyű át tö rést el ér ni Kop pen há gá ban, de en nél sok -
kal töb bet re mél tem. Az egyik cik kem ben Jo sé Ma nu el Bar ros ót, az Eu ró -
pai Bi zott ság el nö két idéz tem, aki ezt nyi lat koz ta: „Nincs B ter vünk Kop pen -
há gá ra, mert nem ren del ke zünk B boly gó val.” Tény leg ilyen nagy volt a tét?
Tény leg egy ér tel mű ku darc cal ért vé get a kon fe ren cia? Mi lyen foly ta tás ban
re mény ked he tünk?

Tény leg ilyen nagy volt a tét? • Fon tos tud ni, hogy a kop pen há gai klí ma csúcs
nem tu do má nyos kon fe ren cia volt. Az ENSZ Kör nye zet vé del mi Prog ram ja és
a Me te o ro ló gi ai Vi lág szer ve zet ép pen azért hoz ta lét re 1988-ban az Ég haj lat-vál -
to zá si Kor mány kö zi Tes tü le tet (IPCC), hogy több ezer tu dós ku ta tá si ered mé -
nye it üt köz tes se, és en nek alap ján ál lít son össze ér té ke lő je len té se ket. 

A leg utób bi, ne gye dik je len tés 2007 no vem be ré ben je lent meg, és bár a tu -
do má nyos vi lág ra jel lem ző vissza fo gott ság gal fo gal maz, meg ál la pít ja, hogy az
ég haj la ti rend szer me le ge dé se vi tán fe lül áll, az el múlt öt ven év me le ge dé se
pél da nél kü li az el múlt ezer há rom száz év ben, na gyon va ló szí nű, hogy a me -
le ge dés em be ri ere de tű, üveg ház ha tá sú gá zok ki bo csá tá sa mi att tör té nik. 

A klí ma csúcs nyi tó nap já nak ple ná ris ülé sén dr. Ra jen dra Pacha u ri, az IPCC
el nö ke to váb bi ada tok kal is szol gált, de ezek a ta nács ko zás részt ve vői szá má -
ra már nem je len tet tek új don sá got. A 20. szá zad fo lya mán az át la gos glo bá -
lis hő mér sék let 0,74 Cel si us-fok kal nö ve ke dett. Van nak, akik sze rint ke ve sebb,
mint 1 fok, iga zán nem nagy ügy, de mi vel a szén-di o xid és más üveg ház ha -
tá sú gá zok a lég kör ben tar tós ha tást fej te nek ki, na gyon kö zel ke rül tünk ah -
hoz a pont hoz, ami kor egy mást erő sí tő, az ég haj lat vál to zást hir te len fel gyor -
sí tó fo lya ma tok in dul nak be. A szak em be rek sze rint 2 vagy ma xi mum 2,4 fo -
kos át la gos hő mér sék let-emel ke dé sig van re mény ar ra, hogy az em ber meg
tud ja ál lí ta ni a fo lya ma tot. Ez pe dig azt je len ti, hogy 2015-től a ki bo csá tá sok -
nak egy ér tel mű en csök ken ni ük kell, vagy is alig öt év ma radt a cse lek vés re. 

A klí ma csúcs nak – akár csak az ég haj lat vál to zás nak – nö vek vő, gyor su ló jel -
le ge volt. Az ENSZ Ég haj lat-vál to zá si Ke ret egyez mé nyé nek 192 or szág a tag -
ja, ők 2009-ben már ti zen öt hé ten át ér té kel tek, egyez tet tek. Kop pen há gá ban
is több szak ér tői cso port ban foly tak a tár gya lá sok. Ne héz volt át te kin te ni, hogy
mi zaj lik, pe dig so kan meg pró bál ták. A hi va ta los tár gya ló kon kí vül meg fi gye -
lők, ci vil szer ve ze tek, új ság írók pró bál ták kö vet ni az ese mé nye ket. 

Mi kor nyolc nap meg fe szí tett tár gya lás után de cem ber 15-én Ban Ki Mun
ENSZ-fő tit kár és Ká roly wale si her ceg je len lé té ben az ün ne pé lyes meg nyi -
tó ün nep sé get is meg tar tot ták, már ki de rült, hogy a ti zen öt ezer fő re mé re -
te zett Bel la Cen ter kon fe ren cia-köz pont kö zel sem tud min den re giszt rált
ér dek lő dőt be fo gad ni. A ci vi lek nem ér tet ték, hogy mi ért kel lett csak nem
negy ven öt ezer em ber re giszt rá ci ó ját el fo gad ni, majd dur ván kor lá toz ni a kör -
nye zet vé dő szer ve ze tek be lé pé sét, és ez zel – sze rin tük – ve szé lyez tet ni a tár -
gya lá sok át lát ha tó sá gát. Egy re-más ra tűn tek fel a mi nisz te rek és kor mány -
fők, míg vé gül de cem ber 18-án reg gel Ba rack Oba ma ame ri kai el nök is Kop -
pen há gá ba ér ke zett, hogy ki vá lasz tott part ne re i vel a leg ma ga sabb szin tű kü -
lön tár gya lá sok ba kezd jen, és a ple ná ris ülé sen meg tart sa be szé dét.

Gyúj tó ha tá sú be szé dek ben nem volt hi ány, Oba ma is cso dá la tos dol go -
kat mon dott ar ról, hogy az em be ri ség előtt ál ló ve sze de lem el há rí tá sa ér de -
ké ben a né pek nek most össze kell fog ni uk. De ek kor már a kon fe ren cia te -
rem ben és az ut cán ré gen nem szép mon da tok ra, ha nem szá mok ra vár tak.
Mennyi vel fog ják a gaz dag or szá gok csök ken te ni a szén-di o xid-ki bo csá tá -
su kat? Mi lyen összeg gel fog ják se gí te ni a sze gé nye ket, hogy ne kell jen vé -
gig jár ni uk az ipa ri or szá gok ener gia pa zar ló út ját? 

Nem csak szép be szé dek ben, szá mok ban sem volt hi ány. Tét len ség gel sem
vá dol hat ja sen ki a tár gya ló fe le ket. Éj sza ká kon át pró bál tak meg egyez ni. A Reu -
ters több he lyen fel buk ka nó fo tó ja még is jól ki fe je zi a kon fe ren cia vég ki fej le -
tét. A de cem ber 19-én ké szült ké pen a kí nai de le gá ció öl tö nyös tag jai fül hall -
ga tó val a nya ku kon al sza nak a kon fe ren cia te rem ben. Ki elő re buk va, ki ol dal -
ra bil lent fej jel. A hát tér ben azért töb ben be szél get nek, ta lán ezek ben a per -
cek ben fe je ző dött be az ENSZ tör té ne té nek leg na gyobb klí ma kon fe ren ci á ja.

Va ló ban ku darc volt? • Eb ben majd nem min den ki egyet ért. A klí ma -
csúcs úgy ért vé get, hogy a részt ve vők „tu do má sul vet ték” a két és fél ol da -
las, Kop pen há gai egyez mény ne vű do ku men tum meg szü le té sét, amely jo gi
ér te lem ben sen kit sem mi re nem kö te lez, ezért in kább nyi lat ko zat nak ne vez -
het jük. Az el fo ga dás ra szánt do ku men tum az utol só órák ban egy re rö vi deb -
bé és egy re üre seb bé vált. Egye dül az a cél ma radt ben ne, hogy a fel me le -
ge dést két fok alatt kell tar ta ni, és va la mi ho má lyos uta lás ar ra, hogy meg
kell vizs gál ni a 1,5 fo kos cél ki tű zés le he tő sé gét.

A ci vil szer ve ze tek sze rint a ku dar cért nagy részt a fej lett or szá gok a fe -
le lő sek, mi vel nem vál lal tak kel lő en ko moly ki bo csá tás csök ken té si és fi nan -
szí ro zá si szá mo kat, s ezek után a fej lő dő or szá go kat szo ron gat ták, hogy en -
nél jó val ke ve seb bet is fo gad ja nak el. Van nak, akik azt hang sú lyoz zák, hogy
fon tos elő re lé pés tör tént, és tény leg le het ele mez ni a ki csiny rész ered mé nye -
ket. A két leg na gyobb szennye ző, az USA és Kí na leg alább részt vet tek a tár -
gya lá so kon – ők azok, akik a ku dar cot ered mény ként pró bál ják ott hon és
a nem zet kö zi po ron don „el ad ni”.

Ho gyan to vább? • A klí ma csúcs tény le ges ered mé nye, hogy min den ed -
di gi nél nyil ván va lób bá vált: ez így nem me het to vább. Vál toz tat ni kell, mi -
előtt ki fut nánk az idő ből. A köz vet len re mény a ta vasszal Bonn ban, majd egy
év múl va Me xi kó vá ros ban sor ra ke rü lő újabb csúcs. Nem lesz könnyű! Sok
or szág ve ze tői még most is el fo gad ha tat lan ál do zat nak ér zik, hogy az egy -
han gú dön tés ér de ké ben fel ál doz zák rö vid tá vú gaz da sá gi ér de ke i ket.

g Ga dó György Pál
A szer ző ter mé szet vé del mi szak mér nök, a Ma gyar Rá dió mun ka tár sa

Kop pen há gá ra fi gyelt
a vi lág – mind hi á ba

A klí ma vé del mi harc konk ré tan a
glo bá lis üveg ház gáz-ki bo csá tás nagy -
mér té kű csök ken té sét je len ti, cél ja
pe dig az, hogy az ál ta lá nos fel me le -
ge dés ne ha lad ja meg a két Cel si us-
fo kot. 2015-ben is mét át kell te kin te -

ni a kér dést, és meg kell vizs gál ni,
hogy le het sé ges-e még szi go rúb ban,
a kis szi get ál la mok igé nye i nek meg -
fe le lő en 1,5 Cel si us-fok ban kor lá -
toz ni az ál ta lá nos fel me le ge dést – áll
a ja vas lat ban.

Az egyez mény ben ré szes ál la mok -
nak „együtt mű kö dés re kell tö re ked -
ni ük, hogy a ki bo csá tás glo bá lis és
nem ze ti szin ten is a le he tő leg ha ma -
rabb te tőz zön”, az az mi nél ha ma rabb
csök ke nés nek in dul jon. A ré szes ál -
la mok ugyan ak kor „el is me rik, hogy
a fej lő dő or szá gok ban hosszabb idő
el tel té vel kö vet ke zik be a te tő zés”, és
fi gye lem be ve szik, hogy ezek ben az
or szá gok ban „el sőbb sé get él vez a
gaz da sá gi nö ve ke dés és a sze gény ség
el le ni küz de lem”.

A szö veg le szö ge zi, hogy a „fej lő -
dő or szá gok szá má ra meg fe le lő, elő -
re ter vez he tő és fenn tart ha tó pénz -
ügyi és tech no ló gi ai tá mo ga tást szük -
sé ges biz to sí ta ni az (ég haj lat vál to zás -
hoz va ló) al kal maz ko dást cél zó prog -
ra mok vég re haj tá sá hoz”.

d MTI

ME G ÁL L A P O DÁ S HE LYET T P O LI  TI  K AI N YI L AT KO Z AT

Kudarccsúcs a klí ma konferencián

Szó sze rint öt perc cel ti zen ket tő
előtt áll a vi lág. Az időn ként be -
fuccso lás előtt lé vő kop pen há gai
klí ma-csúcs kon fe ren cia vé gén úgy
tűnt, még is len dü let be jön nek a dol -
gok a meg ol dás, a kö zös össze fo gás
irá nyá ban. Har minc ál lam- és kor -
mány fő de cem ber 18-án, pén te ken
reg gel el ju tott odá ig, hogy si ke rült
egy po li ti kai nyi lat ko za tot össze -
hoz ni uk a drasz ti kus klí ma vál to zás
el le ni küz de lem ről. Még is, pén tek es -
te a vi lág kon fe ren cia pre cíz meg ál -
la po dás nél kül fe je ző dött be. A va -
ti ká ni de le gá ció ve ze tő je bi zo nyá ra
nem vé let le nül fo gal ma zott bib li ai
pél dá val: A he gyek va júd tak, de csak
ege ret szül tek.

De mi ről is volt szó a pén te ken kö -
röz te tett do ku men tum ban? Saj tó -
ér te sü lé sek sze rint a ki o tói meg ál la -
po dás hoz igye kez tek po li ti kai szán -
dé ku kat és el tö kélt sé gü ket is oda ten -
ni az or szá gok fe le lős ve ze tői, de a
köz pon ti té te lek és te en dők to vább -
ra is nyit va ma rad tak. A jó két ol da -
las pa pír vi lá gos pénz ügyi ígé re te ket
tar tal maz, ame lyek kel az a cél, hogy
meg aka dá lyoz zák a két fok nál na -
gyobb glo bá lis hő mér sék let-emel -
ke dést pla né tán kon. Ter vek sze rint fél
éven be lül a meg ál la po dást jo gi lag
min den or szág ban ér vé nye sít he tő
egyez ménnyé kell fej lesz te ni.

S va jon a klí ma ka taszt ró fa fe nye -
ge tő va ló sá gá nak el há rí tá sa po li ti kai
aka rat kér dé se csu pán? Nem a nem -
ze ti ér de kek ön ző el ső sé gé nek tud -
ha tó be a je len leg ki ala kult meg -
egye zés hi ány? Vagy va ló ban ak ko ra
gaz da sá gi ne héz sé gek van nak, hogy
ezek be még a ter mé szet nek, a te rem -
tett vi lág nak is be le kell rop pan nia?
Vagy az ener gia szek tor el ső sé ge

okoz za a bajt a fej lesz té si se gé lyek
hát tér be szo rí tá sá val, száz- és száz -
mil lió éhe ző sze gény ká rá ra? Az
USA ígé re te, hogy száz mil li árd dol -
lárt for dít a fej lő dő or szá gok meg se -
gí té sé re, szép ígé ret, de ez va ló ban
vál toz tat hat az alap ve tő prob lé mán? 

Kop pen há gá ban va ló já ban hi ány -
zott a stra té gi ai ví zió. Az a faj ta lá to -
más, amely az Is ten-lá tás ko hé zi ó já -
ban szü le tik csak meg. Ez a fur csa „vi -
lág csúcs” több el lent mon dást ho -
zott fel szín re, mint amennyi meg ol -
dást tu dott ja va sol ni. Nem csak az
ülés ide je alatt tün te tő ez rek és a
rend őr ség kö zött ala kult ki konflik -
tus, ha nem a gaz dag és a sze gény or -
szá gok kö zött ide gek be vá gó an tu da -
to sult a nö vek vő sza ka dék, a tu dó sok
és a po li ti ku sok kö zött és a kü lön bö -
ző ér dek cso por tok kö zött is. 

Az egy há zak, a ka to li ku sok, pro tes -
tán sok és or to do xok kép vi se lői egy -
ér tel mű en fo gal maz tak. Leg in kább
Des mond Tu tu dél-af ri kai ang li kán ér -
sek ta lál ta fe jén a szö get: „Vagy nyer -
te sek vagy vesz te sek le szünk, mert
csak egyet len vi lá gunk van!” Meg hök -
ken tő, hogy az ame ri kai evan ge li ká -
lok, új pro tes táns hí vők sze mé ben az
abor tusz kér dé se még min dig fon to -
sabb, mint a drá mai klí ma vál to zás bő -
rün kön ér té kel he tő drasz ti kus meg -
ta pasz ta lá sa. A né met ke resz té nyek –
min den fe le ke zet ben – „ra di ká lis
élet mód vál to zást” sür get nek. „Nem
vol tunk jó sá fá rok, ez ve ze tett a je len -
le gi kör nye ze ti vál ság hoz” – ol vas ha -
tó a Mi ke ás-kez de mé nye zés nyílt le -
ve lé ben. Ők azt ter ve zik, hogy 2050-
ig si ke rül majd a szén-di o xid-ki bo csá -
tást nyolc van szá za lék kal vissza szo rí -
ta ni s az 1990-es évek ele je előt ti
mér ték re re du kál ni.

A nyu ga ti egy há zak ban a klí ma vál -
ság egyes szá mú na pi ren di té má vá lé -
pett elő. És ná lunk? Ott meg szü le tett
az is ten tisz te let nek és a sze mé lyes
hit élet nek új for má ja és irá nya, amit
ez az új fo ga lom je lez: ökos pi ri tu a li -
tás. Hol va gyunk et től a tu da to sí tó-
ne ve lő egy há zi le he tő ség től, ha még
a ha ran gok sem szó lal tak meg min -
de nütt ha zánk ban de cem ber 13-án,
me lyek „ér ted szól tak, ter mé szet”?! 

A kör nye zet Is ten te remt mé nye, te -
rem tett vi lá ga, nem csak hasz ná la ti
tárgy. És ér te egyé ni leg is tu dunk ta -
lán még ten ni va la mit. Mi ért ez az
öko ló gi ai tu da tos ság ban ha zánk ban
ta pasz tal ha tó ál ta lá nos meg ké sett ség,
el tom pult ság? Nem csak má sok, mi
is öt perc cel va gyunk ti zen ket tő előtt!
Egyé ni leg, egy ház ként, nem zet ként.
És még te he tünk va la mit. Mi kor
kezd jük már el együtt és egyé ni leg?
Csak ez az egyet len vi lá gunk van, egy -
ál ta lán nem mind egy sem ne künk,
sem az utá nunk jö vők nek, hogy eb -
ből ma rad egy, vagy egy sem lesz! Kál -
vin böl cses sé ge eb ben a te kin tet ben
is idő sze rű és út mu ta tó: „Amíg nem
le het sé ges az, amit aka runk, ad dig azt
kell akar nunk, ami le het sé ges!” 

Kop pen há ga fi gyel mez tet: le het,
hogy a he gyek csak ege re ket szül nek,
de amíg van nak he gyek s ege rek, ad -
dig van élet is – s ne künk mind a he -
gyek re, mind az ege rek re vi gyáz -
nunk kell, hogy most más ról ne is
szól jak! Be le gon dol tunk már eb be
úgy iga zán?! És meg pró bál tunk már
ki csit tu da to sab ban, hogy ne mond -
jam: fe le lő seb ben él ni? Ta nul gat -
nunk kell mind nyá junk nak: ma már
a ki csi sem ke vés! 

g Dr. Bé ke fy La jos
A szerző református lelkész

És a he gyek csak ege re ket szül tek?

b Ti zen há rom na pig tar tó tár gya lás so ro zat után de cem ber 19-én le zá rult
a kop pen há gai ENSZ-klí ma kon fe ren cia utol só ple ná ris ülé se, és ez zel
vé get ért a vi lág szer ve zet ed di gi leg na gyobb sza bá sú, az ég haj lat vál to -
zás sal fog lal ko zó ta nács ko zá sa. Az ere de ti leg ti zen két na pos ra ter ve -
zett kon fe ren cia a várt nál jó val sze ré nyebb ered ménnyel zá rult; a száz -
ki lenc ven há rom de le gá ció új nem zet kö zi szer ző dés el fo ga dá sa he lyett
mind össze tu do má sul vett egy ke vés konk ré tu mot tar tal ma zó, két és
fél ol da las po li ti kai nyi lat ko za tot. Az ENSZ ve ze tő tiszt ség vi se lői
hang sú lyoz zák, hogy a Kop pen há gai egyez mény cí met vi se lő do ku men -
tum alap ján to vább foly ta tód hat a mun ka, és a kö vet ke ző, 2010-es me -
xi kó vá ro si klí ma kon fe ren ci án meg al kot hat ják az ég haj lat vé del mi har -
cot sza bá lyo zó, kö te le ző jo gi ér vénnyel bí ró szer ző dést.
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De cem ber 17-én  mu tat ták be az Asz -
ta li Be szél ge té sek Kul tu rá lis Ala pít -
ványnak (AB KA) – a Luther Kiadó
gon dozásában megjelent – har ma dik
kö te tét Kö zös örök sé günk cím mel a Pi -
linsz ky Já nos iro dal mi ká vé ház ban. A
könyv, amely a ho lo kauszt 65. év for du -
ló já ra je lent meg, a té ma kört kü lön bö -
ző né ző pon tok ból jár ja kö rül. A be mu -
ta tó hoz – kö vet ve az AB KA ko ráb bi ki -
ad vá nya i nak és ren dez vé nye i nek szel -
le mi sé gét – rend ha gyó asz ta li be szél -
ge tés is tár sult, amelyen Szvo rák Ka -
ta lin éne kes és Fe ke te Lász ló, a Do hány
ut cai zsi na gó ga fő kán to ra kö zö sen, a
ke resz tény és a zsi dó ének kul tú ra kin -
cse i ből „foly tat tak pár be szé det”. A kö -
te tet dr. Fa bi ny Ta más evan gé li kus püs -
pök, a Ke resz tény–Zsi dó Tár sa ság
ügy ve ze tő el nö ke mu tat ta be.

g Magyari Márton felvétele

Asztali beszélgetésFel vé tel az Evan gé li kus Hit tu do má nyi
Egye tem re a 2010–2011-es tan év re

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

A kép zés le he tő sé gei a kö vet ke zők:
1. Teo ló gus, lel kész szak: egy sé ges, osz tat lan mes ter kép zés
Kép zé si idő: 12 fél év. Meg szer zen dő kre di tek szá ma: 360. A kép zés Bu -
da pes ten, nap pa li ta go za ton fo lyik.

A kép zés cél ja: fel ké szí tés a teo ló gia tu do má nyá nak mű ve lé sé re és az
evan gé li kus lel ké szi hi va tás be töl té sé re. A szak a ke resz tény teo ló gi ai ha -
gyo mány egé szé re épü lő alap is me re te ket nyújt és kö ve tel meg; fel ké szí -
ti a hall ga tó kat az ön ál ló, evan gé li kus szem lé le tű teo ló gi ai gon dol ko dás -
ra, to váb bá az evan gé li kus egy ház ban, de el sőd le ge sen a Ma gyar or szá -
gi Evan gé li kus Egy ház ban vég zen dő lel ké szi mun ká ra; ki ala kít ja ben nük
az eh hez szük sé ges jár tas sá go kat, kész sé ge ket és szem lé le ti jel lem ző ket.
2. Ka te ké ta-lel ki pász to ri mun ka társ alap szak (BA)
Kép zé si idő: 6 fél év. Meg szer zen dő kre di tek szá ma: 180. A kép zés Bu -
da pes ten, nap pa li és le ve le ző ta go za ton fo lyik.

A kép zés cél ja olyan fel ké szült gyü le ke ze ti hit ok ta tók, il let ve lel ké szi
mun ka tár sak kép zé se, akik gyü le ke ze ti lel kész vagy hit ta nár fel ügye le -
te mel lett ön ál ló hit ok ta tói szol gá la tot lát hat nak el, il let ve se gít he tik a
lel kész ad mi niszt ra tív, lel ki gon do zói, gyü le ke zet épí té si mun ká ját.
3. Kán tor alap szak (BA)
Kép zé si idő: 6 fél év. Meg szer zen dő kre di tek szá ma: 180. A kép zés Bu -
da pes ten, nap pa li ta go za ton fo lyik.

A kép zés cél ja fel ső fo kú el mé le ti és gya kor la ti is me re tek kel és kom pe -
ten ci ák kal ren del ke ző kán to rok kép zé se, akik jól hasz no sít ha tó ala po zást
kap nak a teo ló gi ai alap is me re tek, az or go na já ték és a kar ve ze tés mel lett
a pe da gó gia, az if jú sá gi ze ne és a gyü le ke zet épí tés te rü le tén is.
4. Hit ta nár-ne ve lő ta ná ri mes ter szak (MA)
Kép zé si idő: 5 fél év. Meg szer zen dő kre di tek szá ma: 150. A kép zés nap -
pa li ta go za ton, az EHE és az EL TE PPK kö zös kép zé se ke re té ben Bu da -
pes ten tör té nik.

A mes ter kép zés azok nak nyújt to vább ta nu lá si le he tő sé get, akik ka te -
ké ta-lel ki pász to ri mun ka társ vagy kán tor alap sza kon vé gez tek, to váb -
bá akik fő is ko lai hit ta ná ri ok le vél lel vagy egye te mi szin tű teo ló gus-lel -
kész ok le vél lel ren del kez nek.

A je lent ke zés nél fel té tel nél kül el fo ga dott a ka te ké ta-lel ki pász to ri mun -
ka társ BA ok le vél.

A je lent ke zés hez fel té tel lel el fo ga dott ok le ve lek a kö vet ke zők:
– teo ló gus-lel kész egye te mi ok le vél;
– fő is ko lai szin tű hit ta nár/hit ok ta tó ok le vél;
– kán tor BA ok le vél.
Az utób bi há rom eset ben elő fel té tel 10 kre dit nyi pe da gó gi ai-pszi cho -

ló gi ai mo dul el vég zé se, ame lyet szük ség ese tén az EL TE PPK biz to sít.
Más alap sza kok ról va ló je lent ke zés ese tén a be lé pés fel té te le leg alább

50 kre dit meg szer zé se az aláb bi is me ret kö rök ből: ala po zó rend sze res teo -
ló gi ai és/vagy fi lo zó fi ai is me re tek, tör té ne ti teo ló gi ai is me re tek, bib li kus
teo ló gi ai is me re tek, gya kor la ti teo ló gi ai is me re tek.
5. Teo ló gus mes ter szak (MA)
Szak irá nyok: 1. bib li cum; 2. szo ci ál eti ka. Kép zé si idő: 4 fél év. Meg szer zen -
dő kre di tek szá ma: 120. A kép zés nap pa li ta go za ton, Bu da pes ten tör té nik.

A kép zés cél ja olyan ér tel mi sé gi ek kép zé se, akik a teo ló gia tu do má -
nyát ma gas szin ten mű ve lik, és be tud nak kap cso lód ni az egyes egy há -
zak, val lá si kö zös sé gek szel le mi ve ze té sé be.

A je lent ke zés hez fel té tel nél kül el fo ga dott ok le vél:
– teo ló gus BA ok le vél;
– ka te ké ta-lel ki pász to ri mun ka társ BA ok le vél.
A je lent ke zés hez fel té tel lel el fo ga dott a nem teo ló gus sza kon szer zett

leg alább alap fo ko za tú (BA) ok le vél. 
Az utób bi eset ben fel té tel, hogy a je lent ke ző nek a kre dit meg ál la pí -

tá sa alap já ul szol gá ló is me re tek – fel ső ok ta tá si tör vény ben meg ha tá ro -
zott – össze ve té se alap ján el is mer he tő le gyen leg alább 30 kre dit a teo -
ló gus BA kép zés törzs anya gá nak is me ret kö ré ből.

A bib li cum szak irány ra je lent ke zők szá má ra fel té tel to váb bá bib li ai hé -
ber vagy gö rög nyelv is me ret iga zo lá sa (egye te mi zá ró vizs ga vagy ál la -
mi nyelv vizs ga). Ezek hi á nyá ban a fel vé te li al kal mas sá gi vizs gá val egy idő -
ben a gö rög vagy hé ber vizs ga le te he tő.

A fel vé tel lel kap cso la tos rész le tes tá jé koz ta tás az EHE hon lap ján
(http://te ol.lu the ran.hu) ta lál ha tó.

A szük sé ges mel lék le tek kel el lá tott ki töl tött je lent ke zé si lap nak, va -
la mint a pi ros pos ta utal vá nyon fel adott 4000 Ft fel vé te li el já rá si díj nak
2010. feb ru ár 15-ig kell az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem Rek to ri Hi -
va ta lá ba be ér kez nie (1141 Bu da pest, Ró zsa völ gyi köz 3. Tel.: 1/469-1051.
Fax: 1/363-7454. Mo bil: 20/824-9263.).

A fel vé te li vizs gák ra 2010. jú li us 5–6-án ke rül sor.

H I R D E T É S

Az Asz ta li be szél ge té sek har ma dik
kö te te hat van öt év vel a ho lo kauszt
után je le nik meg. Az itt ol vas ha tó
be szél ge té sek va la mi ként a vi gasz -
ke re sés re és a múlt tal kap cso la tos
kö zös fe le lős ség ke re sé sé re, ezen be -
lül is a zsi dó ság és a ke resz tény ség
vi szo nyá ra irá nyul nak. 

Pá lin kás Jó zsef, a Ma gyar Tu do -
má nyos Aka dé mia el nö ke, Sza bó
La jos teo ló gus pro fesszor és Sch wei -
 tzer Jó zsef fő rab bi a kö zös gyö ke rek -
ről be szél get. Majd utób bi át ül egy
má sik asz tal hoz, ahol a so a re gé nyé -
ért No bel-dí jat ka pott Ker tész Im -
re író és egy má sik teo ló gus, Jut ta
Ha us mann bib li kus pro fesszor mu -
tat kész sé get ar ra, hogy az Ausch -
witz utá ni kor ról cse rél je nek vé le -
ményt. Ez után Ha us mann vált asz -
talt, és egy bib li kus té má kat gyak -

ran áb rá zo ló fes tő mű vész, Fe hér
Lász ló mel lé te lep szik. Mo nu men -
tá lis, bib li kus tár gyú re gé nyek szer -
ző jé vel, Spi ró Györggyel be szél get
egy újabb teo ló gus, Csep re gi And -
rás, majd a bib li ai tör vé nyek ről és
a köz na pok tör vé nye i ről cse rél esz -
mét Solt Pál, a Leg fel sőbb Bí ró ság
volt el nö ke és Gáncs Pé ter evan gé -
li kus püs pök.

A kö tet ben har ma dik be szél ge -
tő társ ként sze rep lő mű vé szek: Be -
recz And rás, Csi kai Már ta, Fe hér
Lász ló, In c ze Mó zes és Lu gossy Má -
ria. A kö tet elő sza vát Fa bi ny Ta más
evan gé li kus püs pök ír ta.

A be szél ge té sek vissza té rő té má -
ja a kö zös fe le lős ség. Az egy ház nak
új ra és új ra át kell gon dol nia a zsi dó -
ság hoz fű ző dő vi szo nyát. Szük ség
van teo ló gi ai refle xi ó ra és tár sa dal -

mi, tör té ne ti össze füg gé sek ko mo -
lyan vé te lé re. Utób bi te rü le ten bi -
zony bűn bá na tot is kell gya ko rol ni -
uk az egy há zak nak. Ma gu kat ke resz -
tény nek ne ve ző em be rek ugyan is sok
rosszat el kö vet tek zsi dó test vé re ik -
kel szem ben szó val, cse le ke det tel és
mu lasz tás sal. Mind ezek ről be szél ni
kell. Ám vi gaszt is ta lál ha tunk.

Asz ta li be szél ge té sek 3. – Kö zös
örök sé günk. Szerk. Ga lam bos
Ádám. Lu ther Ki adó, Bu da pest,
2009. Asz ta li Be szél ge té sek Kul tu rá -
lis Ala pít vány – 1071 Bu da pest,
Dam ja nich ut ca 28/B; e-mail: asz -
ta li@ya hoo.com; te le fon: 20/824-
4622; fax: 1/322-2806; hon lap:
http://www.asz ta li.hu. Egy csep pes
es ték: http://egy csepp.lu the ran.hu.

Rit kán lát ni ilyen szép össz já té kot: a
Re mé nyik-is ko la Su li szín há za Né -
meth Gyön gyi ve ze té sé vel vit te szín -
re a Szteh lo Gá bor nak em lé ket ál lí -
tó Ga u dio po lis – az öröm vá ro sa cí -
mű dra ma ti kus já té kot. 

Ele ven ez az em lék: va ló di szín há -
zi él ményt nyúj tó. Pe dig ne héz jól
hoz zá nyúl ni, és nem csak azért, mert
– az elő adás ban is meg em lí tett – Va -
la hol Eu ró pá ban cí mű Rad vá nyi Gé -
za-film erő sen meg ha tá roz za az
1944-ben zsi dó gye re kek meg men té -
sé re sze gő dő, 45-ben a há bo rú ár vá -
i nak gyer mek ott hont ala pí tó (itt
szer ve ző dik meg Ga u dio po lis) evan -
gé li kus lel kész, Szteh lo Gá bor sze mé -
lyét és te vé keny sé gét őr ző em lé ke ze -
tet. Ha nem in kább azért, mert az ár -
va sá got, a szen ve dést, a jó sá got, a re -
mény te len sé get és a re ményt – a pri -
mer ér zel me ket – az ön zés sel, az elő -
íté le tek kel, a dur va ság gal szem ben
szé pen, tisz tán, ha mis ér zel mes ség és
túl ma gya rá zó di da xis nél kül föl mu -
tat ni nem könnyű. A Re mé nyik-is ko -
la – több kor osz tályt fog lal koz ta tó –
Su li szín há zá nak vi szont ma ra dék ta -
la nul si ke rül. A gye re kek min den
meg szó la lá sa pon tos, és be lül ről fa -
kad. A Ga u dio po lis szö vegköny vét
Né meth Gyön gyi ír ta, ő az elő adás
ren de ző je is.

A dra ma ti kus já ték két idő sí kot
szem be sít: az egy ko ri Öröm vá ros-la -
kó (do ku men tu mok ra tá masz ko dó)
nar rá ci ó já val em lé ke ző je lent és az
ele ven ké pek ben, jól szer kesz tett,
moz gal mas je le ne tek ben föl idé zett,
vagy is azon nal szín pa di je len né vá -
ló múl tat. Mű kö dik az át já rás, mű kö -
dik az össz já ték – amely ben min den -
ki nek sa ját ar ca van. Az elő adás ban
a Weö res Sán dor Szín ház stú di ó sa,

Bor bi ró And rás játssza a lel készt,
aki a fon tos dra ma tur gi ai pon to kon
meg je le nik (a leg szebb ta lán a ko sár
al ma szét osz tá sa az épp meg szü le tő
éden ben), az tán in kább a szel le me, a
sze líd sé ge, a va ló szí nűt len tü rel me,
a mo so lya, mint a tes ti va ló ja ál tal van
je len. És jól is van ez így: az iga zi mes -
ter nek min dig az a dol ga, hogy át ad -
ja, ami je van – vagy is hogy te vé keny -
sé gé vel meg szün tes se ön ma gát. (De

so sem erő szak kal, ez a lé nyeg. Ha
nem hi szel, ne imád kozz. Nem kell,
ha nem akarsz , mond ja Gá bor bá csi
a dü hös és ke se rű en bölcs kis fi ú nak.)

(…) A Gyer mek köz tár sa sá got sem
a ma gyar ál lam, sem az egy ház nem
tá mo gat ta. Se gít sé get csak a Nem zet -
kö zi Vö rös ke reszt től kap tak, az óta is
rej tély, ho gyan si ke rült 1950-ig élet -
ben tar ta ni az in téz ményt (…) , ol vas -
ha tó a szín la pon. Rej tély. De hát
egy fe lől az éden kert min dig ide ig le -

nes, más fe lől meg a föl tét len jó ság
meg je le né se a föl dön – Ker tész Im -
ré től biz to san tud juk – min dig rej tély.
Cso da.

Ezt a cso dát mu tat ja föl a Ga u dio -
po lis cí mű elő adás, amely iga zi szín -
há zi gesz tus sal ér vé get: a gye re kek
a já ték tér ben le ve tik jel me zü ket, és
mai kis di á kok ká ala kul nak. Ki gör -
kor cso lyát húz, ki lab dát dob, ki te -
le fo nál. Le gyen 1945 vagy 2009; le -

gyen bár mi a gye rek di vat: az örö mök
és a fáj dal mak azo no sak. (A ve szé lyek
és a fé lel mek is.) In nen van a meg szó -
la lás pon tos sá ga és – mu száj ez zel az
el ko pott szó val él ni – hi te les sé ge.
Ezért si ke rült az elő adás: Ga u dio po -
lis – az öröm vá ro sa. (És szín há za.)

g Öl bei Lí via

Az írás a Vas Né pe cí mű na pi lap de -
cem ber 11-i szá má ban je lent meg.

A Re mé nyik-is ko lá sok
Szteh lo Gá bor em lé ké re
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A ke resz tény egy ség ja nu á ri ima he té -
nek és a nők már ci u si vi lág ima nap já -
nak egy aránt in ten zí ven foly nak az elő -
ké szü le tei a kü lön bö ző egy há zak ban.

A ke resz tény egy ség ima he tét ha -
gyo má nyo san ja nu ár har ma dik he té -
ben tart ják. Idei té má ja Lu kács evan -
gé li u má ból szár ma zik: Ő fel tá ma dott
– ti vagy tok er re a ta núk (24,48). Az
imahét is ten tisz te le ti rend tar tá sát a
Skót Egy ház tag jai dol goz ták ki. In -
nen in dult 1910 nya rán az ima moz -

ga lom, ami kor is Edin burgh ban a kü -
lön fé le misszi ói tár sa sá gok de le gá tu -
sai el ső íz ben ta lál koz tak. Idén lesz
te hát az ima hét száz éves.

A nők vi lág ima nap ját, ame lyet
2010-ben már ci us 5-én tar ta nak meg
vi lág szer te a ke resz tény temp lo mok -
ban és más hely szí ne ken, ez út tal
ka me ru ni ke resz tény nők ké szí tet ték
elő. Köz pon ti gon do la ta: Min den,
ami csak lé leg zik, ma gasz tal ja Is tent. 

d PAX News

2010-es vi lág ima na pi előkészületek
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b Mű ter mé ben él iga zán, me sél, és
át tü ze se dik hang ja. Ott lé te zik,
va ló nál iga zab ban va rázs la tos
ké pei kö zött. Az el tűnt idő ben
ra gyog nak zöld és rozs da vö rös
olaj fest mé nyei. Re a lisz ti kus és
szür re á lis fe lü le tei: zöld pá ra -
füst ben az utak, er dők, ikon bar -
na fél ho mály ban kas té lyok, né -
ma vo nu lás ban az em be rek.
Nem tu dom, hon nan van lel ki
ere je. Hol töl tő dik fel vég te len
ener gi á val, ami sze re tet té, szép -
ség gé vá lik?

Vin c zel lér Im re négy év ti ze des fes té -
sze ti mun kás sá gát a tra dí ci ó hoz va -
ló iga zo dás és az új ten den ci ák ra va -
ló fi gye lés jel lem zi. Fes té sze té ben
csa lád ja kul túr tör té ne ti em lé ke it,
tár gyi és szel le mi frag men tu ma it
idé zi. Ze nei ta nul má nyai alap ján ké -
szí tet te ze nei ih le té sű, in ten zív szín -
vi lá gú adap tá ci ó it. Még ad vent
csend jé ben kér dez tem az utób bi
évek örö me i ről és ter ve i ről.

– Ad vent, Jé zus szü le té se na gyon
fon tos az éle tem ben – kez di az em -
lé ke zést. – Gye rek ko rom ban ben ső -
sé ges, csa lá di ün nep volt min dig. A
„szé le sebb” fa mí lia jött össze ná -
lunk. Ilyen kor a tá vo li nagy né nik is
– fő leg Bu da pest ről – meg ér kez tek.
Di vat volt a há zi mu zsi ka, sőt ké sőbb
a lá nyom he ge dült, én pe dig zon go -
ráz tam. Szí vet me len ge tő volt, és a
18–19. szá zad ban érez tem ma ga mat.
A hat va nas, het ve nes évek dő sza ka
ez, az ak ko ri idő sze rény vi szo nyai
kö zött. Ne künk na gyon jó szü le ink
vol tak, szer tar tá so sak. A gyer tya -
gyúj tás nem csak ak kor, de más kor is
alap ve tő tar to zék volt. Sze ret tünk ré -
gi te rí tők mel lett ül ni, ré gi örök ség,
s ma már csak egy van be lő lük. A csa -
lá di le gen dá ri um sze rint ma ga Liszt
Fe renc is ült a kö ze lé ben.

– Lá nya to vább vi szi ezt a szép ha -
gyo mányt?

– Al íz lá nyom ki egé szí tet te, s re -
mé lem, to vább él te ti ezt a ze né lést.
El kell, hogy mond jam, meg szü le tett
má so dik kis ba bá ja! Ka rá csony hoz
kö ze led vén a gyer mek szü le té se vég -
te len bol dog ság! 

– Úgy hal lot tam, még egy öröm ér -
te a na pok ban.

– Az idei ka rá csony ra szép és tar -
tal mas kö tet je le nik meg ró lam.

Ne ves írók, kri ti ku sok meg tisz tel tek
az zal, hogy egy-egy ér té ke lést ír tak
ed di gi fes té sze ti mun kás sá gom ról.
Az al bum előz mé nye a Pi linsz ky

ká vé ház ban foly ta tott egyik „asz ta -
li be szél ge tés”, ame lyen meg hí vott -
ként részt vet tem, és fel is aján lot -
tam ár ve rés re As si si Szent Fe ren cet
áb rá zo ló szár nyas ol tá ro mat, amely -
nek a re pro duk ci ó ja az tán he lyet ka -
pott az Asz ta li be szél ge té sek második
kö te té ben. A be szél ge tés so ro za tot
szer ve ző ala pít vány egyik ve ze tő je,
Ga lam bos Ádám ré vén ke rül tem
kap cso lat ba a Lu ther Ki adó igaz ga -
tó já val, Ken deh K. Pé ter rel, aki
öröm mel fo gad ta az al bum meg je -
len te té sé nek öt le tét.

– Mit kell tud ni a kö tet ről?
– A könyv negy ven évi mun kál ko -

dá som össze fog la lá sa. Hi va ta lo san, a
kép ző mű vé sze ti fő is ko la el vég zé sé -
től szá mít va ez az idő har minc év. Ti -
zen öt esz ten dős vol tam, mi kor el ha -
tá roz tam, hogy fes tő le szek. Két -
száz ol da las a kö tet, és kö zel száz öt -
ven szí nes re pro duk ció sze re pel ben -
ne. Az elő szót Jó kai An na ír ta; az
élet raj zom ma gyar, an gol és fran cia
nyel ven, az ed di gi élet utam nak főbb
ál lo má sai, a tag ság, a dí jak és ké pe -
im köz gyűj te mé nyek ben. 

A leg na gyobb mun kát Ma tits Fe -
renc mű vé szet tör té nész vé gez te, szö -
ve ge kö zött kü lön bö ző stú di um raj -
zok és ré gi mun ká im lát ha tók. Mint
ér de kes sé get jegy zem meg, hogy ba -
rá tok, kol lé gák le vél rész le tei is sze -
re pel nek, így ol vas ni le het Bor sos
Mik lós tól, Cziff ra György től, Me loc -

co Mik lós tól, Krú dy Zsu zsá tól, Kass
Já nos tól. De sze re pel a kö tet ben Szi -
nyei Mer se An na egy ko ráb bi ki ál lí -
tá som hoz írt be ve ze tő szö ve ge, Sze -

gő György ka ta ló gu som ban meg je lent
ta nul má nya, Me csi Be at rix, Re i sin ger
Já nos gon do la tai, a fran cia re a gá lás,
mi kor a kül föl di ek nek ad ha tó leg na -
gyobb dí jat – a Dip lôme de Mé da ille
d’Or-t – meg kap tam… 

Vé ge ze tül a tá mo ga tó kat is meg
kell em lí te nem. A leg na gyobb ter het

a ki adó vál lal ta, és az el ső ke rü le ti ön -
kor mány zat, a Bács-Kis kun me gyei
ve ze tő ség, il let ve szü lő vá ro som is
mel lém állt az el ső perc től fog va. Or -
szá go san az Ale xand ra és a Lib ri há -
ló zat ter jesz ti a kö te tet. Mi vel az el -

ső ke rü let ben élek, a Püs ki Köny ves -
ház ban, va la mint a Vin ce Ki adó
Krisz ti na kör úti üz le té ben is meg le -
het majd vá sá rol ni.

– Fes tői pá lyá ja több szö rös év for -
du ló hoz ért. Ho gyan lát ja az el múlt
év ti ze de ket?

– Pró bál tam kö vet ke ze tes len ni a
sa ját ér ték ren dem hez. Két ten den cia
bir kó zott egy más sal: egy részt a tra -
dí ció, az eu ró pai egye te mes mű vé -
szet tör té net ben ta pasz talt uta lá sok és
az er re épít ke ző, ezt ta ga dó, ezt új -
ra fel hasz ná ló fo lya ma tos meg úju lás.
Két nagy bá tyám ha tott rám. Kas se -
lik Lász ló fes tő mű vész a klasszi kus
ér te lem ben vett tra di ci o ná lis kép ző -
mű vé sze tet pró bál ta át ad ni, míg He -
vesy Iván mű vé szet tör té nész a fo lya -
ma tos meg úju lás ra va ló nyi tott sá got.
De em lít het ném He vesy Mar git apá -
ca-ta nár nagy né né met is, aki ver se -
ket és tör té nel mi drá má kat írt…
Üze ne te ik, út ba in dí tó in tel me ik bi -
zo nyá ra ott vol tak ve lem a fes tő áll -
vány előtt.

– Mi lyen új évi üze net tel zár hat -
nánk be szél ge té sün ket?

– Azt hi szem, az a vég ső üze ne te
min den nap ja ink nak, hogy tö re ked -
jünk jobb em ber ré vál ni. Úgy gon do -
lom, ha Ma gyar or szá gon bé ke len ne,
még több se gí tő kö zünk le het ne egy -

más hoz, job ban tisz tel nénk em ber -
tár sa in kat. Lép jünk túl ön ma gun kon,
pró bál junk meg újul ni, en ged jük,
hogy ka rá csony üze ne te mun kál jon
szí vünk ben. 

g Feny ve si Fé lix La jos

Va ló ban gyer mek szü le tett!
Be szél ge tés Vin c zel lér Im re fes tő mű vésszel
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Meg hit ten ben ső sé ges han gu la tú könyv be mu ta tó ke re té ben tár ták a nyil vá nos ság elé de cem ber 17-én Vin c zel lér Im re fes tő mű vész al bu mát, amely a Lu ther Ki -
adó gon do zá sá ban je lent meg. A Bu da vá ri Ön kor mány zat au lá já ban meg tar tott ren dez vé nyen a kö te tet dr. Ma tits Fe renc mű vé szet tör té nész (a mik ro fon nál) mu -
tat ta be, kö szön tőt dr. Nagy Gá bor Ta más pol gár mes ter (az asztalnál középen) mon dott; az al ka lom há zi gaz dá ja Ken deh K. Pé ter ki adó igaz ga tó (jobb szé len) volt.

g Mé szá ros Gá bor fel vé te le
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A kol lé gi u mi kán tus tör té ne tét be -
mu ta tó ki ál lí tás volt az egyik fő ese -
mé nye an nak a no vem ber vé gi prog -
ram so ro zat nak, amellyel a kó rus
ala pí tá sá nak két száz het ve ne dik év -
for du ló ját ün ne pel ték a Deb re ce ni
Re for má tus Kol lé gi um fa lai kö zött. 

A kol lé gi u mi kán tust 1739-ben
ala pí tot ta a Deb re ce ni Re for má tus
Kol lé gi um zse ni á lis ma te ma ti ka pro -
fesszo ra, Marót hi György, aki rö vid
hat évi mű kö dé se so rán új já szer vez -
te az egész is ko lát. A kán tust a pes -
tis jár vány ide jén lé te sí tet ték te me tő
kvar tett ként, ez bő vült har minc ta gú
fiú-ve gyes -
kar rá. 

M a r ó t  h i
sváj ci min ták
nyo mán a
több szó la mú
zsol tár ének -
lést kí ván ta
az is ten tisz -
t e  l e  t e  k e n
meg ho no sí -
ta ni. „Col le gi um Mu si cum”-ot, ze nei
együt test ter ve zett, de hu szon ki lenc
éve sen el vit te a ko rai ha lál. Így ez a ter -
ve nem va ló sult meg, de lét re jött az el -
ső, az óta is fo lya ma to san mű kö dő ma -
gyar if jú sá gi kó rus, a kán tus. Szer ve -
ze té vel és szel le mé vel ma is hir de ti a
kol lé gi um sok év szá za dos di ák köz tár -
sa sá gát, amely a kol lé gi u mi jel mon dat:
„Oran do et la bo ran do” (Imád koz va és
dol goz va) je gyé ben hit ben és mun ká -
ban edzett ge ne rá ci ó kat ne velt.

A kán tus a kez de ti fiú-ve gyes ka ri,
majd hosszú fér fi ka ri idő szak után,
1954 óta ve gyes kar ként mű kö dik.
Tag ja i nak szá ma éven ként hat van-
het ven: gim na zis ták és egye te mis ták.

A kán tus egy há zi és vi lá gi mű so -
ra le he tő vé te szi, hogy a ma gyar kó -
rus moz ga lom ver se nye in, kü lön bö -
ző mi nő sí té se in, ün ne pi kon cert je in
részt ve hes sen. Az Ének lő if jú ság
ver se nye in több ször szer zett arany
fo ko za tot. Mi nő sí té sük a Ma gyar or -
szá gon el ér he tő leg ma ga sabb: hang -
ver seny kó rus „sum ma cum la -
ude&qu ot; fo ko zat, ame lyet 1996-ban
sze rez tek meg. Több nem zet kö zi
ver se nyen ér tek el ki emel ke dő he lye -
zést: Deb re cen, 1982, 1. hely; Midd -
les bro ugh, 1984, 1. hely; Spit tal, 1988,
2. hely; Bu da pest, 1997, arany fo ko -
zat; Bu san (Dél-Ko rea), 2002, két
olim pi ai ezüst fo ko zat. 1997-ben
meg kap ták a Ma gyar Örök ség Dí jat. 

Kül föl di út ja ik so rán el ju tot tak
Auszt ri á ba, Ke let- és Nyu gat-Né met -
or szág ba, Ju go szlá vi á ba, Ang li á ba,
Hol lan di á ba, az Egye sült Ál la mok ba,
Ka na dá ba, Svájc ba, Finn or szág ba,
Svéd or szág ba, Nor vé gi á ba, Dá ni á ba,
Bel gi um ba, Ja pán ba, Skó ci á ba, újabb
idők ben Uk raj ná ba, Er dély be, Szlo vá -
ki á ba a ha tá ra in kon tú li ma gya rok hoz,
to váb bá Dél-Ko re á ba, Taj van ba,
Orosz or szág ba, Cseh or szág ba is. 

Több ször sze re pel tek rá dió- és
te le ví zió adá sok ban. Szá mos CD le -
me zük, kül föl dön há rom mű so ros
ka zet tá juk je lent meg. Ma gyar ze ne -
szer zők – Bár dos La jos, Gár do nyi
Zol tán, Gár do nyi Zsolt, Vass La jos,
Bir ta lan Jó zsef, Szo ko lay Sán dor,
Mo hay Mik lós, Vaj da Já nos és má sok
– több mű vet ír tak a kán tus nak. A
kó rus re per to ár ja ki ter jed a ré gi ko -
rok és nap ja ink egy há zi és vi lá gi
mű ve i re. A kán tus ve ze tői: Ber ke si
Sán dor Liszt-dí jas ve ze tő kar nagy és
Vi rágh And rás Gá bor or go nis ta.

d For rás: MTI/re for matus.hu

Két száz het ven
éves

a Deb re ce ni
Kollé gi u mi

Kántus

Berkesi Sándor
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Jú de át, ezt a haj da ni tar to mányt
egy szer meg lá to gat ta az Aszály. Be -
esett sze mek kel, fa nyar kép pel ván -
do rolt az el sár gult me ző kön, a meg -
fonnyadt bo gán csok kö zött.

Nyár volt. A Nap ár nyék ta lan or -
mo kat per zselt, s még a szel lő is va -
ló sá gos mész kő por fel hőt ka vart a
fe hér vi dé ken; a völgy ben a nyá jak ki -
apadt pa ta kok mel lett ácso rog tak, és
lá buk kal a föl det ka par ták.

Az Aszály kör be járt, szem ügy re
vé ve a vi ze ket. El ju tott a sa la mo ni ta -
vak hoz. Mél tat lan ko va lát ta, hogy a
szik lás par tok kö zött még cso bog a
hul lám. Majd a hí res Dá vid-ku tat lá -
to gat ta meg Bet le hem ben. Ab ban is
ta lált vi zet. Húz ta a lá bát az or szág -
úton, amely Bet le hem ből Je ru zsá lem -
be ve ze tett. A tá vol ság fe lé nél tar tott,
ami kor az út mel lett meg pil lan tot ta
a Böl csek Kút ját. Úgy vél te, ré gen ki -
apadt már. Le ült a víz sza kál las kö vek -
ből ál ló kagy ló kút ra, és a mély be né -
zett. Elé ge det ten ál la pí tot ta meg:
no, en nek se sok kell, hogy ki apad jon.

A tisz ta víz fe lü let, mely más kor a
csur gó ig ért, mély ről csil lant. Tört
tük rét iszap s hí nár szennyez te.

A kút meg lát ta az Aszály bar ná ra
cser zett áb rá za tát, s fé lénk csob ba -
nást hal la tott.

– Kí ván csi va gyok, mi kor vég zed
be – szólt az Aszály –, mert alig ha
szá mít hatsz újabb él te tő vi zek re. Eső
meg két-há rom hó na pig alig ha lesz,
hál’ Is ten nek.

– Légy nyu godt – só haj tott a kút –,
raj tam már sem mi sem se gít het. Pa -
ra di cso mi for rás nak kel le ne föl bu zog -
ni mé lyem ben, hogy meg ma rad jak.

– No, ak kor ma ra dok, hogy lás sam
sor so dat – mond ta az Aszály.

Gyö nyör köd ni akart a kút ha lá lá -
ban, amint csep pen ként tű nik el be -
lő le a víz.

Elé ge det ten ült vissza a kö vek re, és
kár ör ven dőn hall gat ta, mint nyög a
kút. Az is meg nyug tat ta, hogy szom -
jas ván do rok ér kez tek: le eresz tet -
ték a csöb röt, de csak né hány csepp
pos hadt víz ke rült be le.

Így múlt el a nap, s mi re el jött a sö -
tét ség, az Aszály is mét a kút mély be
pil lan tott. Ke vés nyi víz még csil lant
ben ne.

– Ma ra dok éj sza ká ra is – mond -
ta –, csak nyu ga lom. Ha meg vir rad,
új ra meg néz lek, vé ged van-e már?

Össze húz ta ma gát a kút te te jén. Az
éj, mely for ró sá gá val ke gyet le nebb
volt a nap pal nál, ha tal má ba ke rí tet -
te Jú de át. A ku tyák és a sa ká lok egy -
foly tá ban üvöl töt tek, fül ledt is tál lók -
ból te he nek és sza ma rak vá la szol tak
ne kik. Ha oly kor szél tá madt, nem
eny hí tet te a hő sé get: for ró volt az és
nyo masz tó, mint le he le te va la mely al -
vó szörny nek.

A csil la gok tün dö köl tek, s az új -
hold zöl des kék fény ben fü rösz töt te
a dom bo kat. A su gár zás ban az Aszály
ka ra vánt lá tott kö ze led ni, a domb fe -
lé tar tott, ahol a Böl csek Kút ja volt.

Az Aszály szem ügy re vet te a
hosszú ka ra vánt, s már elő re kun co -
gott: a ki szik kasz tó szom jú ság tól
űzött ván do rok egyet len csepp vi zet
sem lel nek majd. Olyan so kan van -
nak, hogy te li kút se len ne ele gen -
dő em ber s ál lat szom ját ol ta ni.
Hir te len úgy tűnt ne ki: éj ben im -
boly gó kí sér tet ka ra ván ez; a te vék,
amint föl emel ked nek a ho ri zon tot
zá ró te tőn, mint ha ég ből eresz ked -
tek vol na alá. A hold fény ben óri á -
sok ká nőt tek, s könnyed ség gel vit -
ték bá lá i kat. Az tán lát ta, hogy elöl
há rom fé nyes sző rű te ve lép ked.

Roj tok kal sze gé lye zett nyer gek ben
elő ke lő uta so kat visz nek.

A ka ra ván a kút nál meg állt: az ál -
la tok há rom szor haj lí tot ták be láb szá -
ra i kat, úgy he ve red tek el a föl dön, az
uta sok pe dig le ká szá lód tak. A há -
rom fé nyes sző rű te ve azon ban áll va
ma radt; az át ha tol ha tat lan nyüzs -
gés ben fel tar tott fe jük kel, há tuk ra
tor nyo zott cso ma gok kal ki tűn tek a
töb bi ek kö zül. Uta sa ik nyom ban az
Aszály hoz lép tek, hogy kö szönt sék,
mi köz ben ke zük kel hom lo ku kat és
mel lü ket érin tet ték. Az Aszály ész re -
vet te, hogy mind hár man hó fe hér
kön töst s ha tal mas tur bánt vi sel nek,
mely nek fel ső ré szén egy-egy fé nyes
csil lag tün dö köl. Ra gyo gá suk, mint az
ég csil la gáé.

– Messzi föld ről jöt tünk – szólt az
egyik ide gen –, ké rünk, mondd meg,
ez a Böl csek Kút ja?

– Ma még ez, de hol nap tól már
nem. Reg gel re el apad – fe lel te az
Aszály.

– Ha te ülsz a kö ve in, nem is le het
más képp – je gyez te meg a ván dor –,
csak hogy ez a kút szent, s vi ze nem
apad hat el. Kü lön ben mi ért ne vez -
nék így?

– Hát az tán mit se gít ez raj ta? –
gú nyo ló dott az Aszály. – A há rom
bölcs már rég a pa ra di csom ban van.

Egy más ra vil lant a sze me a há rom
uta zó nak.

– Ta lán is me red a kút tör té ne tét?
– kér dez ték.

– Is me rem én mind a ku tak tör té ne -
tét, a fo lyó két, a pa ta ko két, meg a for -
rá so két is – hang zott a hen ce gő vá lasz.

– Ak kor ör ven dez tess meg ben -
nün ket csu pán en nek a kút nak a
tör té ne té vel.

Köz re fog ták a min den gya ra po -
dás el len sé gét, és les ték a sza vát. Az

Aszály kö hen tett né há nyat, le te le pe -
dett a kút pe re mé re – mint me se mon -
dó a ma gas szék re –, és el kezd te:

– Ga bes ban, Me dia egyik vá ro sá -
ban (amely vá ros a si va tag szé lén
épült, s ezért szá mom ra fon tos me -
ne dék hely) sok-sok év vel ez előtt élt
há rom fér fi. Tu do má nyu kat me sze
föl dön is mer ték. Kol dussze gé nyek

vol tak, ami an nál in kább fel tűnt,
mi vel Ga bes ban be csü le te volt a tu -
do mány nak, s rá adá sul jól is fi zet ték.
A há rom em be rünk azon ban ki rítt a
sor ból. Az egyik idős volt, túl sá go san
idős, a má sik lep rá ban szen ve dett, a
har ma dik pe dig sze re csen ké pű volt,
duz zadt aj kak kal. Az öre get ko ra
mi att nem néz ték sen ki nek – hi szen
mit le het ta nul ni tő le? –, a lep rás tól
fél re hú zód tak, a né ger ről pe dig hal -
la ni se akar tak, mert mi fé le böl cses -
ség szár maz hat Eti ó pi á ból?

– A há rom böl cset kö zös sor suk
fűz te össze. Nap köz ben ugyan azon
temp lom be já ra tá nál nyúj tot ták ke -
zü ket ala mizs ná ért, éj sza ka egy azon
he lyen haj tot ták álom ra fe jü ket, így
leg alább könnyen telt az idő. Együtt
gon dol kod tak a vi lág fo lyá sán, cso -
dál va an nak szép sé ge it, és meg fi gyel -
ték az em be re ket is. Az egyik éj jel
kinn alud tak egy nyo mo rú sá gos ház
te te jén, me lyen bó dí tó il la tú mák vi -
rág zott. Az éj kö ze pén egy szer csak
az öreg föl éb redt. Kör be jár tat ta te -
kin te tét, majd föl ráz ta a töb bit:

– Áld juk sze gény sé gün ket, hogy
oly kor a sza bad ég alatt kell hál nunk:
néz zé tek az eget!

Ez az éj sza ka fe lejt he tet len volt: a
vi dé ket menny bé li fé nyes ség ra gyog -
ta be, az ég bol to za tot fény hul lá mok
ba ráz dál ták, mint par tot a ten ger ár,
s eb ben a hul lám zás ban úsz tak a csil -
la gok. Mély ség ből su gár zott fel fény -
tes tük, és az égi or mo kon tün dö költ.

Fönt, messzi fönt – lát ták a böl csek
– sö tét ko rong tűnt fel. Amint át ha -
tolt a kris tály tér sé gen, lab dá nak lát -
szott. Az tán egy re kö ze le dett, s mint
fes lő ró zsa bim bó (bár szá rad na le va -
la mennyi!), fény ró zsa ként nyílt ki
előt tük, mely egy re na gyobb lett, s
aho gyan ró zsa bim bó ról le vá lik a szi -

rom le vél, er ről is a sö tét ség bur ka.
Négy le vél kén ját szott a fény, kör ben
a ró zsán. Egé szen kö zel ér ve az tán egy
csil lag nál meg ál la po dott. El tűnt fe ke -
te szi lu ett je, le ve len ként föl tá rult a
haj nal pír kely he, s lett csil la gok közt
csil lám ló csil lag.

Lát va ezt a böl csek, tu dá suk így
szólt be lő lük: a föld nek eb ben az órá -

já ban ha tal mas ki rály nak kel lett szü -
let nie, aki nek ere je meg ha lad ja a ci -
ru szi ki rá lyét, és meg ha lad ja Nagy
Sán do rét. És ek kor így szól tak egy -
más hoz:

– Ke res sük meg az új szü lött any -
ját és aty ját, s mond juk el, mit lát tunk.
Ta lán ju tal mat ka punk: pénz zel te li
er szényt vagy arany  kar kö tőt.

Azon nal ván dor bo tot fog tak, és ne -
ki vág tak az út nak. Át men tek a vá ro -
son, el hagy ták an nak ka pu ját. Ak kor
meg kel lett áll ni uk: előt tük a vég te len
si va tag, mely től az em be rek ir tóz -
nak… Az új csil lag ab ban a pil la nat -
ban fénnyel pász táz ta a ho mo kot, utat
je lölt, mer re ha lad ja nak to vább.

Egész éj jel ban du kol tak a si va -
tag ban, mi köz ben szü net nél kül az
új szü lött ki rály ról be szél get tek, akit
majd ara nyos böl cső ben ta lál nak,
amint éppen drá ga kö vek kel ját sza do -
zik. S hogy job ban tel jék az éj sza ka,
azt is meg ta nács koz ták, mit mond -
ja nak a ki rá lyi gyer mek any já nak, ap -
já nak: „Égi jel köz li: fi u kat sze ren cse
kí sé ri éle té ben, hír és erő, s hogy ha -
tal ma na gyobb lesz Sa la mo né nál.”

Büsz kék vol tak a böl csek, hogy ne -
kik ada tott meg Is ten től, hogy a csil -
la got meg lás sák.

Már húsz er szény arany ról ál mo -
doz tak, de le het, hogy több is üti a
mar ku kat, és at tól fog va nem lesz
gond juk a nyo mor!

– Én, mint az orosz lán, les ben áll -
tam – foly tat ta az Aszály –, a szom -
jú ság kín jai val akar tam meg tör ni
őket, de hasz ta lan: egész éj sza ka a
csil lag volt a ve zé rük, s mi re pity mal -
lott, s a töb bi csil lag ki ol tot ta lám pá -
sát, az a fé nyes to vább ra gyo gott
ne kik, míg egy oá zis hoz nem ér -
kez tek, ahol da to lya pál mák és cso bo -
gó for rás fo gad ták őket. Egész nap itt
pi hen tek, s csak az éj le száll tá val foly -
tat ták út ju kat, mi u tán a csil lag új ból
föl tet szett a lá tó ha tá ron.

Az em be rek azt be szél ték, cso dá -
la tos uta zás volt: a csil lag véd te böl -
cse in ket éh ség től, szom jú ság tól. Erős
ve ze tő jük volt ez az égi jel a rop pant
ho mo kon, a per zse lő Na pon és a
tom bo ló vi har ban.

A böl csek na pon ta el mond ták:
„Is ten ol tal maz min ket utun kon,
mert az ő kö ve tei va gyunk.”

– Las san ként azért be ke rí tet tem
csil lag ván do ra in kat – di cse ke dett
az Aszály –, ki szá rad tak, mint a ho -
mok, ame lyen jár tak: ter mé ket len
gőg, föl per zse lő kap zsi ság töl töt te el
őket. „Mi va gyunk Is ten kö ve tei –
haj to gat ták egy re –, s az új szü lött aty -
ja ka ra vánt ad ne künk.”

A csil lag vé gül a ne ve ze tes Jor dán
fo lyó hoz, majd Jú dea hal ma i ra ve zet -
te mind hár mu kat. Az egyik éj jel az -
tán meg állt a zöld olaj lom bok kö zé
bújt, szik lás emel ke dő re épült kis vá -
ros: Bet le hem fö lött.

A böl csek sze me erő dök, erős tor -
nyok, vár fa lak után für ké szett, s min -
den más után, ami egy ki rá lyi vá ros
tar to zé ka, de ilyes mi nek nyo ma se
volt. És ami még el ke se rí tőbb, hogy a
csil lag fény eső jét nem a vá ros kö ze -
pé re, ha nem egy, a vá ros szé lén meg -
hú zó dó bar lang ra csor gat ta, mely nek
be já ra ti nyí lá sa et től föl de ren gett.

S lám, a há rom messzi ván dor any -
ja ölén, csön des álom rin ga tó ján
meg lát ta a kis de det.

Jól le het, még azt is lát ták: fény ko -
ro nát hord, be lép ni még sem akar tak.
Kinn áll tak a bar lang előtt, nem jó -
sol tak ki rá lyi sort, aho gyan előbb ter -
vez ték. Ész re vét len el oson tak, is -
mét föl, a domb te tők re. „Mint mi, ők
is kol du sok – így mond ták –, mi nek
jöt tünk hát idá ig? Tré fál ko zott Is ten
vé lünk, mi kor tisz tes sé get ad ni kül -

dött pász tor gyer me ké nek? Ő se lesz
több, mint a töb bi, akik nyá ja i kat őr -
zik lenn a völ gyi le ge lő kön.”

Az Aszály itt lé leg zet nyit pi hent,
s hall ga tó i ra né zett:

– Nincs iga zam? – kér dez te. – Sok
min den van a vi lá gon, ami szá raz,
gyü mölcs te len, mi ként a ho mok si va -
tag. De az em be rek szí vé nél alig van
ter mé ket le nebb.

Majd foly tat ta a tör té ne tet:
– A böl csek nem jár tak messzi,

ami kor úgy érez ték, el té ved tek, nem
jó irány ba kö vet ték a csil la got. Az ég -
re te kin tet tek, hogy tá jé ko zód ja nak.
A csil lag azon ban, amely a haj nal -
fénnyel éb redt, s ve zet te őket, el tűnt
a menny bolt ról. Ar cuk ról le fu tott a
vér, s mély szo mo rú ság te le pe dett szí -
vük be.

Ami ez után tör tént, em be ri leg tán
ör ven de tes. A böl csek, hogy nem
lát ták a csil la got, rá döb ben tek: vé tet -
tek Is ten el len. Úgy jár tak – bor zon -
gott az Aszály –, mint az őszi föld, ha
be áll az eső zés. Meg ret ten tek, mint
ami kor az eget vil lám ha so gat ja;
meg lá gyult ter mé sze tük, s az alá za -
tos ság zöld ága sar jadt ki szí vük ből.
Há rom nap, há rom éj jel ván do rol tak,
hogy meg ta lál ják a gyer me ket, és
előt te le bo rul ja nak. A csil lag azon ban
messzi tűnt, s ők mind mind job ban
utat té vesz tet tek. El bo rí tot ta lel kü ket
a bá nat. Két éj sza kán át kel ve, a har -
ma di kon eh hez a kút hoz ér kez tek. Vi -
ze fö lé ha jol tak, hogy igya nak. Tük -
rén csil lag ren gett, az ő csil la guk
vissz fé nye ját szott, mely ve zé rük volt
a föl ke lő Nap or szá gá ból idá ig.

Is ten meg bo csá tott ne kik: a csil lag
új ra ki ült a sá tor csú csá ra az ég nek, s
meg in dult előt tük, is mét csak Bet le -
hem fe lé.

Oda ér ve most már be men tek a
bar lang ba, térd re bo rul tak a gyer mek
előtt, és így szól tak: „Tisz ta töm jént,
drá ga fű sze re ket ho zunk majd ne -
ked, ara nyos tá la kon; Te a leg ha tal -
ma sabb ki rály le szel, aki va la ha ezen
a föl dön élt a te rem tés kez de té től a
vég ső na pig.”

A gyer mek ak kor ki nyúj tot ta ke -
zecs ké jét, s a böl csek fe jén pi hen tet -
te. Ami kor föl áll tak, ész re vet ték, hogy
az öreg kol dus meg if jo dott, a lep rás
meg tisz tult, s a né ger szép szál fe hér
em ber ré vál to zott. Úgy hír lik, olyan
te kin télyt sze rez tek, hogy ha zá juk ba
vissza tér ve ki rállyá vá lasz tot ták őket.

Az Aszály vé gé re ért a tör té net nek.
A há rom ide gen el is me rő en szólt:

– Jól be szél tél, az igaz ság szólt
szád ból.

– Ne kem kü lö nös – fűz te hoz zá az
egyik –, hogy a böl csek meg fe led kez -
tek a kút ról, mely nek tük rén ren gett
csil la guk.

– Ju tal ma le het ne örö kö sen az
élet – je gyez te meg a má sik –, em lé -
kez tet ni az em be re ket, hogy jobb sor -
suk büsz ke sé gük ben hagy ja el őket,
de az alá za tos ság ban is mét vissza tér
hoz zá juk.

– Az élők nek hit vá nyab bak a hol -
tak? – kér dez te a har ma dik.

– A há la is me ret len az Éden-la -
kók nál?

Az Aszály hall va e sza va kat, föl is -
mer te a há rom ván dort, és fel jaj -
dult. Az tán, mint az őrült, fut ni kez -
dett, hogy ne lás sa-hall ja a böl cse ket,
amint szó lít ják szol gá i kat, s azok a te -
vé ket a kút hoz ve ze tik. Mind egyik há -
tán vi zes bá la volt, s a sze gény hal dok -
ló kút meg telt tisz ta víz zel, me lyet a
pa ra di csom for rá sá ból me rí tet tek.

Sel ma La ger löf: Krisz tus-le gen dák.
Fordította Tóth Sándor. Szent Ist ván
Tár su lat, Bu da pest, 2008.
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„…lát tuk az ő di cső sé gét, mint az Atya
egy szü lött jé nek di cső sé gét, tel ve ke gye -
lem mel és igaz ság gal.” (Jn 1,14)

Új év után, víz ke reszt he té ben az Út -
mu ta tó reg ge li és he ti igéi Jé zus
Krisz tus, a vi lág Vi lá gos sá ga di cső sé -
gét hir de tik. Ő „az iga zi vi lá gos ság, amely meg vi lá go sít min den em bert, jött
el a vi lág ba” (Jn 1,9; LK). Az egy szü lött Is ten je len tet te ki Aty ja ke gyel mét
és igaz sá gát, s „aki se gít sé gül hív ja az Úr ne vét, az üd vö zül” (Róm 10,13; LK).
Alá zat tal ha gyat koz zunk ez év ben is Is ten ve ze té sé re! „Mert az Úr a te ol -
tal mad, a fel sé ges Is ten a te me ne dé ked.” (GyLK 729,7) Az ő di cső sé ge a ti -
zen két éves Jé zus ban is meg nyil vá nult: „Há rom nap múl va ta lál ták meg a
temp lom ban, és min den ki, aki hal lot ta, cso dál ko zott ér tel mén és fe le le te in.”
(Lk 2,46–47) Szü lei nem tud ták, hogy mennyei Aty ja há zá ban kell len nie.
„Értsd meg hát, hogy Krisz tus nincs és nem ta lál ha tó se hol, csak ab ban, ami
az Atya dol ga – se hol az igén kí vül!” (Lu ther) Ezért ír ja Já nos ne künk is: „…akik
hisz tek Is ten Fia ne vé ben, hogy tud já tok: örök éle te tek van.” (1Jn 5,13) Az Úr
be tel je sí tet te Áb ra hám nak adott ígé re tét, aki „Izsák nak ne vez te el új szü lött
fi át. Az után kö rül me tél te nyolc na pos ko rá ban” (1Móz 21,3.4). Az özön víz után
mond ta Is ten: „…szi vár vány íve met he lye zem a fel hők re, az lesz a je le a szö -
vet ség nek, me lyet én a vi lág gal kö tök.” (1Móz 9,13) Víz ke reszt kor: „Há rom cso -
dá val meg éke sí tett, szent na pot tisz te lünk: / E na pon csil lag ve zér lé a böl -
cse ket Jé zus hoz; / E na pon a víz bor rá vál to zék a me nyeg ző ben; / E na pon
Krisz tus Já nos tól meg ke resz tel ke dék, / hogy min ket üd vö zít sen, al le lu ja.”
(GyLK 722) A po gány nap ke le ti böl cse ket a csil lag ve zet te Bet le hem be, ahol
„meg lát ták a gyer me ket any já val, Má ri á val, és le bo rul va imád ták őt. Ki nyi -
tot ták kin cses lá dá i kat, és aján dé ko kat ad tak ne ki: ara nyat (a ki rály nak), töm -
jént (a fő pap nak) és mir hát (a pró fé tá nak)” (Mt 2,11). Jé zus ban „mú lik a sö -
tét ség, és már fény lik az iga zi vi lá gos ság” (1Jn 2,8). Pál po gá nyok köz ti apos -
tol sá gá nak az a lé nye ge, hogy Is ten tit kát hir des se: „…a po gá nyok örö kös tár -
sa ink, ve lünk egy test, és ve lünk együtt ré sze sek az ígé ret ben is Krisz tus Jé zu -
sért az evan gé li um ál tal.” (Ef 3,6) Já nos is tit kot mond el: a ke resz té nyek Is -
ten től szü let tek új já, ezért „Is ten gyer me ke i nek ne vez nek min ket, és azok is
va gyunk”; és vé gül „ha son ló vá le szünk hoz zá, és olyan nak fog juk őt lát ni, ami -
lyen va ló já ban” (1Jn 3,1.2). Ne künk ír, ha is mer jük az Atyát és a Fi út: „Ha va -
la ki sze re ti a vi lá got, ab ban nincs meg az Atya sze re te te. Mert mind az, ami
a vi lág ban van, a test kí ván sá ga, a szem kí ván sá ga és az élet tel va ló kér ke -
dés.” (1Jn 2,15–16) Ez volt a bűn eset oka, és Jé zust is ez zel kí sér tet te a sá tán.
Pál fel szó lít: en ged jé tek ma ga to kat meg újí ta ni, és „ölt sé tek fel az új em bert,
aki Is ten tet szé se sze rint va ló sá gos igaz ság ban és szent ség ben te rem te tett” (Ef
4,24). Le gyen a fő cé lod ez év ben: „Új te rem tés vagy: vet kezd le a ré git! / Ör -
dög ha ül döz, e vi lág ha ré mít, / Csak meg ne hát rálj, ma radj meg az új ban,
/ Vé led az Úr van!” (EÉ 460,6)

g Ga rai And rás

HE TI ÚT RA VA LÓ

Mi lyen szép dol gok tör tén tek ve lem
an nak ide jén! Fel hőt len gyer me ki
öröm, kel le mes ki rán du lá sok, iz gal -
mas pil la na tok, éj sza ká ba nyú ló
be szél ge té sek, igaz ba rát sá gok, nagy
sze rel mek, mun ka he lyi si ke rek, csa -
lá di él mé nyek – időn ként be vil -
lan nak múl tunk em lé kei, és jó gon -
do lat ban új ra él ni kö zü lük egyet-
ket tőt.

Per sze az is le het, hogy in kább a
ne héz sé gek re em lé ke zünk – a tes ti
szen ve dés re, a lel ki fáj da lom ra, a
be csa pott ság, el ha gyott ság, ku darc él -
mé nyé re, könnyek re, küz del mek re,
me lyek nek em lé ke né ha egé szen vá -
rat la nul tör ránk.

Nincs is az zal baj, ha időn ként
eszünk be jut va la mi, ami ré gen tör -
tént, sőt ta lán jó is, ha éret tebb fej -
jel át gon dol va a dol go kat fel is me rünk
olyan össze füg gé se ket, ta nul sá go -
kat, ame lye ket ak kor, ami kor ben ne
vol tunk, nem lát tunk meg.

Ha azon ban ál lan dó an ez zel fog lal -

ko zunk, és a múlt ban élünk, ak kor el -
ve szí tünk va la mi fon to sat: a je len le -
he tő sé gét. Is ten így biz tat ben nün ket:
„Ne a ré gi dol go kat em le ges sé tek, ne az
el 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)

Ked ves Ol va só! Aka rod-e ezt az új
kez de tet, ame lyet Is ten ígér? Haj lan -
dó vagy-e tény leg el en ged ni a múl -
ta dat? Kész vagy-e rá, hogy ne em -
le gesd foly ton azt, ami… tu dod, ott
és ak kor tör tént? Tö rek szel-e rá,
hogy gon do la ta id ne a már ezer szer
át gon dolt ese mé nye k körül forog ja -
nak? Fi gyelsz-e ar ra a ki bon ta ko zó -
ban lé vő új ra, ame lyen Is ten az éle -
ted ben most mun kál ko dik? Hi szed-
e azt, hogy az Úr Jé zus a te Sza ba dí -
tód, aki ké pes egé szen új já for mál ni
té ged, és ha ha gyod, ak kor va ló ban
meg újít ja éle te det már most?

Hi szem, Uram, kér lek, újítsd meg
éle tem!

g Hu lej Eni k

Most!

Ve gyünk most elő kép ze let ben egy
mik rosz kó pot, és vizs gál juk meg az
el múlt évet, még pe dig úgy, hogy
meg ke res sük a sza bad szem mel nem
lát ha tót. Lás suk csak, mit mu tat
szer ve ze tünk!

El ső ként jól lát ha tók a ví ru sa ink.
Ezek ál ta lá ban nagy bajt okoz nak, fő -
leg a lus ta ság, a ta nul ni nem aka rás
és a ren det nem ra kás ví ru sa. Tes tünk
a ha szon ta lan sej te ket sze ren csé re
igyek szik el pusz tí ta ni, te hát sem mi
pá nik, az egye di ese te ket le szá mít va
elő re lát ha tó lag nem szá mít ha tunk je -
len tős jár vány ra.

Az tán egy ér tel mű en ki raj zo lód nak
a bak té ri u mok is, az ön ző ség, az
én köz pon tú ság és az irigy ség ap ró kis
sej tecs kéi. Sze ren csé re né hány hó nap
alatt eb ből több ezer sejt is ké pes
meg sem mi sül ni szer ve ze tünk ben.

Ezek itt a szü lők kel va ló el len ke zés
sej tecs kéi, ame lyek egyes szer ve ze -
tek ben ki tű nő en meg él nek, mert
táp lál ja őket a sa ját, ön ál ló éle tünk -
ről va ló el kép ze lé sünk, il let ve a sze -
rin tünk egy re éle se dő, tisz tu ló vi lág -
lá tá sunk, va la mint pél da ké pe ink és
be fo lyá so ló ink in ten zív ha tá sa. Ezek -
re a sej tek re jel lem ző az ál lan dó
bur ján zás, hol na gyobb, hol ki sebb
mér ték ben. Vé del mi-szü lői rend sze -
rünk igyek szik kor dá ban tar ta ni eze -
ket a fo lya ma to kat. Ag go da lom ra
te hát új fent sem mi ok.

To vábbmen ve egy ér tel mű en ki raj -
zo ló dik az igény te len ség szi get cso -

port ja, amely nek az ap ró kis ré -
szecs kéi igen sok te rü let re ha tol nak
be. Itt ta lál ha tó a meg bíz ha tat lan -
ságnak, az ígé re tek be nem tar tá sá -
nak a sejt cso port ja is. Ez a te rü let ko -
moly oda fi gye lést igé nyel. Le het ke -
zel ni szép szó val, tü re lem mel – ezek -
hez re cept nél kül hoz zá ju tunk –, de
a leg ha té ko nyabb egy in gye nes vé dő -
ol tás, mely nek kö vet kez té ben be in -
dul az el len anyag fo lya ma tos ter me -
lő dé se.

Van még egy te rü let, amely rit ka
ese tek ben igen csak je len tős mé re te -
ket ölt, ez a hi tet len ség me ző je. Ezt
az ag go da lom és a két ség be esés hor -
mon jai táp lál ják, mi köz ben össze ga -
ba lyod nak a szá lak az éle tünk ben. A
rossz in du la tú sej te ket el kell tá vo lí -
ta ni a szer ve zet ből, ez ko moly mű té -
tet igé nyel. Az el múlt esz ten dő ben
er re nem egy szer kel lett, hogy sor ke -
rül jön, úgy hogy a kö vet ke ző év már
jobb esé lyek kel in dul.

No de cse rél jünk csak tárgy le -
mezt, te gyünk fel egy újab bat az el -
múlt év sejt je i ből, met sze te i ből!
Ami itt lát ha tó, az már mind más
ala kot ölt.

Fel tű nő im mun erő sí tő a sze re tet-
és jó ság szö ve tünk, amely el bo rít ja
éle tünk bi zo nyos te rü le te it. Sze ren -
csé re el mond ha tó, hogy ez a szö vet -
cso port gyor san ké pes sza po rod ni, és
hoz zá te het jük azt is, hogy jó ki lá tá -
so kat nyújt jö vő re is.

Kü lö nösen működnek a szer ve zet -

ben a hit sejt jei, ezek az ideg rend sze -
rünk re és egész va lónk ra mo ti vá ló,
stressz ol dó ha tás sal van nak. Hogy az
el múlt év ben mennyi ter me lő dött be -
lő lük újon nan, azt ki-ki ma ga meg
tud ja sac col ni, gyors teszt sem kell
hoz zá. Úgy ér zem, kö zös fel ada tunk
az új év re ezen sej tek szá má nak a nö -
ve lé se szer ve ze tünk ben.

Lát vá nyos a kö vet ke ző sej tek sza -
po ro dá sa is: szem be kell néz nünk a
re mény ség szö ve tek egy re na gyobb és
na gyobb tér hó dí tá sá val is.

Mind ezek alap ján ezek a konk lú -
zi ók von ha tók le az el múlt év ből. Na -
pon ta imád ság csep pek kel fé ken le het
tar ta ni a ne ve zett ví ru sok és bak té -
ri u mok és to váb bi ár tó sej tek sza po -
ro dá sát. Több mil lió sej tün ket át jár -
ja majd a hit, a re mény és a sze re tet,
ha a fény fe lé for du lunk. Im mun rend -
sze rün ket meg erő sít jük az zal, hogy -
ha meg vál tott ál la po tunk ra kon cent -
rá lunk, va la mint Is te nünk irán tunk
va ló ön zet len sze re te té re. 

Szer ve ze tünk tel jes meg úju lá sát
azért ne vár juk, nagy cso da vá rás ba
ne lo vall juk be ma gun kat, fe le lőt le -
nül ne is es kü döz zünk az új év kü szö -
bén, hogy bi zony mi min den lesz
majd ben sők ben más kép pen. Le -
gyen elég annyi, hogy éle tün ket az
ige fé nyé ben vizs gál tas suk fe lül rend -
sze re sen, és ez biz to san ve zet azon
az úton, ame lyen az új esz ten dő ben
jár nunk kell.

g Ba log Esz ter

Mik rosz kóp alatt a múlt év

VÍZ K E RE SZ T ÜN NE PE  JN 8,12

Vi lá gos sá got!
A lomb sá torün nep nyol ca dik nap ját
(szuk kót) ün nep lik Je ru zsá lem ben.
Négy ha tal mas kan de lá ber ben lo bog
a láng, és vi lá gít ja be a temp lom ud -
vart, de még a kör nye ző há zak épü -
le te it is. Az éj sza ká ba nyú ló ün ne pen
fel fo ko zott a han gu lat. A lé vi ták két -
ol dalt – a nők ud va rá nak lép cső in áll -
va – ját sza nak a hang sze re i ken. Min -
den ki éne kel, tán col. A fér fi ak fák -
lyák kal ke zük ben jár ják a kör tán cot.
Ezen az éj sza kán nép ün ne péllyé te -
re bé lye sül az ere de ti leg bűn bá nat tal
kez dő dő – az az a jom kip pur ral,
vagy is a nagy en gesz te lő ál do za ti
nap pal in du ló – je les ün nep ség so ro -
zat, amely re tíz és tíz ez rek za rán do -
kol tak fel Je ru zsá lem be. Eb ben a
han gos vi dám ság ban szó lal meg Jé -
zus: „Én va gyok a vi lág vi lá gos sá ga:
aki en gem kö vet, nem jár sö tét ség ben,
ha nem övé lesz az élet vi lá gos sá ga.”

Ha ki ál ta na, sem tud ná túl har sog -
ni ezt a tom bo ló hang za vart. Pe dig
amit mond, az cso dá la tos üze net. Én
va gyok az iga zi fény! Nem kell sö tét -
ség ben jár nia és él nie sen ki nek!

Mi tud juk, hogy Jé zus egész lé té vel
vi lá gít. Raj ta ke resz tül Is ten vi lá gos -
sá ga tört az em be ri élet be, ezért éle -
tünk ér tel me, cél ja, fel ada ta nem ho -
má lyos töb bé. Aki őt kö ve ti, nem jár
sö tét ség ben. Tud ja, hogy mer re megy,
és mi lyen cél van előt te. Ta lá ló ki fe -
je zés az, hogy övé az élet vi lá gos sá ga.
Az élet és a vi lá gos ság az örök Igé ben
– Is ten Fi á ban – együtt van (1,4). De
eb ben a han gos for ga tag ban ugyan ki
fi gyel ezek re a sza vak ra?

Ha az evan gé li u mot to vább ol vas -
suk, ki de rül, hogy még is akad nak
olya nok, akik meg áll nak, és oda fi -
gyel nek rá. Er re a fu ra, az ün nep lők
so rá ból ki rí vó rab bi ra. Ki je len té sét
azon ban vi tat ják, és nem fo gad ják el.
Le het, hogy egye ne sen ün nep ron tás -
nak és za va ró meg nyi lat ko zás nak

vé lik. És le het nek ott olya nok, akik
hall gat nak, mert fel fog ták, hogy Jé -
zus sza va i ban el ma rasz ta ló íté let is
van. Mert „a vi lá gos ság el jött a vi lág -
ba, de az em be rek job ban sze ret ték a
sö tét sé get, mint a vi lá gos sá got, mert
a cse le ke de te ik go no szak. Mert aki
rosszat cse lek szik, gyű lö li a vi lá gos -
sá got, és nem megy a vi lá gos ság ra,
hogy le ne lep le ződ je nek a cse le ke de -
tei.” (3,19–20)

* * *

A mai kor ban az ilyen éj sza ká ba
nyú ló nép ün ne pé lyek, ahol fel fo ko -
zott han gu lat ban „ün ne pel nek” tíz és
tíz ez rek: sport ese mé nyek, sza bad té -
ri kon cer tek és bu lik al kal mai. Eze -
ken a ren dez vé nye ken már nem sá -
padt fé nyű kan de lá be rek vi lá gí ta -
nak, ha nem ha tal mas reflek to rok
ont ják a fényt, lé ze rek vil ló dzá sa és
fény or gia áraszt ja el a szín pa dot.
Eb ben a fény özön ben és iz zó han gu -
lat ban Jé zus hang ja alig ha nem még
in kább el vesz ne.

„Én va gyok a vi lág vi lá gos sá ga… az
iga zi fény!” – Ugyan ki fi gyel ne oda er -
re az anak ro nisz ti kus hang ra? Pe dig
az iga zi vi lá gos ság ra, a fény re a hu -
szon egye dik szá zad em be ré nek is
épp úgy szük sé ge van, mint lett vol na
Jé zus kor tár sa i nak. Örök em be ri vágy,
hogy az em ber meg ért se ön ma gát,
éle te ér tel met kap jon és sza bad le gyen.

Biz to san ma is so kan ki ál ta nak fény
után, mint a Vi lá gos sá got! cí mű, döb -
be ne tes ver sé ben a mi Pe tő fink a hi tet
el ve tő ra ci o na liz mus ko rá ban: „Sö tét
a bá nya, / De ég nek ben ne mé csek. /
Sö tét az éj, / De ég nek ben ne csil la gok.
/ Sö tét az em ber ke be le, / S nincs ben -
ne mécs, nincs ben ne csil lag, / Csak
egy kis ham va dó su gár sincs. / Nyo -
mo rú ész, / Ki fény nek hir de ted ma -
gad, / Ve zess, ha fény vagy, / Ve zess
csak egy lé pés nyi re! / Nem kér lek én,

hogy át vi lá gíts / A más vi lág nak fá tyo -
lán, / A szem fe dőn. / Nem kér dem én,
hogy mi le szek? / Csak azt mondd
meg, hogy mi va gyok / S mi ért va -
gyok?… / Ma gá ért szü le tik az em ber,
/ Mert már ma gá ban egy vi lág? /
Vagy ő csak egy gyű rű je / Az óri á si
lánc nak, / Mely nek ne ve em be ri ség?

Több ször ki de rült már, hogy a
fény ben tün dök lő, iri gyelt sztá rok kö -
zül so kan el ve szí tik ön ma gu kat. A
szín pa don reflek to rok fé nyé ben mo -
zog nak, de va ló já ban „sö tét ben” élik
az éle tü ket. Töb bük tra gi kus sor sát is -
mer jük – El vis Pres ley, Jimi Hend rix,
Jim Mor ri son, Mic ha el Jack son és így
to vább. So kan ra jon gó ik kö zül is a
dro gok ká bí tó má mo rá ban ke re sik a
meg ol dást, az ér tel met… Jé zus ne kik
is üzen: „Én va gyok…”

De a sö tét ben bo tor ká lók nem igen
van nak ott va sár na pi is ten tisz te le te -
in ken. Még ki sebb eséllyel lesz nek ve -
lünk víz ke reszt (epi fá nia) cso dá la tos
ün ne pén, ami kor szó szé ke ink ről hir -
det jük öröm mel: el jött a vi lá gos ság a
vi lág ba, hogy el űz ze a sö tét sé get!
Ezért hát ma ne künk a hét köz na po -
kon is hir det nünk kell az ün nep üze -
ne tét. Min den egyes hí vő em ber nek
to vább kell ad nia Jé zus sza vát csa lád -
tag jai, ro ko nai, is me rő sei és mun ka -
tár sai fe lé: nem kell sen ki nek sö tét ben,
bi zony ta lan ság ban, cél ta la nul és a
bűn től meg kö töz ve él nie az éle tét. Jé -
zus a vi lág vi lá gos sá ga! Ő itt van ma
is, és hív ben nün ket. Ki a fény re, hogy
mi is vi lá gos ság ban jár junk!

Meg kell fo gad nunk azt, ami re
Bor nem isza Pé ter (1535–1584) re -
for má to runk kért min ket: „Nagy
to rok szó val – nem ásít va, nem kel -
let le nül…, ha nem jó zan el mé vel,
bá tor szív vel, édes lé lek kel, úgy kell
ki ál ta nunk a Krisz tust, hogy meg -
hall ja a vi lág!”

g Id. Pin tér Ká roly

AZ ÜNNEP IG ÉJE
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Szerkesztette: Boda Zsuzsa

gyermekoldal

b Ja nu ár 6-án, víz ke reszt ün ne pén töb bek kö zött ar ra is em -
lé ke zünk, hogy a há rom nap ke le ti böl cset a csil lag el ve -
zet te Bet le hem be, Jé zus já szol ágyá hoz. A mos ta ni tár sas -
já ték se gít sé gé vel fel idéz he ti tek, mi is tör tént az óta,
hogy Má ria és Jó zsef el in dul tak Ná zá ret ből. A já ték hoz bá -
buk ra és egy do bó koc ká ra lesz szük sé ge tek. Az nyer, aki
pon tos do bás sal ér be a cél ba.

1. Má ria és Jó zsef a nép szám lá lás mi att Bet le hem be men nek.
Lépj elő re két me zőt!

2. Egy is tál ló ban volt már csak szá muk ra hely. Itt szü le tett meg
Jé zus. A kö vet ke ző do bá sod nál há rom mal töb bet lépj a do bott
ér ték nél!
3. Azon az éj sza kán an gya lok je len tek meg a pász to rok nak, hogy
el mond ják ne kik az öröm hírt. Az an gya lok gyö nyö rű en éne kel -
tek, a pász to rok pe dig áhí tat tal hall gat ták. Egy szer ki ma radsz
a do bás ból.

4. El is men tek, hogy fel ke res sék az új szü lött kis de det. Lépj elő -
re há rom me zőt!
5. Nap ke let ről böl csek ér kez tek. Egy csil lag je lez te ne kik, hogy
meg szü le tett a zsi dók ki rá lya. Lépj elő re két me zőt!
6. Meg áll tak He ró des ki rály pa lo tá já ban, hogy meg kér dez zék,
hol is ta lál ják pon to san az új ki rályt. He ró des nem tud ta a vá -
laszt, de go no szat for ralt. A kö vet ke ző do bá sod nál há rom mal
ke ve seb bet lépj a do bott ér ték nél!
7. A csil lag el ve zet te  a böl cse ket a bet le he mi is tál ló hoz. Le bo -
rul tak Jé zus előtt, és át ad ták aján dé ka i kat: ara nyat, töm jént és
mir hát. Majd ke rü lő úton tér tek ha za. Lépj elő re egy me zőt!

Ked ves Gye re kek!
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b Ve gyünk egy lel készt és húsz
lel kes pres bi tert – mind annyi an
ha son ló an kez de nénk a fel so ro -
lást, ha a si ke res gyü le ke zet re -
cept jét kér dez nék tő lünk. Mert -
hogy a gyü le ke zet épí tés tit kát
mind annyi an ke res sük. Kon fe -
ren ci á kon, ta lál ko zó kon, az egy -
há zi köz igaz ga tás min den szint -
jén szó ba ke rül a té ma, biz tos re -
cept tel azon ban egyi kőnk sem
szol gál. Ez az írás sem. E so rok
író ja is csak prob lé ma fel ve tés re
vál lal ko zik, bíz va ben ne, hogy
kö zös gon dol ko dás sal mind -
annyi an kö ze lebb ke rü lünk a
meg ol dá sá hoz. A cikk né hol
szán dé ko san pro vo ka tív és szó -
ki mon dó. Az itt meg fo gal ma zott
gon do la tok nem té nyek, csu -
pán vé le mé nyek olyan szer ző től,
aki még csak teo ló gi át sem vég -
zett, csu pán „me zei” gyü le ke ze -
ti tag – aki na gyon ag gó dik
evan gé li kus egy há zá ért.

Jól is mer jük a bé na meg gyó gyí tá sá -
nak tör té ne tét Márk evan gé li u má nak
má so dik fe je ze té ből. Ol vas suk el, és
fi gyel jünk a rész le tek re! „Né hány
nap múl va is mét el ment Ka per na um -
ba, és el ter jedt a hí re, hogy ott hon
van. Er re olyan so kan gyűl tek össze,
hogy még az aj tó előtt sem volt hely;
ő pe dig hir det te ne kik az igét. Oda
akar tak men ni egy bé ná val, akit né -
gyen vit tek. Mi vel a so ka ság mi att
nem fér tek a kö ze lé be, meg bon tot ták
an nak a ház nak a te te jét, ahol ő
volt, és nyí lást vág va le eresz tet ték az
ágyat, amely en a bé na fe küdt.”

Fi gyel jünk Jé zus pres bi té ri u má ra!
Az el ső, ami re fel fi gyel he tünk a tör té -
ne tét ol vas va, hogy „pres bi té ri u ma”
már a Mes ter nek is volt. A né pes gyü -
le ke zet nek akad tak tag jai, akik nem csak
hal lot ták az igét, és ma guk is sor ba áll -
tak a gyó gyu lás re mé nyé ben, ha nem
te vé ke nyen se gí tet ték Jé zus ige hir de -
tő és gyó gyí tó mun ká ját. A sze re pek jól
el kü lö nül nek: meg je le nik a – meg le he -
tő sen le ter helt – ige hir de tő és a ci vil se -
gí tő („pres bi ter”) alak ja.

A kö vet ke ző fon tos mo men tum,
hogy a hí vek egy bé na meg se gí té se ér -
de ké ben cse le ked tek. Nem csak fel is -
mer ték, hogy van va la ki, aki sa ját ere -
jé ből nem ké pes a Mes ter kö ze lé be
fér kőz ni, ha nem te vé ke nyen lép tek fel

a hely zet meg vál toz ta tá sa ér de ké -
ben. En nek alap ján a ma egy há zá nak
tag jai sem ma rad hat nak passzí vak:
lás suk meg vég re kör nye ze tünk ben a
„bé ná kat”, és tűz zük ki el sőd le ges
cé lunk nak, hogy őket el ve zes sük az
élő Jé zus Krisz tus lá ba i hoz!

Har ma dik – ta lán rész let kér dés nek
tű nő – kö rül mény, hogy né gyen vet -
tek részt a mun ká ban. Kö zö sen tet -
tek meg min dent a bé na meg se gí té -
se ér de ké ben. A gyü le ke zet épí tés

te hát kö zös ügy, nem le het csak a lel -
kész (és a fel ügye lő) egye dü li har ca.
Min den ki, aki te he ti, részt kell, hogy
ve gyen a mun ká ban.

Ve gyük ész re a két ezer év vel ez -
előt ti „pres bi té ri um” le le mé nyes sé -
gét! Ha a jól be vált utat, az aj tót vá -
laszt ják, so ká ig nem ta lál ko zott vol -
na a be teg a gyó gyí tó val. De ők –
nem tö rőd ve a tö meg cso dál ko zá sá -
val – meg le he tő sen rend ha gyó mó -
don jut tat ták a hord ágyat Jé zus kö -
ze lé be. Egy há zi mun kál ko dá sunk
so rán sem min dig a ré gi kli sék a leg -
si ke re seb bek. Mer jünk újí ta ni, „min -
den kö vet meg moz gat ni” az evan gé -
li um ter jesz té se ér de ké ben!

Kik va gyunk? Mi ből élünk?
Már kon fir man dus ként meg ta nul tuk,
hogy az egy ház szó a Krisz tus ban hí -
vők kö zös sé gét je lö li. Min de nek -
előtt te hát azt kell szem előtt tar ta -
nunk, hogy a Meg vál tó le gyen a kö -
zép pont ban. Nél kü le csu pán ba rá ti
kör, klub, sza bad idős egy let le szünk,
de még nem egy ház. Ugyan ak kor
nem el ha nya gol ha tó fo gal mi elem a
kö zös ség (com mu nio) sem. A fen ti
jé zu si tör té net ben is fon tos mo men -
tum, hogy né gyen vit ték a hord -
ágyat.

Mi előtt ne ki lá tunk a va cso ra el ké -
szí té sé nek, cél sze rű be néz nünk a
kam rá ba, hogy egy ál ta lán mi lyen
alap anya gok áll nak a ren del ke zé -
sünk re. Gyü le ke zet épí tő mun kánk
ele jén ké szít sünk hát lel tárt ar ról,
hogy mi van sa ját egy há zunk „ko sa -
rá ban”! En nek el en ged he tet len fel té -
te le a té nyek kel va ló őszin te szem be -
né zés. Va ló ság hű en kell fel tér ké pez -
nünk kö zös sé gün ket. Fe les le ges koz -
me ti káz nunk a sta tisz ti kai ada to kat.

Ál ta lá ban még az egy há zi saj tó ban
sem me rünk iga zán nyíl tan be szél ni
a va ló sá gos hely zet ről: a cik kek több -
sé ge ün ne pek al kal má val zsú folt
temp lo mok ról, fel újí tott gyü le ke ze -
ti köz pon tok ról szól. A hét köz na pok
va ló sá ga pe dig más: saj nos leg na -
gyobb gyü le ke ze te ink ben sin cse nek
va sár na pon ként te le a pad so rok,
köz ben pe dig tu cat já val küsz köd -
nek ki sebb evan gé li kus kö zös sé gek a

lel ki és – nem utol só sor ban – anya -
gi fenn ma ra dá sért.

Gyak ran de fi ni ál juk ma gun kat a
„har ma dik leg na gyobb tör té nel mi
egy ház ként”, pe dig be kell lát nunk:
egy sze ku la ri zá ló dott vi lág ban az
ön ma gá ban még min dig óri á si ka to -
li kus egy ház és a ná lunk nagy ság ren -
dek kel na gyobb re for má tus egy ház
mö gött kul lo gunk, sok-sok prob lé -
má val. Nem cso da, ha püs pö ke ink
nyi lat ko za tai leg jobb eset ben is csak

rö vid hír ként je len nek meg a leg -
több or szá gos na pi lap ban.

Egy há zi SWOT
A mun ka kez dő lel tár hoz hasz nál hat -
juk a me nedzs ment egyik leg fon to -
sabb esz kö zét, az úgy ne ve zett
SWOT-ana lí zist. A mód szer az erős -
sé ge ket, gyen ge sé ge ket, le he tő sé ge -
ket és ve szé lye ket ve szi szám ba azért,
hogy az tán az eb ből le von ha tó kö vet -
kez te té sek re épül hes sen sa ját gyü le -
ke zet épí té si mun kánk. 

Ké szít sük el te hát sa ját kö zös sé -
günk SWOT-ana lí zi sét akár egy rend -
ha gyó pres bi te ri gyű lés ke re té ben! Az
aláb bi ak ban csak né hány – leg több
he lyen fel lel he tő – té nye zőt em lí tek,
nem hall gat va el, hogy fel so ro lá som
meg sem kö ze lí ti egy tu do má nyos igé -
nyes sé gű ana lí zis szín vo na lát.

Egy há zunk egyik leg fon to sabb
erős sé ge a tör té nel mi múlt: nem a
nul la ki lo mé ter kő től in du lunk, ha nem
is mer nek min ket, ki épült in téz mény -
rend sze rünk van. (Nem hall gat ha tom
el, hogy egy lel kész is me rő söm sze -
rint vi szont sok kal könnyebb len ne a
dol gunk, ha Jé zus nál és az el ső pün -
kösd nél új ra kezd het nénk, és nem
ter hel ne min ket annyi bűn és elő íté -
let.) Óri á si elő nyünk a több száz
éves ha gyo mány. Gon dol junk csak
azok ra, akik szent es te töl tik meg
temp lo ma in kat: több sé gük a gyer tya -
fény, or go na- és ha rang szó ro man ti -
ká já ért ke re si fel az is ten há zát, ugyan -
ak kor óri á si le he tő ség en nek a tö meg -
nek a meg szó lí tá sa és evan gé li um mal
va ló „el lá tá sa” min den ün ne pen. Ha -
son ló mó don le het erős sé günk a Lu -
ther-ka bát és a ré gi temp lom épü let is. 

Min den fé le kép pen po zi tí vum a
pro fi teo ló gi ai kép zés és az en nek
ered mé nye ként lét re jött lel ké szi és
gyü le ke ze ti mun ka társ-kar is.

Gyen ge sé ge ink kö zött ki emelt he -
lyen van – ko ráb ban már rész le te zett
– tör té nel mi múl tunk. Za jos vi lá -
gunk ban egy re na gyobb fel adat hal -
lat ni a han gun kat. Meg kell küz de -
nünk emel lett a gyak ran el len sé ges po -
li ti kai és mé dia kör nye zet tel, a múlt és
a je len bű ne i nek ter hé vel és a mun ka -
tár sak hi á nyá val is. Itt ér de mel em lí -
tést, hogy a ha gyo má nya ink hoz va ló
min den nél erő sebb ra gasz ko dás bör -
tön be – a sab lo nos val lás gya kor lá sé -
ba – zár hat ben nün ket. (Gon dol junk
csak is mét ar ra, hogy ta lán so ha nem
ke rült vol na Jé zus elé a bé na, ha ki zá -
ró lag a ha gyo má nyos utat pró bál ják
meg jár ni a be teg szál lí tók!)

A le he tő sé gek kö zött ér de mel em -
lí tést az ok ta tá si és sze re tet in téz mé -
nyek ben rej lő szám ta lan le he tő ség, a
mé dia, min de nek előtt az in ter net
nyúj tot ta meg szó la lá si le he tő ség és
ön ma gá ban az a tény is, hogy az em -
ber kö zös sé gi lény, az egy ház pe dig
az egyik leg ősibb kö zös ség.

Nagy je len tő sé get kell tu laj do ní ta -
nunk a po li ti kai ve szély nek. A tá ma -
dás mel lett – meg lá tá som sze rint –
igen ve szé lyes le het a párt po li ti kai
ér dek ből lét re jött po li ti kai „ba rát ság”
is: vi gyáz nunk kell, hogy ala mizs ná ért
cse ré be ne zül lesszen ben nün ket egyik
po li ti kai ol dal sem sa ját szó szó ló já vá.

Meg kell küz de nünk a glo ba li zá ci -
ós fo lya ma tok kal, az üz le ti e se dő vi -
lág gal. Ez utób bi ra jó pél da az, hogy
hi á ba „pré di kál” egy há zunk is –
egyéb ként jog gal – a va sár nap szent -
sé gé ről, ha a gyü le ke ze ti tag meg él -
he té se mú lik azon, hogy vál lal-e
mun kát a va sár nap is nyit va tar tó hi -
per mar ket ben.

Ki hí vás elé ál lít ja a kö zös ség épí tést
a mo bi li zá ció: míg ko ráb ban a ke resz -

te lés től a ha lá lig egy gyü le ke zet hez
tar to zott az em be rek több sé ge, ad dig
most a tíz-ti zen két éve kon fir mált fi -
a ta lok je len tős ré sze nem csak má sik
vá ros ba, ha nem akár má sik or szág -
ba is köl tö zött. Ér de mes len ne meg -
ol da ni a hoz zánk tar to zók „nyo mon
kö ve té sét”, hogy ne ve szít sük őket –
akár egy élet re – szem elől.

Ha nem egy há zunk ról len ne szó,
nem is foly tat nám a gon do lat sort.
Azon ban ér de mes fi gyel nünk re for -
má to runk him nu szá ra, amely affé le
„kö zép ko ri SWOT-ként” min den
iga zán lé nye ges ele met rög zít: „Az ős

el len ség most is ül döz még…” (ve -
szély). „Erőnk ma gá ban mit sem ér…”
(gyen ge ség). „De küzd ér tünk a hős
ve zér…” (erős ség). „Mi enk a menny
örök re!” (le he tő ség). En nek tu da tá -
ban, a Szent lé lek se gít sé gé vel kell
ne ki lát nunk kö zös mun kánk nak.

A te tő bon tás lé pé sei
1. Is mer jük meg egy mást! Le gyünk va -
ló di kö zös ség! Fő ként na gyobb, vá ro -
si gyü le ke ze tek ben ta pasz ta lom: nem
is me rik egy mást az ige hall ga tók. Hét -
ről hét re úgy ül nek egy más mel lett,
gyón nak és úr va cso ráz nak, hogy ta -
lán még a má sik ne vé re sem kí ván csi -
ak. Ke res sük meg hát an nak a le he tő -
sé gét, hogy az is ten tisz te le ti al kal ma -
kon kí vül is ta lál koz zunk, is mer ked -
jünk egy más sal! Egy-egy kö zös te á zás,
sport nap vagy ki rán du lás nem csak
egy is ko lai osz tályt ráz hat va ló di kö -
zös sé gé, ha nem gyü le ke ze tün ket is.

2. Le gyünk nyi tott kö zös ség! Ne
csak a temp lom aj tót, ha nem szí vün -
ket is nyis suk ki Krisz tus tól tá vo labb
élő em ber tár sa ink előtt! Ha pe dig vég -
re be tér hoz zánk egy bá rány az el ve -
szett nyáj ból, fo gad juk sze re tet tel!
Vé let le nül se érez tes sük ve le az „ed -
dig va jon hol vol tál?” kér dést, ha nem
örül jünk együtt a té koz ló fiú ap já val!

3. Le gyünk lát ha tó ak! Az zal a fel -
szó lí tás sal, hogy he gyen épült vá ros -
sá kell len nünk, vi lá gos sá lett előt tünk
té ve: nem búj ha tunk el a töb bi em -
ber elől. A hit nem le het ma gán ügy.
Új ra és új ra ki kell lép nünk a temp -
lom fa lak bör tö né ből, és meg kell
szó lí ta nunk a min den na pok em be rét.
Ha kell, ha gyo má nya in kat, a ré gi
kli sé ket fél re té ve kell su gá roz nunk a
Krisz tus tól ka pott re mény sé get.

4. Le gyünk ér he tő ek! Fe lejt sük el
az egy há zi „tol vaj nyel vet”! Ne épít -
sünk nyel vi, kul tu rá lis aka dá lyo kat a
tár sa da lom és az egy ház kö zé! Pré di -
ká ci ónk, li tur gi ánk, éne ke ink le gye -
nek min den ki szá má ra vi lá go sak! A
re for má ció egyik leg na gyobb fel is me -
ré se ép pen az volt, hogy anya nyel vű
evan gé li u mot adott a hí vek ke zé be.
Ha kell, ta nít suk a hoz zánk be té rő -
ket! Jó pél da er re pél dá ul, ha az is ten -
tisz te le ti ren det rész le tes ma gya rá zat -
tal ki ve tít jük temp lo ma ink ban, vagy
nyom ta tás ban a lá to ga tók ke zé be
ad juk. (Lás suk be, hogy ma már a tár -
sa da lom je len tős ré sze fej ből a Mi -
atyán kot sem tud ja!)

5. Nem sza bad el fe lej te nünk: anya -

gi ál do zat ho za tal is szük sé ges ré -
szünk ről. Ha fon tos nak tart juk e kö -
zös ség mű kö dé sét, bi zony mind annyi -
unk nak a zse bé be kell nyúl nia. Evan -
gé li kus ként ki csit még min dig szé gyen -
kez ve be szé lünk a pénz ről, mi köz ben
pél dá ul bap tis ta test vé re ink már az
egye te mi ösz tön díj ból is a le he tő leg -
ter mé sze te sebb cse le ke det ként utal ják
az ado mányt egy há zuk szám lá já ra.

6. Szol gál junk sze re tet tel! Leg -
fon to sabb fel ada tunk az evan gé li um
hir de té se mel lett az ön zet len szol gá -
lat. Ke res sük meg rá szo ruló fe le ba -
rá ta in kat, és ajánl juk fel se gít sé gün -

ket! Ez zel nem csak be tel je sít jük a
sze re tet pa ran csát, ha nem akar va-
aka rat la nul is po zi tív ké pet su gár -
zunk ma gunk ról. Nincs az az an ti kle -
ri ká lis nak tű nő mé di um, amely ka -
rá csony kor be ne szá mol na Böj te
Csa ba fe ren ces szer ze tes te vé keny -
sé gé ről. A dé vai pap nem saj tó nyi lat -
ko za to kat gyárt, nem po li ti ku sok kal
tár gyal, ha nem szol gál sze re tet tel…

Le gyünk a lel kész va ló di 
un ka tár sai!
Már-már köz hely, hogy a mo dern kor
lel ké szé nek szám ta lan sze re pet kell
be töl te nie. Egy-egy lel kész egy sze -
mély ben köny ve lő, me ne dzser, épí -
tész, pá lyá zat író, so főr, új ság író,
rend szer gaz da, in ter net fej lesz tő,
anyag be szer ző, sok eset ben még
temp lom ta ka rí tó, kő mű ves, kán tor,
ha ran go zó és ker tész is! 

Ez leg több ször az zal jár, hogy
olyan fon tos sze re pek re jut mél tat -
la nul ke vés idő, mint az ige hir de tés
és a lel ki gon do zás. Ne hagy juk, hogy
így le gyen! A fen ti lis tát ala kít suk sa -
ját gyü le ke ze tünk re: vizs gál juk meg,
hogy lel ké szünk hány fé le sze re pet lát
el nap mint nap! Ez után pe dig, pres -
bi te rek és nem pres bi te rek mind -
annyi an, vá lasszunk ki egy-két te vé -
keny sé get, amellyel te her men te sít -
het jük pász to run kat! Ha egy negy -
ven fős pres bi té ri um min den tag ja
csak he ti fél órá nyi mun kát ál doz na
gyü le ke ze té ért, a va ló ság ban fél
mun ka társ sal (he ti húsz órá val) több
len ne gyü le ke ze tünk ben…!

Epi ló gus
Ol vas suk to vább a ko ráb ban hi vat ko -
zott gyó gyí tás tör té ne tet, mert hogy a
szor gos te tő bon tók mun ká já ra ma -
ga a Mes ter vá la szol: „Jé zus pe dig lát -
va a hi tü ket, így szólt a bé ná hoz: »Fi -
am, meg bo csát tat tak a bű ne id.«”
Meg kér dő je le zi még va la ki a te tő bon -
tók fe le lős sé gét?

Kezd jünk be le még ma a kö zös te -
tő bon tás ba! Ci vil ként, a bé na meg -
se gí té sé ben, kö zös ség ben, min den
kö vet meg moz gat va!

A szerző jogász, a pusztaföldvári
gyü lekezet kántora. Írása a Szar -
vas-Ótemp lo mi Evan gé li kus Egy ház -
köz ség 2009. no vem ber 8-ai pres bi te -
ri sze re tet ven dég sé gén el hang zott elő -
adásának anyagából készült.

Te tő bon tás
Gyü le ke zet épí tés ci vil rész vé tel lel

Te tő bon tás Pusz ta föld vá ron – 2009 jú li u sá ban im már má so dik al ka lom mal
ren dez te meg a he lyi evan gé li kus gyü le ke zet a nyi tott temp lom éj sza ká ját. A
több mint hat órás al ka lom prog ram ján in ter ak tív is ten tisz te let mel lett
könnyű- és ko moly ze nei kon cert, ki ál lí tás, me di tá ci ós ös vény, film ve tí tés és
szá mos já ték is sze re pelt.

Tetőbontás Orosházán – 2009 szep tem be ré től min den va sár nap es te a re mény -
ség is ten tisz te le té re vár ják a hí ve ket az evan gé li kus temp lom Győry-ter mé be.
Az al kal ma kon köz vet le nebb hang vé tel ben, a mo dern tech ni ka le he tő sé ge it is
ki hasz nál va hir de tik az evan gé li u mot. A re mény ség is ten tisz te le tén a lel ké sze -
ken kí vül fi a tal fel nőt tek is ak tí van be kap cso lód nak a szol gá lat ba.
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Újév. Liturgikus szín: fehér. Lekció: Lk 2,21; Gal 3,23–29.
Alapige: 5Móz 28,1–3.8–9. Énekek: 182., 349.

I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Balicza Iván; de. 11. (úrv.) Bence Imre; du. 6. Bencéné
Szabó Márta; II., Hűvösvölgyi út 193., Fébé de. 10. (úrv.) Veperdi Zoltán; Pesthidegkút,
II., Ördögárok u. 9. de. fél 10. (úrv.) Sztojanovics András; Csillaghegy–Békásmegyer,
III., Mező u. 12. de. 10.; Óbuda, III., Dévai Bíró M. tér de. 10. (úrv.) Hokker Zsolt;
Újpest, IV., Lebstück M. u. 36–38. de. 10. (úrv.) Solymár Péter Tamás; V., Deák tér
4. de. 9. (úrv.) Smidéliusz Gábor; de. 11. (úrv.) dr. Lackner Pál; du. 6. Gerőfiné dr.
Brebovszky Éva; VII., Városligeti fasor 17. de. 11. (úrv.) D. dr. Harmati Béla; VIII., Üllői
út 24. de. fél 11. (úrv.) Szabó Bertalan; VIII., Rákóczi út 57/a de. 10. (szlovák, úrv.)
Gulácsiné Fabulya Hilda; VIII., Karácsony S. u. 31–33. de. 9. (úrv.) Szabó Bertalan;
IX., Haller u. 19–21., I. emelet de. 11. (úrv.) Koczor Tamás; Kőbánya, X., Kápolna
u. 14. de. 10. (úrv.) Benkóczy Péter; Kelenföld, XI., Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) dr. Blázy
Árpádné; de. 11. dr. Blázy Árpádné; du. 6. dr. Joób Máté; XI., Németvölgyi út 138. de.
9. (úrv.) dr. Joób Máté; Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor 24. de. 9. (úrv.) Bence Imre;
Budahegyvidék, XII., Kék Golyó u. 17. de. 10. (úrv.) Bencéné Szabó Márta; XIII., Kassák
Lajos u. 22. de. 10. (úrv.) Kendeh György; Zugló, XIV., Lőcsei út 32. de. 11. (úrv.) Tamásy
Tamás; Pestújhely, XV., Templom tér de. 10. (úrv.) Szabó B. András; Rákospalota, XV.,
Juhos u. 28. (kistemplom) de. 10. (úrv.) Ponicsán Erzsébet; Rákosszentmihály, XVI.,
Hősök tere 10–11. de. 10. (úrv.) 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; du. 6.
Győri Gábor; Pestszentimre, XVIII., Rákóczi út 83. (református templom) de. 8. (úrv.)
dr. Korányi András; Kispest, XIX., Templom tér 1. de. 10. 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. (úrv.) dr. Lacknerné Puskás Sára.

Istentiszteleti rend • 2010. január 1.

Az esztendő 1. vasárnapja. Liturgikus szín: fehér. Lekció: Mt 2,13–23;
1Pt 4,12–19. Alapige: Ézs 63,7–11. Énekek: 152., 171.

I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Bence Imre; de. 10. (német, úrv.) Johannes Erlbruch; de. 11.
(úrv.) Balicza Iván; du. 6. Balicza Iván; II., Hűvösvölgyi út 193., Fébé de. 10. (úrv.) Veperdi
Zoltán; II., Modori u. 6. de. 3/4 11. Sztojanovics András; Pesthidegkút, II., Ördögárok
u. 9. de. fél 10. (úrv.) Sztojanovics András; Csillaghegy–Békásmegyer, III., Mező u. 12.
de. 10. (úrv.); Óbuda, III., Dévai Bíró M. tér de. 10. (úrv.) Bálintné Varsányi Vilma; Újpest,
IV., Lebstück M. u. 36–38. de. 10. (úrv.) Solymár Péter Tamás; Káposztásmegyer, IV. Tóth
Aladár út 2–4. de. 9. (úrv.) Solymár Péter Tamás; V., Deák tér 4. de. 9. (úrv., családi)
Cselovszky Ferenc; de. 11. (úrv.) Smidéliusz Gábor; du. 6. Gerőfiné dr. Brebovszky Éva; VII.,
Városligeti fasor 17. de. 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., Haller u. 19–21.,
I. emelet 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. dr. Blázy Árpádné; XI., Németvölgyi út 138. de. 9. dr. Blázy
Árpádné; Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor 24. de. 9. (úrv.) Balicza Iván; 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., Juhos
u. 28. (kisytemplom) 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.) Nagyné Szeker Éva; Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út 111.
de. fél 11. (úrv.) Nagyné Szeker Éva; Rákoscsaba, XVII., Péceli út 146. de. 9. (úrv.) Grendorf
Péter; Rákosliget, XVII., Gózon Gy. u. de. 11. (úrv.) Grendorf Péter; Pestszentlőrinc, XVIII.,
Kossuth tér 3. de. 10. (úrv.) Hulej Enikő; Pestszentimre, XVIII., Rákóczi út 83.
(református templom) de. 8. (úrv.) Hulej Enikő; 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. 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.

Istentiszteleti rend • 2010. január 3.

Vízkereszt ünnepe. Liturgikus szín: fehér. Lekció: Ef 3,2–6; Ézs 60,1–6.
Alapige: Jn 8,12. Énekek: 185., 186.

I., Bécsi kapu tér de. 11. (úrv.) Bence Imre; du. 6. Bence Imre; II., Hűvösvölgyi út 193.,
Fébé de. 10. Herzog Csaba; II. Pesthidegkút, II., Ördögárok u. 9. du. 6.  Fodor Viktor;
Csillaghegy–Békásmegyer, III., Mező u. 12. de. 10.; V., Deák tér 4. de. 11. (úrv.) Gerőfiné
dr. Brebovszky Éva; du. 6.  Cselovszky Ferenc; VII., Városligeti fasor 17. du. 6. (zenés
istentisztelet) Aradi György; VIII., Karácsony S. u. 31–33. du. 6. Szabó Bertalan; IX.,
Haller u. 19–21. I. emelet de. 11. (úrv.) Koczor Tamás; Kőbánya, X., Kápolna u. 14. de.
10. (úrv.) Benkóczy Péter; Kelenföld, XI., Bocskai út 10. de. 11. (úrv.) dr. Blázy Árpád;
du. 6.  dr. Blázy Árpád; Budahegyvidék, XII., Kék Golyó u. 17. du. 6 (úrv.) Keczkó Pál;
XIII., Kassák Lajos u. 22. du. 5. Győri Gábor; Rákospalota, XV., Juhos u. 28.
(kistemplom) de. 10. Ponicsán Erzsébet; Cinkota, XVI., Batthyány I. u. xxxxxxxx Vető
István; Pestszentlőrinc, XVIII., Kossuth tér 3. du. 6. dr. Korányi András; Kispest, XIX.,
Templom tér 1. du. 6. Széll Bulcsú; Pesterzsébet, XX., Ady E. u. 89. de. 10. Győri János
Sámuel; Csepel, XXI., Deák tér de. fél 11. Zólyomi Mátyás; Budafok, XXII., Játék u. 16.
du. 6. Solymár Gábor; Budaörs, Szabadság út 75. du. 6.  Endreffy Géza; Budakeszi, Fő
út 155. (gyülekezeti terem) du. 6. dr. Lacknerné Puskás Sára.

Istentiszteleti rend • 2010. január 6.

Összeállította: Boda Zsuzsa

He tek óta for ga tom a köny vet. Hol itt nyi tom ki, hol ott.
Van úgy, hogy az egy há zi esz ten dő va la mely va sár-
vagy ün nep nap ja alap ján ol va sok, né ha a könyv re bí zom
a vá lasz tást, és azt az írást ve szem sor ra, ame lyik nél épp
ki nyí lik, de elő for dul, hogy a szer ző be fo lyá sol ja, me lyik
pré di ká ci ó ban me rül jek el. 

És egyik mód szert sem bá nom meg, mert mind egyik
ige hir de tés ad út ra va lót, to vább gon dol ni va lót. Azt ve -
szem ész re, hogy egy re több az ál ta lam alá hú zott, meg -
je lölt mon dat, ame lyek – új ra és új ra ol vas va – más és

más szín ben csil lo gó, kép ze let be li gyön gyök ké vál nak;
olya nok ká, ame lyek ből gyer mek ko rom ban lán cot fűz tem,
és bol do gan vi sel tem.

Evan gé li kus lel ké szek ige hir de tés-gyűj te mé nyét tar tom
a ke zem ben, össze sen hat van négy pré di ká ci ó ét, ame lye -
ket az egy há zi esz ten dő ün ne pe i re ír tak még 2003-ban.
És hi á ba a ki adás éve, az ol va só a kö tet min den lap ján át -
él he ti: az ige örök ké va ló. Nincs sza va tos sá gi ide je, és nem
szá mít, hogy ja nu ár ban ol va som-e pün kösd hét fő jé nek
vagy a Szent há rom ság ün ne pe utá ni ötö dik – ta lán épp

egy jú li u si – va sár nap nak a pré di ká ci ó ját. Mert ahogy
a nap tá ri év ben új ra és új ra át él jük az öröm és har -
mó nia meg annyi pil la na tát, úgy – ne ta gad juk – elő -
ke rül nek az ag go dal mak és két sé gek idő sza kai is. S
min den re ta lál ha tunk vá laszt Is ten sza vá ban, le het,
hogy ép pen ezen pré di ká ci ó kon ke resz tül.

„Az élő be széd hul lám hosszá ra egy sze rűbb rá áll -
ni, mert se gít az elő adó non ver bá lis kom mu ni ká ci -
ó ja és a je len lé vő kö zös ség lég kö re. Job ban meg is
szok tuk, hogy az ige hir de tést hall gat juk, nem pe dig
ol vas suk. Az ott ho nunk ban vagy bár mi lyen élet hely -
zet ben elő ve he tő, le írt ige hir de tés azon ban vissza té -
rő, meg is mé tel he tő erő for rás le het szá munk ra. Jel -
ző ket he lyez he tünk el a könyv ben, és ami kor szük -
sé günk van a bá to rí tó sza vak ere jé re, több ször is el -
ol vas hat juk. A ké pek, a ver sek és egy-egy idé zett mon -
dat pon to san és bár mi kor vissza ke res he tő, és az igék
fe let ti csen des me di tá ci ónk ban se gít sé günk re le het.

Sza vak, mon da tok kö ze led nek fe lénk a több
mint fél száz pré di ká ci ó ban. Van-e kö ze le dés ben -
nünk, hogy el ol vas suk, át érez zük, és meg ka pasz kod -
junk ben nük? Ér dek lő dő, az éle tük kér dé se it az ige
vi lá gos sá gá ban mér le ge lő, ide á lis hall ga tók ról ál mo -
dik min den el kö te le zett pré di ká tor. Evan gé li kus
örök sé günk egyik sok szor em le ge tett ér té ke is a
szün te le nül meg úju ló ide hir de tés. Ve gyük ke zünk -
be a pré di ká ci ó kat, és hagy juk, hogy meg szó lal ja -
nak szá munk ra!” – ol vas ha tó dr. Sza bó La jos nak, a
kö tet szer kesz tő jé nek elő sza vá ban. Aki meg fo gad -
ja a fent idé zett ta ná csot, nem bán ja meg.

S ha már meg szó lal tak ezek az ige hir de té sek, ak -
kor gon dol juk to vább, vi gyük ma gunk kal őket
min den nap ja ink ba, hogy erő sít se nek, és hogy épül -
hes sünk ál ta luk. Be fe je zé sül hadd áll jon itt már is egy
rész let. „Tud juk-e le ten ni éle tün ket és azok nak az
éle tét Is ten ke zé be, akik től ide ig-órá ig tá vol va gyunk?
Mert tá vol kell len nünk. Is ten min dig ve lünk van és
az övé i vel. Ez a re mény ség, az Is ten re va ló ha gyat -
ko zás erőt ad hat a hí vő em ber szá má ra.”

g Bo da Zsu zsa

A HÓ NAP KÖN Y VE

Hul lám hossz

A hónap könyve – januárban
a Luther Kiadótól 30 kedvezménnyel

Hullámhossz

Vá sá rol ja meg a hó nap köny vét ked vez mé nye sen!
Eredeti ára: 1600 forint. • http://bolt.lu the ran.hu/
E-mail: ki ado@lu the ran.hu • Fax: 1/486-1229
1085 Bu da pest, Ül lői út 24.

Mi ez? Köl tői túl zás? Biz tos, hogy Jé -
zus akar va la mit mon da ni az zal az erős
ha son lat tal, hogy Is ten fe jünk haj -
szá la it is szá mon tart ja. Is ten irán ti bi -
zal mat lan sá gun kat akar ja el osz lat ni. A
Bib lia ere jét min dig ak kor ta pasz tal -
juk meg, ha éles üze ne te it sem tom -
pít juk le. Így mond ta Jé zus, mert ne -
künk er re a lát szó lag túl zó meg ál la pí -
tás ra ép pen most van szük sé günk.

Az egész Bib li án vé gig vo nul az a
fel is me rés, hogy alap ba junk a bi zal -
mat lan ság. Ma sok szor em le get jük,
hogy em be rek kö zött is le gyen bi za -
lom – há zas tár sak kö zött vagy a
mun ka he lyen. Fő nök és be osz tott kö -
zött, mun ka tár sak kö zött… De ez
csak jám bor óhaj. Má té evan gé li u má -
ban be szél Jé zus olyan idők ről, ami -
kor a go nosz ság meg so ka so dik, és a
sze re tet so kak ban meg hi de gül (Mt
24,12). Ez zel a meg hi de gü lés sel jár
együtt a bi zal mat lan ság.

Ész re vet ted-e már, hogy sor sunk,
adott sá ga ink ak kor kap nak bor zal -
mas súlyt, ha nincs bi zal munk Is ten
iránt? Ha el né mul az az ének, hogy
„Mit Is ten tesz, mind jó ne kem…”. Ha
azt gon dol juk, em be rek dön te nek
sor sunk fe lől…

A bi zal mat lan ság min den ter het
meg száz szo roz. Míg Jé zus mel lett az
iga gyö nyö rű sé ges és könnyű, nél kü -
le min den baj, be teg ség, csa ló dás, egy

bán tó meg jegy zés, mel lő zés, le ke ze -
lés, egy ap ró kri ti ka, egy hi deg zu -
hany ként ha tó há lát lan ság is má -
zsás súlyt kap.

„Fe jünk haj szá lai” – Jé zus ez zel azt
akar ja mon da ni, hogy Is ten szá mon
tart min ket. A leg ki sebb dol gom ról is
tud. Vé let len, sze ren cse, vak sors csak
azok nál van, akik még nem is me rik
Jé zust. Mel let te más lá tást és új ér ték -
ren det ka punk. Ami ed dig nagy volt
(em be ri vé le mény, anya gi előny, di csé -
ret, ér vé nye sü lés), ti zed ran gú vá vá lik.
És ami ed dig ki csi volt (ima, bib lia ol -
va sás, temp lom, gyü le ke zet), nagy
súlyt kap. A mu lan dók he lyett az
örök ké va lók kez de nek ér de kel ni. Fü -
led lesz a mennyei dol gok szá má ra.

So kan mond ják két ség be ej tő hely -
zet ben: Is ten ke zé ben va gyunk! Már
csak az ima se gít! De ugyan ezek a
mon da tok mi lyen más kép pen hang -
za nak an nak a szá já ból, aki már is me -
ri, hogy mi lyen jó és biz ton sá gos Is -
ten ke zé ben len ni! Aki már tud ja,
hogy ki cso da Jé zus, és fő leg, hogy ki -
cso da Jé zus az ő szá má ra.

Er re a bol dog lá tás ra akar igénk el -
se gí te ni.

g Gáncs Ala dár

Gáncs Ala dár: Élő víz. Lu ther Ki adó,
Bu da pest, 2005.

Fe jünk haj szá lai
(Mt 10,30)

„Vár va vár tam az Urat,
és ő le ha jolt hoz zám,
meg hal lot ta ki ál tá so mat.”
Zsolt 40,2 – az Út mu ta tó igé je
2009. de cem ber 17-én

Is ten aka ra tá ban meg nyu god va
és a fel tá ma dás bi zo nyos sá gá ban
tu dat juk, hogy Gáncs Aladár
evan gé li kus lel kész-or go nis ta 85
esz ten dős ko rá ban, 60 évi bol dog
há zas ság után, 2009. de cem ber
17-én ha za tért Urá hoz.

Gaz dag, aján dé ko zó éle té ért
adunk há lát 2010. ja nu ár 9-én,
szom ba ton 11 óra kor a ke len föl -
di evan gé li kus temp lom ban (Bu -
da pest XI., Bocs kai út 10.), ahol
az ur na te me tő ben vár ja a fel tá -
ma dás kürt sza vát.

Gyá szol ják: fe le sé ge, fia, me nye,
uno kái há zas tár suk kal, hú ga csa -
lád já val, va la mint ro ko nai, mun -
ka tár sai és a nyug dí jas lel ké szek
hű vös völ gyi ott ho ná nak la kói.

Ko szo rú meg vál tás a fó ti Kán -
tor kép ző In té zet ja vá ra.

Pos tai cím: Gáncs Pé ter, 1088
Bu da pest, Pus kin u. 12.

Gáncs Ala dár sze mé lyé ben az EvÉlet
egy kor igen ter mé keny szer ző jét is
gyá szol juk. Sze re tett mun ka tár sunk -
ra a szomszédos hasábokon a he ti la -
punk Élő víz ro va tá ban meg je lent
jegy ze te i ből össze ál lí tott kö tet egyik
írá sá nak „vissza köl csön zé sé vel” em -
lé ke zünk. – A szerk.
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Jó té kony sá gi hét a Kos suth-gi mi ben
A Nyír egy há zi Evan gé li kus Kos suth La jos Gim ná zi um di ák jai az el múlt év
utol só he té ben nem tu dá suk ról, ha nem szív bé li jó sá guk ról ad hat tak szá mot.
Az is ko la pe da gó gu sai jó té kony sá gi té ma he tet szer vez tek szá muk ra – a
TÁMOP 3.1.4 pá lyá zat ke re té ben –, ame lyen min den ki meg ta lál hat ta a ne -
ki meg fe le lő fó ru mot, hogy te gyen va la mit má so kért.

Vol tak, akik sa ját ké szí té sű sü te mé nye ket, kéz mű ves tár gya kat ké szí tet tek
és aján lot tak föl a jó té kony sá gi vá sár ra, amely a di ák ön kor mány zat (DÖK) szer -
ve zé sé ben zaj lott egész hé ten. Más ta nu lók az el áru sí tó he lyet épí tet ték meg,
vagy ép pen árul ták a fi nom sá go kat és az aján dé ko kat. Négy osz tály a vá ros bent -
la ká sos in téz mé nye i nek la kó it lá to gat ta meg. Idő se ket, ott hon ta la no kat, be te -
ge ket és ár vá kat, kö zü lük so kak nak ez volt az egyet len ka rá cso nyi aján dé kuk. 

Az is ko la te ret adott egy kü lön le -
ges kez de mé nye zés nek is, amely a di -
á kok tól in dult. Sza bó Ar nold vég zős
ta nu ló öt le té től ve zé rel ve a fel ső sök
össze fog tak, és lét re hoz tak egy haj-
és di vat show-t, és sa ját mű so ruk kal
tet ték még él ve ze te seb bé. 

A DÖK-bü fé és a di vat show be vé -
te lé ből az is ko la rá szo ru ló, il let ve a
ta nul má nyi ered mé nye ik kel és kö zös -
sé gi mun ká juk kal azt ki ér dem lő di -
á ko kat tá mo gat ták. Ezek mel lett a ta -
nu lók egész hé ten já té ko kat, ru há kat,
köny ve ket gyűj töt tek az anya óvó kis
la kó i nak, hogy ke rül jön va la mi a fa
alá. A hét utol só nap ján pe dig egy más nak ked ves ked tek a di á kok: ka rá cso -
nyi mű sor ral aján dé koz ták meg egy mást az osz tá lyok.

A jó té kony sá gi hét a ko ráb bi évek ha gyo má nyát fej lesz tet te to vább, s el -
ér te cél ját, mert a gim ná zi um min den di ák ja ki vet te ré szét a mun ká ból, és
meg érez het te a má sok kal va ló tö rő dés ér zé sé nek ha tal mát. A gim ná zi um pe -
da gó gu sai re mé lik, hogy az ide i hez ha son ló an jö vő re is meg tud ják majd va -
ló sí ta ni a jó té kony ság he tét.

Kecs ke mé ti Zsu zsan na (Nyíregyháza)

An gya li öt let
Bár mily meg le pő, de igaz a hír, hogy ta nít vá nya ink kö zül töb ben, név sze -
rint Var ga Bri git ta, Lu kács Lil la, Bu dai Vi vi en, Is te nes Yvett, Kö ve si Éva, Tóth
Vik tó ria, Mu szik Mir jam, Né meth Kit ti 9/b osz tá lyos ta nu lók egy kis idő re
an gyal lá vál toz tak.

Az egyéb ként is ba rát sá gos lá nyok a Sop ron Pla za er re a cél ra ki ala kí tott
he lyi sé gé ben 2009. de cem ber 4. és 6. kö zött lel ke sen se gí tet tek a Vö rös ke -
reszt ka rá cso nyi ado mány gyűj tő ak ci ó já ban. Ta gad ha tat la nul ked ves lát ványt
nyúj tot tak az ün nep hez mél tó kör nye zet ben, a fe nyő gir land alatt mo so lyog -
va; vagy ahogy toll ból ké szült, fe hér, csil lám por ral dí szí tett szár nyacs ká ik -
kal jár tak-kel tek a vá sár lók kö zött, hogy így hív ják fel fi gyel mü ket a rá szo -
ru ló kon va ló se gí tés le he tő sé gé re.

Las san in dult az ada ko zás: az el ső ként fel aján lott ba ba ko csi bi zony so ká -
ig egye dül ár vál ko dott. Ké sőbb azon ban hoz tak még ru há kat, köny ve ket, gyer -
mek já té ko kat, élel mi szer cso ma go kat is. Kár, hogy a sok elő ké szü let, szer ve -
zőmun ka el le né re az elő ző évi nél ke ve sebb aján dék cso mag ér ke zett.

Lá nya ink igye kez tek na gyon, de be val lá suk sze rint nem me rí tet te ki őket
a vál lalt fél vagy egész na pos szol gá lat. Büsz kén vi selt szár nyacs ká ik azon -
ban ke vés bé jól bír ták, meg sé rül tek, ron gá lód tak, le csúsz tak vi se lő ik vál lá -
ról. Sür gő sen ten ni kel lett va la mit, mert a szár nya sze gett an gya lok lát vá nya
nem il lett a ka rá cso nyi han gu lat hoz. Még jó, hogy a le le mé nyes fi a ta lok ta -
lál tak a kö zel ben erős ra gasz tó val dol go zó ci pészt…!

Jó öt let volt na gyon! Ez is… Egye ne sen an gya li!
Ba lik óné Né meth Már ta (Sopron), az Eötvös József  Evangélikus

Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola igazgatóhelyettese

Betlehem-rejtély
Az Evan gé li kus Élet de cem ber 6-i szá má ban, az Úti társ cím ol da lán sze ret -
ni va ló Bet le hem-kép lát ha tó. Vissza ve zet egy vagy ti zen hat év vel ez előt ti ese -
mény re: az ál lat kert ben a szik la te rem kis szín pa dá hoz ve ze tő be nyí ló ban egy
bo ci, egy bá rány, egy kecs ke. Fö lé ír va, hogy Bet le hem.

Ki csi gye rek megy be fe lé, de köz ben meg kér de zi anyut: „Édes anya, mi az,
hogy Bet le hem?!” Az én ak kor öt év kö rü li uno kám meg húz za a szok nyá mat:
„Na gyi, ez olyan sze gény gye rek, hogy nem tud ja, mi az, hogy Bet le hem?”

Bar tos né Sti asny Éva (Bu da pest)

Az év vé gé hez kö ze led ve aka rat la nul
is el gon dol ko dunk azon, hogy mi tör -
tént ve lünk az el múlt esz ten dő ben.
Vé gig gon dol juk a jó és a rossz dol go -
kat, és szám ba vesszük azo kat az ígé -
re te ket is, ame lye ket egy év vel ko ráb -
ban tet tünk. Ta valy ilyen kor azt ha -
tá roz tam el, hogy el ol va som a tel jes
Bib li át egy év alatt, és al ko tok egy
web ol dalt is, amely meg könnyí ti en -
nek a cél nak a tel je sí té sét. Így szü le -
tett meg a Bib lia ol va só.

A Bib lia ol va só se gít sé gé vel bár ki
könnye dén vé gig tud ja ol vas ni a Bib -
li át egy év alatt. Meg lá to gat va a
http://bib lia ol va so.hu cí met min dig
az ak tu á lis nap ra szánt bib lia sza -
kasz je le nik meg, de az ol dal sáv ban
ta lál ha tó lin kek se gít sé gé vel le he tő -
ség van lép ked ni is a na pok kö zött.
Az alap ér tel me zett ként hasz nált Ká -
ro li-bib lia for dí tás mel lett el ér he tő
a Ma gyar Bib lia tár su lat új pro tes táns
for dí tá sa is. Emel lett ol va só terv is vá -
laszt ha tó, amely alap ján ha lad ni aka -
runk: je len leg az „Ó és Új” és a „Li -
ne á ris” ér he tő el, ame lyek kö zül az
előb bi az Ó- és Új szö vet sé get egy más
mel lett pár hu za mo san kö ve ti, míg az
utób bi a köny ve ket sor ban vé ve ha -
lad vé gig a Bib lia ele jé től a vé gé ig.

Azon ban ezek kel a szol gál ta tá -
sok kal a le he tő sé gek nem ér tek még
vé get. Ha sze ret nénk min den nap
meg kap ni az ak tu á lis nap ra vo nat ko -
zó részt, ak kor fel irat koz ha tunk az ál -
ta lunk ki vá lasz tott for dí tás-ol va só -

terv pá ro sí tás ra e-mail ben, vagy ehe -
lyett va la me lyik feed for má tu mot is
(RSS, Atom) vá laszt hat juk. Az al kal -
ma zás fej lesz té sé nél azok ra is gon dol -
tam, akik nem pon to san ja nu ár el se -
jén vág ná nak be le: ki le het vá lasz ta -
ni, hogy az év me lyik nap ja le gyen a
kez dő dá tum, vagy is ha a mai na pot
vá laszt juk kez dés nek, ak kor a ma
meg ka pott el ső rész Mó zes el ső köny -
vé nek el ső fe je ze té vel fog kez dőd ni.

2008. ősz vé ge fe lé, ami kor meg -
szü le tett az öt let, úgy ter vez tem,
hogy még az év vé ge előtt el in dí tom
az ol dalt, ez azon ban saj nos a ren ge -
teg év vé gi fel adat mi att nem si ke rült.
A Bib lia ol va só így csak 2009. ja nu -
ár kö ze pén in dult, és az el ső pár hó -
nap ban még ki zá ró lag a Ká ro li-for -
dí tás és csak egyet len ol va só terv
volt el ér he tő. Né hány hó nap pal ké -
sőbb si ke rült meg egyez ni a Ma gyar
Bib lia tár su lat tal az új pro tes táns
for dí tás hasz ná la tá ról, így az en ge -
dé lyük nek kö szön he tő en ez áp ri lis
óta szin tén el ér he tő. A má so dik ol -
va só terv pe dig szep tem ber ben lett
rend szer ré sze.

Szin tén áp ri lis ban tör tént a Bib lia -

ol va só val kap cso lat ban egy má sik
na gyobb fej lesz tés is, még pe dig a Bib -
lia ol va só IWIW-al kal ma zás be in dí -
tá sa. Ez a Bib lia bön gé szé sén és az ol -
va só ter vek kö ve té sén túl egy to váb -
bi na gyon hasz nos le he tő sé get is ad.
Az al kal ma zást fel ve vő IWIW-fel -
hasz ná lók meg tud ják osz ta ni is me -
rő se ik kel ked venc bib liai  ver se i ket.
Eh hez csak meg kell ke res ni ük (akár
az ol va só ter ve ken ke resz tül), és a
vers szám ra kat tint va fel ve he tik őket
a ked ven ce ik kö zé. Ezek meg je len het -
nek a fel hasz ná ló pro fil ol da lán is, és
akár aján la ni is le het őket az is me rő -
sök nek.

Az ol dal és az IWIW-al kal ma zás
fej lesz té se sem zá rult le: még né hány
to váb bi ol va só terv, töb bek kö zött
egy olyan, ame lyik csak az Új szö vet -
sé get kö ve ti vé gig. A ter vek kö zött
sze re pel egy sta tisz ti kai ol dal lét re -
ho zá sa, ame lyen lát ni le het, hogy az
al kal ma zás fel hasz ná lói me lyik bib -
liai  ver se ket je löl ték leg több ször ked -
venc nek.

Az év vé gi vissza te kin tés hez szo ro -
san hoz zá tar to zik a kö vet ke ző év re vo -
nat ko zó ter vez ge tés is. Ne kem egy ter -
vem már biz to san van, és hadd ja va -
sol jam a ked ves ol va só nak is, hogy a
2010-es céljai kö zé ve gye fel a Bib lia
– eset leg új bó li – ki ol va sá sát is. Az
esz köz adott – se gít sen az Úr ab ban,
hogy tel je sí te ni tud juk.

g Bá csi Lász ló,
a bib lia ol va so.hu fej lesz tő je

Egy év alatt a Bib li át
E G YH ÁZ É S VIL ÁG H ÁLÓ

Rovatgazda: Nagy Bence

Ja nu ár té li es té i nek fel tű nő lát vá -
nyos sá ga boly gó szom szé dunk, a
Mars. Az óko ri ró ma i ak a há bo rú is -
ten é vel azo no sí tot ták – ezt a ti tu lust
min den bi zonnyal vö rö ses szí né vel
ér de mel te ki, mely nek ter mé szet tu -
do má nyos ma gya rá za ta a fel szí nén
ta lál ha tó por je len tős vas tar tal ma.
Át mé rő je a Föl dé nek fe le, lég kö re
szén-di o xid ból áll. 

A vö rös boly gó büsz kél ked het a
Nap rend szer leg na gyobb – bár már
nem ak tív – tűz há nyó já val. Az Olym -
pos Mons hu szon hat ki lo mé ter ma -
gas ra emel ke dik, mel let te va ló ság gal
el tör pül ne a leg ma ga sabb föl di hegy -
ség, a Hi ma lá ja a ma ga nyolc ki lo mé -
te res csú csa i val. Két mi ni a tűr hold -

dal bír. Amíg a Föld és a Hold ha son -
ló nagy ság ren dű, a Mars két hold ja,
a Pho bos és a De i mos jó val ki sebb
anya boly gó já nál. Mind ket tőt a kö ze -
li kis boly gó öv ből fog ta be, majd
kény sze rí tet te ke rin gés re.

Az em ber köz vet len koz mi kus
kör nye ze té nek vizs gá la ta so rán a
boly gók kö zül a Mars hoz re pült a leg -
több űr szon da. Az el ső, még si ker te -
len kí sér let 1960-ban volt. Az év ti zed
kö ze pé re a Ma ri ner–4 szon da már si -
ke re sen el ér te, fo tóz ta a pla né tát, va -
la mint vizs gál ta fi zi kai jel lem ző it.
A 70-es évek ben a Vi king szon dák a
boly gó ra le száll va, mi ni la bo ra tó ri -
um ként élet nyo mok után ku tat tak.
1997-ben a So journer kis au tó ba ran -

gol ta be a le szál ló hely kör nye ze tét, a
Ma ci La ci nak és Bu bu nak ne ve zett
szik lák hoz gör dül ve. A 21. szá zad űr -
misszi ói a fo lyé kony víz és az eset le -
ges bak te ri á lis élet le he tő sé gé nek
ta nul má nyo zá sa je gyé ben in dul nak.

A 2010-es Mars-kö zel ség – csil la -
gásznyel ven szól va: szem ben ál lás –
pon tos idő pont ja ja nu ár 29. Azon ban
már de cem ber vé gé től egé szen feb -
ru á rig a szo ká sos nál ked ve zőb bek a
boly gó meg fi gye lé si le he tő sé gei. Sza -
bad szem mel fé nyes, vö rö ses szí nű
csil lag nak tű nik a pla né ta. Azon -
ban már egy ki sebb csil la gá sza ti táv -
cső vel vagy va la mely be mu ta tó ob -
szer va tó ri um vi szony lag na gyobb
mé re tű te lesz kóp já val lát ha tó vá vá -

lik a Föl dé hez ha -
son ló, szén-di o xid-
jég és víz jég al kot -
ta pó lus sap ká ja, va -
la mint fel szí né nek
sö tét folt jai. 

Azt vi szont ne
vár juk, hogy – mi -
ként a vi lág há lón
évek óta ke rin gő ál -
hír ál lí tja – lát ha tó
mé re te a Hol dé val
ve tek szik majd. Sőt
2010-es föld kö zel -
sé ge ko ránt sem
tör té nel mi mér té -
kű. Az aszt ro ló gia
év szá za dos, sőt év -
ez re des ba bo ná i -
nak pe dig vég képp
ne ül jünk fel, hi -
szen a Mars égi po -
zí ci ó ja vagy szü le -
té sünk kor el fog lalt
hely ze te sem mi lyen
va lós be fo lyás sal
nincs éle tünk re,
hét köz nap ja ink ra,
vagy ép pen ség gel a
vi lág po li ti ka ala ku -
lá sá ra.

g Re zsa bek
Nándor

Uta zás a Mars ba

Mit ta nít egy há zunk? – Az Evan gé li kus Bel misszi ói
Ba rá ti Egye sü let (EB BE) prog ram ja 2010 ta va szán
• Ja nu ár 14.: A Szent írás ról (az Ó- és az Új szö vet ség kap cso la ta, a fun -

da men ta liz mus és a li be ra liz mus kö zött) – Dr. Fa bi ny Ta más püs pök;
áhí tat: Ko vács Lász ló

• Feb ru ár 11.: Jé zus Krisz tus sze mé lyé ről (Jé zus is ten sé ge és em ber sé ge)
– Gáncs Pé ter püs pök; áhí tat: dr. Ga rá di Pé ter

• Már ci us 11.: Jé zus Krisz tus mű vé ről (ál do zat volt-e Krisz tus ha lá la?)
– Vég he lyi An tal lel kész; áhí tat: Széll Bul csú

• Áp ri lis 8.: A Szent lé lek ről (a ka riz ma ti kus és a ra ci o na lis ta fel fo gás kö -
zött) – Dr. Ko vács Lász ló At ti la lel kész, teo ló gi ai ta nár; áhí tat: Sza -
kács Ta más

• Má jus 6. (ki vé te le sen az el ső csü tör tö kön az ün nep mi att): Az egy ház -
ról (a szo cio ló gi ai vagy a teo ló gi ai meg kö ze lí tés adek vát-e) – Itt zés Já -
nos püs pök; áhí tat: dr. Fa bi ny Ti bor

• Jú ni us 10.: Az em be ri sze xu a li tás ról, a há zas ság ról és az élet tár si kap -
cso lat ról (mit szó lunk a svéd, az ame ri kai evan gé li kus egy há zak dön -
té sé hez?) – Dr. Reuss And rás teo ló gi ai ta nár; áhí tat: Sze ve ré nyi Já nos

Az al kal mak 17 óra kor kez dőd nek az or szá gos iro da (Bu da pest VI II., Ül -
lői út 24.) föld szin ti ter mé ben.

H I R D E T É S
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11.10 / m1
Bap tis ta ma ga zin
11.35 / m1
Re for má tus if jú sá gi mű sor
11.45 / m1
Evan gé li kus temp lo mok
Me ző be rény
12.05 / Du na Tv
Élő egy ház (val lá si hír adó)
16.35 / PAX
Én va gyok az út
A Zá ke us Mé dia cent rum
evan gé li zá ci ós mű so ra
18.25 / m2
Messzi ről jött em ber. A Nem -
adom fel együt tes kon cert je
21.00 / Du na Tv
El Gre co
(gö rög–spa nyol élet raj zi
dráma, 2007) (119')
22.05 / m1
Sors for dí tók
(spa nyol drá ma, 2002) (135')

HÉTFŐ

5.20 / m1
Haj na li gon do la tok
8.25 / Du na Tv
Lép tünk kop pan ódon kö ve -
ken (ma gyar is me ret ter jesz tő
film so ro zat, 2008) (20')
A la jos ko má ro mi evan gé li kus
temp lom
11.34 / M. Ka to li kus Rá dió
Gos pel kró ni ka
14.10 / RTL Klub
Nap fé nyes Flo ri da (ame ri kai
film drá ma, 2002) (134')
15.10 / PAX
Mit ér az em ber, ha… fo tó -
mű vész? (port ré mű sor, 2007)
(40') Kor niss Pé ter
21.00 / Du na Tv
Zu ha nás a csend be (an gol
do ku men tum film, 2003) (106')
00.15 / Du na II. Au to nó mia
Márk evan gé li u ma (ma gyar
kis já ték film, 1998) (10')

KEDD

8.35 / Du na Tv
Is ten ke zé ben
Új élet
9.50 / m2
Ars Hun ga ri ca (ma gyar is me -
ret ter jesz tő film so ro zat) (21')
Lő csei kró ni ka
11.40 / PAX
Sa rep ta. A Zá ke us Mé dia -
cent rum mű so ra
12.05 / TV2
Tró ja – Az el ve szett vá ros
nyo má ban (né met ka land -
film, 2007) (179')
14.20 / RTL Klub
Ne vem Sam (ame ri kai
filmdrá ma, 2001) (132')
20.30 / Du na Tv
Szem üve ge sek (fe ke te-fe hér
ma gyar já ték film, 1969) (78')
21.30 / m1
Sze mély cse re (ame ri kai film -
drá ma, 1999) (85')

SZERDA

10.40 / Du na II. Au to nó mia
Amed dig a ha rang szól
(ma gyar is me ret ter jesz tő
film so ro zat, 1997)
Ta nya bok rok – Nyír egy há za
14.00 / M. Ka to li kus Rá dió
Va la ki ír a ke zed del
Pe tő fi Sán dor ver sei
14.15 / Du na Tv
Sze rel mes föld rajz
(ma gyar is me ret ter jesz tő
film so ro zat, 2010) (35')
Ba la to ni „szi rén” han gok –
Lo vász Irén
17.20 / HBO
Ti ta nic (ame ri kai ro man ti kus
drá ma, 1997) (194')
20.30 / PAX
Tu dó sok nyo má ban (ma gyar
is me ret ter jesz tő film, 2005) (35')
21.00 / Du na Tv
Kö zös ba rá tunk (an gol
tévéfilm so ro zat, 1998) (50')

CSÜTÖRTÖK

5.20 / m2
Haj na li gon do la tok
8.40 / Du na Tv
Élő egy ház
(val lá si hír adó)
11.10 / PAX
Bach: c-moll par ti ta
14.20 / RTL Klub
Sch midt tör té ne te
(ame ri kai víg já ték, 2002)
(125')
15.05 / Hír Tv
Ve tí tő
Vá lo ga tás do ku men tum -
filmek ből
16.00 / PAX
Joyful Gospel
21.20 / TV2
Iga zá ból sze re lem
(an gol ro man ti kus
víg já ték, 2003) (129')
00.20 / Du na Tv
Taj té kos ég (ma gyar do ku -
men tum film, 2009) (40')

PÉNTEK

9.50 / m2
Tíz pa ran cso lat (50')
Ne kí vánd a te fe le ba rá tod
há zát!
14.00 / Film mú ze um
A ka to na ha za tér
(an gol film drá ma, 1982) (99')
19.00 / Du na Tv
Du nya és De sie
(hol land–bel ga drá ma,
2008) (98')
20.30 / PAX
Az ötö dik evan gé li um
(úti film) (52')
20.40 / Du na Tv
Ki lenc ezer si ká tor
(ma gyar–nor vég do ku men -
tum film, 2009) (52')
21.30 / m1
A nagy sze rep (fran cia
filmdrá ma, 2004) (87')
21.40 / PAX
A sze re tet is ko lá ja
(do ku men tum film) (13')

SZOMBAT

12.05 / Du na Tv
Is ten ke zé ben
El né mult ha ran gok
13.05 / Du na Tv
Sza id aján dé ka (né met–an -
gol–hol land film, 2004) (96')
14.34 / M. Ka to li kus Rá dió
A ka ted rá lis kö ve i. An toine
de Sa int-Exu péry fü ves köny -
vé ből Ju hász Ju dit ol vas fel
16.35 / PAX
Én va gyok az igaz ság
A Zá ke us Mé dia cent rum
evan gé li zá ci ós mű so ra
20.25 / m2
Csi ky Ger gely: A nagy ma ma
(ma gyar szín há zi köz ve tí tés,
1998) (112')
20.30 / Du na Tv
Mans field Park (an gol ro -
man ti kus drá ma, 1999) (105')
22.10 / m1
Ed mond (ame ri kai film -
dráma, 2005) (82')

VASÁRNAP

6.03 / M. Ka to li kus Rá dió
Or go na mu zsi ka
8.00 / Ci vil Rá dió
Re for má tus óra
10.55 / m1
Re for má tus ma ga zin
11.25 / m1
Re for má tus if jú sá gi mű sor
12.02 / Du na II. Au to nó mia
Bap tis ta is ten tisz te let
köz ve tí té se Pest er zsé bet ről
Igét hir det dr. Al másy Mi hály
lel ki pász tor.
12.05 / Du na Tv
Élő egy ház (val lá si hír adó)
18.00 / m1
Pécs 2010
Köz ve tí tés az Eu ró pa kul tu -
rá lis fő vá ro sa prog ram so ro -
zat nyi tó ün nep sé gé ről a pé csi
Szé che nyi tér ről
20.05 / TV2
Apol ló 13 (ame ri kai film -
dráma, 1995) (140')
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VASÁRNAPTÓL VASÁRNAPIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból január 3-ától január 10-éig

Va sár nap
Akár esz tek te hát, akár isz tok, bár mi mást cse le kesz tek, min dent Is ten di cső -
sé gé re te gye tek! 1Kor 10,31 (5Móz 8,12.14; Lk 2,41–52; 1Jn 5,11–13; Zsolt 138)
Jó len ne így él ni az új esz ten dő ben (is)… De be kell, hogy lás suk, ne héz en -
nek az el vá rás nak meg fe lel ni, hi szen min den ki alap ve tő en a ma ga ja vát és
nem az Is ten di cső sé gét ke re si. Sa ját erőnk ből nem is le het a mai igé ben sze -
rep lő fel szó lí tás nak ele get ten ni, csak ak kor, ha en ged jük, hogy a min den -
na pok ban a Szent lé lek ve zes sen ben nün ket.

Hét fő
A mi Urunk Jé zus Krisz tus Is te ne, a di cső ség Aty ja ad ja meg nek tek a böl cses ség
és a ki nyi lat koz ta tás Lel két, hogy meg is mer jé tek őt. Ef 1,17 (Ézs 66,18; 1Móz 21,1–
7; Jn 1,29–34) Egy mon dás sze rint pén zért ve hetsz köny vet, de tu dást nem… Tel -
jes ség gel le he tet len az em be rek ál tal köny vek ben, új sá gok ban és a vi lág há lón össze -
gyűj tött min den gon do lat hoz, fel is me rés hez, in for má ci ó hoz hoz zá jut ni. A min -
den em be ri tu dás nál ha tal ma sabb és a min den em be ri tu dás fe lett ál ló Is ten azon -
ban még is meg is mer he tő vé vá lik szá munk ra a Szent lé lek ál tal.

Kedd
Vi gyáz za tok, hogy el ne uta sít sá tok azt, aki szól! Zsid 12,25a (Zsolt 50,1b; 1Móz
9,12–17; Jn 1,35–42) Ol vas suk-e a Szent írást? Já runk-e olyan egy há zi al kal -
mak ra, ahol Is ten igé jét tisz tán és iga zán hir de tik? Meg hall juk-e, amit az Is -
ten írott és hir de tett igé jé ben mond ne künk? És ha igen, ak kor va jon en ged -
jük-e, hogy meg fedd jen, int sen és biz tas son az az Is ten, aki min dig, min den
kö rül mé nyek közt a ja vun kat akar ja, vagy el uta sít juk őt, aki hoz zánk, ér tünk
és mi at tunk, a mi ér de künk ben szól…?

Szer da
Pró bá ra tesz ben ne te ket Is te ne tek, az Úr, hogy meg tud ja, va ló ban tel jes szív -
vel és lé lek kel sze re ti tek-e. 5Móz 13,4 (1Kor 10,13; Mt 2,1–12; Ef 3,2–3a.5–6; Jn
1,43–51) Éle tünk út ja – akár akar juk, akár nem – pró ba té te lek kel te li: le gyen
az pél dá ul ha lál eset, mun ka hely el vesz té se vagy egy ko moly be teg ség. Mind -
ezek a tör té né sek al kal ma sak ar ra, hogy ki de rül jön, ki ben bí zunk: a ma gunk
ere jé ben, ba rá tok, or vo sok se gít sé gé ben, sze ren csé ben, avagy az élő Is ten ben.
Min den pró ba té tel ve szély for rás, hi szen el tá vo lít hat Is ten től. De min den pró -
ba té tel – me lyek kö zül egy sem esik meg Is ten tud ta nél kül – egy ben esély
is ar ra, hogy az Úr ba ve tett hi tünk és bi zal munk még job ban meg erő söd jék.

Csü tör tök
Is ten nagy tet te ket visz vég hez, ame lye ket meg sem ér tünk. Jób 37,5 (Zsid 11,1;
1Jn 3,1–6; Jn 2,1–12) Is ten egyes tet te it éle tünk ben né ha ész re sem vesszük,
má sok rész ben vagy egész ben ért he tet le nek a szá munk ra. De ha mi „még -
is”, min den kö rül mé nyek közt bí zunk ben ne, el hisszük, hogy ő a ja vun kat akar -
ja, ak kor hosszabb-rö vi debb idő el tel té vel min den vi lá gos sá vá lik. Előbb-utóbb
meg ért jük, mi mi ért tör tént úgy, ahogy tör tént. Előbb-utóbb lát ha tó vá vá -
lik, mi volt az Is ten aka ra ta és cél ja az éle tünk ben. Rá jö vünk, hogy ugyan nem
az és nem úgy tör tént, amit és ahogy mi akar tuk, de az és úgy, ahogy az a
leg jobb volt ne künk, a gond vi se lő Is ten sze re tett gyer me ke i nek.

Pén tek
Sze resd az Urat, a te Is te ne det, tel jes szí ved ből, tel jes lel ked ből és tel jes erőd -
ből! 5Móz 6,5 (Jn 13,35; 1Jn 2,12–17; Jn 2,13–25) Is ten annyi ra sze re tett min -
ket, hogy egy szü lött Fi át ad ta ér tünk, hogy ha hi szünk ben ne, el ne
vesszünk, ha nem örök éle tünk le gyen. Mi sem len ne ter mé sze te sebb a ré -
szünk ről, mint a há la adás ezért a ha tal mas sze re te tért és jó sá gért, en nek vi -
szon zá sa kér dé sek és fel té te lek nél kül. Ám mi vel egy szer re va gyunk iga zak
és bű nö sök, nem tu dunk így sze ret ni. De na pon ként imád koz ha tunk azért,
hogy Is ten meg tisz tít sa a szí vün ket és az éle tün ket, ké pes sé té ve min ket ez -
ál tal ar ra, hogy min dig és min den kö rül mé nyek közt őt sze res sük, rá te kint -
sünk, fe lé for dul junk tel jes szí vünk kel, lel künk kel és min den erőnk kel.

Szom bat
Így szól az én Uram, az Úr: Még gyűj tök azok hoz, aki ket össze gyűj töt tem! Ézs
56,8 (Ap Csel 8,6.8; Ef 4,17–24; Jn 3,1–13) Há la le gyen az Úr nak azért, hogy
még tart a ke gye lem ide je! Még szól és még ol vas ha tó az ige, még ma is ke -
res, meg szó lít és hí vo gat az Is ten, gya ra pít va kö ve tői szá mát. Ad ja a min den
ke gye lem Is te ne, hogy akik egy szer át ad ták ne ki az éle tü ket, azok meg is áll -
ja nak a hit ben. Ad ja a min den ke gye lem Is te ne, hogy éle tük pél da le gyen a
kül vi lág sze mé ben, olyan pél da, amely kér dé sek re és ke re sés re ösz tö nöz, és
se gít ab ban, hogy ki-ki ha za- vagy vissza ta lál jon Aty ja há zá ba.

g Gaz dag Zsu zsan na

Új nap – új kegyelem

F I Z E S S E N  E L Ő  L A P U N K R A !

APRÓHIRDETÉS

Meg vé tel re ke re sem Alf red Dürr Jo -
hann Se bas ti an Bach kan tá tái cí mű
köny vét (Ze ne mű ki adó). Tel.: 30/594-
2285. E-mail: ive co.lac ko@free  mail.hu.

A rá kos pa lo tai evan gé li kus temp lom
(Bu da pest XV., Ré gi Fó ti út 73.) alag -
so rá ban ur na fül kék vá sá rol ha tók.
20/824-7739

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

Leltár az evangélikus könyvesboltban
Tá jé koz tat juk ked ves vá sár ló in kat, hogy az evan gé li kus köny -
ves bolt (1085 Bu da pest, Ül lői út 24.) 2009. de cem ber 28-tól lel -
tár mi att zár va tart. Nyi tás 2010. ja nu ár 18-án, hét főn.

A lel tá ro zá si idő szak alatt írá sos meg ren de lé se ket fel ve szünk,
azon ban a ki szál lí tást a meg szo kott nál las sab ban tud juk tel je sí te ni.

Megértésüket köszönjük!

HALÁLOZÁS
Mély gyá szun kat meg oszt va kö zöl jük, hogy sze re tett fér jem, Fin ta And -
rás – ko ráb ban a zug lói gyü le ke zet pres bi te re – rö vid szen ve dés után
no vem ber 28-án be fe jez te föl di élet út ját. El tá vo zá sá ban Ger gely fi unk édes -
ap ját gyá szol ja. De cem ber 15-én a bú csúz ta tás szol gá la tát Sza bó né Mát -
rai Ma ri an na és Ta másy Ta más vé gez te a Far kas ré ti te me tő ben.

Mag ve tés – Re mény ség gel cím mel meg je lent a dr. Ke ken And rás vá lo ga -
tott ige hir de té se it tar tal ma zó CD (MP 3). Kap ha tó a Hu szár Gál pa pír-
és köny ves bolt ban (1054 Bu da pest, De ák tér 4.). Ára: 1000 fo rint.

H I R D E T É S
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