
„Ő kér dez te meg, hogy hal lot -
tunk-e er ről a nap ról. Szé gyen kez -
ve sü töt tem le a fe je met, mi re ő
foly tat ta: »Ma gyar or szág nem
ma rad hat ki be lő le.«”

Huszonöt éve erő… f 4. oldal

„Ne te gyünk csí pős meg jegy zé se ket a há zas tár sunk ra,
és ne ír junk ró la rosszat! Ha az ol da lon sze re pel is a
kér dés, hogy mi jár a fe jünk ben, nem biz tos, hogy ez
tény leg min den kit ér de kel.”

Tizenkét jó tanács internetező házaspároknak
f 11. oldal

evangélikus hetilap 75. évfolyam, 7. szám g 2010. február 14. g Ötvened vasárnapja Ára: 250 Ft

Melléklet:
Útitárs –
magyar
evangéliumi lap

„De va jon te he tünk-e mi ma -
gunk is va la mit a ke se rűt le ní -
tés, a mé reg te le ní tés gyó gyí tó
fo lya ma tá nak elő se gí té sé ért?”

Rosszkedvünk tele f 3. oldal „
t
m
s
k

„Lá tom, né ha má sok is meg áll nak
cso dál koz va, mit ke res egy cso dás
hang szer a lo mok kö zött. Ilyen kor
fél té keny se rény ség vesz erőt raj tam,
ne hogy el ve gyék tő lem.”

Bösendorfer f 7. oldal

Gyer mek ko rom ban a Tri a non után
Cseh szlo vá ki á hoz ke rült Kár pát al ján
ál la mi és is ko lai ün ne pek al kal má val
há rom him nusz hang zott el: a cseh, a
szlo vák és a ru szin. Mind há rom nem -
ze ti ének nek szép volt a szö ve ge és a
dal la ma (a ru szin him nusz Is ten se gít -
sé gét kér te a vé gén a meg ma ra dás -
hoz). Én a töb bi ek kel együtt vi gyázz -
ál lás ban hall gat tam vé gig mind hár -
mat. A ma gyar him nusz le gá li san
nem han goz ha tott el, csak ti tok ban.

Test vé rem mel együtt ci rill be tűk -
kel ta nul tunk meg ír ni-ol vas ni. Előbb
hal lot tunk Tarasz Sev csen kó ról, mint
Pe tő fi ről, előbb La borc fe je de lem ről,
mint Ár pád ról, előbb is mer tük meg
a ru szin éne ke ket, mint a ma gyar
nép da lo kat, előbb a ru szin, mint a
ma gyar nép me sé ket, előbb a ko lo -
mej kát, mint a csár dást, előbb a ba -
la laj kát, mint a ma gyar tá ro ga tót.

Még is a csen des csa tor nák, az
ott hon lég kö re, a ma gyar is ten tisz te -
let, a Ma gyar or szág ról ér ke zett pos -
ta, új sá gok tel jes bel ső el iga zí tást
ad tak. Tud tuk, hogy a sok szí nű kul -
tu rá lis és val lá si kör nye zet ben ho vá
tar to zunk. Pon to san itt ta nul tuk
meg tisz tel ni a má sok ér té ke it és
meg is mer ni, sze ret ni és meg őriz ni a
ma gun két. „Nem so ka ság, ha nem lé -
lek…” Meg le he tett ma rad ni…

A bo gáncs nál, szú ró, té pő, seb ző tö -
vis nél sok kal ve sze del me sebb a hí nár.
A hí nár nem szúr, nem se bez, nem
okoz fáj dal mat, sőt lá gyan si mo gat,
nyál kás, si ma le ve le i vel kö rül ölel, köz -
ben las san-las san be fon, egy re szo ro -
sab ban ma gá hoz von, és töb bé nem
ereszt el. Le húz a mély ség be, és ott ha -
lá lo san el rin gat, meg bé nít, meg fojt.

Min den ki tud ja, ér zi, hogy az em -
ber ma dá chi tra gé di á ja a tör té ne lem
so rán nem zá rult le, ha nem új szí nek -
kel foly ta tó dott, ame lye ket ő el sem

tu dott vol na kép zel ni. Mert az esz -
ki mók még rend ben él ték a ma guk
éle tét a ha gyo má nya ik sze rint, esz ki -
mók nak ne vez ték ma gu kat, sze ret ték
a tá ju kat, és véd ték a fó ká i kat. – A
fagy nál és jég nél fé lel me sebb azon -
ban az a táj, amely időn ként ki raj zo -
lód ni lát szik: szel le mi leg, lel ki leg ki -
üre se dett, si vár, hold bé li, ahol nem -
csak a ta nyák, ki csi fal vak tűn nek el
ál la tos tól, nem csak a fá kat, er dő ket
tün te tik el, hogy he lyet ad ja nak a to -
rony er dők nek, de hoz zá nyúl nak a
szel le mi, lel ki gyö ke rek hez, ne ki -
men nek a te rem té si rend nek is. Min -
dent egy kö dös, mo der ni zá ci ós, sza -
bad fan tom vi lág ígé re te je gyé ben.
Pén zért, pénz zel, lé lek nél kül.

A sze re tet hez hoz zá tar to zik a ha -
za sze re tet is! Fe le lő sek va gyunk Is ten
szí ne előtt nyel vün kért, ha gyo má nya -
in kért, az utá nunk jö vő ge ne rá ció tes -
ti-lel ki ép sé gé ért.

A tét nagy, va ló ban nagy: a meg -
ma ra dás ról van szó!

Most va ló ban lel ki meg úju lás ra, Is -
ten től ka pott, Jé zus Krisz tus ban ki -
raj zo ló dott igaz em ber sé günk fel fe -
de zé sé re, vál la lá sá ra van szük sé -
günk. Hit re, re mény re, sze re tet re, e
há rom ener gi á ra. Pál apos tol a Ko -
rinthu si ak hoz írt le ve lé ben a sze re tet
him nu szá val nem egy ten ger par ti
me ren gés ben szü le tett lí rai köl te -
ményt akart ír ni. Az ak ko ri, szét eső,
val lá si lag, er köl csi leg, tár sa dal mi lag
bom ló vi lág ban nem csak Krisz tust
meg is mert rab bi ként, de is me re tek -
kel ren del ke ző gon dol ko dó ként is
félt ve, ag gód va ki ál tot ta: min den
val lá si, fi lo zó fi ai, drasz ti kus és gnosz -
ti kus eről kö dés, em be ri pró bál ko zás
tö re de zett, „rész sze rint va ló”, ön ma -
gá ba hull vissza. A tel jes ség Is te né, a
meg tar tó, épí tő, re mény sé get adó
erő a sze re tet. Jé zus Krisz tus sze re -
te te. E nél kül ma is csak egy torz, fé -
lel me tes vi lág vár ránk.

Is ten ir gal maz zon ne künk!

Vállalni emberségünket
g Kincz ler Irén

b Va ló szí nű leg ke vés kon fe ren ci -
án hang zik el a kö szön tő be -
széd ben a részt ve vők fe lé a ko -
moly fel szó lí tás: „Ha hol nap
reg gel re le esik a hó, sen ki se
kezd jen el la pá tol ni a ház kö -
rül!” Itt azon ban he lyén va ló
volt a fi gyel mez te tés, hi szen
ez al ka lom mal olya nok gyü le -
kez tek össze az Or dass La jos
Evan gé li kus Ok ta tá si Köz pont -
ban, akik nek ott hon ez is a fel -
ada ta ik kö zé tar to zik. Bár hó -
ban tény leg nem volt hi ány feb -
ru ár 5. és 7. kö zött Rév fü lö pön,
a hó la pá to lás el ma radt, de
akadt he lyet te bő sé ges prog -
ram kí ná lat az egy ház fik és
gond no kok má so dik or szá gos
ta lál ko zó ján.

„Az egy ház is ten tisz te le té nek szür -
ke emi nen ci á sai az egy ház fik, ha ran -
go zók és sek res tyé sek. Mun ká juk
sok szor »lát ha tat lan«, hi szen a hát -
tér ben zaj lik. Nél kü lük azon ban el -
kép zel he tet len a rend sze res szol gá -
lat” – volt ol vas ha tó a hét vé gé re
szó ló meg hí vón. S en nek iga zo lá sát
va ló szí nű leg azok ban a gyü le ke ze tek -
ben tud nák leg in kább meg ad ni,
ahon nan a kon fe ren cia részt ve vői ér -
kez tek, akik nek a hű sé ges szol gá la -
tát feb ru ár el ső hét vé gé jén he lyet te -
sí te ni kel lett.

A pén tek es ti nyi tó áhí tat után,
me lyet Sza bó Vil mos za la eger sze gi
lel kész, a kon fe ren cia öt let adó ja tar -
tott, a részt ve vők dr. Ha fen scher Ká -
roly nak, a kon fe ren cia há zi gaz dá já -
nak – egy ben a hely szí nül szol gá ló
Or dass La jos Evan gé li kus Ok ta tá si
Köz pont igaz ga tó já nak – elő adá sát
hall gat hat ták meg.

Tar ta lom hoz a for ma – az is ten tisz -
te let lát ha tó és lát ha tat lan hát te re cí -

met vi sel te a gon do lat me net, mely
nem csak a so kak szá má ra egy ér tel mű
„is ten tisz te let” fo gal mát jár ta kör -
be, ke res ve a rá il lő leg jobb meg ha tá -
ro zást, ha nem hoz zá ren del te az egy -
ház fi szol gá la tá nak jel lem ző it is. Az
is ten tisz te let a leg na gyobb ta lál ko zás
– fo gal ma zott az elő adó. – Ta lál ko -
zás a Te rem tő vel, aki nek min dent kö -
szön he tünk; a Gond vi se lő vel, aki -
nek a se gít sé gé vel még vál ság ide jén
is tal pon va gyunk; a Meg vál tó val, aki
éle tün ket rend be hoz za; a Meg tar tó -

val, aki éle tün ket biz ton ság ban tart -
ja; és az éle tünk cél ba jut ta tó já val, hi -
szen mi nem a sem mi be, ha nem az
örök is ten tisz te let be ké szü lünk. S
eh hez a kü lön le ges ta lál ko zás hoz,
az is ten tisz te let hez kell az egy ház fik -
nak a hát te ret biz to sí ta ni uk, ezt pe -
dig csak alá zat tal, az Úr nak szol gál -
va és az em be rek örö mét se gít ve,
össze füg gé sek ben gon dol kod va, meg -
ol dást ke res ve, csa pat mun ká ban,
imád sá gos és ál do za tos sze re tet tel le -
het és kell vé gez ni – adott összeg zést
Ha fen scher Ká roly.

Szom ba ton a részt ve vők egy más

gyü le ke ze te i vel és a ben nük vég zett
szol gá la tok kal is mer ked het tek meg,
il let ve dél előtt két elő adást is meg -
hall gat hat tak. Fe hér Ká roly nyu gal -
ma zott lel kész Szép ség és har mó nia
az igé nyes Is ten szol gá la tá ban, il let -
ve Sza bó Vil mos Fél tő sze re tet tel
gon do zom a temp lo mom cí mű re fe -
rá tu ma hang zott el. A dél utá ni prog -
ram té má ja a gyü le ke zet és az egy ház
is ten tisz te le te volt, va la mint szó esett
ar ról, mit je lent az egy ház fi és a lel -
kész mun ka tár si kap cso la ta a szol gá -

lat ban. A mint egy har minc öt rész ve -
vő nek a kon fe ren ci án több ször is le -
he tő sé ge nyílt – fó rum-, il let ve kö tet -
len be szél ge té sek ke re té ben – meg -
osz ta ni egy más sal ta pasz ta la ta i kat,
örö me i ket és kér dé se i ket.

A va sár na pi zá ró, úr va cso rai is ten -
tisz te le ten Ha fen scher Ká roly hir det -
te Is ten igé jét hat va nad va sár nap já -
nak tex tu sa alap ján.

g Bo da Zsu zsa

A kon fe ren ci á ról bő vebb össze ál lí tás
la punk 13. ol da lán

Csak egy hét vé gén nem szol gál tak…
Má so dik egy ház fi-kon fe ren cia Rév fü lö pön

Ötvened vasárnapjának epistolája
(1Kor 13,1–13) a szeretethimnusszal
azt az isteni szeretetet állítja elénk,
amely az önmagáról elfeledkezésben,
az áldozatban lesz teljessé, amint ez
itt a földön egyedül Jézus Krisztusban
valósult meg.

Artner Ilona kisplasztikája Háló
Gyulának a szeretethimnusz két
verséhez írt gondolatát illusztrálja:

„»A szeretet türelmes, jóságos; a
szeretet nem irigykedik, a szeretet nem
kérkedik, nem fuvalkodik fel. Mindent
elfedez, mindent hisz, mindent remél,
mindent eltűr.« (1Kor 13,3.7)

Mire vágysz? Akiket a világ szét -
választhat, azokat világi kötelék
köti össze. Ha örök kapcsolatra
vágysz, igazi szeretetet használj
kötél gya nánt!”
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Dr. Frenkl Ró bert pro fessor eme ri tus 1952-ben érett sé -
gi zett az ak kor Bu da pes ti Evan gé li kus Gim ná zi um
ne vet vi se lő fa sor i intézményben. 1958-ban szer zett dip -
lo mát a Bu da pes ti Or vos tu do má nyi Egye te men. A
ha zai or vos- és sport tu do mány több fontos tisztséget
betöltő, is mert sze mé lyi sé ge volt. 2004-től az Eu ró pai
Pro tes táns Ma gyar Sza bad egye tem Egye sü let el nö ke.

He ti la punk, a Dia kó nia és a Cre do szer kesz tő bi zott -
sá gá ban is te vé keny ke dett. 1991 és 1997 kö zött a Ma gyar -

or szá gi Evan gé li kus Egy ház (MEE) or szá gos zsi na tá nak vi lá gi al el nö ke. 1987
ok tó be ré ben vá lasz tot ták meg a MEE Dé li Egy ház ke rü le té nek fel ügye lő jé vé, 1989-
ben pe dig or szá gos fel ügye lő vé. Ezt a tiszt sé gét 2006-ig töl töt te be.

Dr. Frenkl Ró ber tet – több más szer ve zet tel együtt – a Ma gyar or szá gi Evan -
gé li kus Egy ház sa ját ha lott já nak te kin ti.

Elhunyt dr. Frenkl Róbert
Szo mo rú szív vel, de a Fel tá ma dott ba ve tett hit tel tu dat juk, hogy dr. Frenkl
Ró bert pro fesszor, a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház ko ráb bi or szá -
gos fel ügye lő je éle té nek 76. évé ben el hunyt.

Te me té se feb ru ár 23-án, ked den 14.15-kor lesz a Far kas ré ti te me tőben.
A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház or szá gos el nök sé ge
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[Lel kész:] Erős kő szik lánk és vá -
runk, min den ha tó Is te nünk! Hoz zád
fu tunk, hoz zád ki ál tunk min den
gon dunk kal és örö münk kel. Hall -
gasd meg kö nyör gé sün ket.

[Lek tor:] Is te nünk, ké rünk, te adj
ne künk fe lül ről va ló böl cses sé get. Kö -
szön jük, hogy igéd del és Szent lel ked -
del ma is mun kál kodsz kö zöt tünk.
Űzd ki be lő lünk az irigy sé get és a vi -
szály ko dást. Tedd szí vün ket tisz tá vá,
bé ke sze re tő vé, mél tá nyos sá és en ge -
dé kennyé. For máld éle tün ket ir ga -
lom mal és jó gyü möl csök kel tel jes -
sé. Jé zus Krisz tu sért ké rünk…

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

[Lek tor:] Is te nünk, ké rünk, tartsd
meg egy há za dat. Hasz nálj fel kö ve ted -
ként min den lel készt és gyü le ke ze ti ta -
got. Add, hogy az igaz ság gyü möl csei
te rem je nek az evan gé li um hir de té se
nyo mán. Éleszd, erő sítsd gyü le ke ze -
tün ket. Add, hogy kö zös sé gün kön
ki raj zo lód ja nak men tő sze re te ted vo -
ná sai. Jé zus Krisz tu sért ké rünk…

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

[Lek tor:] Is te nünk, ké rünk, óvd
meg ha zán kat, nem ze tün ket. Adj
böl cses sé get azok nak, akik a kor -
mány zás fe le lős sé gét vi se lik, azok -
nak, akik tör vény ho zói sze rep re ké -
szül nek, és mind annyi unk nak, hogy
vá lasz tó ként meg fon tolt dön tést
hoz has sunk. Kö nyör günk vá ro sun -
kért/köz sé gün kért. Te remts bé kes -
sé get kö zöt tünk, jut tass ér vény re
min den jó szán dé kot és aka ra tot. Jé -
zus Krisz tu sért ké rünk…

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

[Lek tor:] Is te nünk, ké rünk, erő -
sítsd és vi gasz tald a be te ge ket és a
szen ve dő ket. Ne héz órá ik ban is érez -
tesd ve lük bá to rí tó je len lé te det, szó -
lítsd meg őket éle tet adó sza vad dal.
Ké rünk, tedd meg a gyó gyí tás cso dá -
ját kö zöt tünk is, mint egy kor a je ri -
kói vak kol dus sal. Bá to rítsd a ha lál
part ján ál ló kat, eny hítsd kín ju kat, és
fo gadd be őket or szá god ba. Jé zus
Krisz tu sért ké rünk…

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

[Lek tor:] Is te nünk, ké rünk, ol tal -
mazd az egész vi lá got. Adj bé kes sé -
get és igaz sá got a né pek kö zött. Óvj
meg mind annyi un kat a há bo rúk tól és
a ter mé sze ti csa pá sok tól. Adj ir gal mas
fe le ba rá to kat a ka taszt ró fák el szen ve -
dő i nek. Jé zus Krisz tu sért ké rünk…

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

[Lek tor:] Is te nünk, ké rünk, óvd
meg és erő sítsd a csa lá do kat. Újítsd
meg a há zas tár sak sze re te tét és el kö -
te le ző dé sét, adj bé kés, be fo ga dó ott -
hont min den gyer mek nek és fi a tal -
nak. Add, hogy mi nél bát rab ban és le -
le mé nye seb ben fe jez hes sük ki sze re -
te tün ket. Jé zus Krisz tu sért ké rünk…

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

[Lel kész:] Hall gass meg min ket,
min den ha tó Atyánk! Aki el in dí tot tad
ér tünk egy szü lött Fi a dat Je ru zsá lem
fe lé, a szen ve dés, a ha lál és a fel tá ma -
dás he lye fe lé, ve zess ben nün ket
böj ti utun kon. Csi títsd ben nünk az
élet él ve zet hang za va rát, és add, hogy
a te igéd re és Meg vál tónk ke reszt jé -
re fi gyel jünk. Hall gass meg min ket a
mi Urun kért, Jé zus Krisz tu sért.

[Gyü le ke zet:] Ámen.

Oratio
œcumenica
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Az or to dox ke resz tény ség li tur gi á já -
ból, az evan gé li um fel ol va sá sát meg -
elő ző fel hí vás ból köl csö nöz tük ezt a
tar ta lom ra is uta ló cí met. Nem lop -
tuk, ha nem élünk az zal a le he tő ség -
gel, hogy ami mon da ni va ló já ban kö -
zös, azt nem csu pán szá mon tar ta ni
sza bad, de az zal él ni is le het.

Is mét lem: az evan gé li um fel ol va -
sá sa előtt hang zik ez a fel hí vás. Ezen
a va sár na pon azon ban nem az evan -
gé li um va la me lyik sza ka sza, ha nem
egy le vél rész let a pré di ká ció alap igé -
je. Ab ból a le vél ből, amely nek evan -
gé li u mi, Krisz tus-hor do zó jel le gét
sok szor és so kan vi tat ták. Olyan
for má lis in dok lás sal, hogy hi szen
Jé zus nak még a ne ve sem for dul elő
ben ne. 

Pe dig evan gé li u mot hir det, rejt je -
les for má ban. Hi szen a böl cses ség áll
az el ső he lyen, az okos ság a má so di -
kon. A böl cses ség Jé zus Krisz tus
rejt je le. Ő ma ga a „fe lül ről va ló”
böl cses ség. Hány úti könyv for dí tot -
ta Szent Zsó fi á nak a me cset té, majd
mú ze um má deg ra dált Ha gia Szo phia
– ma gya rul Szent Böl cses ség – temp -
lom ne vét, amely ben las san, ha mo -
za ik tö re dé kek ben is, de nap vi lág ra
ke rül nek a Krisz tus-temp lom ra uta -
ló je gyek. Így ér tet ték ezt ele ink is,
ami kor nagy böjt, még in kább nagy -
hét ide jén így kezd ték a szen ve dés
stá ci ó it meg éne kel ni: „Atyá nak böl -
cses sé ge / Bi zony Is ten sé ge / Krisz -
tus em ber fo ga ték / Ve cser nyé nek
ide jén.” (Ré gi ma gyar is te nes ének)

Te hát ami kor a Ja kab-le vél böl cse -
ket ke res, ak kor Krisz tus-kö ve tő ket

ke res, akik ben a Krisz tus fe lől va ló is -
me ret élet for má vá ér le lő dik. Akik ben
ugyan az az in du lat van (Pál apos tol -
ra utal va), mint ami Krisz tus ban
volt. Nem egyé ni erény ku ta tást vé -
gez, ha nem Krisz tus-in du la tú gyü le -
ke ze tet sze ret ne lát ni a gyü le ke zet -
ben. Hi szen a ke resz tény ség re az
jel lem ző, hogy Krisz tus hoz tar to zá -
suk gyü le ke ze ti kö tő dés ben va ló sul
meg. A sok szor em le ge tett „köz vet -
len kap cso lat” Krisz tus sal nem hogy
ki zár ná, ha nem egye ne sen fel té te le -
zi, hogy va la ki től kap tam és va la ki -
vel meg osz tom mind azt, ami hi tem,
ke resz tény sé gem kin cse. 

Sze mé lyes Krisz tus-hi tünk meg szü -
le té sé ért már va la ki hitt, imád ko zott
ér tünk, aho gyan – re mény ség sze rint
– mi is azt tart juk nor má lis ma ga tar -
tás nak, hogy a ve lünk együtt élő kért
és az utá nunk jö vő is me ret le ne kért is
hi szünk és imád ko zunk. Az, aki annyi -
ra be le sze rel me se dett a ma ga hi té be,
hogy iri gyen vagy ré gi és mai vi -
szály ko dá sok ba be le ke mé nyed ve nem
akar tud ni az előt tünk élt ke resz té -
nyek ről és az utá nunk jö vők ről meg
a ve lünk együtt élők re vo nat ko zó jó
re mény ség ről, az le het ri deg té nyek -
re hi vat koz va „okos”, de Krisz tus-in -
du la tú „bölcs” sem mi kép pen sem.

Ámósz pró fé ta azon há bo rog, hogy
akik hez szól, min dent tud nak Is ten
rend jé ről, ta lán még min den ün nep
szent rend jét is fej ből fúj ják, de eb ből
sem mi sem megy át a min den na pok
böl cses sé gé be. Csak az ör dö gi, a di -
a bo li kus ma rad, a min dent szét ve rő,
össze ke ve rő, ahol az okos tu dás és a

bölcs ma ga tar tás szét vá lik az em ber -
ben, és min dent össze za var ma ga
kö rül is. Kö rül mé nye ink szét esé sé ben
min dig közreját szik a ma gunk szét -
esé se, a „fe lül ről va ló” böl cses ség, a
Krisz tus-in du lat hi á nya is!

Az evan gé li u mi sza kasz te le van
okos em be rek kel. De a ke reszt fe lé
ve ze tő utat nem ér tik, sőt út ját akar -
ják áll ni a ke reszt fe lé tar tó Úr nak is.
„Ment sen Is ten, Uram, nem es he tik
ez meg ve led!” Krisz tus-fél tő „okos -
sá guk” mö gött ta lán sa ját eg zisz -
ten ci á juk fél té se is ott la pul: mi lesz
ve lünk, ha ve le ez tör té nik? A ke reszt
túl nagy ah hoz, hogy be le fér jen az
okos em ber fe jé be. Ez zel együtt az
sem, hogy az a vak mi ért or di bál, hi -
szen a má sik nyo mo rú sá ga annyi ra
ide ge sí ti az egész sé gest. Meg ez a vak
vi lág gá kür tö li Jé zus tit kát, és ez zel
eset leg őket is ve szély be so rol ja. Az
oko sak min dig ezer okát tud ják so -
rol ni, mi ért élet ide gen a „fe lül ről
va ló”, ál do za tos böl cses ség.

Meg le pő, hogy a „fe lül ről va ló
böl cses ség” rész le te zé se mennyi re
ha son lít a pá li sze re tet him nusz ele -
me i hez. Pál is Krisz tus „ter mé sze tét”
rejt je le zi, és nem a ke resz tény em ber
ter mé szet raj zát ír ja le, aho gyan Ja kab
is Krisz tus in du la tát rej ti a „böl cses -
ség be”. Az okos Pé ter ak kor lesz
bölcs Pé ter ré, ami kor be vall ja a Fel -
tá ma dott előtt, hogy nem az okos nak
volt iga za, ha nem a bo lond nak tar -
tott Böl cses ség nek, aki nem bir to kol -
ni akar, ha nem aján dé koz ni, ma gát ál -
do za tul ad ni, hogy a szét vert ko so kat
né pé vé gyűjt se.

Hány szor dől tünk be az ör dö gi
okos ság nak, hogy Krisz tus böl cses -
sé ge a gyá vák, gyen gék nem sok ra vi -
vő eré nye. Köz ben fe led tük Jé zus
sza vát: „Ta nul já tok meg tő lem, hogy
sze líd és alá za tos va gyok.” Jé zus ban
ez a böl cses ség nem vá lik szo bor rá.
Moz dul, in dul, és vé gig jár ja az utat a
ke resz tig. Az Atya pe dig áment
mond er re a böl cses ség re hús vét kor.

Jé zus Krisz tus nem ve ri szét „úton -
ál ló it”, ha nem ar ra biz tat és kész tet,
hogy az apos to lo kat, né pét kö vet ve
áll junk be mö gé je, és kö ves sük az
oko sok ál tal meg ve tett böl cses sé get.

„Böl cses ség! Fi gyel jünk!” Nem is
annyi ra ide gen ez a test vé re ink től
köl csön zött fel hí vás, ami kor azt hall -
juk, hogy Jé zus el in dul, és mint az
Atya Böl cses sé ge Je ru zsá lem felé
tart a va ló sá gos em ber alá za tá val, és
vé gig jár ja az utat, hogy a min dent
job ban tu dó oko so kat „fe lül ről va ló”
böl cses ség re vált sa meg.

g Fe hér Ká roly

Imád koz zunk! Ha csak ta ní tot tál
vol na ben nün ket, Urunk, ak kor sem
tud nánk ezt elég gé meg kö szön ni ne -
ked. De te út jel ző he lyett a ke reszt út -
ját meg já ró vá, fáj dal mak em be ré vé
let tél, és eggyé vál tál Atyád aka ra -
tá val. Ne velj ben nün ket in du la tod és
ál do za tod böl cses sé gé re. Kö szön jük,
hogy utunk vé gén, or szá god aj ta já -
ban te ma gad le szel a ta nú ja, hogy
nem tév út ra csa lo gat tál ben nün -
ket. Ámen.

A VA SÁRNAP IG ÉJEÖT VE NED VA SÁR NAP JA  JAK 3,1318

„Böl cses ség! Fi gyel jünk!”

SE MPER REFOR M ANDA

„Szent Jakab levelét, noha a régiek
elvetették, magam sokra becsülöm
és igen nagyra tartom, mivel nem
emberi tanítást ad, hanem állha -
tatosan Isten törvényéről beszél. Ám
nem gondolhatom apostoli írásnak a
következőkért: Először, mert Pál és
minden más bibliai írás ellenében a
cselekedeteknek tulajdonítja a meg-
igazulást, mondván, hogy Ábrahám
is cselekedetei által igazult meg,
mikoron fiát feláldozta. Szent Pál
azon ban azt tanítja (Róm 4,2–3),
hogy Ábrahám a cselekedetek nél -
kül, egyedül a hit által igazult meg,
mielőtt fiát feláldozta volna, ezt
pedig be is bizonyítja (1Móz 15,6). S
ha segítenénk is ezen, s a cse le ke de -
tek által való megigazulás tanítása
mellé magyarázatot fűznénk, nem
áll hatunk ki mellette, mert Mózes
egyik mondását (1Móz 15), mely
egye dül Ábrahám hitéről szól, nem
pedig az ő cselekedeteiről (amint
Szent Pál, Róm 4. mondja), a cse le -
ke detekre magyarázza. Ez a tévedés
pedig bizonyítja, hogy Jakab nem az
apostolok közül való.”

d Luther Márton:
Előszó Szent Jakab
és Júdás leveleihez

(Szita Szilvia fordítása)

Sík Sándor

Isten érkezése
S egyszer, mint a tiszta hold a vizen,
Mélyeimnek mormoló vizéből
Fölmerült az Élő Isten arca.

Hírnököt nem járatott előre,
Fullajtár sem harsonázta jöttét:
Nem mehettem hódolón elébe.

Még csak nem is kopogott az ajtón,
Meg sem rezzent léptein a padló,
Meg sem lobbant mécsem lángja tőle.

Halkan, halkan, mint beteg fiúnak
Ágya mellé simul édesanyja,
Úgy az Isten: csak hogy egyszer itt volt.

Ráismertem: ez a dajka két szem
Kísérgette kisgyerek koromban
Pilleűző tarka futkosásom.

Ráismertem: lobbanó szemétől
Gyulladoztak hajnal-ifjúságom
Fellegjáró büszke víziói.

Ő nézett rám kisfiú-szemekből,
Szívüknek ha kátét nyitogattam,
És ha mondtam pillangó meséket.

Mintha mindig itt lett volna nálam,
Mintha most már itt maradna mindig!
Mintha most már itt maradna mindig!
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Ere de ti leg a „ke se rűt le ní tés” cí met
szán tam írá som nak, de a szá mí tó gép
he lyes írás-el len őr ző prog ram ja pi ros -
sal alá húz va fi gyel mez tet: ez zel a
szó val va la mi baj van, a prog ram nem
is me ri, hasz ná la tát nem tá mo gat ja.
Ezért vá lasz tot tam John Ste in beck
ame ri kai író sze rin tem ak tu á lis re -
gény cí mét: Rossz ked vünk te le…

De azért nem sze ret nék le mon da -
ni a mé reg te le ní tés min tá já ra kre ált
ki fe je zés, a ke se rűt le ní tés hasz ná la -
tá ról sem. Meg le het, a szá mí tó gép
nem is me ri ezt a szót, de mi gyak ran
szen ve dünk ma gunk és má sok el ke -
se rí tő, mér ge ző ke se rű sé gé től. Úgy
ta pasz ta lom, igen csak szük sé günk
van a ke se rű ség bur ján zó gyö ke re i -
nek vissza vá gá sá ra egy há zunk ban
épp úgy, mint a vi lág ban. Az apos tol
is fi gyel mez tet ar ra, hogy „a ke se rű -
ség nek a gyö ke re fel nö ve ked ve kárt ne
okoz zon, és so ka kat meg ne fer tőz zön”
(Zsid 12,15).

Nem csak a kü lön bö ző ví ru sok el -
len kell vé de kez nünk, ha nem a ke se -
rű ség ön- és köz ve szé lyes fer tő ző
mér gé vel szem ben is. Elég rossz -
ked vünk te lé ből, elég a mí nu szok ból,
elég a H1N1 kö rü li hisz té ri á ból. Elég
a szív be mar ko ló hí rek ből, me lyek
sze rint az idei té len már kö zel szá zan
(!) fagy tak meg ha zánk ban. Pe dig

nem volt se ter mé sze ti ka taszt ró fa, se
há bo rú, de an nál in kább tom bol az
ön zés, a kö zöny em ber te len sé ge.
Ka in-utó dok ci ni kus vé de ke zé se
hang zik: „Ta lán őrző je va gyok én a
test vé rem nek?”

Egy hosszú, ke mény tél utol só
hó nap já ban szom jaz va áhít juk a re -
mélt új ta vaszt. Rossz ked vünk te lét,
a szí vek fa gyos ke mény sé gét el űző
fris sí tő, él te tő böj ti sze lek re vá runk.

De va jon te he tünk-e mi ma gunk is
va la mit a ke se rűt le ní tés, a mé reg te -
le ní tés gyó gyí tó fo lya ma tá nak elő se -
gí té sé ért? Le het-e va la mi kép pen sür -
get ni a ta vasz ér ke zé sét?

Ter mé sze te sen nem mi hoz zuk
el a ki ke le tet, de ké nyel mes, sőt gyá -
va ha zug ság azt ál lí ta ni, hogy tel jes
te he tet len ség re len nénk kár hoz tat va.
Új ra csak ér de mes az apos tol ta ná -
csá ra fi gyel nünk: „…a lan kadt ke ze -
ket és a meg ros kadt tér de ket erő sít sé -
tek meg…”

Ki ne is mer né kö zü lünk ezt a
meg roggyant ál la po tot? Em be rek
meg ke se rí tik az éle tün ket. Kö rül -
mé nyek, el vá rá sok szo rí tó há ló já -
ban ver gő dünk. Fogy az erő, a tü re -
lem. S ami még rosszabb: alig pis lá -
kol már a hit, fa kul a re mény, ki hűl
a sze re tet. Így nö vek szik fel ben nünk,
gyak ran szin te ész re vét le nül, a ke se -

rű ség gyö ke re, és így le szünk mi
ma gunk is egy re ke se rűb bek.

Ez a faj ta ke se rű ség ugyan is, mi -
köz ben má so kat fer tőz, és kárt okoz,
min ket ma gun kat is mér gez. Amíg
egy mér ge ző nö vény vagy ál lat csak
kör nye ze tét fe nye ge ti, de sa ját mér -
gé vel szem ben im mú nis, ad dig a mi
ke se rű sé günk ben nün ket is mar dos
és tönk re tesz.

A ke se rű em ber től szen ved a kör -
nye ze te, de ő is szen ved ön ma gá tól.
Az apos tol sze rint a ki út eb ből a csap -
dá ból – a szó szo ros és át vitt ér tel mé -
ben – a ke zünk ben van. Az Is ten fe -
lé emelt, ki tárt, üres, imád ko zó ke -
zek új ra össze köt het nek az élet, a hit,
a re mény ség és a sze re tet for rá sá val.

A „Ke ze ket fel!” ki rab lá sunk ra ké -
szü lő em be rek élet ve szé lyes, dur va
fe nye ge té se ként köz is mert. De le het
a meg aján dé ko zá sunk ra ké szü lő Is -
ten biz ta tó fel hí vá sa is. Ez az imád -
ság ra bá to rí tó szó a ke se rűt le ní tés,

mé reg te le ní tés gyó gyí tó, élet men tő
fo lya ma tá nak el ső lé pé se, nyi tá nya.

Igaz, hogy az ima hét már mö göt -
tünk van, de a fel tá ma dott Úr előt -
tünk jár. Ugye még em lék szünk: az
idei ima hé ten úti társ ként sze gő dött
mel lénk az em mau si or szág úton. El -
kí sért min ket, mai, gyak ran meg ke -
se re dett ta nít vá nyo kat egé szen ad dig,
aho vá mi igyek szünk. De ő on nan
„to vább akart men ni” (Lk 24,28).
Ez zel pro vo kál ta ki az őszin tén fel sza -
ka dó fo hászt a sza vai ál tal át for ró so -
dott ta nít vá nyi szí vek ből: „Ma radj ve -
lünk…” Er re vá la szol Jé zus az asz tal -
kö zös ség ben meg tört ke nyér aján dé -
ká val, mely nek nyo mán meg nyíl nak
a vak si ta nít vá nyi sze mek. El száll a re -
mény vesz tett ke se rű ség, emel ked nek
a lan kadt ke zek. Erő re kap nak a ros -
kadt tér dek. Friss len dü let tel in dul -
nak a ko ráb ban meg fá radt lá bak a
töb bi ek fe lé, hogy köl csö nös bi zony -
ság té tel lel űz zék el a ke se rű ség ár nya -
it hi tük ből és éle tük ből.

Íme, a gyó gyu lás út ja, a fel nö vek -
vő ke se rű ség el len sze re: dia ló gus Jé -
zus sal, a ve le va ló kö zös ség meg élé -
se és fel sza ba dult ta nú ság té tel mind -
er ről. A ha ma ro san ránk kö szön tő
szent negy ven nap is er re kí nál le he -
tő sé get. A böj ti idő szak nem csak
Jé zus ke reszt jé ig ve zet el, ha nem

túl se gít a Gol go tán, egé szen a fel tá -
ma dás örö mé ig. Mert Jé zus ma is to -
vább akar men ni, ő ma is előt tünk jár.

Hi tünk nek, re mény sé günk nek ezt
a ta lán leg fon to sabb tit kát ne héz
em be ri sza vak ba ön te ni. Né ha egy
mű vész pró fé tai ví zi ó ja töb bet tár fel
eb ből, mint hit tan köny vek, teo ló gi -
ai le xi ko nok so ka sá ga. Ezért je lent
ne kem so kat a bé kés csa bai Nagy -
temp lom új ol tár ké pé nek öröm üze -
ne te: a ke resz ten szen ve dő Jé zus
alak ja mö gött fel ra gyog Krisz tus új vi -
lá gá nak ra gyo gó szín pom pá ja. Mert
Jé zus to vább akar men ni!

Ke ze ket fel!
Ke se rű ség el!
Éb red jünk a hosszú és nyo masz -

tó té li álom ból!
Rossz ked vünk te le már a vé gét

járja!

Rossz ked vünk te le
É GTÁJOLÓ

Gáncs Péter püspök
Déli Egyházkerület

b Há la adó is ten tisz te let ke re té -
ben em lé kez tek a gyü le ke ze tet
több mint két száz öt ven éve ala -
pí tó őse ik re feb ru ár 7-én, hat va -
nad va sár nap ján a nyír egy há zi
evan gé li ku sok. Bár az el ső be te -
le pí tett csa lá dok nél kül ma nem
len ne Nyír egy há za a Ma gyar -
or szá gi Evan gé li kus Egy ház
egyik leg na gyobb gyü le ke ze te, a
kö szö net Is ten fe lé mind azo -
kért a ge ne rá ci ó kért is el hang -
zott, ame lyek az el múlt év szá za -
dok ban ápol ták ha gyo má nya i -
kat, és mind vé gig hit kö zös ség -
ben ma rad tak.

Ma már alig-alig be szé lik pá ran őse -
ik nyel vét, a múlt irán ti tisz te let
még is ar ra ösz tö nöz te a he lyi e ket,
hogy szlo vá kul is el han goz zék a li tur -
gia egy-egy ele me: a lek ció, az imád -
ság, az „Erős vár a mi Is te nünk…”
kez de tű éne künk né hány ver se és az
út ra bo csá tó ál dás. A szol gá lat ban
Gu lá csi né Fa bu lya Hil da, az evan gé -
li kus Or szá gos Szlo vák Lel ké szi Szol -

gá lat lel ké sze se gí tett Ko vács Lász ló
At ti lá nak, a kör zet lel ké szé nek.

A Nyír egy há zi Evan gé li kus Ál ta -
lá nos Is ko la és Óvo da di ák jai szlo vák
nyel vű mű sor ral ké szül tek, mely -

ben éne kek, ver sek és a tir pá kok éle -
té t felidéző sze mel vé nyek han goz tak
el. Az in téz mény ben a szlo vák nyelv
ok ta tá sa Mi ra Strači no vá nyel vi lek -
tor se gít sé gé vel fa kul ta tív ke re te -
ken be lül, a ha gyo mány őr zé sé nek je -
gyé ben, kis cso por tok ban zaj lik.

A kör zet fel ügye lő je, Endre ffy Il di -
kó – aki nek édes ap ja, Endre ffy Zol -

tán a gyü le ke zet haj da ni lel ké sze
volt – utalt ar ra, hogy az al ka lom
nem csu pán egy sze ri is ten tisz te let,
ha nem egy több mint öt ven éve

meg sza kadt ha gyo mány fel ele ve ní té -
se. Ben czúr Lász ló ke rü le ti fel ügye -
lő kö szön tő jé ben el mond ta, hogy
az ő ősei is szar va si ak, és csa lád já nak
egy ré sze on nan jött Nyír egy há zá ra.

Biz tat ta a je len lé vő ket a ha gyo mány
lel kes és sze re tet ben meg va ló su ló
őr zé sé re és ápo lá sá ra.

Fa bi ny Ta más püs pök igei szol gá -
la tá ban – Zsid 4,12–13 alap ján – a be -
szé lő Is ten élő és ha tó igé jé ről mint
két élű kard ról be szélt. Az ige tör té -
nés és cse lek vés, mely Jé zus Krisz tus -
ban je lent meg kö zöt tünk – ahol pe -

dig ő meg je le nik, ott iga zi vi gasz ta -
ló dást kap a ben ne bí zó. Az ige és a
nyelv szo ro san össze fo nód ik, a több -
nyel vű ség pe dig csak gaz da go dást és
még mé lyebb is me re tet je lent het
an nak, aki a Szent írást ily mó don ta -
nul má nyoz za. Így vál hat elő de ink
nyel vé nek ta nu lá sa nem csak egy
szép gesz tus sá, ha nem sa ját ge ne rá -
ci ónk és kö zös sé ge ink meg aján dé ko -
zá sá vá is.

A ha gyo mány őr zé sé nek ap ró je -
le ként a sze re tet ven dég sé get elő ké -
szí tő asszo nyok iga zi tir pák cse me -
gé nek szá mí tó lap csán kát sü töt tek –
szám sze rint több mint há rom szá zat.

Re mény ség sze rint a leg kö ze leb bi
két nyel vű is ten tisz te le ten is ha son -
ló an so kan gyűl nek össze, és töb ben
ének lik majd szlo vá kul, ke zük ben a
pad lás ról vagy egy hát só polc ról elő -
ke rült Tra nos ci us-éne kes könyv vel:
Hrad pre pev nỳe Pán Boh náš!  –
Erős vár a mi Is te nünk!

g Hor váth-He gyi Áron

Tir pák elő de ik re em lé kez tek
a nyír egy há zi evan gé li ku sok

Ol vas suk a jól is mert so ro kat: Jé zus
fel ment a hegy re, el vo nult a ten ger
mel lé, át kelt a ha jón a túl só part ra,

be vo nult a vá ros ba, ta ní ta ni kez dett
a zsi na gó gá ban… ott hív ta el ta nít -
vá nya it, ott mond ta el pél da be szé -
de it, ott kí sér tet te
meg az ör dög, ott
ne he ze dett rá bű -
ne ink ter he, ott
ment fel a menny -
be… Ott – de hol is
„pon to san”?

Az Öku me ni kus
Ta nul má nyi Köz -
pont – Jé zus nyo -
má ban – húsz éve
szer vez szent föl di
(iz ra e li) za rán dok -
la to kat, és ke re si fel
az (Ó- és) Új szö vet -
ség ben meg örö kí -
tett ese mé nyek leg -
fon to sabb szín te re it. A ta valy ok tó be -
ri út egyik részt ve vő je T. Pin tér Ká -
roly, az Evan gé li kus Élet fő szer kesz -
tő je volt. A szer kesz tő ség leg utób bi,
feb ru ár 4-ei EvÉ let-est jén ő mu tat ta
meg sok-sok fo tó fel vil lan tá sá val,
mi lye nek is a fen tebb em lí tett he lyek
– il let ve a bib li ai ese mé nyek fel té te -
le zett szín he lyei – ma. A részt ve vők

test ben a Fe hér Pá va za rán dok szál ló
ét ter mé nek pin ce he lyi sé gé ben ül ve,
de lé lek ben (ta lán) a Ge ne zá re ti-tó

part ján, az Olaj fák he gyén vagy épp
a Szent Sír-ba zi li ká ban „jár va” hall gat -
ták őt és a rög tön zött ide gen ve ze tés -

re meg kért Gi me si Zsu zsa re for má -
tus lel készt, a za rán dok út egyik szer -
ve ző jét, aki ere de ti leg ma ga is csak
hall ga tó ként jött el az al ka lom ra.

(T. Pin tér Ká roly Za rán dok ci pő ben
a Szent föl dön cí mű össze ál lí tá sa az
Evan gé li kus Élet ja nu ár 10-ei szá má -
nak 8–9. ol da lán ol vas ha tó.)

g – vi tá lis –

Szent föl di za rán dok lat –
pincében
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Több ezer em lé ke ző je len lé té ben
avat ták föl múlt szom bat dél után
Veszp rém ben, az új sport aré na előt ti
park ban az egy év vel ez előtt tra gi kus
kö rül mé nyek kö zött el hunyt román
ké zi lab dá zó, Ma ri an Coz ma em -
lék mű vét.

Az MKB Veszp rém KC szur ko lói
klub kez de mé nye zé sé re egy éve in -
dí tott köz ada ko zás ból gyűlt össze az
em lék mű höz szük sé ges összeg. Az
egyéb fel aján lá sok kal együtt az ado -
má nyok ér té ke el éri a 10 mil lió fo rin -
tot. A szo bor költ sé ge 4,6 mil lió fo -
rint volt. Mi hály Gá bor Mun ká csy-
dí jas szob rász mű vész al ko tá sa két
mé ter ma gas grá nit posz ta men sen
áll, a Ma ri an Coz ma arc vo ná sa it őr -
ző mell szo bor ké zi lab dás do bó moz -
du la tot áb rá zol.

A sű rű hó esés ben tar tott szo bor -
ava tón em lé ke ző be szé det mon dott

Ireny Co ma ros c hi, Ro má nia bu da pes -
ti nagy kö ve te, Pet re Coz ma, a meg -
gyil kolt spor to ló édes ap ja, Ne cu lai
Onţanu, Bu ka rest II. ke rü le té nek
pol gár mes te re, va la mint Deb rec ze nyi
Já nos, Veszp rém pol gár mes te re, Mo -
csai La jos, az MKB Veszp rém KC ve -

ze tő edző je, Rem port Csa ba, az em -
lék mű lét re ho zá sát kez de mé nye ző
szur ko lói klub el nö ke és De j an Pe rić,
az eu ró pai hí rű veszp ré mi ké zi lab dá -
zók szerb csa pat ka pi tá nya.

Az em lék mű vet fel szen tel te Si lu -
an Mă nui lă ro mán or to dox püs -
pök, va la mint meg ál dot ták a ma gyar -
or szági tör té nel mi keresztény egy há -
zak ve ze tői, Már fi Gyu la veszp ré mi
ér sek, Itt zés Já nos, a Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus Egy ház el nök-püs pö ke
és Ste in bach Jó zsef, a Du nán tú li Re -
for má tus Egy ház ke rü let püs pö ke.

g Me nyes Gyu la

Em lék mű ava tás
Veszp rém ben

b „Min den, mi él, Is tent di csér je!”
– hang zik majd a ka me ru ni
asszo nyok biz ta tá sa idén már ci -
us 5-én, az öku me ni kus vi lág -
ima na pon. Eb ben az esz ten dő -
ben azon ban nem csak af ri kai
test vé re ink nek, ha nem ne künk,
ma gyar egy há zak nak is van mi -
ért há lát ad nunk. Hu szon öt év -
vel ez előtt, 1985-ben ren dez het -
tük meg elő ször szer ve zett for -
má ban, az or szág több gyü le ke -
ze tét be von va a ké szü lő dés be a
nők vi lág ima nap ját. Idén te hát
kü lö nö sen is ün ne pel he tünk.
Ju bi le u mi mot tónk a hu szon öt
év ima al kal ma i nak ta pasz ta la ta:
az ima erőt ad a má hoz, re -
mény ség gel tölt el, ha a hol nap -
ba né zünk. En nek az el telt két és
fél év ti zed nek az él mé nye i ről, az
in du lás ról kér dez tem – a so kak
ál tal „Me lit ta né ni”-ként is mert
– Ro szík Mi hály nét, Al ber tirsa
nyug dí jas ként is ak tív pap né ját.

– Elő ször 1982 nya rán ta lál koz tam
a női vi lág ima nap moz gal má val. Ked -
ves né met ba rát nőm, El za Mül ler hí -
vott meg ma gá hoz ben nün ket Nürn -
berg be. Egyik nap át vitt a szom szé dos
Ste in vá ro sá ba, ahol a Ba jor Evan gé -
li kus Egy ház női mun ka ágá nak köz -
pont ja ta lál ha tó. (Ma Fra u en Werk.)
Be mu ta tott Ad el he id von Gut ten berg -
nek, aki 1969 óta a női ima na pi moz -
ga lom ve ze tő je volt Né met or szág -
ban. Ő kér dez te meg, hogy hal lot tunk-

e er ről a nap ról. Szé gyen kez ve sü töt -
tem le a fe je met, mi re ő foly tat ta: „Ma -
gyar or szág nem ma rad hat ki be lő le.” 

Így tör tént, hogy a kö vet ke ző esz -
ten dő ben már küld te is az elő ké szí -
tő anya go kat, hogy for dít sam le a li -
tur gi át, az or szág is mer te tőt, s ren dez -
zem meg az ima al kal mat al ber ti gyü -
le ke ze tünk ben. Én per sze fél tem a fel -
adat tól. He lye sen for dí tom-e majd a
szö ve ge ket, si ke rül-e meg nyer nem a
he lyi hí ve ket… Mind ezek a dol gok
ag go da lom mal töl töt tek el.

– Úgy tu dom, az az el ső al ka lom
na gyon jól si ke rült.

– Va ló ban, gyü le ke ze tünk asszo -
nyai na gyon lel ke sen ké szül tek a fel -
adat ra. He tek kel előt te gya ko rol ták a
ki osz tott szö veg ré sze ket, hogy ne
le gyen gond a fel ol va sás nál. Ma is őr -
zöm a lis tát, amely re fel ír tam, kik vol -
tak ak kor a se gít sé ge im. Hár man a
mi e ink kö zül és há rom re for má tus
asszony vál lal ta, hogy han go san ol vas -
son. Nagy do log volt ez. Fa lu si em ber
nincs hoz zá szok va ah hoz, hogy né pes
gyü le ke zet előtt meg szó lal jon, fő leg,
hogy ka to li ku sok, bap tis ták is jöt tek,
és hív tuk a szom széd ja in kat is.

Irs áról, Nyár egy há zá ról, Pi lis ről ér -
ke zett ven dé ge ink kel együtt zsú fo lá -
sig meg telt a gyü le ke ze ti te rem. Ab -
ban az esz ten dő ben a Ka rib-szi ge tek
nő test vé rei ál lí tot ták össze az is ten -
tisz te le ti li tur gi át. Egy szer re a vi lág
má sik fe lén ta lál tuk ma gun kat a dia -
ké pek, a bi zony ság té te lek se gít sé gé -
vel. Fe lejt he tet len lel ki él mény ként
ma radt meg ben nem ez az el ső,
1983. már ci us 4-i al ka lom.

– Ab ban az év ben az ima nap
mot tó ja így hang zott: „Új em ber ként
Krisz tus ban”. Az, hogy a nők imád -
koz ni kezd tek, meg úju lást ho zott va -
jon egy há zunk éle té ben is?

– Tu dom, mi re irá nyul a kér dés.
Saj nos egy jó da ra big – no ha tar tot -
tuk az al kal ma kat, és ter jesz tet tük
for dí tá sa in kat az is me rő se ink kö ré -
ben – nem le he tett nyíl tan be szél ni
ró la. Há rom év vel az el ső ima na pi al -
ka lom után ír tam az Evan gé li kus
Élet szer kesz tő jé nek egy kis cik ket,
amely ben is mer tet tem a női ima moz -
gal mat. Ez a le ve lem ma is meg van,
raj ta a dá tum: 1986 és még egy rö vid
mon dat: Nem kö zöl ték le. Ak kor
még ilyen vi lá got él tünk. Bi zo nyá ra
tar tot tak a szá muk ra is me ret len
moz ga lom tól a ve ze tő ink. 

Pe dig ak kor már száz éve imád koz -
tak az asszo nyok vi lág szer te, több
kon ti nen sen át. Püs pö ke ink ta lán
úgy gon dol ták, hogy po li ti kai szán dék
– szo ci a liz mus sal szem be ni pro pa -
gan da – hú zó dik meg az „el len sé ges
nyu gat ról” be gyű rű zött ima na pi moz -
ga lom ban. Pa na szol tam is az én ked -
ves nürn ber gi ba rát nőm nek, El zá nak.
Ő meg csak ennyit írt vissza né me tül:
„Nur nicht fra gen!” (Csak sem mi
kér dés!) Ar ra biz ta tott te hát, hogy ne
kér de zős köd jünk, ha nem te gyük a

dol gun kat, vi gyük más ma gyar gyü -
le ke ze tek be a női ima nap hí rét.

Így tet tük a dol gun kat. Ke ve há zi -
né Czégé nyi Klá ra pi li si lel kész nő vel
együtt for dí tot tuk az tán kö zö sen az
anya go kat, küld tük szét a „bát rabb”
pap nék nak, lel ké szek nek. S las san va -
ló ban az egész or szág ra ki ter je dő
meg moz du lás sá lett az ima nap. Eb -
ben az tán so kat se gí tett, hogy Klá ri
a Ma gyar or szá gi Egy há zak Öku me -
ni kus Ta ná csa Női Bi zott sá gának
el nö ke ként már „hi va ta lo san” is ter -
jeszt het te az anya go kat.

– Mi re em lé ke zik leg szí ve seb ben,
ha az el múlt hu szon öt év al kal ma i -
ra gon dol?

– Hoz zám min dig kö zel áll tak a
gyer me kek. Ke ve sen tud ják, hogy a
női ima nap hoz kap cso lód va né met
test vé re ink egy gyer mek-is ten tisz te -
let li tur gi á ját is el ké szí tik. Ha csak
mó dom volt rá, min dig meg sze rez -
tem, le for dí tot tam en nek a szö ve gét
is. Nem  csak a gyer mek órán fog lal -
koz tunk azon ban az ima nap pal. A
fel nőt tek al kal mán sok szor a gye re -
kek ad tak elő egy je le ne tet, hogy
be mu tas sák az adott or szá got, vagy
hogy rá vi lá gít sa nak az ima nap köz -
pon ti gon do la tá ra.

– Mi ért jó együtt imád koz ni?
– Egy mon dat ban így fo gal maz -

hat nám meg: a kö zös ség nek ere je
van. Azon túl, hogy az egyes or szá gok
ál tal meg je lölt ké ré se ket Is ten elé
visszük, s ez ál tal a vi lá gun kat súj tó
nyo mo rú sá ga in kat tár juk az Úr elé –
mint pél dá ul a sze gény sé get, a ter mé -
sze t fe le lőt len ki zsák má nyo lá sát, a

nők, gyer me kek bán tal ma zá sát, a
szo ci á lis egyen lőt len sé get –, va la mi
cso dá la tos dol got él he tünk át. Azt,
hogy Krisz tus ban egyek va gyunk.
Ott a te rem ben a más fe le ke ze tű ek -
kel, és kö zös sé günk van azok kal is,
akik re a föld go lyó má sik felén ta lán
csak ak kor kö szönt a fel ke lő nap, ami -
kor tő lünk már bú csú zik…

– Idén Ka me run asszo nyai hív nak
is ten tisz te let re. Tu dom, hogy Me lit -
ta né ni már át ad ta a sta fé ta bo tot,
má sok szer ve zik az ima na pot Al -
ber ti ben, még is meg ké rem, hogy ossza
meg gon do la ta it az af ri kai asszo nyok
ál tal vá lasz tott mot tó ról.

– Min den, mi él, Is tent di csér je! –
meg ren dí tő, hogy nagy nyo mo rú sá -
gok el le né re er re bá to rí ta nak a ka me -
ru ni nők. De kit is di csé rünk? Azt di -
cső ít jük, an nak örü lünk, aki re büsz -
kék va gyunk. A gond vi se lő Is ten re
mél tán le he tünk büsz kék. Ő úr min -
den kö rül mé nyek közt. Er ről val la nak
a ka me ru ni asszo nyok is. Sőt az ő bi -
zony ság té te lük még hi te les is, mert
sok kal na gyobb nak lát ják az Urat,
mint a nyo mo rú sá ga i kat. Tud ják,
küsz kö dé se ik ben nin cse nek egye -
dül, mert a ha tal mas Is ten áll mel let -
tük… Pa nasz ko dó, sok szor elé ge -
det len ma gyar nők és fér fi ak, bi -
zony ta nul ha tunk fe ke te bő rű test vé -
re ink  élő hi té ből!

g B. Pin tér Már ta
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Hu szon öt éve erő a má hoz, re mény a hol nap ra
Be szél ge tés a ha zai ima na pi moz ga lom ról

Piz zás do boz he gyek bo rí tot ták a
kony hapul tot or szá gos iro dánk ut cai
ter mé ben ja nu ár 30-án dél után ra. Ez
már szin te ha gyo mány. Ha az egye -
dül ál ló szü lők és gyer me ke ik össze -
gyűl nek, ak kor – a ki csik örö mé re –
a dé li me nü nem más, mint piz za.
Idén sem volt ez más ként. Csu pán az
idő pont vál to zott.

De cem be ri, „előka rá cso nyi” ta -
lál ko zó he lyett ja nu ár vé gi együtt lét -
re ér kez tek a részt ve vők, kö zel negy -
ve nen. S bár az ün nep már el múlt, a
Har mat Ki adó ado má nya ré vén min -
den ki ér té kes könyv aján dék kal tér he -
tett ott ho ná ba a nap vé gén.

Az al ka lom cél ja még sem csu pán
az egy más sal va ló ta lál ko zás volt, ha -
nem az, hogy a las san iga zi kö zös sé -
gé for má ló dó „cson ka csa lá dok”
együtt fi gyel je nek Is ten igé jé re, an nak
a Jé zus nak a sza vá ra, aki éle tük út ján
mel lé jük sze gő dik. Az em mau si ta -
nít vá nyok ta lál ko zá sát a fel tá ma dott
Krisz tus sal Grend orf Pé ter rá kos ke -
reszt úri se géd lel kész idéz te fel, aki a
ta lál ko zó ige ma gya rá za tát tar tot ta.

Az ebéd utá ni kö tet len be szél ge -
té sek a piz zás do bo zok kö rül a nyá -
ri ter vek ről szól tak. Jú li us 17–23.
kö zött új ra ta lál koz hat nak a rá szo ru -
ló csa lá dok, s rév fü lö pi köz pon tunk -
ban tes ti leg-lel ki leg fel töl tőd het nek.
Ám a fi a ta lok kö zött szó esett a há -
zas ság he te prog ram so ro za tá ról is.
Kí ván csi vol tam, hogy ők, akik szü -
le ik vá lá sá nak elszen ve dői, szem ta -
núi egy pár kap cso lat meg rom lá sá -
nak, ho gyan vé le ked nek két em ber
el kö te le ző dé sé ről. Kér dé sem re egy
fő is ko lás lány fe lelt, vá la szát na gyon
ér de kesen kezd te.

„Sze ren csés nek tar tom ma ga mat.
Nem azért, mert cson ka csa lád ban

nőt tem fel, ha nem azért, mert én ele -
ve ilyen csa lád ba szü let tem. Így nem
is tu dom el kép zel ni, hogy mi lyen egy
jobb hely zet ből egy rosszab ba ke rül -
ni. Mi vel én a »rosszat« ta pasz tal tam
meg ed dig, így nincs vi szo nyí tá si ala -

pom, hogy mi lyen le het »de rű ből bo -
rú ba« jut ni.

Tény leg igaz azon ban, amit a szak -
em be rek ír nak, bár mi lyen köz he lyes -
nek tű nik is. Nincs apa ké pem, s mi -
vel nincs fiú test vé rem, és a csa lád ban
is ke vés fér fi vett kö rül, így va ló ban
nem ta pasz tal hat tam meg, hogy hol
hú zó dik a ha tár a női és a fér fi sze re -
pek közt. Ezt ta nul nom kell, fi gyel nem.

A há zas ság in téz mé nyé ről még sem
ala kult ki ne ga tív kép ben nem, sőt na -
gyon is re mény tel je sen fo gom fel a sa -
ját jö vő be ni pár kap cso la to mat. Ér ték -
nek tar tom, mert Is ten rend je sze rint
va ló. A mai vi lág ban a fi a ta lok vágy -
nak az ilyen »örök« ér té kek re. Csak
fél nek, mert nincs bi zal muk egy más -
ban. Én pró bá lok er re fi gyel ni. Nem
fé lek az el kö te le ző dés től, mert tu -
dom, hogy a dön té se met egy hosszú

idő szak elő zi majd meg, amíg meg is -
me rem a má si kat. Ki is me rem őt,
hogy meg tud jam, rá bíz ha tom-e ma -
ga mat. Meg ta nul tam szü le im hely te -
len pél dá ját lát va, hogy a pár vá lasz -
tást nem kell el kap kod ni.

A kör nye ze tem ben nem csak rossz
há zas sá go kat lát tam. Ész re vet tem,
hogy ők az együtt ma ra dá su kért so -
kat tesz nek is. Nem gon dol kod nak fe -
lü le te sen, ha nem na gyon is tu da to san
élik meg a kap cso la tu kat. Én sem
aka rok úgy be le men ni egy kap cso lat -
ba, hogy tart, amed dig tart, ha nem
küz de ni aka rok azért, hogy sí rig tart -
son. Szá mom ra nagy biz to sí ték, hogy
a há zas sá gom ban Is ten se gít sé gé re is
szá mít ha tok. Olyan fi út ke re sek te hát,
aki vel azo nos az ér ték ren dem. Vagy -
is aki nem csak ve lem lép kap cso lat -
ba, ha nem az Úr is ten nel is élő kap -
cso lat ban áll. A nap áhí ta tá ra utal -
ha tok: azért a fi ú ért imád ko zom tár -
sa mul, aki nem csak ve lem akar majd
út ra kel ni, ha nem szá mít ar ra, hogy
Is ten is úti tár sunk lesz.”

g B. P. M.

Mel lénk sze gő dő Krisz tus
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Is mer tem az idős tu dós em bert, szo -
bá ja hűs csend jé ben fo ga dott a nyá -
ri dél előtt ben. K. L. fo tog rá fus sal
lá to gat tuk meg, és alig ül tünk le a ko -
pott fo te lok ba, már is kér dez te: mer -
re jár tunk, mit hoz tunk? Nem üveg
bor ra gon dolt, in kább nép da -
lok ra vagy va la mi szép dí szes
tá nyér ra. Va la mi el fe le dett
ér ték re, el ha gyott ház ra:
„Kis fi am, te le a pad lás so ha
nem pó tol ha tó kin csek kel!” –
mond ta nem szű nő ag go da -
lom mal.

Így volt Lü kő Gá bor
hosszú éle té ben a nem zet fél -
tés és -men tés fá rad ha tat lan
mun ká sa, a ma gyar nép rajz
klasszi ku sa, a né pi kul tú ra és
tár sa da lom ku ta tó ja. El évül -
he tet len ér de me ket szer zett
a Kár pát-me den ce né pei kul -
tu rá lis örök sé gé nek fel tá rá sá -
ban. És ez zel el is árul tam:
óri á sit ölelt ma gá hoz, hogy
ment se a ve szen dőt és föl mu -
tas sa.

Lü kő 1909. no vem ber 4-én szü le -
tett Ko má rom ban, és 2001. áp ri lis 21-
én hunyt el Bu da pes ten. Fon to sabb
mű vei: A mold vai csán gók (1936), A
ma gyar lé lek for mái (1942), A ma gyar
nép dal szö ve gek ré gi stí lu sa (1957), A
pen ta ton hang rend szer (1962), Az
ugor to te misz ti kus exo gá mia em lé kei
(1965), Kis kun ság ré gi kép fa ra gó és
kép met sző mű vé sze te (1982). Ha tal -
mas élet mű vé nek mél ta tá sa és ér té -
ke lé se a ma gyar nép rajz tu do mány ré -
gi, nagy adós sá ga. 

Fon tos vál lal ko zás a Tá ton Ki adó
új so ro za ta: Lü kő Gá bor mű ve it in -
dí tot ta út já ra. Egy sze rű, íz lé ses bo -
rí tó val, ér tő és tel jes vá lo ga tás sal. A
má so dik, Ze nei anya nyel vünk cí mű
kö tet ben na gyobb részt elő ször je len -
nek meg ze ne- és szö veg folk lo risz ti -
kai írá sai, ame lyek ben Bar tók és Ko -
dály mun kás sá gát foly tat ta. És a kö -
vet ke ző ben is he lyet kap tak több
év ti zed del ez előtt pub li kált ki emel -
ke dő ta nul má nyai…

Az el múlt évek ben né hány köny -
vét új ra ol vas tam. Mond ha tom, ma
is A ma gyar lé lek for mái tet szett a
leg job ban. Azt hi szem, ha mást nem
írt vol na, ak kor is a leg na gyob bak kö -
zött len ne a he lye. Lü kő fi a tal ko ri,
még is egész mun kás sá ga szem pont -
já ból alap ve tő mű ve. A föl ve tett
prob lé ma kör, ku ta tá si irány vé gig kí -
sér te egész éle tét. Az elő szó ban
meg fo gal maz ta leg fon to sabb alap el -
vét: „Nép mű vé szet, nép köl té szet és
nép ze ne együtt él nek a fa lu si em ber
lel ké ben.” Még is, a ku ta tás előt te és
utá na is csak egyes rész te rü le tek kel
fog lal ko zott.

Az „egésszel” töb ben is pró bál koz -
tak, de si ker te le nül.

Lü kő Gá bort te het sé ge és fel ké -
szült sé ge ki vé te les tel je sít mé nyek re
sar kall ta. Alá zat tal ha jolt fel ada ta
fö lé, hall gat ta és je gyez te a da lo kat.

Raj zol ta a gyö nyö rű csán gó hím zé -
se ket, a szkí ta szar vas ké pet és ma gyar
ro ko na it… Meg örö kí tet te a fon to sat
és a szé pet, de po li ti kai ál lás fog la lást
is tett. Elő ször egy nép dalt idéz: „Én
fel nőt tem de rék ség re, / Lá bom a
ke vél ség re, / Ka rom az ölel ge tés re, /
Fe jem a haj to ga tás ra.” Majd hoz zá fű -
zi: „Ki ír ta meg szeb ben és iga zab ban
a sza bad ság harc és ki egye zés tör té -
ne tét, mint ez az is me ret len szer ző?
Ady is meg ta lál ta ezt a jel ké pet: On -
tot tam vi rá got, / Vi rul tam jó ban,
rossz ban, / Má sok gyü möl csö söd tek,
/ Én min dig vi rá goz tam.”

So kat kö szön he tünk Lü kő Gá -
bor nak. Ak kor is, ha – mint más nagy
tu dó sok – oly kor té ve dett. A re for -
mok hí ve volt, a tár sa dal mi ke re tek
meg vál toz ta tá sát nem akar ta. Vi tat -
koz tak is ve le so kat, szin te min den
írá sá val, leg több ször bán tó an. 

1956-ban ki állt a for ra da lom mel -
lett. A sza bad ság harc el tip rá sa után
bör tön be zár ták. A „szám űze tés”
(Gyu la, Ba ja, Kis kun fél egy há za) évei
nem tör ték meg. Ku ta tá sa it vál to zat -
lan ki tar tás sal foly tat ta to vább. Ké -
sei írá sai (a ki lenc ve nes évek től) a
Gyö ke re ink fü ze tek so ro za tá ban je -
len tek meg. Ha lá lá ig lan ka dat la nul
dol go zott. Mert – ked ves köl tő jé vel
szól va – az őr zők nek vi gyáz ni kell a
strá zsán. Ál do zat vál la lás – ez a leg -
fon to sabb fel adat, ahogy ez csa lá di
ha gyo mány volt ná luk min dig. A
tiszt vi se lő szol gál ja vá ro sát, az or vos
az em bert, a tu dós nem ze tét. Mind -
ha lá lig. Mert szép és fá jó az élet, mil -
lió gyö ke rű. 

g Feny ve si Fé lix La jos

Men te ni a ve szen dőt 
Lü kő Gá bor ra em lé kez ve

b Ki ne vá gyott vol na ar ra – ha csu -
pán né hány per cig is –, hogy
„más szem mel” lás sa a vi lá got…
Kra usz Im ré nek ez si ke rült.
Fény ké pe ző gé pet ra ga dott, be -
jár ta a föld ke rek sé get. Fel vé te lei
lát ha tók vol tak ki ál lí tá so kon, és
tu cat nyi úti ka la uz il luszt rá ci ó ja -
ként is szol gál tak. Az 1923-ban
szü le tett ne ves fo tog rá fus ma
ter mé sze te sen már csak kép ze -
let ben uta zik, a mun ká ban töl -
tött fél év szá zad – 1945-től 1995-
ig – után a Tót kom ló si Evan gé -
li kus Sze re tet ott hon ban él ve zi a
jól meg ér de melt nyug dí jas éve -
ket. Ám éle té ről és ka land ja i ról
szí ve sen me sélt, pél dá ul ar ról,
ho gyan és mi kor kap ta éle te el -
ső ma si ná ját…

– Egy oros há zi ta nyán lak tunk
hét esz ten dős ko ro mig, nagy apám –
hosszas kér le lé sem re – ek kor vet te az
egy sze rű és ol csó Box gé pet. Er re
vágy tam leg in kább – a bi cik li után…
Azt mond ta, ha jól ta nu lok, meg ve -
szi ne kem. Ki tű nő lett a bi zo nyít vá -
nyom…

– Egy ta nya si kis gye rek nek mi ért
épp a fo tó zás fe lé for dult a fi gyel me?

– Min den re kí ván csi vol tam, min -
den ér de kelt. Már ak kor is ke res tem
és sze ret tem a ki hí vá so kat, és fel
akar tam fe dez ni a vi lá got. Mai na pig
hi szem, hogy a vi lág meg is me ré se
nagy ka land. 

– Ha ka lan dok ra vá gyott, eb ben a
kor ban le het, hogy az is elég lett vol -
na, ha – te szem azt – in di án re gé nye -
ket ol vas… 

– Igaz ugyan, hogy ren ge te get ol -
vas tam, mert ha bár édes apám föld -
mű ves volt, sok könyv vel bírt. De a
pusz tán a me se vi lág és az ol va sás
nem elé gí tet te ki a fan tá zi á mat, a kö -
rü löt tem lé vő va ló ság ér de ke sebb nek
tűnt. Ezért, mi u tán már meg volt a gé -
pem, és apám köny ve i ből meg is -
mer ked tem a fo tó zás alap ja i val, el is
kezd tem meg örö kí te ni a lá tot ta kat.

– Mint pél dá ul? 
– A csép lő gé pet, a bú za me zőt, a

föl de ken dol go zó em be re ket, a csa -
lád tag ja i mat, az ál la ta in kat. 

– A gyer mek ko ri kedv te lés mi ként
vált ke nyér ke re ső fog lal ko zás sá? 

– Va ló já ban „kül ső kény szer” ha -
tá sá ra. A kö zép is ko la el vég zé se után
az épí tész mér nö ki kar ra je lent kez -
tem, és el is kezd tem ott a ta nul má -
nya i mat, de csu pán a stú di u mok fe -
lé ig ju tot tam, mert mint ku lák apa
gyer me ke, mint osz tály ide gen nem
foly tat hat tam. Ez után a jog ra fel vé -
te liz tem, de há rom hó nap után – az

előbb is mer te tett okok ból – is mét
szed nem kel lett a sá tor fá mat…

Ek kor úgy dön töt tem, nem kí sér -
le te zem töb bet az egye tem mel, ha -
nem mi vel úgy is tu dok és sze re tek is
fény ké pez ni, in kább el me gyek fo -
tós nak. Volt egy AG FA Ca rat már ká -
jú ma si nám, ez min dig ve lem volt,
bár ho vá men tem is.

– Mind ezt egy olyan kor ban, ami -
kor – vall juk be – ke vés hi va tá sos
fény ké pész volt.

– Va ló ban így volt ez, mint em lí -
tet tem, az ala po kat gya kor la ti lag
ma gam sa já tí tot tam el, a mes ter -
vizs ga volt az, amit – mond juk így –
hi va ta los ke re tek közt sze rez tem
meg Bé kés csa bán.

– És el kezd het te hi va ta lo san is a
gya kor lat ba ül tet ni a szer zett tu -
dást.

– Rá adá sul több fé le kép pen, pél dá -
ul úgy, hogy a hat va nas évek ben, ami -
kor be ve zet ték a sze mé lyi iga zol -
ványt, ti zen nyolc ezer port rét ké szí -
tet tem. Ezt meg elő ző en a há bo rú
után sor ra épü lő kul túr há zak ad tak
meg bí zá so kat. Ezek ben az in téz mé -
nyek ben – így Oros há zán is – kü lön -
bö ző szak osz tá lyok és klu bok, pél dá -
ul fo tó klu bok kezd ték meg mű kö dé -
sü ket. Ezek ré vén ver se nyek re is be
tud tam ne vez ni.

– És úgy tu dom, sor ra nyer te a kü -
lön fé le dí ja kat…

– Va ló ban el is mer ték a mun ká mat,
ok le ve lek kel, arany- és ezüst ér mek -
kel, két nagy díj jal.

– Vél he tő en a mun ká já val együtt
járt a sok uta zás, mely nek lát ha tó, ké -
pes „le nyo ma tai” itt van nak a sze re -
tet ott hon fo lyo só i nak fa lán is.

– Nem egé szen. Az el ső út nak egé -
szen egy sze rű ap ro pó ja volt: egy is -
me rő sö met kí sér tem el ro kon lá to ga -
tás ra az egy ko ri Cseh szlo vá ki á ba,
Lo sonc ra, és míg ő a csa lád tag ja i nál
töl töt te az időt, én kör be utaz tam a
Fel vi dé ket, és szí nes fel vé te le ket ké -
szí tet tem az őszi Tát rá ról. Eze ket az -
után itt hon ki ál lí tá so kon, il let ve dia -
ké pes elő adá so kon mu tat tam be.

Ez után már egyik meg bí zás kö vet te
a má si kat. A sa ját fi ze té sem ter hé re,
il let ve az em lí tett al kal ma kon be folyt
pén zek ből utaz tam; mi vel az anya gi
le he tő sé ge im meg le he tő sen szű kö sek
vol tak, min dig a leg egy sze rűbb éte -
le ket et tem, a leg ol csóbb di ák szál lá -
so kon lak tam, és több nyi re há ló -
zsák ban alud tam.

– Azok ban az idők ben a párt mi -
ként to le rál ta az ön „vi lág já ró haj la -
mát”?

– A ké pe ket min dig a párt bi zott -
ság elé vit tem, an nak tag jai buz dí tot -
tak: „Men jen csak, Kra usz kar társ –
mert nem vol tam a párt tag ja, rá adá -
sul mi vel a sze mé lyem ben egy osz -
tály ide gen ku lák fi á val áll tak szem -
ben, nem elv társ nak szó lí tot tak –, ké -
szít sen ké pe ket, és az tán majd mu -
tas sa be má sok nak is, mer re járt”…

– És mer re járt?
– Min den föld ré szen. Egye dül a

Dé li-sark ra nem ju tot tam el. 
– Me lyik vi lág rész, or szág volt a

ked ven ce? 
– A ti tok za tos, me sés In dia.
– Ho gyan ké szült fel az uta zá sok ra?
– Ál lan dó ön kép zés sel. Mi előtt el -

in dul tam, amit csak le he tett, el ol vas -
tam az adott or szág ról, kon ti nens ről.
Eb ben se gít sé gem re volt a sa ját, idő -
vel két ezer kö te tes sé bő vült könyv -
tá ram is, amely kü lön fé le nyel vű
szak- és szép iro da lom ból állt.

– Mi lyen nyel ve ken be szélt, il let ve
ol va sott? 

– Az is ko lá im ban fran ci át, né -
me tet, ké sőbb la tint ta nul tam, majd
ma gán szor ga lom ból an golt, spa -
nyolt, egy ke vés oroszt, és esz pe ran -
tó ul is tud tam va la mics két.

– Gon do lom, a nyelv tu dás el le né -
re azért ka lan dos, eset leg akár ve szé -
lyes hely ze tek be is ke ve re dett né ha-né -
ha…

– Én in kább a ka lan do kat hang sú -
lyoz nám, mint a ve szé lye ket, bár
Irán ban a sah ural ko dá sá nak utol só
évé ben azért, be kell, hogy vall jam,
fél tem…

De kü lön ben él vez tem a ki hí vá so -
kat, és ahogy csak le he tett, igye kez -
tem meg könnyí te ni a ma gam dol gát,
pél dá ul az zal, hogy meg nö vesz tet tem
a ha jam, és női ru há kat vi sel tem, hi -
szen a nők kel ked ve seb bek és se gí tő -
ké szeb bek az em be rek, az én cso ma -
gom pe dig na gyon ne héz volt, a gép
és a hoz zá va ló al kat ré szek sú lya ak -
ko ri ban még hu szon öt ki lót tett ki… 

Ma már leg fel jebb a ré gi ira ta i mat
„emel ge tem”. Ugyan is min den uta -
mon gyors írás sal jegy ze te ket ké szí -
tet tem, majd eze ket ké sőbb le gé -
pel tem. De még így is ma radt ten ger -
nyi fel dol go zat lan kéz ira tom… 

g Gaz dag Zsu zsan na

Fény ké pe ző gép pel a vi lág kö rül
Ta lál ko zás Kra usz Im re nyu gal ma zott fo tó mű vésszel

„Az ír éne ke sek kö ré ben van egy szo -
kás: ha az em ber el sze ret ne éne kel -
ni egy dalt, fel eme li a ke zét a fe je mö -
gé, és vár ja, hogy meg fog ja va la ki –
ez zel biz tat va őt az ének lés re. Az én
ke ze met Is ten fog ta meg, és az óta
ne ki éne ke lek.” Ez a rö vid ke ma gya -
rá za ta an nak, mi ért kap ta D. Kiss Il -
di kó nem rég meg je lent szó ló al bu ma
a Tab hair dom do lámh, az az Add a
ke zed cí met. Az evangélikus éne kes -
nő CD-jén a se an nós el ne ve zé sű ír
ének stí lus ban elő adott da lok so ra -
koz nak. 

A bu da pes ti Pi linsz ky Já nos iro dal -
mi ká vé ház ban múlt va sár nap tar tott
le mez be mu ta tó kon cer ten Sze ve ré nyi
Já nos, a le mez meg je le né sét tá mo ga -

tó Evan gé li kus Misszi ói Köz pont
ve ze tő je kö szön töt te a szép szá mú
meg je len tet. Dr. Pö dör Dó ra, a Ká ro li
Gás pár Re for má tus Egye tem ok ta tó -
ja ar ról me sélt, hogy az est fo lya mán
el hang zott, ma gyar, an gol és ír nyel -
vű is te nes éne kek szö ve gé be me lyik
szá zad ból ke ve red tek még la tin szö -
veg rész le tek is – egy la tin ref rén
ének lé sé be vé gül a kö zön sé get is
be von ták.

Az elő adás után a ven dé gek egy -
más nak is ad hat ták a ke zü ket: a
kon cer ten két szer is be ug ró tán co sok
né hány egy sze rűbb, de an nál fá rasz -
tóbb breton és ír tán cot ta ní tot tak
meg ne kik.

g Lukács Gabi fel vé te le

Tab hair dom do lámh
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„Jé zus így szólt a ta nít vá nyok hoz:
»Most fel me gyünk Je ru zsá lem be, és az
Em ber fi án be tel je se dik mind az, amit
a pró fé ták meg ír tak.«” (Lk 18,31)

Öt ve ned he té ben az Út mu ta tó reg -
ge li és he ti igéi a ke reszt fe lé tar tó
böj ti út ra hív nak, mely nek so rán a lel ki vak ság ból jus sunk el Is ten mű ve i -
nek lá tá sá ra! Ar ra az is te ni böl cses ség re, mely hit ál tal fel is me ri: Krisz tus
azért jött, hogy éle tét ad ja vált sá gul so ka kért. Kér jük is: „Légy né kem erős
kő szá lam, erős há zam, hogy meg tarts en gem!” (GyLK 691,3), és di cső ít sük
őt: „Ál dott le gyen az Úr ne ve örök kön-örök ké, mert övé a böl cses ség és az
erő.” (Dán 2,20; LK) Pas si ó ja előtt a Mes ter nyíl tan be szélt ta nít vá nya i nak
e négy „kell”-ese mény ről: „…az Em ber fi á nak so kat kell szen ved nie, és el kell
vet tet nie a vé nek től, a fő pa pok tól és az írás tu dók tól, és meg kell ölet nie, de
har mad na pon fel kell tá mad nia.” S min den ko ri ta nít vá nya it ke reszt hor do -
zás ra hív ja: „Ha va la ki én utá nam akar jön ni, ta gad ja meg ma gát, ve gye fel
a ke reszt jét, és kö ves sen en gem.” (Mk 8,31.34) A ke reszt ja vunk ra van, „hogy
hi tünk gya ra pod jék, erő söd jék, és min dig job ban Krisz tu séi le gyünk. Csak
így vá lik az evan gé li om, a mi ke reszt hor do zó szen ve dé sünk ré vén, má sok
szá má ra is lát ha tó vá.” (Lu ther) De ho gyan volt er re ké pes Urunk? Csak a
so ha el nem mú ló sze re tet ál tal; mi vel ő Is ten, és „Is ten sze re tet…” – „Mi te -
hát azért sze re tünk, mert ő előbb sze re tett min ket.” (1Jn 4,16.19) Ezért zen -
gi him nu szá ban Pál: „Most azért meg ma rad a hit, a re mény, a sze re tet, e há -
rom; ezek kö zül pe dig a leg na gyobb a sze re tet.” (1Kor 13,13) Jé zus üzen He -
ró des nek, aki meg akar ta öl ni: „…le he tet len, hogy pró fé ta Je ru zsá le men kí -
vül vesszen el.” (Lk 13,33) Íté le tet mond né pe fe lett, mert nem akar ták, hogy
össze gyűjt se őket. Lévi há zá ban Jé zus és ta nít vá nyai – el len tét ben a fa ri -
ze u sok kal – együtt et tek és it tak a vám sze dők kel; nem böj töl tek, mert ve -
lük volt a vő le gény. S mi vel a ré gi nem il lik össze az új jal, ezért „az új bort
új töm lő be kell töl te ni” (Lk 5,38). Ham va zó szer dá tól (lásd Dán 9,3) nagy szom -
ba tig tart a negy ven na pos böj ti idő, mert a böjt nek nincs va sár nap ja. Urunk
ta ná csa: „…böj tö lé se det ne az em be rek lás sák, ha nem Atyád…” Ezt az időt
fel hasz nál hat juk mennyei kin csek gyűj té sé re, „mert ahol a kin csed van, ott
lesz a szí ved is”. (Mt 6,18.21) Lás suk meg az igé ben leg drá gább kin csün ket!
Ez az Úr igé je: „Igaz sá gos íté le tet hoz za tok, sze re tet tel és ir gal ma san bán -
ja tok egy más sal!”– „…és ne ter vez ze tek egy más el len ma ga tok ban sem mi
rosszat!” (Zak 7,9.10) Ön ki je len té sé ben lás sunk meg Jé zus kül de té sét: „…ha
nem hi szi tek, hogy én va gyok, meg hal tok bű ne i tek ben”, és „ami kor fel eme -
li tek az Em ber fi át, ak kor tud já tok meg, hogy én va gyok”. (Jn 8,24.28) Bél saccar
lát ta, még sem ér tet te Is ten igé jét, aki meg mér te őt, szám ba vet te s fel osz -
tot ta ki rály sá gát, mert az Urat gya láz ta, s bál vá nyo kat imá dott. „De azt az
Is tent, aki nek a ke zé ben van az éle ted és min den utad, nem di cső í tet ted.” (Dán
5,23) – „Mér le ge den, örök Urunk, / Mind könnyű nek ta lál ta tunk. / Igaz -
sá god mér le gé re / Hull jon Jé zus drá ga vé re!” (EÉ 524,2)

g Ga rai And rás

HE TI ÚT RA VA LÓ

– Hát ez a ze ne hon nan jön?
Meg ál lok bi cik lim mel a Fe renc

tér sar ká nál, most én is hal lom, ami -
re a pa don ül dö gé lő em ber fel fi -
gyelt. Zon go ra szó hal lat szik. Van
úgy né ha, hogy a nyi tott ab la kok az
ut cá ra en ge dik a bent gya kor ló gye -
re kek klim pí ro zá sát vagy if jú mű vé -
szek re me ke it, de ez más. Ez in nen
lent ről, az ut cá ról szól. 

A hang azért ide gen, mert a kör -
nyék fi no man szól va ép pen nem
har mo ni kus. Lom ta la ní tás van. A
jár dá kon a leg kü lön fé lébb ócs ka sá -
gok hal mo zód nak. Ci gány csa lá dok
ke res gél nek a ku pa cok kö zött. Oly -
kor egy-egy fi nom ka bát ba öl tö zött
em ber is meg áll, szé gyen lő sen vizs -
gá ló dik a sze mét ben, hát ha rá akad
egy jobb da rab ra. Az ut cá nak lát szó -
lag fel for du lás jel le ge van, va ló já ban

kö zel áll ez a kincs ke re sés ősi ri tu á -
lé já hoz.

Egy szer csak meg lá tom a zon go -
rát. Nagy da rab, bar na, pán cél tő -
kés, an gol me cha ni kás. Ki csit ol dal -
ra bil len ve áll, az egyik lá ba ki tör ve,
ar rébb a jár dán fek szik. Lát sza nak
se bei, de nem tű nik rossz nak. Mint
di csőbb ko ro kat ért fő ne mes, mél -
tó ság gal tű ri az ut ca né pé nek gya láz -
ko dá sa it. Egy fi úcs ka mocs kos kéz -
zel ve re ge ti a bil len tyű ket, in nen szól
a ze ne.

– Is te nem, egy Bö send or fer! Ez le -
he tet len! Ki dob ki egy zon go rát? Egy
ilyen kincs a lo mok kö zött!

Most nincs időm fog lal koz ni ve le,
nem so ká ra kez dő dik az órám, haj ta -
nom kell, de gon do la ta im me net
köz ben is ezen jár nak. El kel le ne
szál lít tat ni! Egy zon go ra nagy ér -

ték. Nem is annyi ra a pénz, bár az
sem meg ve ten dő, de ma ga a hang -
szer! Vé gig fut ta tom agya mon a le he -
tő sé ge ket, hol is len ne he lye. Mind -
egy, hogy min den ki nek ki csi a la ká -
sa, egy ta lált Bö send or fert bár ki be -
fo gad na, leg alább egy idő re. Az tán
majd csak lesz va la hogy. A szer zés vá -
gyát agyam egy zu gá ból csi tít gat ja,
hogy úgy sem lesz már ott, ami re én
szál lí tó kat szer zek.

De a zon go ra ott áll még es te is.
Ezt az utat na pon ta több ször is meg
szok tam ten ni, most min dig a zon -
go ra mel lett, min dig meg úju ló el ha -
tá ro zás sal. Ké sőbb va la ki rá tesz egy
zöld lám pa er nyőt, a lo mok már-már
el ta kar ják, de még min dig ott áll. Lá -
tom, né ha má sok is meg áll nak cso -
dál koz va, mit ke res egy cso dás hang -
szer a lo mok kö zött. Ilyen kor fél té -
keny se rény ség vesz erőt raj tam, ne -
hogy el ve gyék tő lem.

Vé gül nem tör té nik sem mi. A
zon go ra utá ni vágy csak vágy ma rad.
A kö ze li, el kép zel he tet le nül kö ze li
kincs túl ri asz tó. Ta lán az bé nít meg,
hogy az enyém le het ne. Csak egy
szál lí tó nak kel le ne szól nom, csak el
kel le ne fo gad nom, mint egy aján dé -
kot. De nem te szem meg. Nem tu -
dom, mi ért, de nem te szem meg.

Har mad nap haj nal ban vé ge a lom -
ta la ní tás nak, min dent el visz nek. A
jár dák vissza kap ják vi szony la gos tisz -
ta sá gu kat és a le he tő sé get, hogy új -
ra em be rek jár ja nak raj tuk.

Ne kem sem kell fi gyel nem, ne hogy
rá men jek va la mi ócs ka szek rény ből
ki sza kadt szög re, éles üveg re, amely
ki lyu kaszt hat ná a bi cik li gu mit.

A Ná zá re ti egy kor ar ról be szélt,
hogy Is ten or szá ga olyan, mint a
vé let le nül ta lált kincs, amely annyi -
ra szen ve dé lyé vé vált an nak, aki fel -
fe dez te, hogy min de nét fel ad ta azért,
hogy meg sze rez ze.

A Fe renc té ri át ke lő nél oly kor
azon ka pom ma gam, hogy hall ga tó -
zom, nem jön-e megint a zon go ra -
hang. De már nem szól sem mi se -
hon nan.

g Ko czor Ta más

Bö send or fer

Va sár nap
„El len ben a ti be szé de tek ben az igen le gyen igen, a nem pe dig nem, ami pe -
dig túl megy ezen, az a go nosz tól van.” (Mt 5,37)

Sza vad vagy • Ha sza va id súly ta la nok, te is az vagy. Ha bölcs sza va id van -
nak, te is az zá válsz.

Hét f
Foly tasd a kér dést! • A múlt ba néz ve kér ded: Mi ért? Nézz a jö vő be, és kér -
dezd ezt: Mi ért is ne?

Kedd
Fel fe de zés • A fa la kon túl is van vi lág. Nyiss aj tót raj tuk!

Szer da
Min dig adj esélyt! • Ha nem tu dod or vo sol ni, meg ja ví ta ni, meg vál toz tat -
ni, ak kor vi seld el!

Csü tör tök
A mo soly ere je • Mi lyen ol csó egy mo soly! Még is mennyi fényt ad!

Pén tek
Tisz ta szem üveg gel • Is merd meg ma gad, ak kor va ló ság hű en látsz min dent!

Szom bat
Ami a ti ed, ne add oda! • Át ko zott, aki el ve szi a sze re tet hez szük sé ges
vak me rő sé ge det. De te bo lond vagy, ha oda adod.

g Há ló Gyu la

Na pi ada gok –
365 bel ső lé pés

32. hét

Két vá lasz tás Ma gyar or szá gon – a
Mik száth Kál mán tól köl csön zött
re gény cím mel jel le mez he tők az idei
tél utó és ko ra ta vasz he tei ha zánk -
ban, s az al cím mind két fe le egy -
szer re va ló ság. Két olim pia fél ide -
jé ben a min den ko ri köz tár sa sá gi
el nök hir de ti meg a vá lasz tá si idő -
sza kot, ám az örök ké va ló Is ten né -
hány ezer éve már meg hir det te ezt
vá lasz tott né pé nek, amit az óta sem
vont vissza: „Ta nú ul hí vom ma el -
le ne tek az eget és a föl det, hogy
elő tök be ad tam az éle tet és a ha lált,
az ál dást és az át kot. Vá laszd hát az
éle tet, hogy él hess te és utó da id is!”
(5Móz 30,19)

Mind ezek is me re té ben vizs gál juk
meg a Szent írás ki je len té sei alap ján,
hogy me lyek Is ten vá lasz tá si ígé re tei,
van nak-e kam pány fo gá sai, s ha nem
négy év re ke rül ura lom ra az éle -
tünk ben, mit tesz ér tünk?

Né hány vá lasz tá si fel hí vás Is ten
óri ás pla kát já ról: „Hagyd el a rosszat
és vá laszd a jót, ke resd a bé két és járj
a nyo má ban!” (Zsolt 34,15; a Szent
Ist ván Tár su lat for dí tá sa) „Vi gyázz, ne
for dulj a go nosz ság hoz, ne vá laszd azt
a nyo mo rú ság he lyett!” (Jób 36,21)
„Ne irigy kedj az erő sza kos em ber re,
és egyik út ját se vá laszd!” (Péld 3,31)
„Be telt az idő, és el kö ze lí tett már az

Is ten or szá ga: tér je tek meg, és higgye -
tek az evan gé li um ban.” (Mk 1,15)

Is ten is vá lasz tott: „Még is csak a te
atyá i dat ked vel te meg az Úr, őket sze -
ret te, és az ő utó da i kat, ti te ket vá lasz -
tott ki va la mennyi nép kö zül. Így van
ez ma is.” (5Móz 10,15) „Mert meg bán -
ha tat la nok az Is ten nek aján dé kai és az
ő el hí vá sa.” (Róm 11,29; Ká ro li-for dí tás)

„Ez az én szol gám, akit tá mo ga tok,
az én vá lasz tot tam, aki ben gyö nyör -
kö döm. Lel kem mel aján dé koz tam
meg, tör vényt hir det a né pek nek.”
(Ézs 42,1)

Is ten nem hagy min ket bi zony ta -
lan ság ban, nem árul zsák ba macs kát,
elő re tud hat juk, mi re is szá mít ha -
tunk, ha őt vá laszt juk éle tünk ki rá -
lyá nak: „Az igaz utat vá lasz tot tam,
dön té se i det ma gam előtt tar tom.”
(Zsolt 119,30)

S íme, né hány „kor tes be széd”: „Le -
gye tek te hát Is ten kö ve tői, mint sze re -
tett gyer me kei…” (Ef 5,1) „Akik pe dig
be fo gad ták (Jé zust), azo kat fel ha tal -
maz ta ar ra, hogy Is ten gyer me ke i vé le -
gye nek; mind azo kat, akik hisz nek az
ő ne vé ben…” (Jn 1,12) „Sze ret te im,
most Is ten gyer me kei va gyunk, de
még nem lett nyil ván va ló, hogy mi vé
le szünk. Tud juk, hogy ami kor ez nyil -
ván va ló vá lesz, ha son ló vá le szünk
hoz zá, és olyan nak fog juk őt lát ni,

ami lyen va ló já ban.” (1Jn 3,2) „Mi is
hir det jük nek tek, hogy azt az ígé re tet,
ame lyet az atyák nak tett Is ten, be tel -
je sí tet te ne künk, az ő gyer me ke ik nek,
ami kor fel tá masz tot ta Jé zust.” (Ap Csel
13,32) „Ab ból tud juk meg, hogy sze ret -
jük Is ten gyer me ke it, ha sze ret jük Is -
tent, és meg tart juk az ő pa ran cso la -
ta it.” (1Jn 5,2) „Gyer me ke im, őriz ked -
je tek a bál vá nyok tól!” (1Jn 5,21) „…hir -
det jük, amint meg van ír va: »Amit
szem nem lá tott, fül nem hal lott, és
em ber szí ve meg sem sej tett«, azt ké -
szí tet te el az Is ten az őt sze re tők nek.”
(1Kor 2,9) „Aki győz, örö köl ni fog ja
mind ezt, és Is te ne le szek an nak, az pe -
dig fi am lesz.” (Jel 21,7) Csak a ke resz -
ten át ve zet az út a győ ze lem re!

„Én va gyok a jó pász tor, én is me -
rem az enyé i met, és az enyé im is mer -
nek en gem (…). „Én örök éle tet adok
ne kik, és nem vesz nek el so ha, mert
sen ki sem ra gad hat ja ki őket az én ke -
zem ből.” (Jn 10,14.28) Mind ez nem
üres kam pány fo gás, mert a vá lasz tás
pil la na tá ban azon nal be tel je se dik.
Urunk négy szer is ki je len ti ezt; hozz
te hát egy örök élet re szó ló dön tést:
„Aki hisz a Fi ú ban, an nak örök éle -
te van…” (Jn 3,36; lásd még Jn 5,24, Jn
6,47.54) Is ten arany evan gé li u ma (lásd
Jn 3,16) reá a pe csé tes bi zo nyí ték!

g – ga rai –

Két vá lasz tás Ma gyar or szá gon
Böj tös kam pány és kam pá nyos böjt
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Szerkesztette: Boda Zsuzsa

3.
– Pong rác ba rá tom, a mai bib li ai

tör té ne tünk nek egy na gyon okos
sza már az egyik fő sze rep lő je.

– Várj, hadd ta lál jam ki! Az Ószö -
vet ség ben le het ró la ol vas ni?

– Igen.
– A gaz dá já nak az el len sé ges Mó -

áb ki rályának, Bá láknak a ké ré sé re
meg kel lett vol na át koz nia Iz rá el
né pét?

– Igen.
– De ő az el ső kö ve tek ké ré se kor

nem in dult út nak, mert az Úr nem
en ged te?

– Így igaz.
– Ak kor újabb, még több és te kin -

té lye sebb ve ze tőt kül dött a ki rály ér -
te, és így el is in dult Bá lák ki rály hoz?

– Igen.
– Az Úr azon ban meg ha ra gu dott

rá, és egy an gya la állt az úton elé, aki -
nek ki vont kard volt a ke zé ben?

– Igen.

– Azon ban csak a sza már lát ta őt,
és hogy meg véd je gaz dá ját, há rom -
szor is meg pró bál ta ki ke rül ni az an -
gyalt; egy szer még a fal hoz is la pult?
Ezért nem hogy nem ka pott kö szö ne -
tet, de ve rés lett a ju tal ma?

– Igen.
– Ak kor az Úr be széd re nyi tot ta a

sza már szá ját, és ő el mond ta, hogy
nem vé let le nül volt en ge det len a
gaz dá já val?

– Igen.
– Ab ban a pil la nat ban pe dig a gaz -

da is meg lát ta a ki vont kar dú an gyalt,
és rá jött, hogy a sza már há rom szor
is meg men tet te az éle tét?

– Igen.
– Ak kor rá kér de zek: Bá lám sza -

ma rá ról van szó?
– Igen. Ügyes vagy, Al bert ba rá -

tom, hogy így ki ta lál tad! Eb ben a tör -
té net ben bi zony a sza már oko sabb
volt, mint a gaz dá ja. Bá lám pe dig jó
lec két ka pott, hogy az Úr aka ra tát tel -

je sít se, és ne a sa ját fe je után men jen.
A tör té net vé gén pe dig nem meg át -
koz ta, ha nem meg ál dot ta Iz rá el né -
pét, aho gyan Is ten pa ran csol ta ne ki.

– Most pe dig old juk meg a ke -
reszt rejt vényt, hogy meg kap juk a
ke re sett szót!

Ír já tok be a meg ol dá so kat az üres sza -
már fe jek be. Az így ka pott szá mo -
zott be tű ket pe dig a meg fe le lő négy -
ze tek be. Ha he lye sen ol dot tá tok meg,
össze ol vas hat já tok a meg fej tést.

1. Mo áb ki rá lya
2. Ennyi szer men tet te meg a sza már

a gaz dá ját
3. Ezt tet te a sza már Bá lám éle té vel
4. Ez állt Bá lám út já ba
5. Ilyen volt a kard
6. Ez lett a sza már ju tal ma
7. Eh hez la pult a sza már
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b Al bert és Pong rác lo vag nak egy hat for du lós fel ada tot kell meg ol da -
nia Sza káll ki rály ké ré sé re. Old já tok meg ti is a fel ada to kat, ame lyek
mind egyi ke egy-egy sza már ral kap cso la tos bib li ai tör té net hez kö tő -
dik, és a meg fej té se ket össze gyűjt ve küld jé tek el a szer kesz tő ség cí -
mé re (Evan gé li kus Élet szer kesz tő sé ge, 1085 Bu da pest, Ül lői út 24.).
A bo rí ték ra ír já tok rá: Gyer mek vár. A vé gén aján dé kot kap tok.

Ked ves Gye re kek!

8 e 2010. február 14. Evangélikus Életgyermekoldal

b Új kez de mé nye zés ként, el ső al -
ka lom mal ren dez ték meg ja nu -
ár 28–31. kö zött a Té li be rek – or -
szá gos evan gé li kus hit épí tő tá -
bort. A részt ve vő 5–10. osz tá lyos
gye re kek iga zi té li tá bor ban
érez het ték ma gu kat ezen a hét -
vé gén, hi szen ha tal mas fe hér
hó ta ka ró bo rí tot ta be a kör nyé -
ket. A sza ka dó hó  és a hi deg
csíp te, pi ros pozs gás, mo soly -
gós gye re kek min den ki vel el fe -
led tet ték a hét köz na pok szür ke -
sé gét, míg Nagy bör zsöny ben a
rop pant ba rát sá gos, meg hitt és
ter mé szet kö ze li szál lás biz to sí -
tot ta azt a bé két és csen det,
amely a lel ki el mé lyü lés hez
szük sé ges.

A lel ki ség és a hit ere jét eb ben a té li
idő szak ban csak he ti egy sze ri hit tan -
óra, is ten tisz te let biz to sít ja. Az új ra
elő bú jó nap su gár ra a gye re kek nek

még vár ni uk kel lett vol na ah hoz,
hogy vi dám kö zös ség ben tölt hes se -
nek időt Jé zus sal és a tá bo rok ból
meg is mert ba rá ta ik kal. Már pe dig
ép pen ezek ben a fa gyos té li hó na pok -
ban van a leg na gyobb szük ség Is ten -
től ka pott me leg ség re, út mu ta tás ra.
Ezért a tá bor té má ja így szólt: Lel -
künk mé lyén.

Pel lio nisz Pet ra, a tá bor ve ze tő je a
hosszú hét vé gé re a ke resz tény hit
mé lyí té sét, a szív me leg sé gé nek meg -
őr zé sét és az ed di gi tá bo rok ban ki -
ala kult lel ki kö zös ség épí té sét tűz te

ki cé lul. Az áhí ta tok és a be szél ge té -
sek so rán a tá bo ro zók az zal fog lal koz -
hat tak, mi rej lik lel kük mé lyén, mi -
lyen nek lát ják ma gu kat, mi re kell tö -
re ked ni ük, és hogy Is ten ho gyan
szól hat hoz zá juk, ha el té ve lyed tek.

A kö zös ének lés és ze né lés, a gon -
do san fel épí tett áhí ta tok, a hi tet és
ön is me re tet el mé lyí tő já té kok iga zán
ben ső sé ges sé tet ték a tá bort. A kis -
cso por tos be szél ge té sek vé gén min -
den ki sze mély re szó ló igés lap ot ka -
pott, ame lyet egy más nak ké szí tet tek
a gye re kek. Ez  alatt a né hány nap alatt
va ló ban össze ko vá cso ló dott, iga zi
nagy csa lád dá for má ló dott a kö zös -
ség. A nagy bör zsö nyi gyü le ke zet is
mé lyen szí vén vi sel te a tá bor sor sát,
a szer ve zők és a kis tá bor la kók ez -
úton is kö szö nik a sok gon dos ko dást
és tö rő dést.

A prog ram ré szét ké pez te még egy
ha tal mas ki rán du lás is a fe hér be
bur ko ló zott er dő csend jé ben. Té li tá -
bor lé vén el en ged he tet len volt a kö -
zös mé zes ka lács sü tés, a far san gi kéz -

mű ves ke dés és a far san gi né pi já té -
kok. A részt ve vők lel ki leg fel töl tőd -
ve, ren ge teg iz gal mas él ménnyel tér -
het tek ha za.

g Hor váth Már ti

To váb bi tá bo ra ink
• 4. Élet fo nal – or szá gos evan gé li kus

élet ve ze té si tá bor: áp ri lis 29. –
má jus 2. (6–11. osz tá lyo sok)

• 14. Nap ve tő – or szá gos evan gé li -
kus gye rek tá bor: au gusz tus 1–7.
(3–8. osz tá lyo sok)

Je lent ke zés: if jus ag.lu the ran.hu/cam per

Té li be rek
El ső or szá gos evan gé li kus hit épí tő tá bor

b Két evan gé li kus in téz mé -
nyünk ben is sza va ló ver senyt
ren dez tek ja nu ár 22-én a ma -
gyar kul tú ra nap já nak tisz te le -
té re. Az or szág egyik vé gé ben,
Oros há zán zaj lott a Köl csey
Fe renc sza va ló ver seny a 13–18
éves kor osz tály szá má ra, míg a
má sik vé gé ben, a szom bat he lyi
Re mé nyik Sán dor Evan gé li kus
Ál ta lá nos is ko lá ban a 4–12
éves kor osz tály szá má ra ren -
dez tek sza va ló- és me se mon -
dóver senyt.

Vas me gye szá mos te le pü lé sé ről ér -
kez tek ver seny zők a Gaz dag Er zsi ről
el ne ve zett me se mon dó- és sza va ló -

ver seny re, ame lyet óvo dás és ál ta lá -
nos is ko lás gyer me kek szá má ra ren -
dez nek im már több éve.

A ren dez vény Vö rös Fe renc ki ál lí -
tá sá nak ün ne pé lyes meg nyi tó já val
kez dő dött. A fes tő mű vész ké szí tet -
te a so kak gye rek ko rá ból jól is mert
Gaz dag Er zsi Me se bolt cí mű ver -
ses köny vé nek az il luszt rá ci ó it is. Így
a ren dez vény részt ve vői ere de ti ben
is lát hat ták a me se bolt kedvelt fi gu -
rá it, mint csi ga bi ga né nét, a füst gye -
re ket vagy a kis  ka kast, aki az el gu -
rult réz ga rast meg ta lál ta.

A ver seny há rom ka te gó ri á ban
zaj lott. A zsű ri tag jai a szom bat he lyi
Weö res Sán dor Szín ház je les szí né -
szei, a Me se bolt Báb szín ház ve ze tői
és az or szá gos egy ház kép vi se lői

vol tak. Az or szá gos egy há zat az óvo -
dá sok kor cso port ja zsű ri jé ben Ka li -
na Ka ta lin, az ok ta tá si és is ko lai
osz tály ve ze tő je, az el ső és má so dik
osz tá lyosok kor cso port já ban Jan csó
Kál mán né pe da gó gi ai szak ta nács -
adó, nyu gal ma zott igaz ga tó, a har ma -
dik és ne gye dik osz tá lyo sok nál pe dig
Ká kay Ist ván or szá gos iro da igaz ga -
tó kép vi sel te.

Az ün ne pé lyes díj ki osz tón a ka te -
gó ri ák győz te sei az egy be gyűlt szép -
szá mú kö zön ség előtt új ra elő ad ták
nyer tes pro duk ci ó i kat.

g K. I.

Kul tú ra na pi sza va ló ver se nyek
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b Az egy ház fi-kon fe ren ci án Sza bó
Vil mos za la eger sze gi lel kész, a
ren dez vény öt let gaz dá ja is elő -
adást tar tott. Az aláb bi ak ban
re fe rá tu má nak szer kesz tett, rö -
vi dí tett vál to za tát kö zöl jük. 

„Azon ban min den il len dő en és rend -
ben tör tén jék.” (1Kor 14,40)

Úgy járt az egy ház fi tiszt ség, mint
víz ke reszt ün ne pe, amely fon tos üd -
vös ség tör té ne ti ese mé nyek re fi gyel -
mez tet, még is hát tér be szo rult. Ez
tör tént az egy ház fi poszt já val is.
Fon tos fel ada ta len ne, hogy min -
den il len dő en és rend ben tör tén jék.
Na gyon sok gyü le ke zet ben azon -
ban nincs is be ik ta tott egy ház fi. Sok
he lyütt a ha ran go zó, majd a ta ka rí -
tó fel ada ta it vet te át. Las san el fe lejt -
ke zünk er ről a tiszt ség ről és a hoz zá -
kap cso ló dó fel ada tok ról. Ezért ha tá -
roz tam el évek kel ez előtt, hogy tart -
sunk egy ház fi-kon fe ren ci át.

Ré geb ben az egy ház fi fel adat, tiszt -
ség volt, nem fi ze tett mun ka kör. Pél -
dá ul Gal ga g után a lel kész apá ca rá -
csos pad ban ült az éne kek alatt, az
egy ház fik pe dig szem ben a gyü le ke -
zet tel. A temp lom ta ka rí tást a gyü le -
ke ze ti ta gok sor ban vé gez ték, az
egy ház fi fe le sé ge volt a ha ran go zó. A
ré geb bi idők ben hosszú bot juk volt,
amellyel az el al vó kat fel éb resz tet -
ték, a ren det len ke dő fi a ta lo kat rend -
re uta sí tot ták. Es kü jük így szól: „Én,
X. Y. es kü szöm az élő Is ten re, aki
Atya, Fiú, Szent lé lek egy igaz Is ten,
hogy egy ház fi tiszt sé gem ben az evan -
gé li kus egy ház tör vé nyes rend jét el -
fo ga dom és meg tar tom, a rám bí zott
he lyi sé ge ket és be ren de zé se ket ren -
del te té sük höz mél tó an gon do zom
és rend ben tar tom, tiszt sé gem mel já -
ró fel ada ta i mat leg jobb tu dá som
sze rint hű ség gel vég zem el. Is ten
en gem úgy se gél jen. Ámen.”

Az egy ház fi lel ki te vé keny sé ge
Egy tré fá val ve ze tem fel az ez zel
kap cso la tos gon do la to kat. 

A lel kész ja vít ja a ke rí tést. Egy kis -
gyer mek meg áll az ut cán, és né zi. A
lel kész több ször is hát ra pil lant, majd
meg kér de zi:

– Kí ván csi vagy, hogy kell meg ja -
ví ta ni a ke rí tést?

– Nem! Azt teg nap édes apám tól
meg ta nul tam, mi is ki cse rél tük a
tö rött lé ce ket. Ar ra va gyok kí ván csi,
mint mond a tisz te len dő bá csi, ami -
kor az uj já ra üt.

Az egy ház fi test vé rek sok szor lát -
nak ben nün ket, lel ké sze ket ilyen

hely ze tek ben, ami kor az „uj junk ra
ütünk”. Kö rül te kin tő mér le ge lést kí -
ván, hogy mit mon da nak el eb ből.

1973-ban egy szup li kációs is ten -
tisztelet után kö rül vet tek a temp lom
előtt a gyü le ke zet tag jai. Tör té ne te -
sen nagy apám test vé re oda há za so -
dott, így a szór vány gyü le ke zet nagy
ré sze a ro ko nom volt.

– No, lát já tok, ő a Mi ska fia, ma -
hol nap pap lesz.

S ez után el kez dőd tek a tör té ne tek
a gyülekezet néhai lel készé ről, ar ról,
hogy mi lyen gaz da volt, mi lyen ök rei
vol tak, mi lyen szé nás sze ke ret tu dott
rak ni… Egy szó sem esett ar ról, hogy
mi lyen vi gaszt adott Is ten raj ta ke -
resz tül, csak ar ról szólt a fá ma, hogy
ugyan olyan em ber volt, mint mi…

Itt van óri á si fel ada ta az egy ház fik -
nak, akik nem csak ak kor lát nak ben -
nün ket, ami kor Lu ther-ka bát ban
hir det jük az igét – az egy ház fik lát -
ják azt is, mi van a Lu ther-ka bát alatt.
Nem mind egy, hogy mit és ho gyan
ad nak to vább a gyü le ke zet ben.

Az egy ház fi az, aki lát ben nün ket
szom ba ton, egy ün ne pi for ga tag
előtt. Le he tet len idő ben is szük sé ges,
hogy be jöj jön hoz zánk – dél ben ha -
ran go zás előtt vagy után, lát ja az ebé -
dün ket is. Lát ben nün ket em ber ként,
lát is ten tisz te let, te me tés, es kü vő
előtt, azt is hall ja, ami kor te le fo ná -
lunk, hogy egy test vért be jut tas sunk
egy me gyei vagy fő vá ro si kór ház ba,
ami kor gyógy szer be szer zé sét in -
téz zük va la ki nek kül föld ről, eset leg
kol lé gi u mi szál lást vagy al bér le tet

szer ve zünk az egyik fi a tal nak. Vagy
eset leg még olyan kor is lát, ami kor
imád ko zunk a gyü le ke ze tért. Ki vitt
hí rek kel épí te ni vagy rom bol ni le het
a gyü le ke ze tet.

A be ho zott hí rek is for mál nak.
Fon tos, hogy mi kor és mi lyen fel -
hang gal ad ják át az egyházfik a hírt
ne künk, lel ké szek nek. Ugyan is a

gyü le ke ze ti ta gok gyak ran nem
mond ják meg a vé le mé nyü ket a lel -
kész nek, ha nem az egy ház fi előtt
be szél nek egy más sal, így jut el a hír
a lel kész hez.

Az egy ház fi nem csak azt tud ja
job ban a hí vek nél, hogy mi lyen a lel -
kész csa lád éle te, de azt is job ban tud -
ja, hogy mi a vé le mé nyük a gyü le ke -
ze ti ta gok nak a lel kész ről, mint ma -
ga a lel kész.

Az egy ház fi ta lál ko zik a temp -
lom ba ér ke zők kel elő ször, s ami kor
tá voz nak, ő legtöbbször akkor is ott
van az aj tó ban. Na gyon fon tos han -
gu la ti in for má ci ó kat kap; az ezek kel
va ló élés igen nagy ha tás sal van a
gyü le ke zet éle té re.

Újabb pél dák. Min den lel késszel
meg tör tént már, hogy te me té sen a
gyá szo ló csa lád fel so ro lá sá ban vagy
az el hunyt éle té nek is mer te té se so -
rán hi bát kö ve tett el. Ezt megint az
egy ház fi tud ja meg leg e lőbb, vagy
eset leg a lel kész nek egy ál ta lán nem
is szól nak ró la. Va sár nap jön a csa -
lád a temp lom ba, ilyen kor fon tos a
hely re i ga zí tó mon dat. De ha nincs ott
a csa lád, ak kor nem is ten tisz te let
előtt, ha nem utá na kell szól ni a lel -
kész nek a hi bá ról, hogy egy lá to ga -
tás so rán en gesz tel hes se ki a csa lá dot.

Nem mind egy, mit, mi kor, ho -
gyan ad nak to vább a lel kész nek.

Az egy ház fi és a fi zi kai rend
A leg ki sebb rend el le nes ség be is be -
le köt az ör dög, és el te re li a fi gyel met.
Rosszul ki ra kott ének szá mok, fer de
gyer tya az ol tá ron, ló gó pók há ló,
po ros pad, rá gó gu mi a pa don. Nincs
os tya az ostyatar tó ban, és ez a sze rez -
te té si igék alatt de rül ki, ece tes a bor
a kan csó ban – ezek mind fon tos
dol gok.

Az egy ház fi lát ja utol já ra a lel készt,
mi előtt az be megy a temp lom ba.
Néz ze kö rül őt, hi szen egy rojt, egy
ki ló gó akasz tó, lel kész nők nél akár egy
fél re csú szott csat is el te rel he ti a fi -
gyel met.

Megtörtént velünk, hogy egy
szom baton az egyházfi lá nya te le fo -
nált, hogy meg be te ge dett az édes any -
ja. Nem tud tunk már he lyet test sze -
rez ni, gon dol tuk, hogy majd mi fel -
ké szít jük a temp lo mot. Dél után fe le -
sé gem mel és az iro da ve ze tő hölggyel
hár man ne ki lát tunk – majd két óra
múl va meg ál la pí tot tuk, hogy töb bet
nem en ged jük kritizálni a munkáját…
No ha sok kri ti ka ér te a gyü le ke ze ti
ta gok ré szé ről, ak kor azonban nyil -
ván va ló vá vált, hogy nem könnyű ek -
ko ra épü le tet rend ben tar ta ni.

Egy hegedűművészről je gyez ték
fel, hogy a há bo rú alatt tar tott egy há -
bo rú el le nes kon cer tet, s a há bo rú hí -
vei a kon cert előtt né hány perc cel el -
tép ték a he ge dű húr ja it. A mű vész ki -
állt a kö zön ség elé, és ez zel a tönk re -
tett hang szer rel, egy húr ral cso dá la -
tos kon cer tet adott. Így dol go zik a jó
Is ten, a mennyei Atya is, aki min ket,
tönk re tett esz kö zö ket is so kak szol -
gá la tá ba tud ál lí ta ni. Mert mi Is ten
mun ka tár sai va gyunk. (1Kor 3,9)

Ha a mennyei Atya esz kö zei va -
gyunk, an nak ki su gár zá sa van. Ta nul -
juk meg új ra ezt a szót: szol gá lat. Si -
ke rült ezt a szót ki ürí te ni, le já rat ni.
Több gyü le ke zet ben is meg for dul -
tam, ke vés olyan hely ze tet ta lál tam,
ahol a hű sé ges mun kát az ér té kén tud -
ta meg fi zet ni a gyü le ke zet (gond no ki,
kán to ri, egy ház fi, lel ké szi), ezért olyan
egyházfi testvéreket vá runk mun ka -
társunknak, akik mun ká ju kat Istennek
szánt szolgálatként vég zik.

„Fél tő sze re tet tel gon do zom
a temp lo mom”

Nóg rá di fa lucs ka vagy es pe re si szék hely, a fő vá ros má so dik leg na gyobb gyü -
le ke ze te vagy Bu da pest egyik la kó te le pé nek tö vé ben meg bú jó ma rok nyi evan -
gé li kus kö zös ség? Egy lel ké szes hely vagy leg alább négy ál lan dó szol gá lat te -
vő vel bí ró püs pö ki szék hely? Élénk gyer mek- és if jú sá gi éle tet is ma gá ban
fog la ló gyü le ke zet vagy fő leg hat van éven fe lü li ek ből ál ló egy ház köz ség?
Hosszan le het ne so rol ni a szem pon to kat, adott sá go kat és a be lő lük fa ka dó
he lyi sa já tos sá go kat, ame lyek azo kat a gyü le ke ze te ket jel lem zik, ahon nan a
részt ve vők a rév fü lö pi egy ház fi-kon fe ren ci á ra ér kez tek.

Bár me lyik tu laj don ság do mi nált is a be mu tat ko zá sok so rán, egy mind egyik -
re jel lem ző volt: a vál lalt szol gá la tu kat ön fel ál do zó hű ség gel vég ző és tu dá -
suk leg ja vát adó „osz lo pos ta gok” nagy sze re tet tel be szél tek gyü le ke ze tük -
ről és szol gá la tuk ról. Pe dig le het, hogy vi lá gi fő ál lá suk mel lett la pá tol ják té -
len a ha vat, nyír ják nyá ron a fü vet, vagy mos sák fel na pon ta a kö vet. Le het,
hogy több szö ri ge rinc- és egyéb mű té tek után, egyé ni és csa lá di pró ba té te -
lek kö ze pet te men nek, és vég zik szin te lát ha tat la nul a rá juk bí zott fel ada -
tot. Szol gá la tuk sok szí nű sé gét és vál la lá suk mennyi sé gét má sok csak ak kor
ve szik ész re, ha va la mi ok nál fog va he lyet te sí te ni kell őket.

Jól jel lem zi a fent el mon dot ta kat az a szom bat es ti te le fon hí vás, ame -
lyet az egyik részt ve vő osz tott meg a töb bi kon fe ren ci á zó val. Gyü le ke ze -
té ben az nap sze re tet ven dég ség volt. A vé gén azt kér te tő le né hány gyü -
le ke ze ti tag: hét főn mu tas sa meg ne kik, ő ho gyan csi nál ja, mert hár muk -
nak több órá já ba telt, míg min dent el mo so gat tak és he lyé re tet tek az al -
ka lom után…

Azon ban a kör kép hez hoz zá tar to zik pél dá ul a szé kes fe hér vá ri kül dött ség
is, amely nek a tag jai pél da ér té kű saját megoldásukat tár ták a töb bi ek elé. A
né hány éve be ve ze tett új li tur gi á nak kö szön he tő en lé pés ről lé pés re ki ala kult
egy tíz-ti zen két fős se gí tő csa pat, így nem egy em ber re há rul a sok és sok -
fé le el vég zen dő fel adat. Ötö sé vel-ha to sá val, egy mást vált va lát ják el – az ol -
tár dí szí tés, ta ka rí tás és ha son ló te en dők mel lett – az is ten tisz te le ti szol gá -
la to kat. Akik in dít ta tást érez nek a szol gá lat ra, azok nak gyü le ke ze ti mun ka -
társ-kép zőt szer vez nek a he lyi lel ké szek.

Ha fel mé rést vé gez nénk, va ló szí nű leg azt az ered ményt kap nánk, hogy gyü -
le ke ze te ink ben ál ta lá no sabb az egy sze mé lyes vagy épp csa lá di meg bí za tás
a temp lom és a gyü le ke ze ti al kal mak kö rü li fel ada tok el vég zé sé re. Hét éve
a vá ci gyü le ke zet ben üre se dett meg az úgy ne ve zett ha ran go zói szol gá la ti hely,
amely nem csak a ha ran go zást fog lal ja ma gá ban. A lel kész hét ről hét re ki -
hir det te a le he tő sé get, de sen ki sem je lent ke zett.

– Ott ül tem va sár na pon ként a temp lom ban, és sor ra vet tem ma gam -
ban az em be re ket. Ő is el vál lal hat ná, ne -
ki is be le fér ne az éle té be, ő meg mi ért nem
je lent ke zik? – me sé li Men c zer Sán dor né,
Ma ri ka. – Ahogy telt-múlt az idő, las san
meg érett ben nem a gon do lat, és úgy érez -
tem, meg szó lí tott az Is ten, hogy ne kem
kel le ne el vál lal nom. Meg be szél tem ott hon
a csa lá dom mal, majd tá mo ga tá suk kal je -
lent kez tem. Va ló já ban kö zö sen vál lal tuk
a fér jem mel, ta va lyelőtti ha lá la óta a fi a -
mék se gí te nek be. Sok mun ka, de nagy
öröm és ál dás.

Kos tyál Jó zsef, a zug lói gyü le ke zet „Jó zsi
bá csi ja” min den dél előtt jét a temp lom ban
vagy akö rül töl ti.

– En gem a lel kész nőnk, Ta másy Ta más -
né, Zsó ka ta ní tott meg ha ran goz ni. Még ha gyo má nyos mó don – nem elekt -
ro mos vezérléssel – szól nak a ha rang ja ink. Több ször kér dez te tő lem is, hogy
nem ha ran goz nék-e va sár nap az is ten tisz -
te let kez de te kor. Ódz kod tam tő le, mert tud -
tam, hogy nem olyan egy sze rű irá nyí ta ni,
fő leg meg ál lí ta ni a ha ran got. Az egyik al -
ka lom mal már Lu ther-ka bát ban, Agen dá -
val a ke zé ben új ra oda jött hoz zám. Ma gá -
val hí vott, ke zem be nyom ta a köny vét, majd
úgy Lu ther-ka bá to san, nő lé té re el kezd te a
ha rang kö te let húz ni. A vé gén rám né zett,
és meg kér dez te: „Most már meg ta nul ta a
ha ran go zást?” „Meg” – fe lel tem. Az óta
nem csak hogy sza bá lyo san irá nyí tom a
ha ran go kat, de Jé zus föl di élet éve i re em lé -
kez ve min dig har minc há rom szor hú zom
meg va sár na pon ként a ha rang kö te let.

A pest lő rin ci gyü le ke zet ből a han go sí tá -
sért fe le lős tag ér ke zett a kon fe ren ci á ra. Sok kö zös ség szá má ra meg szív le -
len dő ek Ha dady Zsom bor sza vai.

– A temp lom ban min den va sár nap rög -
zít jük az is ten tisz te le ten el hang zot ta kat, ezt
az tán a hon la punk ra fel té ve bár ki meg hall -
gat hat ja, le tölt he ti. Az öt let ere de ti leg on -
nan szár ma zik, hogy né hány éve a test vé -
rem ki ment kül föld re, és ne ki sze ret tem vol -
na el ér he tő vé ten ni a va sár na pi al kal ma kat.
Ez odá ig fej lő dött, hogy nem ré gi ben áll tunk
át a di gi tá lis rög zí tés re, vagy is a temp lom
há tul já ban el he lye zett ke ve rő pul ton szá mí -
tó gép re rög zít jük a han got; ed dig mi ni disz -
ket hasz nál tunk. Na gyon fon tos misszi ó nak
tart juk ezt, hi szen sok kal több em ber hez jut -
hat el ez ál tal Is ten üze ne te.

g – bzs –

Ho gyan vá lik hit val lás sá
a ha ran go zás?

E G YH ÁZ FIKONFERENC I A  RÉ VF ÜLÖP, FEBRUÁR 57.
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Ötvened vasárnapja (Esto mihi). Liturgikus szín: zöld. Lekció: Lk 18,31–43;
Ám 5,21–24. Alapige: Jak 3,13–18. Énekek: 441., 503.

I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Balicza Iván; de. 10. (német, úrv.) Johannes Erlbruch; de.
11. (úrv.) dr. Fabiny Tamás; du. 6. Balicza Iván; II., Hűvösvölgyi út 193., Fébé de. 10.
Herzog Csaba; II., Modori u. 6. de. 3/4 11. Sztojanovics András; Pesthidegkút, II.,
Ördögárok u. 9. de. fél 10. (úrv., családi) Fodor Viktor; Csillaghegy–Békásmegyer, III.,
Mező u. 12. de. 10. Donáth László; Óbuda, III., Dévai Bíró M. tér de. 10. Bálintné Varsányi
Vilma; Újpest, IV., Lebstück M. u. 36–38. de. 10. Solymár Péter Tamás;
Káposztásmegyer, IV. Tóth Aladár út 2–4. de. 9. Solymár Péter Tamás; V., Deák tér
4. de. 9. (úrv.) Grendorf-Balogh Melinda; de. 11. (úrv., kantátazenés istentisztelet) dr.
Bácskai Károly; du. 6. (asztali beszélgetések) Süveges Gergővel és Rudan Margittal B. Pintér
Márta beszélget a házasság hete jegyében; VII., Városligeti fasor 17. de. háromnegyed
10. (angol nyelvű, úrv.) dr. László Virgil; de. 11. (úrv.) Pelikán András; VIII., Üllői út 24.
de. fél 11. Szabó Bertalan; VIII., Rákóczi út 57/a de. 10. (szlovák, kétnyelvű családi)
Gulácsiné Fabulya Hilda; VIII., Karácsony S. u. 31–33. de. 9. (úrv.) Szabó Bertalan; IX.,
Haller u. 11. 19–21. I. emelet de. 11. (úrv.) Koczor Tamás; Kőbánya, X., Kápolna u.
14. de. 10. Benkóczy Péter; Kelenföld, XI., Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) dr. Blázy Árpád;
de. 11. (úrv.) dr. Blázy Árpád; du. 6. (vespera) dr. Joób Máté; XI., Németvölgyi út 138.
de. 9. dr. Joób Máté; Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor 24. de. 9. (úrv.) dr. Fabiny Tamás;
Budahegyvidék, XII., Kék Golyó u. 17. de. 10. (úrv.) D. Szebik Imre; XIII., Kassák Lajos
u. 22. de. 10. Kendeh György; Zugló, XIV., Lőcsei út 32. de. 11. (úrv.) Tamásy Tamásné;
XIV. Gyarmat u. 14. de. fél 10. (úrv.) Tamásy Tamásné; Pestújhely, XV., Templom tér
de. 10. (úrv.) Szabó B. András; Rákospalota, XV., Juhos u. 28. (kistemplom) de. 10.
Ponicsán Erzsébet; Rákosszentmihály, XVI., Hősök tere 10–11. de. 10. Fekete Gy. Viktor;
Cinkota, XVI., Batthyány I. u. de. fél 11. Vető István; Mátyásföld, XVI., Prodám u.
24. de. 9. Vető István; Rákoshegy, XVII., Tessedik tér de. 9. Grendorf Péter;
Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út 111. de. 10. Grendorf Péter; Rákoscsaba, XVII., Péceli
út 146. de. 9. Nagyné Szeker Éva; Rákosliget, XVII., Gózon Gy. u. de. 11. Nagyné Szeker
Éva; Pestszentlőrinc, XVIII., Kossuth tér 3. de. 10. Győri Gábor; Pestszentimre, XVIII.,
Rákóczi út 83. (református templom) de. 8. Győri Gábor; Kispest, XIX., Templom
tér 1. de. 10. Széll Bulcsú; XIX., Hungária út 37. de. 8. Széll Bulcsú; Pesterzsébet, XX.,
Ady E. u. 89. de. 10. (úrv.) Győri János Sámuel; Csepel, XXI., Deák tér de. fél 11. Zólyomi
Mátyás; Budafok, XXII., Játék u. 16. de. 10. Solymár Gábor; Budaörs, Szabadság út
75. de. 10. Endreffy Géza; Pilisvörösvár (református templom) du. 2.; Budakeszi, Fő
út 155. (gyülekezeti terem) de. fél 10. (családi) dr. Lacknerné Puskás Sára.
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Összeállította: Boda Zsuzsa

Meg hí vó
Sze re tet tel hív juk min den test vé rün ket ha gyo má nyos egy ház ke rü le ti na -
punk ra, ame lyet a ba kony cser nyei evan gé li kus temp lom ban (Ba kony -
cser nye, Dó zsa Gy. u. 1.) tar tunk feb ru ár 27-én, szom ba ton.
9.30–10.00: Gyü le ke zés, ének lés
10.00–10.15: Kö szön tő – Sza bó György egy ház ke rü le ti fel ügye lő
10.15–10.30: Áhí tat – Szar ka Ist ván lel kész, es pe res
10.30–11.30: Elő adás be szél ge tés sel: 10 éves lesz új já ala kult egy ház ke rü -
le tünk – Ahogy el kez dő dött – Lack ner Pál dan dár tá bor nok, pro tes táns
tá bo ri püs pök
11.30–12.00: A ba kony cser nyei gyü le ke zet óvo dá sa i nak és ének ka rá nak
mű so ra
12.00–14.00: Ebéd szü net (az ét ke ző tur nu sok cse ré je alatt fo lya ma tos
film ve tí tés)
14.00–14.15: A ba kony cser nyei gyü le ke zet ének ka rá nak mű so ra
14.15–14.50: A teo ló gi ai pá lyá zat ered mény hir de té se
14.50–15.10: Könyv be mu ta tó – Isó Do rottya: Ke resz tyén eti ka – min den -
ki nek – Ko vács Lász ló du na ke szi lel kész
15.15-től: Úr va cso rás is ten tisz te let – Itt zés Já nos püs pök
Az ebéd lét szám mi att nyo ma té ko san kér jük test vé re in ket, hogy rész vé -
te li szán dé ku kat leg ké sőbb feb ru ár 22-ig je lez zék a szo ká sos mó don a
győ ri püs pö ki hi va tal ban.

A Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke rü let el nök sé ge

H I R D E T É S

Lel ki ha tá rok – az Embertárs új száma
Meg je lent az Em ber társ cí mű öku me ni kus lel ki gon do zói és men tál hi -
gi é nés fo lyó irat új szá ma.

Tar tal ma: Sza bó Il di kó: Lel ké szi iden ti tás a poszt mo dern ko rá ban –
Kér dé sek és út ke re sés • Ben kő An tal SJ: A re mény és út jai – Pszi cho ló -
gi ai és spi ri tu á lis szem pon tok • Che val li er La eti tia FMM: Lel ki kí sé rés
és lel ki gon do zás – Ha tár mezs gye a lel ki gya kor lat-adás ban • Bá nyai Mik -
lós: Is mé telt meg té ré sek vissza eső bű nö zők nél – Bör tön ben fog va tar tot -
tak val lá si- és lel ki ál la pot-fel mé ré se 2. • Kiss Ge or gi na Or so lya: A ma -
gyar re for má tus lel ki gon do zás tör té ne te

A fo lyó irat ára 1000 fo rint. Elő fi zet he tő: Em ber társ szer kesz tő sé ge,
1406 Bu da pest, Pf. 30. Tel.: 30/421-9078. E-mail: em ber tars@fre e -
start.hu.

Meg vá sá rol ha tó az evan gé li kus köny ves bolt ban (1085 Bu da pest, Ül -
lői út 24.) és a Hu szár Gál pa pír- és köny ves bolt ban (1052 Bu da pest, De -
ák Fe renc tér 4.).

H I R D E T É S

Meg hí vó pres bi te ri hét vé gé re
Sze re tet tel hív juk gyü le ke ze te ink pres bi te re it és a gyü le ke ze tek ben szol -
gá ló test vé re ket a feb ru ár 19. és 21. kö zött meg ren dezendő al kal munk -
ra Pi lis csa bá ra, a Bé thel Misszi ói Ott hon ba. A prog ram pén tek dél után
18 óra kor kez dő dik, és va sár nap ebéd del fe je ző dik be. Al kal munk té má -
ja: „…légy pél dá ja a hí vők nek be széd ben, ma ga vi se let ben, sze re tet ben, hit -
ben, tisz ta ság ban.” (2Tim 4,2)

Je lent kez ni, il let ve in for má lód ni az EKE Ala pít vány cí mén és te le fon -
szá mán le het: 1068 Bu da pest, Szon di u. 95. I/1.; tel./fax: 1/332-7063; e-
mail: eke al@fre e mail.hu; honlap: eke.lu the ran.hu.

H I R D E T É S

Kö szö net
Sze re tet tel kö szön jük a gyá szo ló
csa lád nak és min den ado má nyo -
zó nak a Gáncs Ala dár lel kész és
egy ház ze nész test vé rünk te me té -
se kap csán fel aján lott ko szo rú -
meg vál tást. A be ér ke zett össze -
get – 361 625 fo rin tot – a kán tor -
kép zés ügyé re for dít juk. Gáncs
Ala dár ma ga is év ti ze de kig ok ta -
tott a kán tor kép ző kön, és fi gye -
lem mel kí sér te a Man dák Ott hon
éle tét.

A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
Egy ház Kán tor kép ző In té ze te

2151 Fót, Ber da Jó zsef u. 3.
Szám la szám: OTP BANK

11705008-20150846

H I R D E T É S

Far san gi ima hét Csö mö rön
Böjt re elő ké szí tő so ro zat lesz a csö mö ri gyü le ke zet ben feb ru ár 14-től 21-
ig min den es te 18 órá tól a gyü le ke ze ti ház ban. A far sang vé gi, böjt kez -
de ti, úgy ne ve zett far san gi ima hét ven dég szol gá lói:

Feb ru ár 14., va sár nap: Ve tő Ist ván lel kész, Bu da pest-Cin ko ta
Feb ru ár 15., hét fő: Né meth Mi hály lel kész, Mag lód
Feb ru ár 16., kedd: Bó di Eme se la tin–mű vé szet tör té net ta nár, Evan gé -

li kus Hit tu do má nyi Egye tem
Feb ru ár 17., szer da: Po nicsán Er zsé bet lel kész, Bu da pest-Rá kos pa lo -

ta
Feb ru ár 18., csü tör tök: Pet hő At ti la és Pet hő-Ud var di And rea dok to -

ran dusz hall ga tók, Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem
Feb ru ár 19., pén tek: Fa ta lin Hel ga lel kész, Hat van
Feb ru ár 20., szom bat: Ba ra nyay né Rohn Er zsé bet lel kész, Kő szeg
Feb ru ár 21-én, böjt el ső va sár nap ján a fél 11-kor kez dő dő úr va cso rai

is ten tisz te le ten Ba ra nyay Csa ba kő sze gi lel kész hir de ti az igét.
Min den ér dek lő dőt sze re tet tel vá runk!

H I R D E T É S

A hónap könyve – februárban
a Luther Kiadótól 30 kedvezménnyel

Asztali beszélgetések . – Közös örökségünk

Vá sá rol ja meg a hó nap köny vét
ked vez mé nye sen! Eredeti ára: 1750 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.

E haj da ni vá rost föl dúl ta az oz mán,
/ Kő kö vön nem ma radt, csak az is -
ten há zán. / A temp lom ma radt meg
– de ez is be te gen – / Hogy a pusz tu -
lás nak gyá szo ló ja le gyen. / És gyá szolt
a temp lom több hosszu szá za dot…” –
ír ta Pe tő fi Sán dor 1845-ben fo gant, A
csár da rom jai cí mű ver sé ben egyik
leg ka rak te re sebb Ár pád-ko ri mű -
em lé künk ről, a Solt szent im rén ta lál -
ha tó, Cson ka to rony név vel il le tett
pusz ta temp lom ról. 

A Bács-Kis kun me gyei te le pü lés
Bá ró ma jor nak ne ve zett kül te rü le tén
ta lál ha tó rom, bár szak rá lis sze re pét
az év szá za dok so rán el vesz tet te, az el -
múlt év ti zed ben kul ti kus hellyé vált.
A ke resz tény za rán do kok mel lett lá -
to ga tói kö zött meg ta lál juk a rég múlt
em lé ke it ku ta tó ré gé sze ket és tör té -
né sze ket. Csil la gá szok mé rik az egy -
kor kö te le ző ke let–nyu ga ti tá jo lás
pon tos sá gát, vagy is az épü let ke let e -
lé sét. Tu ris ták ér kez nek az or szág tá -
vo li pont ja i ról a pá rat lan mű em lék
ked vé ért. És fan tasz ták ke res nek bi -
zo nyí té ko kat és me ta fi zi kai össze füg -
gé se ket az épít mény és Szent Im re
her ceg tra gi kus ha lá la kö zött.

A Cson ka to rony va lós tör té ne te az
ókor ba nyú lik vissza. He lyén a ró mai
kor ban ka to nai erő dít mény ál lott.
Szent Ist ván ren de le tét ala pul vé ve
hasz nál ták fel en nek – fal szer ke ze té -
ben ma is jól lát ha tó – kö ve it a
temp lom épí té sé hez. Pon tos épí té si
dá tu ma nem is mert: egyes for rá sok
sze rint a 11. szá zad, a leg na gyobb va -
ló szí nű ség sze rint a 13. szá zad vé ge,

gó ti kus stí lu sú szen tély ki kép zé se
alap ján a 14. szá zad ele je. 

A tö rökdú lást a ro mán stí lu sú
temp lom átvészelte – a fa lu, a gyü -
le ke zet azon ban 1529 kör nyé kén el -
pusz tult. 

Az el ső ása tá sok az 1860-as évek -
ben zaj lot tak a kör nyé ken, szám ta lan
ré gé sze ti em lék fel szín re ho za ta lá val,

míg a temp lom rom je len tő sé gé re a
Pes ti Hír lap egyik 1880-ban meg je lent
cik ke hív ta fel a szé le sebb nyil vá nos -
ság fi gyel mét. 1920-tól foly ta tó dott a
kör nyé ken a ré gé szek mun ká ja, a
temp lom fel újí tá sá ra, eset le ges hit éle ti

cé lok ra va ló új bó li al kal mas sá té te lé -
re in dí tott gyűj tés azon ban az 1930-
as Szent Im re-év el le né re saj ná la tos
mó don ered mény te len ma radt. Így az
egy re rosszabb ál la pot ba ke rült is ten -
há za ál lag meg óvá sa csak 1961-ben
tör tén he tett meg. 

A 2000-es mil len ni u mi esz ten dő -
ben zaj lott új bó li mű em lé ki fel újí -

tá sa, ek kor ke rült ki lenc mé ter ma -
gas tor nyá ra vé dő si sak, il let ve ek kor
ál lí tot ták fel tor nyá nak elő te ré ben
az Im re her ce get áb rá zo ló fa ke -
resz tet.

g Re zsa bek Nán dor

ERŐS VÁR AK

Cson ka to rony Solt szent im rén

Mint egy száz elő adás ból ál ló, ti zen -
hét vá rost érin tő or szá gos so ro za tot
in dí tott feb ru ár 6-án a Ke resz tény Ér -
tel mi sé gi ek Szö vet sé ge (KÉSZ). A
ren dez vé nye ken fel dol goz zák Ma -
gyar or szág tör té nel mét, il let ve a val -
lás nak az év szá za dok so rán be töl tött
sze re pé ről lesz szó – kö zöl te Osz tie
Zol tán, a szer ve zet el nö ke bu da pes ti
saj tó tá jé koz ta tó ján.

A Ke resz tény gyö ke rek és a bol dog
ma gyar élet cí mű, tíz nagy té ma kört
fel dol go zó prog ram so ro zat ke re té ben
azt igye kez nek vá zol ni, hogy „mit kö -

szön het a ma gyar nem zet a ke resz -
tény ség nek” – tet te hoz zá a szö vet -
ség ve ze tő je. Az el ső ren dez vényt a
bu da pes ti Köz pon ti Pap ne ve lő In té -
zet dísz ter mé ben tar tot ták, ezen Er -
dő Pé ter bí bo ros, prí más, esz ter -
gom–bu da pes ti ér sek mon dott zár -
szót.

Osz tie Zol tán kö zöl te: az elő adá -
sok té mái idő rend ben kö ve tik a ma -
gyar tör té ne lem fon tos fe je ze te it, a
hon fog la lást meg elő ző idők től az
Ár pád-ko ron át nap ja in kig. A fel kért
elő adók be mu tat ják – a töb bi kö zött

– a Kár pát-me den ce ko ra kö zép ko -
ri ke resz tény sé gé nek bi zo nyí té ka it, „a
Szent Ist ván-i örök sé get” és a ma gya -
rok Má ria-tisz te le tét. Ezen kí vül az
egyet len ma gyar ala pí tá sú szer ze tes -
rend, a pá lo sok tör té ne té ről is tar ta -
nak elő adást, to váb bá szól nak „a
mai ma gyar tár sa da lom előtt ál ló
fel ada tok ról, az or szág er köl csi és
gaz da sá gi új já épí té sé ről”, il let ve a
ha gyo mány tisz te let és a li be ra liz -
mus kö zött fenn ál ló el len té tek ről –
tet te hoz zá a KÉSZ el nö ke.

d MTI

Elő adás-so ro zat ha zánk tör té nel mé ről
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Ki egé szí tés a ma gyar nyelv em lék-ki ál lí tás hoz
Öröm mel ol vas tam az EvÉ let írá sa i ban, hogy az Or szá gos Szé ché nyi Könyv -
tár ki ál lí tá sa so kak nak tet szik. Meg le pő mó don a cikk írók el fe lej tet ték le -
je gyez ni a ki ál lí tás ku rá to rá nak, meg ál mo dó já nak, össze ál lí tó já nak a ne -
vét. A saj ná la tos hi ányt pó to lom: a kü lön le ge sen szép, tar tal mas nyelv -
em lék-ki ál lí tás ku rá to ra dr. Ma das Edit, a kö zép ko ri kó dex iro da lom je -
les is me rő je, szá mos könyv és ta nul mány szer ző je. A meg nyi tón Mo nok
Ist ván fő igaz ga tó be szé dé ben ki emel te, hogy a gaz dag vá lasz ték, a sok ér -
té kes és né ha el ve szett nek hitt kó dex be mu ta tá sa Ma das Edit ál do za tos
és le le mé nyes gyűj tő mun ká ját di csé ri, aki gyak ran le he tet len nek tű nő ka -
pu kat is meg nyi tott és szi go rú őr zé si sza bá lyo kat is meg sze lí dí tett szim -
pá ti át éb resz tő ki tar tá sá val. Néz zük meg mi nél töb ben ezt a pá rat lan rit -
ka sá go kat is be mu ta tó gyűj te ményt még feb ru ár hó nap ban, kedd től
szom ba tig 10–18 óra kö zött.

Szív ből aján la nám a ki ál lí tást a nem ré gi ben a ke resz tény ség gel csip ke lő -
dő új ság írók nak is, hi szen a kö zép ko ri ko los to rok hű sé ges és fá rad ha tat lan
kó dex má so lói és ta ní tói ve tet ték meg az ala pot mai írás kul tú ránk hoz, az ő
toll for ga tá suk hoz is.

Csep re gi Pi ros ka (Bu da pest)

A klí ma vál to zás ról más kép pen
A hő mér sék let je len leg ész re ve he tő en emel ke dik, ami meg vál toz tat ja élet -
kö rül mé nye in ket. A szak em be rek és po li ti ku sok a vál to zás ka taszt ro fá lis kö -
vet kez mé nye i re hív ják fel az em be rek fi gyel mét, és olyan in téz ke dé se ket sür -
get nek, me lyek las sít hat ják vagy meg ál lít hat ják ezt a fo lya ma tot.

A klí ma vál to zás nem új je len ség. A hő mér sék let min dig vagy emel ke dik,
vagy csök ken. A 16. szá zad ban pél dá ul mar káns le hű lés kez dő dött, ami sok -
fe lé éh ín sé get oko zott. A kö zép kor ban Grön lan don vi king te le pü lé sek vol -
tak, még te he net is tar tot tak. Az tán jött a le hű lés, és meg fagy tak. Az esz -
ki mók vi szont to vább él tek, mert al kal maz kod tak a meg vál to zott élet kö rül -
mé nyek hez. Ma az új don ság az, hogy az em ber al kal maz ko dás he lyett azt
kép ze li, hogy a klí ma vál to zást ma ga tud ja irá nyí ta ni. Meg ta nul tuk sza bá lyoz -
ni a szü le tést és a meg ha lást, gén ma ni pu lá ci ó val új faj ta nö vé nye ket ho zunk
lét re, ős er dő ből si va ta got csi ná lunk, ki tu dunk lép ni a vi lág űr be, de az idő -
já rást nem tud juk be fo lyá sol ni.

A klí mát ala kí tó erők ugyan is nagy ság ren dek kel na gyob bak, mint hogy
azok ra az em ber em lí tés re mél tó mó don hat ni tud na. Ki mer né ál lí ta ni, hogy
meg tud ná vál toz tat ni az óce á nok hő mér sék le tét akár csak egy ti zed fok kal?
Pe dig ez az egyik meg ha tá ro zó té nye ző je az idő já rás nak. Ki tud ná el zár ni a
vul ká no kat, ame lyek au tók mil li ó i nál több gázt bo csá ta nak ki fo lya ma to san?
Az idő já rást rend kí vül bo nyo lult és össze tett fi zi kai és ké mi ai fo lya ma tok ala -
kít ják, me lye ket nem hogy irá nyí ta ni, de ki is mer ni is alig tud az em ber.

Két ség te len, hogy emel ke dik a hő mér sék let, ami élet kö rül mé nye in ket meg -
vál toz tat ja, de ahe lyett, hogy po li ti ku sok szá zai utaz gat ná nak kon ti nens ről
kon ti nens re, és azon vi tat koz ná nak, hogy ki nek és ho gyan kell ezt a fo lya -
ma tot meg ál lí ta ni, ar ról kel le ne be szél ni, hogy mit kell ten ni a meg vál to zott
ég haj lat mi att, ho gyan tu dunk al kal maz kod ni a vál to zás hoz.

Ter mé sze te sen szük ség van a le ve gő, a vi zek és a ta laj szennye zé sé nek csök -
ken té sé re. Vé get kell vet ni a föld kin csei pa zar ló el hasz ná lá sá nak. Meg kell
vál toz tat ni a „nyu ga ti” gaz dag vi lág élet stí lu sát, de minden nek sem mi kö ze
a glo bá lis fel me le ge dés hez. A klí ma vál to zik és min dig is vál to zott. Ezt az
em ber a fen tebb em lí tett okok mi att nem tud ja be fo lyá sol ni, bár mennyi re
ál lít ják is egye sek az el len ke ző jét. Tud nánk vi szont job ban al kal maz kod ni a
meg vál to zott vi szo nyok hoz, ha meg len ne er re az aka rat. Ma gyar or szá gon
pél dá ul víz tá ro zó kat és csa tor ná kat kel le ne épí te ni. A vá ro sok ban zöld te -
rü le te ket lé te sí te ni a sok be ton és asz falt he lyett. Ez pénz be ke rül ne, de va -
jon meg van-e az aka rat er re a gaz da gok nál? Kép te len ség kö ve tel ni a po li ti -
ku sok tól, hogy te gye nek va la mit, ha a „vá lasz tók” nem akar ják.

Ahe lyett, hogy a hő mé rőt és vi ha ro kat meg akar nánk ál lí ta ni, meg kel -
le ne ta nu lunk a túl élés tech ni ká ját és új az élet for mát. Az esz ki mók nak si -
ke rült, so kan vi szont el pusz tul tak, mert ra gasz kod tak tart ha tat lan élet for -
má juk hoz.

Szi las At ti la (Vár pa lo ta)

Mit te gyünk, hogy meg óv juk
há zas sá gun kat a kö zös sé gi ol -
da lak ve szé lye i től?
Az in ter ne tes kö zös sé gi ol da lak
össze hoz zák a ré gi ba rá to kat, ám a
szak em be rek sze rint prob lé má kat
okoz hat nak a há zas ság ban.

Az ame ri kai Krafs ky há zas pár A
Fa ce book és a há zas sá god cí mű, feb -
ru ár ban meg je le nő köny vé ben hat
do log ra biz tat ja és hat do log tól óv ja
a há zas tár sa kat.

• Húz zuk meg a ha tá ro kat sa ját
ma gunk, há zas tár sunk és há zas sá -
gunk vé del mé ben! Be szél jük meg há -
zas tár sunk kal, mi az, amit mind -
ket ten el fo ga dunk, és mi az, amit sze -
ret nénk el ke rül ni! Ha elő re meg -
egye zünk, sok né zet el té rés től és fáj -
da lom tól óv juk meg ma gun kat.

• Csa lá di ál la po tunk nál je löl jük be,
hogy há zas, és hagy juk is így! A kö zös -
sé gi ol da lak fel hasz ná lói egé szen
más ként vi szo nyul nak ah hoz, aki
há zas, mint ah hoz, aki nem. Ha há -
zas sá gi prob lé mák kal küz dünk, ne
vál toz tas suk ál la po tun kat bo nyo lult -
ra, mert ez zel csak ne he zít jük a
hely ze tet!

• Min dig mond juk el egy más nak,
ki ket je lö lünk is me rős nek, és ki akar
min ket is me rős nek je löl ni! Az is me -
rő sök sok fé lék le het nek: gye rek ko ri
ját szó tár sak, osz tály tár sak, je len le gi
mun ka tár sak, a tá gabb ke resz tény és
más kö zös ség tag jai. Mind egyi kük -
nek meg van a ma ga tör té ne te, ame -
lyet a há zas tár sunk nem fel tét le nül is -
mer. Be szél jünk egy más nak az is me -
rő se ink ről!

• Mond juk meg egy más nak a fel -
hasz ná lói ne vün ket és a jel sza vun kat!
Az egy más nak adott élet ben a bi za -
lom meg őr zé se szem pont já ból fon -
tos, hogy min dig át tet sző ek le gyünk.
A be lé pé si ada tok meg osz tá sa azt je -
len ti: nyílt la pok kal ját szunk. Ez
mind két fél szá má ra ér zel mi biz -
ton sá got nyújt.

• Fris sí tés kor he ten te leg alább egy -
szer ír junk va la mit a há zas tár sunk -
ról is! A hit ve si kap cso la tot erő sí ti és
vé di, ha a kö zös sé gi ol dalt is fel hasz -
nál juk ar ra, hogy ki fe jez zük, mennyi -
re fon tos szá munk ra a tár sunk. (Per -
sze túl zás ba sem sza bad vin ni egy más
di csé re tét, mert má sok nak ide ge sí -
tő le het.)

• Be szél ges sünk ar ról, ami a kö zös -
sé gi ol da lon tör té nik! Ami a kö zös sé -
gi ol da lon tör té nik, nem ma rad a lap -
top ba zár va. Egy-egy fél re si ke rült
mon dat, vá rat lan be jegy zés gon do -
la to kat, kér dé se ket vet fel, ame lyek -
ről ér de mes ott hon ket tes ben el be -
szél get ni.

Mit ne te gyünk, hogy meg óv juk
há zas sá gun kat a kö zös sé gi ol -
da lak ve szé lye i től?

• Ne te gyünk csí pős meg jegy zé se ket
a há zas tár sunk ra, és ne ír junk ró la
rosszat! Ha az ol da lon sze re pel is a
kér dés, hogy mi jár a fe jünk ben,
nem biz tos, hogy ez tény leg min den -
kit ér de kel. Ha egy-egy be jegy zés nél
bi zony ta la nok va gyunk, gon dol junk
ar ra, ho gyan fo gad ná pél dá ul az
anyó sunk, a fő nö künk, a lel ki atyánk,
s csak az után küld jük el!

• Ne je löl jük is me rős nek a ré gi sze -
rel me in ket vagy akik kel va la ha bi zal -
mas kap cso lat ban áll tunk! Az ár tat -
lan „va jon mi le het ve le” könnyen oda
ve zet het: „Iga zán nem akar tam, hogy
ez tör tén jen!” A ré gi kap cso la tok fel -
ele ve ní té se fö lös le ges ve szélyt je lent
a há zas ság ra. Bi zony ta lan sá got, fél té -
keny sé get idéz het elő a há zas társ ban,
súr ló dást, el tá vo lo dást a hit ves tár sak
kö zött, va ló ság tól el ru gasz ko dott,
ér tel met len gon do la to kat a fe jünk ben.
Ha egy sza kí tás után két egye dül
ma radt fél kö zött nem ta ná csos a vir -
tu á lis is me ret ség ápo lá sa, mennyi vel
ke vés bé ta ná csos ak kor, ha há zas ság -
ban él nek!

• Ne fe led kez zünk meg az idő ről!

Min den ki nek szük sé ge van a nap fo -
lya mán egy kis ki kap cso ló dás ra. A
kö zös sé gi ol da lak jó le he tő sé get ad -
nak er re: pi hen te tő az is me rő sök, a
já té kok, a cso por tok kö zött ke res gél -
ni. A fel hasz ná lók át lag na pi 12-15
per cet töl te nek a Fa ce boo kon, ami
még egész sé ges dó zis nak tű nik. Ha
azon ban az in ter ne tes idő kezd a há -
zas tár si kap cso lat ro vá sá ra men ni, át
kell gon dol nunk az idő be osz tást, és
vál toz tat nunk kell! Ál lít suk be az
órát 15 perc re, és ha le telt, lép jünk ki,
és kap csol juk ki a szá mí tó gé pet!

• Ne ír juk ki az üze nő fal ra, hogy el -
uta zunk vagy a há zas tár sunk el uta zik!
Ez el ső sor ban biz ton sá gi kér dés. Egy
ár tat lan be jegy zés, hogy egyi künk tá -
vol van, egy út tal jel zi a rossz szán dé -
kú ak nak, hogy véd te le nebb az ott ho -
nunk, a csa lá dunk. Ennyi re jól is -
mer jük az összes vir tu á lis is me rőst? És
az ő is me rő se i ket? Egy is me rős vá la -
sza – anél kül, hogy tud nánk ró la – sok,
szá munk ra is me ret len em ber hez vi he ti
el az üze ne tet: „A fér jem el uta zott.”

• Ne cha tel jünk el len ke ző ne mű
sze mé lyek kel! A chat ket tes ben foly -
ta tott, élő üze net vál tás, amely a ki -
lé pés kor tör lő dik. Az ér zel mi kap cso -
lat nak há rom össze te vő je van: a rej -
tett ség, a ké mia és a bi zal mas köz vet -
len ség. A cha te lés ki vá ló kö rül mé nye -
ket te remt e há rom össze te vő ke ve -
re dé sé hez, ahon nét a dol gok szin te
„ad ják ma gu kat”. Előz zük meg a bajt:
ne cha tel jünk!

• Ne en ged jük, hogy a kö zös sé gi ol -
dal el von ja a fi gyel mün ket, ami kor a
há zas tár sunk kal va gyunk! Nem csak
a fris sí tés ve he ti el az időt a há zas társ -
tól: az is el von hat ja tő le a fi gyel mün -
ket, ha va la ki ről rossz hírt ol vas tunk.
Ügyel jünk rá, hogy együtt lé te ink, a
kü lön le ges pil la na tok in ter net men -
te sek le gye nek; se szá mí tó gép, se
mo bil te le fon ne za var ja az egy más -
nak aján dé ko zott időt!

d For rás: Ma gyar Ku rír

Ti zen két jó ta nács
in ter ne te ző há zas pá rok nak

Hoz zá va lók: 20 dkg liszt, 15 dkg cu kor,
15 dkg Ra ma mar ga rin, 3 to jás, 1 cso -
mag va ní li ás cu kor, 3 ká vés ka nál
sü tő por, egy csi pet só, 2 evő ka nál
ka kaó por, gyü mölcs lek vár vagy gyü -
mölcs da rab kák

El ké szí tés: A mar ga rint össze ke -
ver jük a cuk rok kal és a to jás sár gák -
kal, majd hoz zá ad juk a lisz tet, sü -
tő port, sót és ka kaó port. Az így ka -
pott masszá ba be le ke ver jük a ke -
mény hab bá vert to jás fe hér jé ket. A
muf fin sü tő mé lye dé se i be tölt jük a
tész tát. Fa ka nál lal mind egyik be kis
üre get fú runk, amely be lek várt töl -
tünk, vagy gyü mölcs da ra bo kat szó -
runk. A leg vé gén egy kis ka nál nyi

tész tá val be fed jük a sü te mé nye -
ket. Kö rül be lül 150 fok ra elő me le -
gí tett sü tő ben húsz perc alatt kész -
re süt jük.

SZ E RETET VE NDÉ G SÉ G RE

Cso kis muffin
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Pár év óta ja nu ár tá ján te met ni szok -
ták a nyom ta tott mé di át, és úgy te kin -
te nek rá, mint egy már is le tűnt kor
ma rad vá nyá ra, ame lyet pil la na tok
alatt el sö pör az in ter net hír ára da ta. Be
kell is mer nünk, hogy egy jól fel épí tett
hír ol dal messze több le he tő sé get rejt
ma gá ban, mint a kor lá to zott fe lü let -
be zárt, pa pír ala pú új ság: bön gész he -
tünk az ér de kes ol va sói vé le mé nyek
kö zött, vagy meg néz het jük, hogy kik
osz tot ták meg is me rő se ik kel az adott
cik ket, könnyeb ben tá jé ko zód ha tunk
afe lől, hogy ne künk ér de mes-e el ol -
vas ni azt, vagy in kább egyet kat tin ta -
nunk kell a vissza gomb ra.

A szép új vi lág azon ban je len leg
csak ígé ret, ugyan is egy át la gos ame -
ri kai új ság és in ter ne tes vál to za ta kö -
zül még min dig az el ső ter me li a be -
vé te lek 95-át, és va ló szí nű leg Ma -
gyar or szá gon sem más a hely zet. Így
egé szen vi lá gos: a nyom ta tott la pok
nél kül a ne tes vál to zat nem élet ké pes.

Ezek a rek lá mo zás ból be fo lyó
össze gek rá adá sul a 2004-es csúcs óta
mint egy 40-ot zu han tak, és a
pesszi mis ta becs lé sek sze rint idén
20-kal, jö vő re 15-kal, utá na pe dig
év ről év re 5-kal fog nak még csök -
ken ni. A gaz da sá gi vál ság gal még
nem szá mo ló Phi lip Meyer ugyan ak -
kor már a 2004-es re kord év ben
meg jó sol ta, hogy 2045-ben fog meg -
je len ni az utol só nyom ta tott lap (a
prog nó zist tar tal ma zó, The Va ni -

shing News pa per cí mű köny ve el ér -
he tő a ne ten is a http://books.go og -
le.hu/books?id=DRRxF-GO0ygC cí -
men). Ha pe dig csak ad dig húz zák a
leg jobb, leg ne ve sebb pe ri o di kák is,
ak kor va jon mi kor jön el az ide je,
hogy a saj tó össze kap ja ma gát, és új
be vé te li for rá sok után néz zen?

Mi hók At ti la, a Rin gi er Ma gyar or -
szág igaz ga tó ja sze rint: most jött el
(http://nol.hu/lap/mo/20100102-a_vi -
lag ha lon_is_fi ze tos_le het_a_mi no -
se gi_tar ta lom). Év ele ji nyi lat ko za tá -
nak lé nye ge ez volt: „Meg ol dást kell
ta lál ni ar ra, hogy az igé nyes tar tal mat
elő ál lí tó mé dia cé gek az in ter ne ten
köz zé tett anya ga ik után is di rekt be -
vé te lek hez jus sa nak.” Az ál ta la el kép -
zelt fi ze tős mo dell lé nye ge az, hogy
bi zo nyos pré mi um tar tal mak után
kel le ne fi zet ni. Pél da ként pe dig egy
fo ci meccs ről szó ló hír adást vá lasz -
tott: az ered ményt és a mér kő zés fon -
to sabb ese mé nye it min den ki meg is -
mer het né, de a nagy ké pek és a gó -
lok vi de ói már csak a pré mi um fel -
hasz ná lók nak len né nek el ér he tők.

A kér dés azon ban igen össze tett.

Az in ter net kí ná la ta las san ként a
vég te len hez tart, és egy zárt ság ra
épü lő mo dell ese tén fenn áll a ve szé -
lye an nak, hogy a kí ván csi lá to ga tók
egy má sik ol dal ra lá to gat nak a plusz
in for má ci ó kért, csök kent ve ez ál tal a
fi ze tős mo dellt al kal ma zó ol dal lá to -
ga tott sá gát, amely en nek kö vet kez -
té ben rek lám be vé te lek től fog el es ni.

A New York Ti mes 2005 és 2007 kö -
zött már pró bál ko zott ha son ló val, és
ak kor nem jár tak si ker rel. De 2011-ben
meg pró bál ják új len dü let tel dol lá ro -
sí ta ni on-line tar tal ma i kat: ter ve ik
sze rint a lá to ga tó ha von ta csak bi zo -
nyos szá mú cik ket ol vas hat na el, a töb -
bit csak ak kor, ha elő fi zet a szol gál ta -
tás ra. Az egész leg in kább a kö tél tánc -
hoz ha son lít, csak ép pen az elő fi ze té -
si dí jak kal és a rek lám be vé te lek kel kell
tö ké le te sen egyen sú lyoz ni. És ez még
csak nem is tűn ne le he tet len nek.

A mostani elképzelések ugyan -
ak kor világosan jelzik a micro pay -
ment megoldások ku dar cát, ame lyek -
nél minden egyes tar  ta lmi egy sé gért
egy minimális össze get kellett vol na
fizetni. Chris An der son In gyen! című
könyvében ezt annak a pszi  cho  lógiai
gátnak az „áttörési költ  sé gé vel”
magyarázza, amely minden egyes
vásárlási fo lya mat kísérője. A kötet
megoldási javaslatokkal is előáll,
amelyekre még visszatérünk e ha sá -
bo kon… 

g Nagy Ben ce

In gyenes vagy fizetős tartalom?
E G YH ÁZ É S VIL ÁG H ÁLÓ

Rovatgazda: Nagy Bence



Sze re tet tel hív juk az ér dek lő dő ket az
Evan gé li kus Nők Klub ja al kal má ra
feb ru ár 20-án 10 órai kez det tel egy -
há zunk or szá gos iro dá já nak föld -
szin ti elő adó ter mé be (Bu da pest VIII.,
Ül lői út 24.). Ven dé günk Tóth-Szöl -
lős Mi hály nyu gal ma zott lel kész lesz,
aki Re mény tel jes múlt ból a jö vő fe lé
cím mel tart elő adást.

A bu da fo ki gyü le ke zet ben (1221 Bu -
da pest, Já ték u. 16.) feb ru ár 14-én dél -
előtt 10 órá tól csa lá di va sár na pot tar -
tunk, amely nek ke re té ben dr. Ma jor
Je nő bio ló gus tart elő adást Ko runk
nép be teg sé gei és meg elő zé sük cím mel.
Sze re tet tel vár juk az ér dek lő dő ket.

www.evangelikuselet.hu
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20.00 / HBO
Val kűr
(ame ri kai–né met film drá ma,
2008) (121')
Az afrikai fronton szerzett
súlyos sebesüléseiből fel -
épülő Claus von Sta uf fen berg
ez re des tud ja: a má so dik vi -
lág há bo rú ki me ne te le nem
két sé ges. Csak idő kér dé se
Né met or szág ve re sé ge,
amely nek sor sa egy őrült ke -
zé ben van. Kap cso lat ba ke rül
össze es kü vők egy cso port já -
val, majd ki dol goz za a Val kűr
fe dő ne vű had mű ve le tet,
mely nek cél ja a ha ta lom át vé -
te le, kulcs pont ja pe dig a Füh -
rer meg gyil ko lá sa. Egy vá rat -
lan for du lat azon ban fel bo -
rít ja az ap ró lé ko san ki ter velt
ak ci ót, a részt ve vők nek rög -
tö nöz ni ük kell.

HÉTFŐ

8.30 / Du na Tv
Is ten ke zé ben (26') A nagy -
enye di re for má tus kol lé gi um
10.00 / To rony Rá dió (Bé kés)
Lel ki szósz
Evan gé li kus fél óra
12.05 / Bar tók rá dió
A Dán Nem ze ti Ének együt tes
hang ver se nye
13.30 / Kos suth rá dió
Erős vár a mi Is te nünk!
Az evan gé li kus egy ház
félórá ja
21.30 / m1
Ál lat farm
(ame ri kai ani má ci ós film,
1999) (88')
23.50 / Du na Tv
Múlt idő ’89
(ma gyar do ku men tum film-
so ro zat, 2010) (26')
A fa so ri gim ná zi um
új ra in du lá sa

KEDD

5.20 / m1
Haj na li gon do la tok
15.00 / Du na Tv
A fen sé ges Ve len ce (fran cia is -
me ret ter jesz tő film, 2008) (52')
17.05 / PAX
Ne ked sza bott fe hér ru ha - Az
érin tett ru ha sze gély
A Zá ke us Mé dia cent rum
evan gé li zá ci ós mű so ra
20.00 / Du na Tv
Ve len cei kar ne vál
(fran cia–olasz ze nés drá ma,
1989) (107')
20.30 / Kos suth rá dió
Kul túr kör
22.00 / HBO
Tíz el ve szett év (ame ri kai
film drá ma, 1999) (105')
22.45 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó
Tho mas Zehet mair Pa ga ni -
ni-cap ri ce-okat he ge dül

SZERDA

10.40 / m2
Szá zad for dí tó ma gya rok
Má rai Sán dor (1900–1989)
15.10 / PAX
Mit ér az em ber, ha…
(port ré film) (40')
Szo ko lay Sán dor ze ne szer ző
16.05 / Hír Tv
Ősök te re
20. szá za di ma gyar tör té ne -
lem – je len idő ben
19.40 / M. Ka to li kus Rá dió
Gos pel kró ni ka
20.00 / Du na Tv
Az arany em ber (ma gyar ka -
land film, 1962) (107')
21.30 / m1
Té li olim pia 2010 –
Van cou ver
Élő köz ve tí tés
0.25 / Du na Tv
Eu ró pa kon cert 2006 – Prá ga
(né met kon cert film, 2006) (98')

CSÜTÖRTÖK

5.35 / Du na II. Au to nó mia
Ni hil Si ne Deo – Sem mit Is -
ten nél kül (ma gyar do ku men -
tum film, 2009) (60')
13.40 / Bar tók rá dió
XX. mis kol ci nem zet kö zi ka -
ma ra kó rus-fesz ti vál 2009
Gre go ri án dal la mok
14.40 / m2
Vi lág örök sé günk
(ma gyar is me ret ter jesz tő
film so ro zat, 2003) (27')
A Hor to bágy
15.06 / Hír Tv
Sor sod Bor sod (ma gyar do ku -
men tum film, 2009) (54')
19.40 / Kos suth rá dió
Ze ne kép ze let
Négy ke zes zon go ra mű vek
20.45 / PAX
Ke rék pár tú ra egy ház tör té ne ti
uta kon (úti film)
Be szé lő kö vek, Mint a fo lyó
mel lé ül te tett fa

PÉNTEK

5.20 / m1
Haj na li gon do la tok
11.05 / Kos suth rá dió
A Hely
(ri port mű sor)
13.50 / m2
Más fél mil lió lé pés Ma gyar -
or szá gon
(ma gyar do ku men tum film-
so ro zat, 1980) (40')
A Ba la ton-fel vi dé ken
18.40 / Bar tók rá dió
A nép ha gyo mány ze nész
mes te rei
19.35 / Bar tók rá dió
A Bu da fo ki Doh ná nyi Er nő
Szim fo ni kus Ze ne kar hang -
ver se nye
Mo zart: Rek vi em K. 626.
Lloyd Web ber: Rek vi em
22.45 / Film mú ze um
Víz csep pek a for ró kö vön
(fran cia film drá ma, 1999)
(90')

SZOMBAT

10.05 / Du na II. Au to nó mia
Lyu kas óra
(iro dal mi mű sor)
12.05 / Du na Tv
Is ten ke zé ben (26')
Csu ka Ta más né, a Vá ci
Fegyház és Bör tön re for má -
tus lel kész nő je
12.54 / Bar tók rá dió
Haydn: A Meg vál tó utol só hét
sza va a ke reszt fán
13.00 / Lánc híd Rá dió
Hit tel és gi tár ral
Ke resz tény kor társ ze nék
15.15 / PAX
Csa lá di ma ga zin
Csa lá di asz tal
18.40 / Kos suth rá dió
Rend szer vál toz ta tók –
húsz év után
23.20 / Du na Tv
Hal lam Foe
(an gol film drá ma, 2007) (95')

VASÁRNAP

10.00 / m1
Re for má tus ma ga zin
10.25 / m1
Bap tis ta if jú sá gi mű sor
12.01 / m2
En ged jé tek hoz zám…
(ma gyar do ku men tum film,
2000) (28')
12.02 / Du na II. Au to nó mia
Re for má tus is ten tisz te let köz -
ve tí té se a fel vi dé ki Di ós för ge -
pa tony ból. Igét hir det: Vá -
mos Bé la lel kész
12.05 / Du na Tv
Élő egy ház
(val lá si hír adó) (26')
14.00 / Bar tók rá dió
Kri ti kus fül lel
Haydn: A te rem tés
16.35 / m2
Hit val lók és ügy nö kök
(ma gyar do ku men tum film,
2009) (25')
Em ber ha lá szok
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VASÁRNAPTÓL VASÁRNAPIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból február 14-étől február 21-éig

Va sár nap
Ítél jé tek meg te hát, mi ked ves az Úr nak. Ef 5,10 (Ám 5,24; Mk 8,31–38; 1Kor
13,1–13; Zsolt 31) Ön ál ló gon dol ko dás ra biz tat Pál apos tol. Össze ku szá ló -
dott vi lá gunk ban – amely ben össze fo nó dik a jó és a rossz – kell meg ítél -
nünk, hogy mi ked ves az Úr nak. Szin te nincs is az élet nek olyan te rü le te,
ahol ne érez nénk, hogy mi lyen szét vá laszt ha tat la nul kap cso ló dik össze ben -
ne a jó és a rossz. Mi alap ján fo gad junk el, vagy uta sít sunk el? Mi iga zít el
ben nün ket? Ho gyan dönt sünk? Pál apos tol ad tám pon tot. A vi lá gos ság gyü -
möl cse i ről ír az efe zu si gyü le ke zet nek: Jó ság, igaz ság, egye nes ség. Ez a dön -
tés ben a mér ce.

Hét fő
Az Úr pe dig előt tük ment nap pal fel hő osz lop ban, hogy ve zes se őket az úton,
éj jel meg tűz osz lop ban, hogy vi lá gít son ne kik. 2Móz 13,21 (1Jn 1,5; Lk 13,31–
35; 5Móz 17,14–20) Iz ra el fi ai el in dul tak Egyip tom ból. Is ten ke rü lő úton
ve zet te őket. Nem a fi lisz te u sok or szá ga, ha nem a Vö rös-ten ger pusz tá -
ja fe lé. A ke rü lő út nem volt vé let len. Is ten így óv ta meg né pét at tól, hogy
fé le lem ből vissza tér je nek Egyip tom ba. A ke rü lő út nak nem min dig lát szik
a cél ja az éle tünk ben. Ta lán né ha vád lón kér dez zük Is tent: „Mi ért kell ne -
kem ezt az utat vé gig jár nom?” Ami kor Is ten ke rü lő úton ve zet, ő – bár
sok szor nem így lát juk, nem így érez zük – ve lünk van. S ahogy Iz ra el fi -
a it ve zet te fel hő osz lop ban és tűz osz lop ban, úgy ve zet ben nün ket is, egé -
szen a cé lig.

Kedd
Jé zus így szólt a ká na á ni asszony hoz: „Asszony, nagy a te hi ted, le gyen úgy,
amint kí vá nod!” És meg gyó gyult a le á nya még ab ban az órá ban. Mt 15,28
(1Móz 32,27; Lk 5,33–39; 5Móz 18,9–22) Irigy lés re mél tó a ká na á ni asszony.
Leg fő kép pen a bá tor sá ga és a me rész sé ge. Nem so kat mér le gel. Nem töp -
reng azon, hogy il lik-e vagy sem po gány asszony ként egy zsi dó fér fit meg -
szó lí ta ni. Nem hagy ja ma gát a kör nye zet ál tal el né mít tat ni. Egy sze rű en megy
ah hoz, ki ált az után, aki ről tud ja, hogy ha tal ma van a be teg ség fe lett is. Jé -
zus ezt a me rész sé get, ezt a kör nye zet tel nem tö rő dő bá tor sá got ne ve zi hit -
nek. A hit ma is ezt je len ti, hogy nem a kö rül mé nyek szo rí tá sa, ha nem Jé -
zus Krisz tus ere je és ha tal ma ha tá roz meg.

Szer da
Já rul junk te hát bi za lom mal a ke gye lem tró nu sá hoz, hogy ir gal mat nyer jünk,
és ke gyel met ta lál junk, ami kor se gít ség re van szük sé günk. Zsolt 86,5 (Zsid 4,16;
Mt 6,16–21; 5Móz 19,1–13) Min den élet sza kasz ba krí zi sen ke resz tül ér ke zünk.
A fej lő dés ré sze ez. A krí zist túl kell él ni, de nem mind egy, ho gyan. A krí -
zis ben szük sé günk van se gít ség re. Tá mo ga tás ra, el fo ga dó, meg bo csá tó
sze re tet re. Hi tünk fej lő dé sé nek is ré sze a krí zis. Az utol sót ak kor él jük át,
ami kor el kell men nünk eb ből a vi lág ból. Ezen a krí zi sen is Jé zus ve zet át.
Ő ölel kö rül – ahogy ko ráb ban is – meg bo csá tó, ir gal mas, ke gyel mes és örök -
ké va ló sze re te té vel.

Csü tör tök
Te vol tál az, aki nek én szol gál tam vét ke id mi att, te vol tál az, aki ért fá ra doz -
tam bű ne id mi att. Én, én va gyok az, aki el tör löm ál nok sá go dat ön ma ga mért,
és vét ke id re töb bé nem em lé ke zem. Ézs 43,24b–25 (Róm 4,25; Zak 7,2–13; 5Móz
14,6–22) Egy éle ten ke resz tül pró bál juk hely re hoz ni azt, amit el ron tot tunk.
A ma gunk ere jé ből és igye ke ze té ből csak fol toz ga tás ra te lik. Nem tud juk a
jó vá te he tet lent jó vá ten ni, az Is ten től el sza kadt éle tet Is ten-kö ze li vé ten ni.
Egye dül Is ten az, aki ezt meg te he ti. Ezt a hely re ho zó, jó vá te vő, min den ál -
nok sá got el tör lő sze re te tet nem le het ki erő sza kol ni, ki ér de mel ni, meg vá sá -
rol ni. Ez a sze re tet Is ten aján dé ka, amely meg je lent Jé zus Krisz tus ban min -
den em ber üd vös sé gé re.

Pén tek
Né ped ezt mond ja: Nem kö vet ke ze tes az Úr! Pe dig ők nem kö vet ke ze te sek. Ez
33,17 (1Jn 1,9; Jn 8,21–30; 5Móz 26,1–15) Kö vet ke ze tes sé get vá runk el egy -
más tól. Di ák a ta nár tól, gyer mek a szü lő től. Szük ség van ar ra a biz ton ság -
ér zet re, ame lyet az te remt meg, hogy ki szá mít ha tó ak a sza vak és a tet tek kö -
vet kez mé nyei. Is ten től is el vár ja az em ber a kö vet ke ze tes sé get. A bűnt bün -
tes se, a jót ju tal maz za. Az Is ten kö vet ke ze tes sé ge, ki szá mít ha tó sá ga azon -
ban mást ta kar, mint amit mi el vá runk egy más tól. Is tent nem le het irá nyí -
ta ni, le ke nye rez ni, nem le het őt szá mon kér ni, sem el vá rá so kat tá masz ta ni
ve le szem ben. Ezé ki el pró fé ta Is ten kö vet ke ze tes sé gét az ir ga lom ban ha tá -
roz za meg. Is ten meg bo csá tó sze re tet tel for dul mind azok fe lé, akik fel hagy -
nak bű nös éle tük kel, és hoz zá for dul nak se gít sé gért. 

Szom bat
Jé zus így vá la szolt: „Sen ki sem me het az Atyá hoz, csak is énál ta lam.” Jn 14,6
(Zsolt 118,28; Dán 5,1–7.17–30; 5Móz 30,11–20) Sok fé le utat já runk vé gig éle -
tünk so rán. Van nak ki ta po sot tak és már-már jár ha tat la nok. Egye ne sek és ka -
nya rok kal tar kí tot tak. Van út, amely zsák ut cá ba, és van, ame lyik cél hoz ve -
zet. Jé zus az út. Ő nem csak utat mu tat, ha nem ma ga vá lik út tá. Ki ta po sott,
jár ha tó, ha za fe lé ve ze tő út tá. Jé zus sal biz tos cél fe lé ha la dunk. Ve le meg ta -
lál ha tó és el ér he tő az el ve szí tett atyai ház. Jé zus ban már itt a föl dön, a nagy
ta lál ko zás ra vár va, az ott hon me le gé ből él he tünk.

g Ba ra nyay né Rohn Er zsé bet

Új nap – új kegyelem

APRÓHIRDETÉS

Kő bá nyán, az evan gé li kus temp lom
szom széd sá gá ban 49 négy zet mé te -
res, egy szo bás, park ra né ző, gáz fű té -
ses, fel újí tan dó la kás tu laj do nos tól el -
adó. Tel.: 20/947-1143.

KÖ SZÖN TÉS
Sze re tet tel kö szönt jük Van csó
Jó zsef nyu gal ma zott, volt gyöm -
rői evan gé li kus lel készt 95. szü -
le tés nap ján és ked ves fe le sé gét,
Van csó Jó zsef nét 60. há zas sá gi
év for du ló juk al kal má val! Is ten ál -
dá sa kí sér je to váb bi éle tü ket!

A család

H I R D E T É S

A De ák Té ri Evan gé li kus Gim -
ná zi um sze re tet tel vár ja a
2010/2011-es tan év re nyolc osz -
tá lyos és négy osz tá lyos ta go za -
tá ra a jó ta nu ló, ke resz tyén di á -
ko kat. Fel hív juk a fi gyel met ar -
ra, hogy a je lent ke zé si la pok és
a mel lék le tek be ér ke zé si ha tár -
ide je az is ko lá ba: 2010. feb ru ár
19. Bő vebb in for má ci ót ta lál -
nak hon la pun kon: www.deg.su -
li net.hu.

H I R D E T É S


