
„A lel ké szi szol gá lat »mó kus ke rék« jel -
le gét va la ki egy szer a ta ka rí tó nők mun -
ká já hoz ha son lí tot ta: ők so ha sem vé -
gez nek, hi szen a sep rést min den nap
elöl ről kell kez de ni…”

Fókuszban a lelkészi pálya f 13. oldal

evangélikus hetilap 75. évfolyam, 8. szám g 2010. február 21. g Böjt 1. vasárnapja (Invocavit) Ára: 250 Ft

„Val lá sos ön telt sé günk ben nem tart juk-e
sok szor ál do zat nak, hogy itt élünk a bű nös
vi lá gon, s a szol gá ló sze re tet örö me he lyett
va la mi fa nyar kény sze re dett ség rí le ró lunk?”

Böjti szemle a 75 éves EvÉletből f 8–9. oldal

„Ige hir de tő ként nem kell pon to san tud nom, hogy
ez vagy az a bib li ai ige mit je lent en nek vagy an nak
az em ber nek. De »ké pi e sen« szól va pré di ká ci óm -
mal uta kat tu dok nyit ni, ame lye ken ige hall ga tó im
sa ját ma guk jár hat nak a bib li ai ige te ré ben.”

Utakat nyitni a bibliai ige terében f 7. oldal

Na gyon vá gyó dunk temp lo ma ink ban
az ere de ti és ér té kes pil la na tok ra. Va -
sár nap reg ge len te bí zunk ab ban,
hogy a dél előt ti is ten tisz te let ad
majd olyan bel ső meg erő sö dést,
amely jó da ra big ki tart. Az oda ér ke -
ző em be rek fi gyel nek rám – gon dol -
juk –, és ez se gí ti el iga zo dá so mat éle -
tem össze ku szá ló dó út jai kö zött. A
kö zös ség szár nya kat ad ak kor is,
ami kor úgy ér zem, kép te len va gyok
fe lül emel ked ni a prob lé má i mon. 

Mennyi re ké pe sek er re mai gyü le -
ke ze te ink? Néz zünk be le a böj ti tü -
kör be, most ki vé te le sen kö zö sen,
együtt!

Böjt el ső va sár nap ján ér de mes
fel ten ni az ön vizs gá la ti kér dést: mi -
vel töl ti egy mai gyü le ke zet a böj ti na -
po kat? Mi lyen az a gyü le ke ze ti kö zös -
ség, amely nem csu pán az ol tár te rí -
tő li tur gi kus szí nét ta lál ja meg böjt -
ben, és nem csak fel la poz za az ak tu -
á lis szo mor kás éne ke ket, ha nem va -
ló ban el gon dol ko zik azon, hogy mi -
lyen éle tet él jen, és ho gyan le gyen
erő for rás és pél da a kör nye ze te szá -
má ra? Mi lyen le gyen a mai böj ti
gyü le ke zet?

Csen des kö zös ség. Már né hány
perc is, ame lyet csend ben töl tünk, na -
gyon so kat je lent. Pár óra alatt már azt
is érez het jük, hogy erőnk van a foly -
ta tás hoz és ked vünk a to vább lé pés -
hez. Az iga zi csend ha mar gyó gyít.
Rit kán gon do lunk ma ar ra, hogy mi -
nő sé gi csend kell ah hoz is, hogy ér -
dem ben és tar tal ma san meg tud -
junk majd szó lal ni. Ma, a gyors be szé -
dű ek és a spon tán szó no kok könnyed
vi lá gá ban nagy ér té kük van a meg ér -
lelt sza vak nak, gon do la tok nak. Ami -
kor túl könnyen sza ba dul nak el in du -
la tok, sok szor még a temp lom tér ben
is, és ami kor ön kri ti kát lan küz del mek
zaj la nak ott is, ahol test vé ri és meg -
ér tő ügy in té zés nek van csu pán lét jo -
go sult sá ga, igen jó len ne a friss il la -
tú temp lom csen det meg ta lál ni!

Tisz ta kö zös ség. Nem tö ké le tes és
nem hi bát lan, mert ilyen a mi enk nem
le het. Ar ra azon ban még is le het ne fi -
gyel nünk, hogy ne hát só szán dé kok
és ügyes ke dés ural kod ja nak kö zöt -
tünk, ha nem őszin te és se gí tő kö ze -
le dés. Olyan kap cso lat épül jön a gyü -
le ke zet hez tar to zók kö zött, amely ben
az a dön tő, hogy ki nek se gít he tek, kit
emel he tek föl, és ki nek je lent he tek vi -
gasz ta lást. Ha hi bá zik és bot lik va la -
ki, ak kor érez ze a tet tei sú lyát. Ne ter -
hel je rá sa ját hi bá ját könnye dén a gyü -
le ke zet egész éle té re! A kö zös ség épí -
tés, sőt a pres bi ter kép zés ábé cé je is az
le het, hogy min den ön ér dek elé oda
tud juk he lyez ni a gyü le ke ze ti kö zös -
ség ér de két, sze re te tét.

Ba rá ti kö zös ség. A ba rá tok elő ször
egy más nak mond ják el őszin tén, ha
va la mi ki fo gá suk van egy más el len.

Szem től szem ben, ta pin ta to san jut -
tas sák ki fe je zés re azt, ami za va ró.
Mennyi re fáj so kak nak, ha ép pen ez
a ma ga tar tás hi ány zik a gyü le ke ze ti
élet ből! Ha ár tó és rossz in du la tú
sza vak ter jeng nek az érin tet tek há ta
mö gött. Ha min dig akad, aki mond -
ja, aki meg hall gat ja, és aki to vább ad -
ja. Ha a gyü le ke zet ba rá ti kö zös ség,
ak kor nincs szük ség ke rü lő utak ra,
mert egye nes utunk van egy más fe -
lé. A ba rát ság ban élők a gyü le ke zet -
ben is tud nak mo so lyog ni és örö möt
su gá roz ni, könnyed, kel le mes sza va -
kat ta lál ni. Nem ke resz tény élet for -
ma a me rev ség és a ki mért ség!

Di cső í tő kö zös ség. Mi ért ne le het -
ne ez jel lem ző a mi gyü le ke ze te ink -
re? Ta lán sok szor irigy ked ve hall gat -
juk az újon nan ala kult, friss ke resz -
tény kö zös sé gek sza ba dabb li tur gi á -
jú éne két, és néz zük az ar co kon a jó -
ked vű mo solyt. De jó len ne el moz -
dul ni ne künk is egy élet kö ze li, fel sza -
ba dult kö zös ség irá nyá ba!

A di cső í tés lé nye ge nem más,
mint an nak a bel ső öröm nek az
őszin te ki fe je zé se, amely a meg élt hit -
ben, a gyü le ke ze ti kö zös ség ben nyílt
meg szá munk ra. Ez az a pá rat lan
kom mu ni ká ció, amellyel Is ten kö ze -
lít fe lénk, és ne künk ad ja a meg szó -
la lás, a vá lasz adás le he tő sé gét. Olyan
kap cso ló dás ez, mint ame lyet az el -
ső böj ti va sár nap név adó zsol tá ra hir -
det szá munk ra: „Ha ki ált hoz zám,
meg hall ga tom, ve le le szek a nyo mo -
rú ság ban, ki ra ga dom on nan és meg -
di cső í tem őt. Meg elé gí tem hosszú
élet tel, gyö nyör köd het sza ba dí tá -
som ban.” (Zsolt 91,15–16) De jó len -
ne er re a gyö nyö rű le he tő ség re ma is
rá ta lál ni és bát rab ban, tem pó sab -
ban és bol do gab ban éne kel ni, szól ni
és mo zog ni a gyü le ke zet ben!

Kü lö nö sen sze re tem a böj ti idő -
szak kez de tét, mert le he tő sé get kí nál.
Nem el zár, ha nem ki nyit előt tem
olyan te rü le te ket, ahol min den év ben
új ra rá ta lál ha tok a tisz tá ra, a csen des -
re vagy ép pen a di cső í tő ének fi nom
dal la má ra. Sa ját éle tem ben és a gyü -
le ke zet ben is.

Nagy szük sé günk van er re a böj ti
lé pés re min den év ben.

Gyök össy End re tet te fel egy me di -
tá ci ó já ban a ma is ak tu á lis kér dést:
ho gyan böj töl jünk eb ben a mo dern
vi lág ban? A vá la sza sze ré nyen így
hang zik: „Böjt alatt mi rend sze rint az
étel-ital meg vo ná sát ért jük. Szá junk
meg re gu lá zá sát. Va ló ban, Jé zus ko -
rá ban, sőt vagy más fél ezer éven ke -
resz tül kü lö nös szük ség volt er re,
mert gyak ran a gyo mor bű nei, az
étel fa lak zár ták el tő lünk Gaz dánk
halk és sze líd sza vát.

Úgy ér zem, ma nap ság sok kal in -
kább a sze mün ket és a fü lün ket
kell meg böj töl tet ni, hogy Is ten halk
és sze líd hang ját meg hall juk, amely
fe lül ről és még is be lül ről akar hoz -
zánk szól ni.”

Ki ált hoz zám
a gyü le ke zet?

g Sza bó La jos

Az össze jö ve tel nyi tó áhí ta tát dr. Ga -
rá di Pé ter tar tot ta Mt 16,13–16 alap -
ján. Jé zus idé zett sza va i ból egy ér tel -
mű, hogy sen ki nem ta lál hat ja meg,
ta lál hat ja ki a jó vá laszt, mert egye -
dül az Atya nyit hat ja meg szí vün ket,
ér tel mün ket ar ra, hogy an nak is -
mer jük meg Jé zust, aki ő va ló já ban.
Nincs be ta nult vá lasz, be ta nult hit -
val lás, ha nem sze mé lyes hi tün ket
Is ten től kap juk aján dé kul.

Gáncs Pé ter, a Dé li Egy ház ke rü let
püs pö ke az áhí tat hoz csat la koz va
kezd te elő adá sát: ke resz tény ként
nem csak úgy be szé lünk Jé zus ról,
mint tör té ne ti ku ta tás tár gyá ról, ha -
nem ve le be szél he tünk, mint ál ta la
meg szó lí tott em be rek. Ez a sze mé lyes
hit azon ban nem old ja föl an nak a
ket tős ség nek fe szült sé gét, amely Jé -
zus is ten sé ge és em ber sé ge kö zött
vib rál. Ízig-vé rig em be ri moz za na tok,
ugyan ak kor egé szen kü lö nös, is te ni
tör té né sek fe szült sé ge hú zó dik vé gig
Jé zus föl di éle tén.

Ér de mes így vé giggon dol ni a jól is -
mert tör té ne te ket: Jé zus szü le té se; a
ti zen két éves Jé zus a temp lom ban; Jé -
zus meg ke resz te lé se; a há bor gó ten -

ger le csen de sí té se; Jé zus be szél ge té -
se a sa má ri ai asszonnyal; a ke reszt -
ha lál. De még a föl tá ma dás után is
meg volt ez a ket tős ség: Jézus meg je -
lent a be zárt aj ta jú szo bá ban ta nít vá -
nyai kö zött, majd ve lük együtt evett,
tel je sen em be ri mó don.

A püs pök ez után rö vid át te kin tést
adott ar ról, hogy az egy ház két ezer
éves tör té nel me so rán ho gyan igye -
kez tek Jé zus ket tős ter mé sze tét ér tel -
mez ni. Ma ga az Új szö vet ség is te ni
mél tó sá got, ran got je len tő ne ve ket
hasz nál, mint pél dá ul a Mes si ás,
Em ber fia, Is ten Fia, Úr. Ak kor ugyan -
is még nem volt kér dés, hogy Jé zus
tel je sen em ber is volt, hi szen éle té -
nek szem ta núi és a szem ta núk köz -
vet len is me rői (apos to li ha gyo mány!)
er ről min den ké sőb bi nem ze dék nél
töb bet tud tak.

Ké sőbb a hit val lá sok, mint a leg -
is mer tebb Ni ce ai, va la mint az Apos -
to li hit val lás, ar ra a kér dés re fo gal -
maz ták meg a vá laszt, hogy mi a vi -
szony az Atya és a Fiú kö zött. A Fiú
ép pen úgy Is ten, mint az Atya, ők
egy lé nye gű ek. Má sik kér dés: mi a vi -
szony a Fi ú ban az em be ri és az is te -

ni kö zött. Jé zus Krisz tus va ló sá gos Is -
ten és va ló sá gos em ber, két ter mé szet
van ben ne, is te ni és em be ri. Meg le -
het kü lön böz tet ni a ket tőt, de szét
nem le het vá lasz ta ni, és össze sem
sza bad ke ver ni.

Há rom kü lön bö ző gon dol ko dás -
mód, meg kö ze lí tés épült be a ke resz -
tény teo ló gi á ba. Az egyik a ke le ti
né pek (mint Iz ra el né pe is) sa já tos -
sá ga. Ké pek kel, tör té né sek kel igye -
kez nek ki fe jez ni a lé nye get. Ilyen az
„Is ten Bá rá nya” kép. A má sik a gö rö -
gök fo gal mak ra és meg ha tá ro zá sok -
ra tö rek vő gon dol ko dá sa. A har ma -
dik a la tin nyu gat jo gi nyel ve ze tet
hasz ná ló meg kö ze lí té se. Mind annyi -
an meg ta lál hat juk te hát a bel ső, lel -
ki be ál lí tott sá gunk nak meg fe le lő ki -
fe je zés mó dot.

A re for má ció kulcs mon da ta: Egye -
dül Krisz tus! (So lus Ch ris tus) Ez
azon ban nem je lent he ti azt, hogy az
Atyá val és a Szent lé lek kel ke ve seb bet
fog lal koz zunk. A Szent há rom ság
ugyan is olyan sze re tet kö zös ség,
amely ben az em be rért tör té nik min -
den. Ugyan ak kor a re for má ció ide jén
kü lö nö sen is hang sú lyos sá vált, hogy
a nagy hit igaz sá gok kal együtt Jé zus
az egyes em ber Ura és meg vál tó ja is.
(Lu ther: Kis ká té, a 2. hit ága zat ma -
gya rá za ta)

Az új kor ban meg kí sé rel ték pon to -
san re konst ru ál ni Jé zus tör té ne ti
alak ját, de ez nem si ke rült. A négy
evan gé li um alap ján sem si ke rül pon -
tos Jé zus-élet raj zot össze ál lí ta ni.

A 20. szá zad nagy ha tá sú teo ló gu -
sa, Karl Barth azt hang sú lyoz ta:
nem az em ber megy Is ten hez, ha nem
Is ten jön az em ber hez. A Krisz tus-
ese mény mint Is ten cse le ke de te szük -
ség sze rű en fe lül ről ve zet le fe lé, nem
pe dig meg for dít va, és nem lé te zik
má sik út.

Jézus istensége és embersége 
b Jé zus Krisz tus sze mé lyé nek tit ka két ezer éve so ka kat iz gat, egy há -

zon be lül és kí vül egy aránt. Így volt ez már Jé zus föl di éle te so rán
is. Egy más nak el lent mon dó gon do la tok, né ze tek és re mény sé gek fo -
gal ma zód tak meg ve le kap cso lat ban ré gen is, és így van ez ma is.
Nem ke rül het jük ki a kér dés re adott vá laszt: ki cso da Jé zus va ló já -
ban? Ma ga Jé zus kér dez te meg ta nít vá nya it: „Hát ti ki nek mon do -
tok en gem?” Jé zus kér dé sé re meg fo gal ma zó dó vá la szunk min den bi -
zonnyal ke resz tény hi tünk leg fon to sabb vá la sza. „Nem csu pán el -
mé le ti ku ta tást vég zünk, hogy ki is volt Jé zus Krisz tus, ha nem je -
len idő ben szem be sü lünk az ő sze mé lyé vel. Hi szem, hogy je len lé -
té ben be szé lünk, nem egy sze rű en ró la, ha nem ve le” – fo gal ma zott
Gáncs Pé ter, a Dé li Egy ház ke rü let püs pö ke az Evan gé li kus Bel misszi -
ói Ba rá ti Egye sü let (EB BE) ta va szi elő adás-so ro za tá nak má so dik al -
kal mán. A feb ru ár 11-i ren dez vé nyen az egy ház Jé zus Krisz tus is ten -
sé gé vel és em ber sé gé vel kap cso la tos ta ní tá sá ról hall hat tak és gon -
dol kod hat tak kö zö sen a je len lé vők.

f Folytatás a 3. oldalon

Böjt első vasárnapjának evangéliuma
(Mt 4,1–11) Jézus megkísértéséről
szól.

Kísértés a pusz tában – a francia
Troyes város ka ted rá li sának üveg ab -
la kán az a jelenet látható, amikor a
zöld színű ördög a negy ven napja
böjtölő Krisz tusnak követ nyújt,
hogy változtassa ke nyér ré. Jézus
azonban így válaszolt: „Meg van
írva, nemcsak kenyérrel él az ember,
hanem minden igével, amely Isten
szájából származik.”

Jézust még kétszer kí sér tet te meg
sikertelenül az ördög, majd miután
távozott, angyalok serege jelent meg,
hogy szolgáljanak a Megváltónak.

Az 1225-ből származó üvegablak
volt az egyik legrégebbi a troyes-i
katedrálisban. Az ablakon az egyes je -
le netek olyan kicsik, hogy az áb rá -
zolás finom részleteit lentről csak
nehezen lehetett felismerni.

Az ablak ma a londoni Victoria és
Albert Múzeumban található.

Szépbe szőtt hit f 5. oldal
Szépség és harmónia az igényes
Isten szolgálatában f 6. oldal
Az 50-es szám alatti néni titka f 10. oldal
Kamerun magyar szemmel f 4. oldal
Prioritások f 11. oldal
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Örök ké va ló Atyánk! Hoz zád ki ál tunk,
halld meg kö nyör gé sün ket! Se gít sé gért
ese de zünk, ké rünk, mu tass utat ne -
künk! Hoz zád for du lunk a böj ti idő -
ben, mi kor bű ne ink mély sé gé vel szem -
be sít igéd, és hir de ti Fi ad ha tár ta lan
sze re te tét, aki még a sá tán kí sér té se -
i nek is el len áll va vég hez vit te meg -
vál tó mun ká ját. Ké rünk, add, hogy a
kí sér tő fe let ti győ zel me ne künk is
erőt ad jon kí sér té se ink kö ze pet te,
hogy min den kor a te uta don jár junk,
és hű sé ge sen cse le ked jük aka ra to dat.

Mennyei Atyánk! Há lát adunk ne -
ked azért, hogy na pon ként gon dot vi -
selsz ránk, és kö rül ve szel min ket
sze re te ted del. Hisszük és vall juk,
hogy min den gyer me ked ér té kes
szá mod ra, Urunk, még is olyan sok -
szor ag gó dunk a hol na pért. Bo csásd
meg ki csiny hi tű sé gün ket, és ta níts
meg ön ma gun kon túl is meg lát ni vi -
lá go dat. Ké rünk, fi gyel mez tess, ha
ke nyér gon dok vagy az anya gi ja vak
utá ni haj sza mi att tá vo lod ni kez -
dünk tő led, és ve zess vissza ar ra az
út ra, me lyet ki je löl tél szá munk ra.

Kö nyör günk hoz zád a te rem tett vi -
lá gért; add, hogy pa ran csod sze rint
bán junk ve le, hi szen ránk bíz tad.
Se gíts, hogy – amíg nem ké ső –
rend be hoz has suk mind azt, amit le -
rom bol tunk be lő le. Se gíts, hogy ész -
re ve gyük: fe le lős ség gel tar to zunk
rend jé ért és ép sé gé ért.

Há lát adunk ne ked szent igé dért,
amely se gít el iga zod ni éle tünk ben,
mun kánk ban, ta nít vány sá gunk ban.
Add, hogy ne csak hall juk, de él jük is,
amit üzen szá munk ra. Adj erőt, ki -
tar tást, re mény sé get mind azok nak,
akik evan gé li u mod szol gá la tá ban
áll nak. Se gítsd őket, hogy mun ká juk
nyo mán épül jön egy há zunk, épül je -
nek gyü le ke ze te ink. Küldd el Szent -
lel ke det a té ged ke re sők höz és azok -
hoz, akik kö zöm bö sek, hogy hi tet éb -
resszen a szí vük ben.

Ké rünk, Urunk, aján dé kozd ne -
künk a szív és a szó böjt jét. Tud junk
hall gat ni, ha szük sé ges; el hall gat ni, ha
csak a ma gunk iga zát vé di aj kunk; és
meg hall gat ni a kö zös ség re és meg ér -
tés re vá gyó, ke re ső em ber tár sa in kat.
Se gíts le mon da ni kedv te lé se ink ről is,
ha időnk, erőnk, fi gyel münk oda szá -
ná sá val így a má sik ter hén könnyít -
he tünk.

Mennyei Atyánk, mu tass utat,
hogy min de nütt, ahol élünk, vá ro sok -
ban és fal vak ban, csa lád ban és mun -
ka he lye ken a sze re tet, az egy má sért
va ló fe le lős cse lek vés ös vé nye in jár -
junk, és ne fá rad junk meg a bé ké ért
va ló ki tar tó imád ság ban.

Mu tass utat a menny fe lé, aho va
tar tunk. Örök or szá god el jö ve te lét
vár va kö nyör günk azo kért, akik a
ma gány, a szen ve dés, a gyász és a ha -
lál ter hei alatt ros ka doz nak. Kö nyör -
günk azo kért is, aki ket ter mé sze ti
ka taszt ró fák súj tot tak, s akik gond ja -
ik, prob lé má ik mi att nem tud nak rád
fi gyel ni. Ké rünk, légy ve lük, áraszd rá -
juk ál dá so dat, ke gyel me det, hogy a ba -
jok kö ze pet te is ki tud ják mon da ni:
„Én Uram, én Is te nem!” Urunk, em -
lé kez tess ar ra, hogy bár föl di utunk le -
zá rul egy szer, de „tá vol fény lik a cél,
s ránk örök or szá god haj na la kél”.

Urunk, ké rünk, ve zess ben nün ket
to vább böj ti utun kon, és se gíts ben -
nün ket is a te uta don jár ni, hogy el -
nyer jük ke gyel me det a te Fi ad, a mi
Urunk Jé zus Krisz tus ér de mé ért.
Ámen.

Oratio
œcumenica

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

Böjt kez dő dött. Hús vét nak, a fel tá -
ma dás nak elő szo bá já ban va gyunk
most he te ken ke resz tül. Van-e ér tel -
me az itt el töl tött idő nek – vagy csak
tü rel met len, tét len to por gás?

Za ka ri ás pró fé ta lá to má sa min -
den eset re ma gá ra von ja a fi gyel -
mün ket, és meg te remt he ti böj ti
szem lé lő dé sünk alap ja it. De ho gyan
fér össze a böj ti han gu lat a di vat be -
mu ta tó val?

A mó ze si tör vé nyek ta nú sá ga sze -
rint Is ten ma ga ha tá roz za meg, ho -
gyan kell öl töz köd nie a fő pap nak.
Mert hogy az öl tö zék be mu tat ja vi se -
lő jét. A fő pap ról sza vak nél kül is hir -
det te: ez az em ber az, aki Is ten kép -
vi se le té ben van kö zöt tünk, Is ten vé -
le mé nyét hir de ti és vi szont: köz -
ben jár Is ten előtt a né pé ért. Amo lyan
össze kö tő ka pocs, oda-vissza. Így
ha a fő pap tisz té ben járt el, min dig vi -
sel te a pa lás tot, a hós ent, a sü ve get
és va ló szí nű leg az éfó dot is.

Hogy is né zett ki? A pa lást kék bí -
bor ból ké szült, al só sze gé lyén grá nát -
al ma ala kú boj tok és csen gettyűk vál -
ta koz tak. Efö lött vi sel te az éfó dot,
mely a de re ká ig ért, és vál lá nál egy-
egy ónix kő vel éke sí tett ka pocs fog -
ta össze. A kö vek be hat-hat név volt
be vés ve, Já kób (Iz ra el) fi a i nak ne ve.
Mell ka sán la pos zse becs ke, a hós en.
Fe jén a fő pa pi sü veg, mely nek hom -
lok ré szén arany táb lács ka hir de ti:
„Az Úr nak szen telt.” Mél tó ság tel jes
meg je le né se le he tett!

Za ka ri ás lá to má sá ban en nek az

ékes vi se let nek nyo ma sincs. Jó sua fő -
pap most nem az Úr kö vet sé gé ben jár
a nép kö zött, ha nem a né pet szim bo -
li zál ja a mennyei szín he lyen. Ezért áll
Is ten an gya la előtt pisz kos, szennyes
ru há ban. Szá nal mas, ta szí tó je len ség!

Mi ért áll ott? Nem len ne fel ada ta,
kül de té se má sutt? Nem kel le ne hir -
det nie Is ten dol ga it? Nem kel le ne in -
kább sze re tet ben se gí te nie a rá szo ru -
ló kat, el lát nia az Is ten hez tar to zás ap -
róbb-na gyobb kö te le zett sé ge it? Vagy
szennyes ru há za ta mi att minden -
nek úgy sem len ne sem mi ér tel me?

Mi ért áll ott? Csak nem íté let re
szó lí tot ta oda az Úr? S csak áll ott,
mint aki már pon tot tett föl di kül de -
té se vé gé re, mint aki nek el ér ke zett a
szám adás ide je? Aki a böj ti idő ben
meg áll hús vét elő szo bá já ban, szám -
adás ra áll meg?

Csak hogy Jó sua nincs egye dül.
Jobb ja fe lől vád ló ja áll, és csak vá dol -
ja, vá dol ja szü net nél kül. Ki ő? Nem
Is ten az, aki fe jünk re ol vas sa hi bá in -
kat, mu lasz tá sa in kat? Böjt ál dá sa,
hogy meg lás suk: nem. Még nem.
Sőt Is ten nem hogy nem ma rasz tal -
ja el övé it, még dor gá lás ra mél tó nak
is csak a vád lót lát ja. Nem azért,
mint ha va lót lant ál lí ta na. Na gyon is
igaz min den vád ja. Oly annyi ra, hogy
az már Is ten bün te té sét, ha rag ját is
ki vív ta. Et től a bün te tés től és ha rag -
tól lett üsz kös fa da rab hoz ha son ló
(Ám 4,11). En nek el le né re a ru há ja
még min dig szennyes. A bün te tés és
ha rag, az üsz kös fa da rab bá lét el nem

ho zott tisz ta sá got. Nem lett mél tó Is -
ten jó in du la tá ra – még sem ő szá mít -
hat el ma rasz ta ló sza vak ra!

De mi vár ak kor Jó sua fő pap ra? Mi
vár Is ten né pé re? A pisz kos ru há -
sok ra? Akik nek sza vuk sincs a vád -
dal szem ben? Akik ta lán nem is tart -
ják lé nye ges nek meg je le né sük mél -
tat lan vol tát Is ten előtt. Akik nek
nem is tű nik fel, vagy nem za var ja
őket lel kük szennye.

Ami ez után kö vet ke zik, az zal kez -
de tét ve szi a mennyei ru ha be mu ta tó.
Vagy an nál is több. De nem azt ké ri
az Úr an gya la Jó su á tól, hogy öl töz zön
át a szín fa lak mö gött az elő ké szí tett
ru hák ba. Nem is azt, hogy sze rez zen
tisz ta és mél tó vi se le tet. A sá tán nal az
ol da lán sen ki től sem vár ha tó, hogy
tisz ta ru há ba öl töz zék. Hogy vál toz -
zon. Ezért az an gyal egy ál ta lán nem
is hoz zá in té zi sza va it. Ha nem azok -
hoz, akik nek mód juk ban áll a vál toz -
ta tás. Mert van, aki nél a tisz ta öl tö -
zet ké szen áll. Aki nél a tisz ta tur bá -
non ott ékes ke dik az arany táb lács ka,
ké szen ar ra, hogy vi se lő jé ről el árul -
ja: „Az Úr nak szen telt.”

Mert hogy ez a mennyei vi se let. Az
egyet len, ami hasz ná la tos. Is ten or -
szá gá ban csak an nak van he lye, aki az
Úr nak szen telt. És hi á ba áll Jó sua
jobb ján a sá tán, az át öl töz te tést nem
aka dá lyoz hat ja meg. Sze re pe le het a
kí sér tés ben, az tán a vá do lás ban, de
nincs be le szó lá sa ab ba, amit az Úr az
em ber rel cse lek szik! A bűn el vé te lét
nem áll mód já ban meg gá tol ni. Mert

a tisz ta ru há ba öl töz te tés az Úr an gya -
lá nak je len lé té ben zaj lik. Jó su á nak
nincs is más dol ga, mint en ged ni és
el fo gad ni. Az után pe dig meg hall gat -
ni, hogy minden nek meg tör tén tét
tu da to sít sa, em lé ke ze té be vés se az Úr.

Mi ó ta Jé zus test ben is köz tünk
járt, és a Gol go tán el szen ved te bű -
ne ink bün te té sét, az óta kü lö nö sen is
új di va tot te rem tett övéi vi se le té ben.
Az ő vé ré ben meg mo sott ru ha di vat -
ját. A kü lön le ges, meg vál tot ta kat
jel lem ző öl tö ze tet. Amely hir de ti,
hogy ki nek a kö vet sé gé ben já runk,
élünk már itt és most. S amely nél -
kül egy kor va ló ban nem lesz be lé pé -
se egyi künk nek sem oda, ahol már
vád ló sincs.

A hús vét elő szo bá já ban vá ra ko zót
ezért a tisz ta ru ha vár ja. Új ra meg új -
ra. Hogy eb ben az öl tö zet ben ké pes
le gyen az Úr út ján jár ni és tel je sí te -
ni mind azt, amit az Úr rá bí zott.
Hogy vé gül en ge délyt kap jon az ott
ál lók kö zöt ti já rás-ke lés re.

g Far kas Etel ka

Imád koz zunk! Urunk, Krisz tu sunk,
aki el vet ted a vi lág bű nét, ir gal mazz
ne künk! Se gíts a te sze med del vé gig -
te kin te ni ma gun kon. Öl töz tesd lel -
kün ket vé red tisz tí tot ta új ru há ba.
En gedd tud nunk és ér te nünk is ezt.
Mert he lyet ké szí tet tél szá munk ra is
Atyád nál. Há la le gyen ne ked mind -
ezért! Ámen.

A VA SÁRNAP IG ÉJEB ÖJ T EL S Ő VA SÁR NAP JA IN VO C A VIT   Z AK 3,17 

Di vat be mu ta tó – mennyei mód ra

Lak tam han gos zú zók alatt,
arany kin cses pa tak so ron,
és min dig volt arany po rom.

Min den nap meg cso dált a nap,
mert lát ta: dú san ér ke zem,
szik rá zik mind a két ke zem.

S egy lányt kül dött a szür kü let,
s szólt: Mennyi csil lo gó arany –
Hogy meg sző kít né szép ha jam!

És sír tak künt az őszi fák:
arany po rozd be bá na tunk,
úgy pom pá sab ban hal ha tunk.

S fu tárt kül dött a té li nap:
Arany-ná bob, ma küldj so kat,
köd kússza már a csú cso kat.

Lány el ha gyott, lomb el fa gyott,
a nap nem kül dött su ga rat.
Kin csem ből sem mi sem ma radt.

S ta vasszal jött egy csöpp bo gár:
Arany-ki rály, egy por sze met,
meg ara nyoz ni tes te met.

Arany ha lacs ka pen de rült
s kért: Víz esé ses, vad he lyen
el hul lat tam egy pik ke lyem.

Sí rok ról jött egy sár ga méh
és szólt a züm mö gő ze ne:
A li li om nak kel le ne.

És hár man szól tak: Nem fe lelsz?
Mondd meg, ho vá lett annyi kincs?
És szán va mond tam: Annyi sincs.

És sír va mond tam: Sem mi sincs.

Áp rily La jos

Az arany mo só
bal la dá ja

SE MPER REFOR M ANDA

„Minden kísértésben Jézus le -
gyen pél daképed. Reá nézz, s
kö vesd szí vesen. Mert ő bátran
ment át min den szenvedésen.
Hoz zá könyörögj: adjon Lelket
és bátorságot, hogy te is megta -
nul hass erős lenni a gyen ge -
ségben s megállni a nemsze re -
tem na pokban. Krisztus tehát
nemcsak példaképünk, hanem
bá torságát is be lénk oltja, hogy
mi is tudjunk tűrni. Jöjjön akár -
mi, szenvedés, gyalázat, ne fe -
ledd, hogy Krisztus, a mi ki rá -
lyunk ugyanazt szenvedte, s
győ  zött vitézül. Éppen ezért kö -
nyörögjünk is hozzá férfi as sá -
gért, hogy erősek tudjunk lenni,
meg győzvén a halált is.”

d Luther Márton:
Jer, örvendjünk, keresztyének!

(Szabó József fordítása)
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Ami kor a „leg jobb mú zsa, a kö ze le -
dő ha tár idő” sür ge té sé nek en ged ve
el kez dem eze ket a so ro kat ír ni, las -
san vé get ér a böjt elői idő szak utol -
só, öt ve ned nek ne ve zett va sár nap ja.
A kö zel gő éj sza ka ár nyai kö zött új -
ra fel idé ző dik ben nem, mennyi re
szí ven ütött a mai ige hir de té si alap -
ige, amely ről a győ ri gyü le ke zet két
fi li á já ban ma gam is pré di kál tam.

Ja kab apos tol nak, az Úr test vé ré -
nek ta ní tá sa is mét ne he zen emészt -
he tő ele del nek bi zo nyult. De nem Lu -
ther nek a Ja kab le ve lé ről szó ló kri ti -
kus ál lás pont ja mi att, ha nem mert túl
ke mény nek, sőt kö nyör te len nek tűnt,
ami kor a föl di (em be ri) böl cses sé get
nem csak tes ti nek, ha nem egye ne sen
ör dö gi nek ne ve zi (Jak 3,15).

Nem túl zás ez? Az tán még is meg -
ér tem. A rá vá ró pas si ót meg pró fé tá -
ló Mes ter mit is mond ér tet len, őt az
Atya irán ti en ge del mes sé gé től el té rí -
te ni aka ró ta nít vá nyá nak? Tá vozz tő -
lem, sá tán! (Mt 16,23; Mk 8,33) Hát
per sze! Min dig ő, az en ge det len ség -
re csá bí tó, az Is ten el len lá zí tó, a min -
dent össze za va ró győz, ha nem Is ten
sze rint, ha nem em be rek sze rint gon -
dol ko zunk és cse lek szünk. A ve -
szélyt a ma ga kí mé let len és gyil kos va -
ló sá gá ban kell ész re ven nünk, hogy
meg lás suk, se gít ség re szo ru lunk, és
hogy jó he lyen ke res sük a se gít sé get.

Ezért vi gasz tal és bá to rít Is ten
atyai sze re te té nek prog ram ja, ame -

lyet is mét jó hal la nunk: „Azért je lent
meg az Is ten Fia, hogy az ör dög mun -
ká it le ront sa.” (1Jn 3,8b) Ezek ben a he -
tek ben, böjt ide jén hang sú lyo san is
ez az üze net áll az egy ház hi té nek,
gon dol ko dá sá nak, is ten tisz te le ti éle -
té nek kö zép pont já ban. Va ló já ban az
egy ház ban min dig ez a fő és egyet -
len té ma: Is ten úgy sze ret te a vi lá got,
hogy ér te ad ta egy szü lött Fi át (Jn
3,16), és ál ta la min den em ber nek
fel kí nál ja a gyó gyu lás, a bűn bo csá nat,
a meg úju lás le he tő sé gét. 

Ami kor böjt csend jé ben kö zös sé -
ge ink ben meg em lé ke zünk Jé zus
Krisz tus szen ve dé sé ről, fel idéz zük
ke reszt út ját és ke reszt ha lá lát, ezt
azért tesszük, mert hisszük, hogy
nin csen üd vös ség sen ki más ban (Ap -
Csel 4,12). Per sze új ra és új ra ta nul -
nunk kell, hogy nél kü le nemcsak
éle tünk vég ső kér dé se i re nincs vá la -
szunk, de min den na pi éle tünk ben
sem bol do gul nánk, ha nem ré sze sí -
te ne ben nün ket az ör dög ha tal mát
meg tö rő győ zel mé ben.

Ne héz ezt be lát ni, mert az em ber
ma gá tól nem tud le mon da ni a ha tár -
ta lan és meg ala po zat lan ön bi za lom -
ról – bár he lye sebb, ha né ven ne vez -
zük, és be kép zelt ség nek mond juk –
és az ön di csé ret him nu sza i ról. Mint
ful dok ló a szal ma szál ba, ka pasz ko -
dik ab ba a tév hit be, hogy azért nem
is olyan rossz a hely zet, és majd
meg old juk a prob lé má kat. S ta lán va -

ló ban nem vesszük ész re, hogy a
tel jes élet re ve ze tő kes keny úton já -
rás mű vé sze tét mi ma gunk tól, de
más em be rek től sem tud juk el sa já tí -
ta ni. Ezt csak a Jé zus Krisz tus ban va -
ló hit ben, aján dék ként kap hat ja meg
az em ber. Nél kü le még azt sem lát -
juk, mennyi ve szély le sel ke dik ránk!

Böjt el ső va sár nap já nak evan gé li u -
ma Jé zus meg kí sér té sé nek tör té ne te
(Mt 4,1–11). Ar ra min den bi zonnyal
em lé ke zünk, hogy ő vé gül le győz te a
kí sér tőt. De ar ra em lé ke zünk-e, hogy
az mi lyen tá ma dá so kat in té zett el le -
ne? A ke nyér kér dés, a val lás és a ha -
ta lom kér dé se kö rül folyt a küz de lem.
Örök kér dé sek ezek. A mi kér dé se ink
is. Az út el ága zá sok nál, a dön tő hely -
ze tek ben, de min den nap ja ink ap ró nak
mon dott küz del me i ben is csak Jé zus
Krisz tus nak a kí sér tőt le győ ző és így
a kí sér té sek nyi la it is ki csor bí tó ere -
je ve zet het ben nün ket győ ze lem re.

Itt van mind járt az el ső, a ke nyér kér -
dés. Ha azt hin nénk, hogy ez csak a dik -
ta tú ra év ti ze de i ben meg sa nyar ga tott
egy ház és a ke resz tény em be rek di lem -

má ja volt, nagy té ve dés be es nénk. Igaz,
ak kor gyak ran hall hat tak a lel ké szek
ilyen mon da to kat: nem jár ha tok temp -
lom ba, nem me het a gye rek hit tan ra,
nem en ged he tem kon fir mál ni, nem es -
küd he tünk temp lom ban, mert ak kor a
fi ze tés eme lés nél hát rányt szen ve dek.

Ma ta lán fon dor la to sabb a hely ze -
tünk, az alap kér dés még is ugyan az. Re -
mé lem, igen, re mé lem, hogy so kan ma -
guk ra is mer nek, ami kor gyak ran is mét -
lő dő ke se rű ta pasz ta la ta i mat így
összeg zem: mi lyen vi lág az, ahol az er -
kölcs, a tisz tes ség, az üz le ti be csü let,
mi vel nem biz to sí ta nak kel lő pro fi tot,
sem mit sem ér nek. Sen ki ne higgye,
hogy Is ten rend jét, aka ra tát bün tet le -
nül meg le het szeg ni! Is ten mal mai –
ha oly kor túl las sú nak tűn nek is – őröl -
nek. Jaj an nak, aki azt hi szi, hogy csak
ke nyér rel és csak a pi ac ról él az em ber!

Az ör dög tá ma dá sai val lá sos éle -
tün ket sem kí mé lik. Ilyen kor min den -
na pi élet foly ta tá sunk egé szen mást
mu tat, mint ke gyes ke dő sza va ink.
Az adok-ka pok lo gi ká ja ha tá roz za
meg val lá sos ko dá sun kat, és imád sá -
ga ink, temp lo mo zá sunk (ha van még
egy ál ta lán), ada ko zá sunk mö gött
sok szor nem is lep le zet ten ott van az
alan tas, szá mí tó gon do lat: majd csak
vissza fi ze ti, meg há lál ja ne künk ezt az
Is ten! Mint ha éle tün ket, anya gi ja va -
in kat, min de nün ket, amink csak van,
nem tő le kap tuk vol na! Bi zony is ten -
kí sér tés az ilyen val lá sos ság, s ak kor

ne künk is szól a ke mény be széd: mi -
at ta tok ká ro mol ják Is ten ne vét a po -
gá nyok kö zött (Róm 2,23b).

Az Is ten Fi át is fél re akar ta ve zet -
ni az ör dög, ami kor az zal hi te get te,
ha őt imád ja, ne ki ad ja a vi lág ural mat.
A ha ta lom kí sér té se so kak nak lett és
lesz csap dá vá: Mind egy, ho gyan és
mi lyen áron, de fel kell jut ni a csúcs -
ra! Meg kell sze rez ni a ha tal mat,
mert ural kod ni jó! Csa lá dot ter ro ri -
zá ló fér fi ak és asszo nyok, mun ka tár -
sa i kat sa nyar ga tó fő nö kök, kis és
nagy kö zös sé get ural muk alá haj ta -
ni aka ró ön je lölt nép ve zé rek mind
egy fá ból van nak fa rag va. Aki nem Is -
tent akar ja szol gál ni a rá bí zot tak ja -
vá nak mun ká lá sá val is, nem csak
„alatt va ló it” te szi bol dog ta lan ná, de
el ad ja a lel két is – az ör dög nek.

Ked ves Ol va só! Nem kel le ne en -
nek így len nie, hi szen meg je lent az Is -
ten Fia, hogy le ront sa az ör dög mun -
ká it – ben nünk is.

Böj ti küz de lem – a győ ze lem re mény sé gé ben
É GTÁJOLÓ

Ittzés János püspök
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület

b Vas tag hó ba és iga zi jó -
kedv be bur ko ló zott az el -
múlt hét vé gén a ba la ton -
szár szói Evan gé li kus Kon -
fe ren cia- és Misszi ói Ott -
hon. Akik el jöt tek ide,
mind meg fo gad ták a fel hí -
vást: „Ví gan le gyünk!” Ez
volt ugyan is a ne gye dik
evan gé li kus nép ze nei ta -
lál ko zó mot tó ja.

Idén a far san gi idő nép szo ká -
sai, dal la mai ad ták az alap han -
got, és te rem tet ték meg e né -
hány nap vi dám han gu la tát. A
szí nes prog ram kí ná lat ban
hang szer- és
könyv be mu ta tó,
„me se dél előtt”,
kéz mű ves-fog lal -
ko zá sok, ki adós
dal ta nu lás, kon -
cer tek, bor kós to -
lás, mold vai mas -
ka rás elő adás és
fer ge te ges tánc -
ház sze re pelt.

Pén te ken es te
Gáts Ti bor, ha -
zánk leg ne ve sebb
ci te ra ké szí tő je
hoz ta el hang sze re it. Mi köz -
ben me sélt a ci te rák faj tá i ról,
ere de té ről, ké szí té sük for té lya -
i ról, meg is szó lal tat ta őket.
Még egye te mis ta ko rá ban ké -
szí tet te el ső ci te rá ját kí ván csi -
ság ból és kedv te lés ből. Nem
sok kal ké sőbb már a nép mű -
vé szet mes te re lett. Ez idá ig
kö zel há rom ezer re mek hang -
szer ke rült ki mű he lyé ből.

So kak ál tal rég óta várt
könyv be mu ta tó já val foly ta tó -
dott szom ba ton dél előtt a ta -

lál ko zó. A Je len ti ma gát Jé zus
cí mű kö tet – Joób Ár pád ta nár,
nép ze ne ku ta tó mun ká ja – vá -
lo ga tást ad köz re ke resz tény
lel kü le tű ma gyar nép da lok -
ból. A szer ző nek az el ső nép -
ze nei ta lál ko zón meg fo gal ma -
zott ter ve ta valy vég re va ló ra
vált, a kö tet a Lu ther Ki adó nál
je lent meg. Gaz dag kincs tár a
mun ka: a száz dal mel lett egy
bet le he mest, né pi imád sá go -
kat, böl cses sé ge ket is ta lál ha -
tunk ben ne. Igé nyes elő adás -
ban, hang szer kí sé ret tel el is
hang za nak a nép da lok a
könyv höz mel lé kelt két CD-n,
így az ér dek lő dők könnyeb ben
meg ta nul hat ják őket.

Ba din Ádám pa lóc me se -
mon dót so kan is me rik már
evan gé li kus kö rök ben. Szom -
bat dél előtt elő ször a gye re ke -
ket va rá zsol ta el me sé i vel,
majd a fel nőt tek is ré sze sül het -
tek eb ben a kü lön le ges él ve -
zet ben. Meg tud hat ták, hogy
mennyit ér egy Mi atyánk, és
hogy ki is va ló já ban a mes te -
rek nek mes te re.

Ebéd re annyi an let tek a
részt ve vők, hogy a he gyek -
ben tor nyo su ló far san gi fánk

mind egy szá lig el fo gyott.
Több mint szá zan – kis gye re -
kek től idő se kig – ked vük re
át ad hat ták ma gu kat a lel ki,
ze nei és ba la to ni él mé nyek -
nek. Szvo rák Ka ta lin, majd a
Té ka együt tes két tag ja, Tár no -
ki Be at rix és Ha vas ré ti Pál
éne kel t, és ta ní tot t szebb nél
szebb nép da lo kat.

A han gu lat igen csak kez dett
már te tő fo ká ra hág ni, ami kor
a Ber ka együt tes fi a tal ze né szei
kö vet kez tek mold vai ze né vel,
da lok kal. Va cso ra után Szvo -
rák Ka ta lin és ba rá tai kon -
cert jén iga zi far san gi mu lat ság
kö ze pé be csöp pen tek az ér -
dek lő dők. Papp Ist ván „Gá zsa”

he ge dűn, D. Tóth
Sán dor „Sa tya”
brá csán és ko bo -
zon, Kür tö si Zsolt
pe dig bő gőn kí -
sér te a cso dá la tos
han gú nép dal éne -
kes nőt.

Greg us Ger gő
nép tánc pe da gó -
gus az al só gö di
mű vé sze ti is ko la
fel ső ta go za to sa i -
val mu lat sá gos
mold vai mas ka -

rás je le ne tet adott elő. A gye -
re kek lel kes tán cá tól a kon fe -
ren ci á zók is ked vet kap tak: a
nap vé gén fer ge te ges mold vai
tánc ház kö vet ke zett a Ber ka
együt tes sel. Rop ták, amed dig
csak bír ták.

A víg szár szói na pok aján -
dé ka, azt gon do lom, nem csu -
pán a gaz dag ze nei él mény, a
ta nu lás örö me, ha nem az,
hogy aki el jött, új ra rá cso -
dál koz ha tott, mi lyen gaz da -
gok is va gyunk va ló já ban. Az

áhí ta tok és a va sár nap dél előt -
ti nép ze nés is ten tisz te let Kar -
dos Zsu zsan na, Dar vas Ani -
kó és Var ga Gyön gyi szol gá la -
tá val az Is ten je len lé té ben és
a kö zös ség ben meg élt öröm -
ről szól tak. Hon nan jön az
öröm? Egy szer re kí vül ről, be -
lül ről és fe lül ről. Szál lást vesz
ben nünk, meg oszt ja ve lünk
éle tét az Is ten, így hát ör ven -
dez ve fo gunk vi zet me rí te ni a
sza ba du lás for rá sá ból. Nem -
csak a far san gi víg idő, min -
den na pi út ja ink is ar ról ta nús -
kod nak, hogy az öröm – Is ten
örö me – sok kal ta na gyobb,
ha tal ma sabb a csüg ge dés, szo -
mo rú ság, ko mor ság és két ség -
be esés erő i nél.

A ta valy ősszel meg ala pí tott
Me nyeg ző Ér ték őr ző Egye sü -
let köz gyű lé se zár ta a hét vé gét.
Az egye sü let az evan gé li kus
egy ház ke re tén be lül mű köd -
ve azt sze ret né elő se gí te ni,
hogy a nép mű vé szet, nép ha -
gyo mány kin cse i ből s mind ab -
ból, ami igaz, szép, em be ri ér -
ték, mi nél több fi a tal és gyü -
le ke ze ti kö zös ség me rít hes -
sen. Cél ja együtt föl fe dez ni
gyö ke re in ket és szár nya in kat.
Az egye sü let idei ter vei kö zött
egy he tes nyá ri nép mű vé sze ti
tá bor, va la mint a Szél ró zsa
ta lál ko zó nép ze nei prog ram -
ja i nak szer ve zé se és meg va ló -
sí tá sa sze re pel.

Az ér ték őr zők me nyeg ző re
hív nak: az em ber s az ég ta lál -
ko zá sá ra. Sze re tet tel vár ják
ma guk kö zé mind azo kat, akik
öröm mel se gí te nek ab ban,
hogy ez a ta lál ko zás mind
több em ber éle té ben lét re jö -
hes sen.

g V. Gy.

Víg na pok Szár szón
Negyedik evangélikus népzenei találkozó

A „far sang far ka” előt ti szom -
ba ton, feb ru ár 13-án vi dám ne -
vet gé lés sel telt meg az új gyü -
le ke ze ti ház Cin ko tán – szü lők
és nagy szü lők hoz ták el
gyer me ke i ket, uno ká i kat
a meg hir de tett far san gi
prog ram ra.

Ve tő Ist ván lel kész igei
kö szön té se után a meg hí -
vott ven dé gek bá bok se -
gít sé gé vel tet tek bi zony -
sá got ar ról, hogy aki Is -
ten ben bí zik, an nak nincs
oka fé le lem re. Ezután az
ön ző lu fi ki rály sze mé lyén
ke resz tül ta nul hat ták meg,
hogy aki min dent meg akar
sze rez ni, a ba rá ta it vesz ti el.

A gyü le ke zet ko ráb bi if jú sá -
gi kö ré ből ki nőtt fi a tal pe da gó -
gu sok foly tat ták a prog ra mot
moz gal mas és mu lat sá gos ve -
tél ke dők kel, a gyer me kek és a

fel nőt tek ön fe ledt ka ca gá sá -
nak kí sé re té ben. A prog ra mok
so rán a részt ve vők meg néz het -
ték, ho gyan ké szül a ma gyar

sza ba da lom mal vé dett „kür csi
fánk”, sőt ki-ki ma ga is el ké szít -
het te a kü lön le ges édes sé get.
Az együtt lét nem fe je ző dött be
a zá ró ének kel és -imád ság gal,
mert a fi a ta lok még so ká ig
együtt vol tak, be szél get tek.

g V. I.

Cinkotai far san gi mu lat ság
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A püs pök ol tár ké pek se gít sé -
gé vel szem lél tet te, hogy a
Krisz tus-ábrázolások mennyi -
re be fo lyá sol ják sze mé lyes
Krisz tus-ké pün ket. Evan gé li -
kus ol tár ké pe in ken is szé pen
meg je le nik Jé zus is te ni és em -
be ri ket tős sé ge. A szá munk ra
el ér he tő leg pon to sabb Krisz -
tus-kép azon ban a Fi lip pi le -
vél 2. fe je ze té ben ol vas ha tó
Krisz tus-him nusz. Ez a him -
nusz azt is bi zo nyít ja, hogy
már kez det től val lot ták: Jé -
zus ban együtt volt az is te ni és
em be ri ter mé szet. Ez a hit val -

lás te hát nem ké sőb bi teo ló gi -
ai fej lő dés ered mé nye.

Jé zus sze mé lye, is ten sé gé -
nek és em ber sé gé nek ket tős -
sé ge mind ad dig ti tok ma rad,
míg az Atya ki nem je len ti, és
a Szent lé lek eszünk be nem
jut tat ja, meg nem ma gya ráz -
za ne künk, amit Jé zus mon -
dott. A hit ben va ló fel is me rés
és lá tás iga zi aján dé ka az,
hogy már nemcsak Jé zus ról
szó lunk, ha nem őt ma gát szó -
lít juk meg mint Urun kat,
Meg vál tón kat és Test vé rün ket.
És ak kor már ő ma ga for mál -
ja ben nünk a Krisz tus-ké pet.

g Ko vács Lász ló

Jézus istensége
és embersége

f Folytatás az 1. oldalról
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b A ka me ru ni asszo nyok, akik az
idei ima nap li tur gi á ját össze ál -
lí tot ták, egy sze rű en csak úgy
jel lem zik ha zá ju kat: Af ri ka ki -
csi ben. A 475 440 négy zet ki lo -
mé te ren el te rü lő or szág ban va -
ló ban meg ta lál ha tó a fe ke te kon -
ti nens min den jel leg ze tes sé ge.
Észa kon si va ta gi te rü le tek, dél
fe lé ha lad va pe dig a sza van ná -
kon át bu ja ős er dő ig jut ha tunk
el. Ka me run gaz da gabb vi dé -
ke it, a nagy vá ro sok ban zaj ló
éle tet dia ké pek se gít sé gé vel is
meg is mer he tik azok az ér dek lő -
dők, akik részt vesz nek a he lyi
kö zös sé ge ik ben meg szer ve zett
ima na pi al kal ma kon. Itt az
Evan gé li kus Élet ha sáb ja in in -
kább szó lal tas suk meg azt az
or vos-misszi o ná ri ust – dr. Tóth
Pi ros kát –, aki Ka me run ban
szol gált éve ken ke resz tül, egy
Da gáj ne vű kis vá ros ren de lő in -
té ze té ben.

– Dok tor nő 1968 és 1973 kö zött élt
Af ri ká nak ezen a vi dé kén. Sú lyos
be teg sé ge mi att vissza kel lett tér nie
Eu ró pá ba. Jól ér zé ke lem, hogy en nek
el le né re a szí ve még min dig Ka me ru -
nért ég?

– Tar tom a kap cso la tot a volt
mun ka tár sa im mal, a hí rek el jut nak
hoz zám. S bár min dig ab ban re -

mény ked tem, hogy vissza tér he tek
oda or vos ként, eb ben az ott szer zett
agy hár tya gyul la dá som szö vőd mé -
nye – hogy nem bí rom el vi sel ni a hő -
sé get – meg aka dá lyo zott. De egy szer,
1998-ban még meg ad ta Is ten, hogy
oda lá to gat hat tam.

Szo mo rú an ta pasz tal tam, hogy
nem sok min den vál to zott a kis
ren de lő in té ze tünk kör nyé kén. Csak
annyi, hogy már volt sa ját kút juk, s
a vi zet nem a sza ma ras kor dé val kel -
lett ho zat ni uk a fo lyó ról. Ka me run
sze gé nyebb, észa ki vi dé kén él tem a
het ve nes évek ele jén, itt a nyo mo -
rú ság nem vál to zott. Kö ves, si va ta -
gi ta la jon nem na gyon te rem meg
sem mi. 

A hely be li ek vö rö ses szí nű kö lest
ter mesz te nek. Ez jó val ne he zeb ben
emészt he tő, mint az az
ap róbb sze mű, amit itt
Eu ró pá ban is me rünk.
Még a ka me ru ni gyo -
mor nak is meg ter he lő. A
hely be li ek ezért egy
zöld pap ri ká hoz ha son ló
fű szer nö vényt főz nek
mel lé szósz nak. Ez utób -
bit meg mi, eu ró pai or -
vo sok nem bír tuk fo -
gyasz ta ni, mert has me -
nést oko zott. Mi meg te -
het tük, hogy a szom szé -
dos Ni gé ri á ból sze rez -
zünk ma gunk nak rizst és
kon zerv zöld sé ge ket, de

a hely be li ek nagy ré szé nek er re nem
volt le he tő sé ge.

– Ak kor ott észa kon pi a cok sin cse -
nek?

– A dé li vi dé kek ről ter mé sze te sen
oda is szál lí ta nak gyü möl csö ket a ke -
res ke dők. Csü tör tö kön ként Da gáj -
ban is volt a pi a con ba nán, man gó s
a tró pu sok ra jel lem ző fő ző ba nán.
Csak hogy a fa lu si ak nak nem volt
pén zük, hogy eze ket meg ve hes sék.
Ta lán a to jás az, ami hez min den ki
hoz zá jut ha tott. So kan tar tot tak csir -

két. Az pe dig ma is egé -
szen gaz dag nak szá mít,
aki te he net tart. Igaz,
ezek az ál la tok meg le he -
tő sen szá nal mas ké pet
nyúj ta nak, le ge lő hí ján,
csont ra asza lód va él nek
az ut cán.

– Így vi szont a tej -
hez, a fe hér jék hez még -
is csak hoz zá jut nak az
em be rek?

– Te jet ott nem sza -
bad in ni, mert a te he nek mind fer tő -
zöt tek. Az egyik leg el ter jed tebb be -
teg ség nem vé let le nül a té bé cé. Nem
fog ják el hin ni az ol va sók, ha el me sé -
lem, mi vel pó tol ják pro te in szük ség -
le te i ket en nek a si va ta gos rész nek a
la kói. Me zei ege re ket esz nek. A sa -

ját sze mem mel lát tam,
ho gyan fog ják meg őket.
Az esős év szak ban a fe -
ke ték a kö les szá rá ból
font ké vé ik kel vé dik sár -
kuny hó i kat. Kör be rak -
ják kí vül ről a fa lat, hogy
a víz el ne mos sa a „há zu -
kat”. Az ege rek meg csa -
pa tos tul ott rej tőz nek el
a ké vék mö gött. Az esős
év szak el múl tá val, ami -
kor bont ják ezt a vé dő
sö vényt, ott áll nak a he -
lyi ek fel sze rel kez ve a la -
pá tok kal, bo tok kal, hogy
az ege re ket gyor san

agyon csap ják. Le sem nyúz zák a bő -
rü ket, még csak ki sem be le zik az ál -
la to kat, úgy tű zik nyárs ra, s fo gyaszt -
ják nagy él ve zet tel, mint ínyenc sé get.

– Gon do lom, dok tor nő nem ka -
pott ked vet ar ra, hogy ve lük lak má -
roz zon…

– Egy szer meg hív tak, hogy egyek
sült han gyát. Egy egész tá nyér nyit
kap tam. Kapóra jött az a szo kás,
amit hi gi é ni ai okok ból én ho no sí tot -
tam meg kö zöt tük. Az en ni va lót ott
be le dob ja a szá já ba az em ber, azért,
hogy el ke rül je a ke zé vel va ló köz vet -
len érint ke zést. Hát én is dob tam bő -
szen a han gyá kat, de nem a sa ját
szám ba, ha nem a mö göt tem bé ké sen
csü csü lő ház őr ző ku tyá mé ba. 

Hi szem, hogy Is ten kül dött a ka -
me ru ni ak kö zé, ő adott el nem mú -
ló sze re tet irán tuk, de né mi le le mé -
nyes ség gel is fel kel lett, hogy ru -
ház zon.

g B. Pin tér Már ta

Öt órai tea Ha i ti ért cím mel
szer ve zett jó té kony sá gi ta lál -
ko zót a Ma gyar or szá gon mű -
kö dő cé gek szá má ra a bu da -

pes ti brit nagy kö vet ség a Ma -
gyar Öku me ni kus Se gély szer -
ve zet tel (MÖSZ) kö zö sen. 

A feb ru ár 10-i ren dez vény

dísz ven dé gei – Greg Dor ey
brit nagy kö vet, dr. Lé vai Ani -
kó és Ko vács „Ko kó” Ist ván, a
se gély szer ve zet jó szol gá la ti
nagy kö ve tei, va la mint Le hel
Lász ló evan gé li kus lel kész, a
se gély szer ve zet igaz ga tó ja –
ez zel az ese ménnyel kí ván ták
a cé gek és a tár sa da lom fi -
gyel mét fel hív ni a ha i ti föld ren -
gés ká ro sul tak meg se gí té sé re
és az új já épí tés hez szük sé ges
tá mo ga tá sok fon tos sá gá ra. 

A MÖSZ a ha zai gyűj té sé -
ből a nem zet kö zi part ne rek -
kel együtt mű köd ve két is ko -
la új já épí té sé hez já rul hoz zá,
mely hez to vább ra is vár ja cé -
gek és ma gán sze mé lyek fel -
aján lá sa it.

g Fe ke te Dá ni el
fel vé te le

Jó té kony sá gi ta lál ko zó
Az iga zi pél da(kép) nem akar
gör csö sen pél da(kép) len ni,
és ő ma ga til ta ko zik a leg job -
ban, ha má sok még is an nak te -
kin tik. Nem ál lít ja, hogy is me -
ri a „tit kot”, at tól pe dig, hogy
nagy be tűs re cept ként „árul -
ja” a sa ját mód sze rét, egye ne -
sen tar tóz ko dik. Azt azon ban,
amit tud, és ami ne ki mű kö dik,
szí ve sen meg oszt ja má sok kal
– nem ki ok ta tás- vagy hi val ko -
dás kép pen, ha nem a köl csö nös
adás-ka pás, az egy más tól va -
ló ta nu lás re mé nyé ben.

Sü ve ges Ger gő, a Ma gyar
Te le ví zió mű sor ve ze tő je és

gyógypedagógus fe le sé ge, négy
gyer me kük édes any ja, Ru dan
Mar git ez zel a hoz zá ál lás sal –
a „pél da kép-lét” vissza uta sí tá -
sá val – fo gad ták el a fel ké rést,
hogy a há zas ság he te idei ar ca -
i ként a há zas ság in téz mé nyé -
nek fon tos sá gá ra irá nyít sák a
tár sa da lom fi gyel mét. Er ről a

hoz zá ál lás ról tet tek bi zony sá -
got feb ru ár 9-én, ked den es te
a bu da pes ti Pi linsz ky Já nos
iro dal mi ká vé ház ban ren de zett
prog ra mon is.

Szép szá mú hall ga tó ság –
kö zöt tük sok fi a tal, ta lán épp
az es kü vő jé re ké szü lő pár –
előtt Győ ri Vi rág nak, a Fa mily
ma ga zin fő szer kesz tő jé nek
kér dé se i re fe lel ve be szél tek
ar ról, mit je lent szá muk ra az
el kö te le ző dés. Fel idéz ték meg -
is mer ke dé sük tör té ne tét és
je gyes sé gük idő sza kát, és el -
mond ták azt is, ma ho gyan
élik min den nap ja i kat. (A be -

szél ge tés hez kap cso ló dó an
mu tat ták be Gary Chap man
Egy más ra han gol va – Az öt
sze re tet nyelv a há zas ság ban
cí mű, a Har mat Ki adó gon do -
zá sá ban meg je lent han gos -
köny vet, me lyet épp Sü ve ges
Ger gő ol va sott cé dé re.)

Sü ve gesék házassága – mi -

ként B. Pin tér Már tá nak adott
in ter jú já ban Ru dan Mar git is
utalt rá (Az el kö te le zett ség ka -
land ja cí mű be szél ge tés az EvÉ -
let feb ru ár 7-ei szá má nak 4. ol -
da lán je lent meg – a szerk.) –
szent sé gi há zas ság; an nak tu -
da tá ban élik éle tü ket, hogy Is -
ten min dig mel let tük áll, az ő
ke gyel mé re min dig szá mít hat -
nak. Örömmel fogadták te -
hát, ami kor a há zas ság he te
ren dez vény so ro zat le zá rá sa -
ként feb ru ár 14-én, va sár nap
dél után a De ák té ri evan gé li kus
temp lom ban ün ne pi is ten tisz -
te let ke re té ben ál dot ták meg

őket – mint ahogyan a je len lé -
vő töb bi há zas párt is. Az al ka -
lom után a gyü le ke ze ti te rem -
ben B. Pin tér Már ta, egy há -
zunk női misszi ói szol gá la tá nak
ve ze tő je fag gat ta őket a gyü le -
ke zet Asz ta li be szél ge té sek cí -
mű so ro za tá nak ke re té ben. 

g V. J.

Is te ni ke gye lem mel mű kö dik
Ká vé há zi be szél ge tés a há zas ság he te ar ca i val

K É SZ ÜL JÜNK A NŐK M ÁR C I US 5I  VI  L ÁG IM A NAP JÁ R A!

Ka me run ma gyar szem mel

Meg tá mad tak egy re for má tus
lel kész nőt a kö zel múlt ban
Me ző be rény ben, aki a va sár -
na pi is ten tisz te let után ép -
pen ha za fe lé tar tott a gyü le ke -
ze ti ház ból. A bru tá lis tá ma -
dás kö vet kez té ben a 33 éves
nő sú lyos sé rü lé se ket szen ve -
dett – ki tört két fo ga, szét re -
pedt a szá ja, meg sé rült az ar -
ca és a ke ze, va la mint sú lyos
fej se bei ke let kez tek –, na po -
kig kór ház ban ápol ták. A tá -
ma dót még nem ta lál ta meg a
rend őr ség.

– Nem lát tam a tá ma dó -
mat, és el kép zel ni sem tu -
dom, hogy mi ért bán tott –
idéz te fel a tör tén te ket a re for -
má tus egyház honlapjának a
lel ki pász tor. – Több ütés is ért,
de há la Is ten nek nem ájul -

tam el, és be tud tam me ne kül -
ni a pa ró kia ud va rá ra.

A lel kész nő sze rint a tá -
ma dó szá má ra egy ér tel mű le -
he tett, hogy ő ép pen az is ten -
tisz te let ről tar tott ha za fe lé.
Bár pa lás tot nem vi selt, mi kor
ki lé pett az ut cá ra, úgy vé li: a
fér fi tud hat ta, hogy lel ki pász -
tort tá mad meg. A tá ma dó vé -
gül el me ne kült, a já ró ke lők
ad tak ró la sze mély le írást a
rend őr ség nek.

– Sze ret ném tud ni, hogy ki
bán tott és mi ért – mond ta a
lel kész nő. – Ha pe dig el fog nák
a tá ma dó mat, az min den kép -
pen biz ton ság ér ze tet nyúj ta na
szá mom ra. A tör tén tek rossz
em lé ke még biz tos ben nem
ma rad egy ide ig. Nincs ben -
nem bosszú vágy, csak azt sze -

ret ném, ha ki de rül ne az igaz -
ság – tet te hoz zá.

A re for má tus gyü le ke zet és
egész Me ző be rény nagy meg -
döb be nés sel fo gad ta a tá ma dás
hí rét. A lel kész nő azt mond ta,
hogy a re for má tus, a ka to li kus
és az evan gé li kus test vé rek től
is se gít sé get és bá to rí tást ka -
pott. Min den test vér gyü le ke -
zet meg lá to gat ta már, és tud -
ja, hogy imád koz nak ér te. A
gyü le ke zet ve ze té se ígé re tet
tett ar ra, hogy a to váb bi ak ban
nem hagy ják egye dül lel ki -
pász to ru kat, és ezen túl min -
den ho vá el kí sé rik.

A lel kész nő to vább ra is vá -
laszt ke res a mi ér tek re, és hi -
szi, hogy Is ten a rossz ból is jót
hoz elő.
d For rás: www.re for matus.hu

Bru tá li san meg ver tek egy re for má tus lel kész nőt
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Kovács „Kokó” István, Greg Dor ey, dr. Lé vai Ani kó és Le hel Lász ló
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Pe tő fi Iro dal mi Mú ze um. Ap ró szo -
ba a be já rat mel lett. Bent annyi hely,
hogy két em ber el fér, kö röt te: zsú folt
köny ves pol cok, fest mé nyek, oda tá -
masz tott író port rék. El fe le dett köl -
tők, de Ha vas Ju dit éle te ép pen a fel -
fe de zés ről szól. A tö ré keny szép ség
fel mu ta tá sá ról.

És mind ezt ked ve sen te szi. Meg -
szó lít va a vi lá got, fi a talt és öre get,
hogy: „Fi gyelj egy perc re!… Lá tod,
mi lyen gyö nyö rű?…” És mond ja a
ver set, ének li a nép dalt, jár ja a nagy -
vá rost, vi dék re uta zik, ké ső éj sza ka
si et vissza, mert reg gel már kis di á -
kok vár ják. A ma gyar kul tú ra nap ján
a Li tea könyv sza lon ban tar tott nagy
si ke rű Ady-es tet. A köl tő ki rály ne -
héz, ve re tes szö ve ge nagy kon cent -
rációt igé nyel, ezért más nap ül tünk
le, hogy meg val las suk az el múlt esz -
ten dő ket.

– Min dig szí ve sen me gyek a Vár -
ba – kez di a be szél ge tést. – Ott telt
el a gye rek ko rom, oda jár tam is ko -
lá ba, ahol most a Ze ne tu do má nyi In -
té zet van. Ta nul tam he ge dül ni, min -
dig meg né zem an nak a te rem nek az
ab la kát, ahol órán ját szot tam. Édes -
anyám a Tán csics Mi hály ut cá ban la -
kik, s gyak ran me gyek föl hoz zá az
ódon szép sé gű há zak mel lett. Sok is -
ko la tár sam, ba rá tom most is itt él,
szó val min dig ott ho no san ér zem
ma gam, ha erre já rok. Örök vá -
gyam: ha egy szer a Tóth Ár pád sé -
tány va la me lyik há zá ban lak nék, s
néz het ném a gyö nyö rű, öreg gesz te -
nye fá kat…

– A ma gyar kul tú ra nap ján hall -
hat tuk szív szo rí tó Ady-est jét. Ho -
gyan vá lo gat ta össze a mű sort?

– Na gyon örül tem, ami kor a Li tea
könyv sza lon gaz dá ja, Ba kó An na má -
ria Ady ha lá lá nak év for du ló já ra tűz -
te ki a rég óta ter ve zett es te met: In -
tés az őr zők höz. Min dig fon tos volt
szá mom ra a min den ség zen gé sű köl -
tő. Az Egye te mi Szín pa don, ami kor
a Ba las si sza va ló kör tag ja vol tam,
min den ki tart ha tott ön ál ló es tet.
Úgy gon dol tam – mi vel a Szi lá gyi Er -
zsé bet Gim ná zi um ba jár tam, és spa -
nyo los vol tam –, az el ső es te met la -
tin-ame ri kai köl tők ver se i ből ál lí -
tom össze. Em ber nek fia cím mel
meg is te het tem. El jött az est re Nagy
Lász ló, le ül tünk be szél get ni, és kér -
dez te, mi lesz ez után. Mond tam, el -
kez dem a ré gi gö rö gök kel, szé pen

sor ba szed ve a nagy kor sza ko kat. El -
jött a má so dik elő adás ra is, megint
be szél get tünk, és hir te len ki je len tet -
tem: Ady-es tet ter ve zek. „Az ma gá -
nak va ló” – fe lel te csen des öröm mel.
Eze ket kö zö sen vá lo gat tuk ki, még az
ő ke ze nyo mát is őr zik a vers so rok.

– Mi ért vá lasz tot ta Adyt?
– Ady köl té sze te óri á si erő vel ha -

tott rám. Ez a tel jes élet igé nyé vel élő
köl tő vá tesz volt, én va rázs la tos nak
tar tot tam, bá tor nak. Olyan nak, akit
a sor sa te het ség gel ál dott vagy vert
meg, és min den kép pen vál toz tat ni és
job bí ta ni akart. Na gyon át érez tem
ak kor is, és üze net ként fon tos nak tar -
tot tam to vább ad ni!

– Kell a bí rá lat? Né ha be tö rik a fe -
jün ket.

– „Ne kem Ady End re os to ra tet -
szik” – ír ta Nagy Lász ló. Az őszin te,
ke mény bí rá lat min den kép pen vál to -
zást kell hoz zon. Még ak kor is, ha na -
gyot ka punk a fe jünk re ér te. Le het,
hogy én nem va gyok olyan har cos
sze mé lyi ség, mint ő, de mint elő adó -
mű vész nek kö te les sé gem, hogy köz -
ve tít sem a köl tő óri ás gon do la ta it,
aki jót és pok lot meg élt, mert ál mo -
doz ni, mert ke mény kri ti kát mon da -
ni, és tu dott Is ten hez for dul ni.

– Ön ben ho gyan ma radt meg az
est?

– An na má ria fan tasz ti kus adott -
sá gok kal bír, s ezt nem le het meg ta -
nul ni, er re szü let ni kell. Kö zös ség te -
rem tő erő mun kál ben ne, a sze mé -
lyes ség, ahogy egy-egy es tet elő ké szít.
Ez az elő adó szá má ra hi he tet len
hely ze tet te remt, eb ből el kez de ni és
vé gig vin ni egy nagy gon do la ti ívet
nem csak bá to rí tó, de erő sí tő is. Egy
gon do lat fo lyam meg in dult, mert volt
ze ne is – He ge dűs Va lér Bar tó kot, De -

bus syt ját szott –, mind ez ko hé zi ós
erő vé sű rű sö dött, és a kö zön ség, és
a te nyér nyi kis pó di um így va ló ban
szel lem idé ző hellyé vált.

– Rég óta mun ka tár sa a Pe tő fi Iro -
dal mi Mú ze um nak.

– Iro dal mi es te ket szer kesz tek,
író kat, köl tő ket mu ta tok be, és aki -
ket meg hí vok mint so ro zat szer kesz -
tő, le he tő sé get kap nak ar ra, hogy ma -
guk vá lassza nak be szél ge tő tár sat. És
ezek a ta lál ko zók kö zön ség előtt tör -
tén nek, hogy a hang tár szá má ra do -
ku men tá ci ós anyag ké szül jön. Ilyen
so ro zat az iro dal mi la pok be mu ta tá -
sa is. Ta ní tok az Eöt vös Lo ránd Tu -
do mány egye te men – be széd mű vé -
sze tet és iro dal mat –, ez is fon tos ré -
sze az éle tem nek.

– Kül föl di ma gya ro kat is sű rűn
meg lá to gat. Ame ri ká ból mi lyen ta -
pasz ta la tok kal tért ha za?

– Leg utóbb Flo ri dá ban vol tam, az
Ame ri ká ban élő ma gyar or vo sok
min den év ben itt ta lál koz nak. Ady-
es tet tar tot tam ne kik. Sze ret nek
együtt len ni, ta pasz ta la to kat cse rél -
ni. Jól si ke rült a vers mon dá som,
meg kér tek, a kon fe ren cia ide jén a
gye re ke ik nek tart sak fog lal ko zást.
A mi a mi egye te men dol go zik Har gi -
tai Pé ter író, az ő órá i ra is be men tem.
Jó zsef At ti la-ver sek kel fog lal koz -
tunk, an gol for dí tá sai hang zot tak
el, én ma gya rul mond tam. Philm ore-
ban, ahol nyá ri ma gyar egye te met
mű köd tet nek, há rom éven ke resz tül
ta ní tot tam. Meg je len tet tek egy ma -
gyar ság is me ret-tan köny vet, ez ko -
moly és ér té kes anyag. A szü lők fon -
tos nak ér zik, hogy tart sák ma gyar sá -
gu kat, őriz zék a gyö nyö rű ma gyar
nyel vet.

– Vé ge ze tül az or szág ról kér de zem.
Ho gyan lát ja a kul tú ra hely ze tét?

– Eb ben a ká osz ban, rossz han gu -
lat ban ne kem vál to zat la nul az a dol -
gom, hogy mond jam a tisz ta, az iga -
zi szót. Teg nap es te is ezt ta pasz tal -
tam a zá ró vers el mon dá sa kor: „Oly
szo mo rú em ber nek len ni / S ször -
nyű ek az ál lat-hős igék / S a csil lag-
szó ró éj sza kák / Ma sem en ge dik fe -
led tet ni / Az em ber Szép be-szőtt hi -
tét…” A szép be szőtt hit erő söd jék,
ezt szol gál ják ezek az össze jö ve te lek.
Na gyon bol dog va gyok, ha meg hí vást
ka pok, és el mond ha tom: min den ki -
nek ezt kell őriz ni!

g Feny ve si Fé lix La jos

Szép be szőtt hit
Be szél ge tés Ha vas Ju dit elő adó mű vésszel

A Va len tin-nap a ti nik ün ne pe – ol -
vas tam né hány nap pal ez előtt egy
ma ga zin ban. Nos, lát va a kö zön sé get
feb ru ár 14-én az Ars Sac ra Ala pít vány
ál tal szer ve zett Sze re tet nyelv – a
sze re lem ről cí mű iro dal mi es ten, vi -
tat koz nék a fen ti ál lí tás sal… Fi a ta lok
és idő seb bek, pá rok és egye dül ál lók
mind annyi an együtt ün ne pel ték a
sze re tet, a sze re lem ün ne pét.

Szent Bá lint – ne vé nek la tin Va -
len ti nus alak já ból jön a Va len tin –
már tír sor sú pap volt a 3. szá zad ban,
aki a csá szár ti lal ma el le né re ti tok -
ban össze ad ta a fi a ta lo kat. A csá szár

ha rag ja bör tön be jut tat ta, ám a bör -
tön őr lá nya tisz ta, szű zi sze re lem re
lob bant irán ta, és a ki vég zé se előtt a
ba rá ta i nak kis cet lik re írt üze ne te it „a
te Va len ti nod” alá írás sal ki csem -
pész te. E ba rá ti sza vak ban azt kí ván -
ta ki fe jez ni a rab, hogy párt fo gó ja
volt és ma radt az igaz, Is ten előtt is
ked ves sze re lem nek. Ez lett min den
ké sőb bi Va len tin-na pi üd vöz let el in -
dí tó ja. 

A bu da pes ti Szent Mar git Gim ná -
zi um ban ren de zett iro dal mi es ten
Szé kely Já nos esz ter gom–bu da pes ti
se géd püs pök mon dott be ve ze tőt.
Egy tör té ne tet fel idéz ve a bol dog ság
egyik tit ká ra vi lá gí tott rá. Egy szer egy
ri por ter nő fel fi gyelt egy idős há zas -
pár ra, akik fel tű nő en bol do gok vol -
tak. El ment hoz zá juk lá to ga tó ba,
hogy cik ket ír jon ró luk. Az el ső lá to -
ga tás után csa ló dot tan tért ha za, hi -
szen rá kel lett jön nie, hogy a há zas -
pár kö zel sem tö ké le tes, mind ket tő -
jük nek sok ap ró ri go lyá ja van. A kö -
vet ke ző al ka lom mal vi szont cso dá lat -
tal vet te ész re, ahogy a fér fi egész lé -
nyé vel hall gat ja a nőt. Ak kor döb bent
rá, hogy az asszony azért olyan su gár -
zó an bol dog, mert sze re tik – és hogy
nem azért sze re tik, mert bol dog,
ha nem azért bol dog, mert sze re tik.

A püs pök sza vai után vá rat la nul
egy női hang hal lat szott a né ző tér
utol só so rai fe lől. „Sze retsz?” – hang -
zott a kér dés, mi re a túl ol dal ról
azon nal ér ke zett a vá lasz egy fér fi

hang ján: „Igen, sze ret lek.” Ro nald
Da vid La ing Tény leg sze retsz? cí mű
ver sé vel je lent meg az est két fő sze -
rep lő je, Ké ri Kitty és Ober frank Pál
szín mű vész. A vers vé gé re fel ér kez -
tek a szín pad ra, és kez dő dött a majd
egy órán át tar tó le bi lin cse lő „be szél -
ge tés”.

Lát szó lag egy ké nyel mes fo te lek -
be süp pedt sze rel mes pár/há zas pár
po hár bor mel let ti, át la gos be szél ge -
té sé nek le het tünk ta núi. Lát szó lag.
Mert iga zá ból sok kal több ről szólt az
üze net. Az örök nő és az örök fér fi be -
szél ge té sét hall hat tuk, mely sok szor

in kább mo no lóg, sőt né ha el be szé lés
egy más mel lett… Ahogy a meg hí vón
is ol vas hat tuk: „Ez a pó di um mű sor
a fér fi és nő pár be szé dé re épül. A fél -
re ér tett sza vak ról, az egy más mel lett
va ló el be szé lés ről szól, ta lán ép pen
ró lad, ró lam – és ró la, aki min den
sze re te tek Mes te re….” 

Le nyű gö ző volt, ahogy az es te fo -
lya mán vé gig hall gat hat tuk egy sze re -
lem tör té ne tét – mély sé ge it és ma -
gas sá ga it – a ma gyar és a vi lág iro da -
lom klasszi ku sa i nak és kor társ al ko -
tók nak a re mek mű ve in ke resz tül.
Ha lil Dzsub ran, Re mé nyik Sán dor, Jó -
zsef At ti la, Sza bó T. An na, Pi linsz ky
Já nos, Ró nay György, Lack fi Já nos –
csak hogy né há nyat em lít sek a zse -
ni á lis köl tők kö zül, akik nek a ver se -
i ből Mik lya Luzsá nyi Mó ni ka ké szí -
tet te az össze ál lí tást. 

A gon do san meg szer kesz tett elő -
adás csúcs pont ja, ahogy a két sze rep -
lő (akik nem mel les leg olyan hi te le -
sek vol tak, hogy egy pil la na tig sem
érez te az em ber, hogy ját sza nak) el -
jut a sze re tet leg fel sőbb szint jé ig, a
sze re tet leg ma ga sabb di men zi ó já ba.
A sze re tet him nusz fan tasz ti kus to -
vább gon do lá sa Fa bi ny Ta más tol lá -
ból hang zik, és bár sok szor ol vas tam
már, de még so sem ha tott rám olyan
erő vel az utol só so ra, mint ezen az es -
tén. „Most azért meg ma rad a hit, a re -
mény, a sze re tet, e há rom. Ezek kö -
zül pe dig leg na gyobb: Jé zus.”

g Gáncs-Kiss Tün de

Iro dal mi est
a sze re lem ről

Köszönet
A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy -
ház Ok ta tá si és Is ko lai Osz tá lya
meg kö szö ni a nyug ál lo mány ba vo -
nu ló Jan tos Ist ván né igaz ga tó ok -
ta tó-ne ve lő mun ká ját, az oros há -
zi Szé kács Jó zsef Evan gé li kus Óvo -
da, Ál ta lá nos Is ko la és Gim ná zi um
élén vég zett ál dá sos igaz ga tói te vé -
keny sé gét.

Is ten ál dá sát kér jük éle té re!

A vi lág leg ré geb bi ke resz tény ko los -
to rát res ta u rál ták Egyip tom ban – a
nyolc éves mun ká la tok 14,6 mil lió
dol lárt (2,86 mil li árd fo rin tot) emész -
tet tek fel.

A Vö rös-ten ger kö ze lé ben, si va ta -
gi hegy lá bá nál fek vő Szent An tal
anac ho ré ta (re me te) ko los tor meg -
újult épü le te it Zá hi Hav vász, az
Egyip to mi Leg fel sőbb Ré gé sze ti Ha -
tó ság ve ze tő je mu tat ta be feb ru ár ele -
jén az új ság írók nak.

Re me te Szent An tal (Nagy Szent
An tal; 251–356) egyip to mi re me te
volt. He rak leo po lisz kör nyé kén szü -
le tett kopt föld mű ves ként húsz éve -
sen ha tá roz ta el ma gát az asz ke ti kus
élet re. Szü lő fa lu já hoz kö zel egy idős
re me te irá nyí tá sá val kezd te el, majd
a Ní lus kö ze lé ben lé vő te me tő sír -
kam rá já ban foly tat ta. In nen egy el -
ha gyott ka to nai tá bor ba köl tö zött,
ahol két év ti ze det töl tött el a vi lág tól

tá vol, majd a Vö rös-ten ger fe lé vet -
te út ját, s éle te vé gé ig azon a he gyen
ma radt, amely nek lá bá nál áll a ne vét
vi se lő ko los tor. A he gyen egész re me -
te te lep ala kult ki Szent An tal kö rül.

A re me te a kö zép kor ban nagy tisz -
te let nek ör ven dett a ke resz tény vi lág -
ban – a fer tő ző be teg sé gek, így az or -
bánc és a „Szent An tal tü zé nek” vagy
bi zser kór nak ne ve zett anya rozs mér -
ge zés ese tén for dul tak hoz zá mint vé -
dő szent hez. Tisz te le té re a 11. szá -
zad ban ala pí tot ták az an to ni ta szer -
ze tes ren det, amely a sze gé nyek, be te -
gek, kü lö nö sen a Szent An tal tü zé ben
szen ve dők gon do zá sát, ápo lá sát te kin -
tet te fel ada tá nak.

A ko los tort Szent An tal ha lá la
után ala pí tot ták kö ve tői a 4. szá zad -
ban; az épít ke zés 350 tá ján fe je ző dött
be. Az egyip to mi kor mány ál tal tá mo -
ga tott pro jekt ke re té ben res ta u rál ták
a klast ro mot kö rül ve vő erő dít mény -

sze rű fa la kat. Fel újí tot ták a két fő -
temp lomnak – a 14. szá zad ban épült
Apos to lok-temp lom nak, va la mint a
6. szá za di Szent An tal-temp lom -
nak – a fa la it, ta ta roz ták a szer ze te -
sek cel lá it, va la mint azt a 6. szá za di
vé dő bás tyát, ahol a re me ték a kö zép -
kor ban me ne dé ket ke res tek a fosz to -
ga tó be du in tör zsek tá ma dá sai so rán.
Új szenny víz el ve ze tő rend szert épí -
tet tek ki a ko los tor ban, ahol je len leg
is több tu cat szer ze tes él, s ame lyet
gya kor ta lá to gat nak a za rán do kok.

A re konst ruk ci ós mun kák so rán az
egyip to mi ame ri kai ku ta tó köz pont
ré gé szei meg ta lál ták az ere de ti szer -
ze te si cel lá kat az Apos to lok temp lo -
ma alatt. A fel tá rá sok be fe jez té vel a
temp lom pad ló za tá ba vas tag üveg la -
po kat épí tet tek be, ezek nek kö szön -
he tő en a hí vők meg te kint he tik a re -
me ték ko ra be li „lak osz tá lya it”.

d MTI

A vi lág leg ré geb bi ko los to rát
res ta u rál ták Egyip tom ban
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Fe hér Ká roly nyu gal ma zott lel kész elő adá -
sa a feb ru ár 5–7. kö zött a rév fü lö pi Ordass Lajos
Evangélikus Oktatási Központban meg ren de -
zett má so dik egy ház fi-kon fe ren ci án hang zott el.
Az aláb bi ak ban az elő adás szer kesz tett, rö vi -
dí tett vál to za tát kö zöl jük.

I. Is ten igé nyes
Ezt a tényt a dé vai ba rát, Böj te Csa ba fe ren ces
test vér így szok ta mon da ni: „Is ten nem te rem -
tett se lej tet!” Ami kor Iz ra el a te rem tés ről, il let -
ve a Te rem tő ről vall, négy szer ad ja Is ten szá -
já ba: „Lát ta Is ten, hogy ez jó.” Ötöd ször még
sum máz za is: „És lát ta Is ten, hogy min den, amit
al ko tott, igen jó.” (1Móz 1) Ez nem a me ós elé -
ge dett sé ge: „ez még me het”. Is ten gyö nyör kö -
dik al ko tá sá ban. A „jó” annyi ra jó, hogy gyö -
nyö rű sé get szer ző szép is. A zsol tá rok kö zül
csu pán a száz ne gye di ket em lí tem, amely ben en -
nek a jó nak és szép nek az örö me vissz hang zik
Is ten né pe szá já ból, hi té ből.

II. Is ten a szol gá la t ra is igé nyes
Az ótes ta men tu mi is ten tisz te let min den em -
be ri és tár gyi „kel lé ke” a prak ti kus ság gal, a hasz -
ná lat ra va ló al kal mas ság gal, a „jó ság gal” együtt
a szép ség igé nyé vel is je lent ke zik. Ez az igény
a fő pa pi or ná tus tól az égő ál do za ti ol tár tűz pisz -
ká ló já ig je len van. Aki be le me rész ke dik Mó zes
har ma dik köny vé be, szin te szé dül et től a szép -
ség igény től. Nem esz té ti ku mot ta nít a könyv,
ha nem szol gá la tot, amely nek a mód ja és esz -
kö zei nem csu pán „jók”, a cél nak meg fe le lők,
ha nem szé pek is.

III. Az em ber bű ne be le ron dít Is ten
igé nyé be
Ki de rül, hogy a szép, amely „csá bít ja a sze met,
meg kí vá na tos is” (1Móz 3,6), nem fel tét le nül
jó. A pró fé ták hol Ézsa i ás „ele gan ci á já val”, hol
Ámósz sza bad szá jú sá gá val (Ézs 5, Ám 5) azért
pe rel nek, mert az adott szép ség és a meg élt élet,
a szép rí tus és a för tel mes élet el len ke zik egy -
más sal. Ket té ha sadt az em ber, és így al kal mat -
lan az igé nyes Is ten szol gá la tá ra. A har mó nia
ka ko fó ni á ba ful ladt.

IV. Er ről nem le het múlt idő ben be szél ni
Ami kor er ről a té má ról be szé lünk és gon dol -
ko dunk, ezen az „ak ná sí tott” te rü le ten já runk.
Mo csár ról is be szél he tünk vagy láp vi dék ről,
ame lyen jár ni ri zi kót je lent. Mi a szép, és mi -
lyen a har mó nia? Ezer fé le a vá lasz. Sza bad-e
az ezer fé le kép pen ér tett szé pet és a ká osszá
zül lesz tett har mó ni át egy ál ta lán kap cso lat ba

hoz ni az igé nyes Is ten szol gá la tá val? Egy ál ta -
lán: lé te zik le gá lis kap cso lat a szép és az is ten -
tisz te let, job ban mond va, Is ten-szol gá lat kö -
zött? És ha van, mi lyen az a szép és har mo ni -
kus mód és rend, amely re az Új tes ta men tum
nem szol gál ki nyi lat koz ta tás igé nyű eta lon nal? 

Be szél ni kell er ről, mert az egy há zi kép rom -
bo lás óta hall gat ni le het ró la, de ki ke rül ni nem!
Mi en nek a rom bo ló je len ség nek már a má so -
dik etap ját él jük meg. Az el ső fel vo nás a ke le ti

egy ház ban zaj lott le. Ma már csak egy ház tör té -
ne ti em lék, még az ő szá muk ra is. Ben nün ket pe -
dig még tör té ne ti leg is alig-alig fog lal koz tat. De
ben ne élünk a má so dik me net ben, ha sze lí debb
for má ban is. A re for má ció két ága meg az úgy -
ne ve zett új pro tes táns „kis egy há zak” kö zött ha -
mu alatt iz zik a szép és az Is ten-szol gá lat kö zöt ti
kap cso lat vagy el lent mon dás pa ra zsa.

Ha csak esz té ti kum ról, szép ér zék ről vagy an -
nak hi á nyá ról, mű velt ség és bi zo nyos fo kú anal -
fa bé tiz mus kü lönb sé gé ről len ne szó, nem ér -
né meg sok szót vesz te get ni er re a kér dés re. De
teo ló gi ai, ta ní tás be li, dog ma ti kai, te hát alap ve -
tő kér dést já runk kör be, ezért ko mo lyan kell
ven nünk. Evan gé li kus és egye te mes ke resz tény
ön azo nos sá gunk hoz tar to zik, ami re ju tunk. 

Őszin tén meg kell val la nunk, hogy ke resz -
tény kö rök ben gya nús lett a „szép” jel ző! A ke -
resz tény ség lé nye gé től, szí vé től, hi tünk tit ká -
tól, Jé zus Krisz tus „szív be li, bel ső is me re té től”
tá vol eső vé vagy at tól egye ne sen el tá vo lí tó vá dé -
mo ni zál tuk.

Ki mer né ma új év kor, Jé zus ne ve ün ne pén
el éne kel tet ni az Új zen ge de ző mennyei kar cí -
mű ré gi éne kes köny vünk „Ó, szép Jé zus, Ez új
esz ten dő ben, Légy hí ve id ben” kez de tű éne két? 

For dí tói bra vúr ered mé nye csu pán, hogy a
„Schön ster Herr Jesu” kez de tű éne ket „Fel sé -
ges Jé zus” szö veg gel éne kel jük? Nem hi szem,
hogy bár ki nek is eszé be öt lött vol na a „Szép -
sé ges Jé zus” ere de ti vál to zat nak meg fe le lő
fordítás, no ha az egész ének nem a „fel sé gest”,
ha nem a szép sé gest vi szi to vább, és olyan
ben ső sé ges vi szonyt tük röz, amely a ke resz tény
hit től el vá laszt ha tat lan.

Az Ótes ta men tum nem a szép től fél, ha nem
a szép és az igaz, az Is ten aka ra tá val egye ző har -
mó nia szét vá lá sá tól.

Az Új tes ta men tum sem fél a pas sió meg hök -
ken tő en szi kár le írá sa és pél dá ul a pá li le ve lek
Krisz tus-him nu szai ára dó szép sé gé nek kü -
lön bö ző sé gé től. Iga zá ban csak az Új tes ta men -
tum fe lől néz ve, Krisz tus fe lől, a Fáj dal mak Fér -
fia, a Fel tá ma dott és az el jö ven dő Di cső sé ges
fe lő li re mény ség ben ol vad el vá laszt ha tat lan egy -
ség be az Ézs 53 „nem kí vá na tos” em be re, a Zsolt
45,3 hó do la ta: „Te vagy a leg szebb az em be rek
kö zött!” Ez a szép ség nem a gyö nyör köd te tést
szol gál ja, ha nem ben ne lát tat ja azt az ál do za -
tot, amely nek be mu ta tá sa so rán az min den em -
be ri for má já ból és szép sé gé ből tel je sen ki vet -
kő zött. Má ig cso dá lom Szik szai Bé ni bá tor sá -
gát, mi kor az idézett zsoltárverssel megegyező
cí mű trak tá tu sát cím lap ján Dü rer döb be ne tes,
tö vis ko ro nás és ki mond ha tat lan szen ve dést su -
gár zó Krisz tus-fej-met sze té vel je len tet te meg.

Ha ma egy lel kész től a temp lom aj tó ban az -
zal bú csú zunk, hogy „szép volt a pré di ká ció, lel -
kész úr”, bi zony, va ló szí nű leg nem a leg jobb ét -
vággyal ka na laz za ott hon a le vest! Pe dig szé -
pen is le het iga zat, sőt Is ten iga zát, az evan gé -
li u mot mon da ni!

V. A pró zát és a dal la mot, a tar tal mat
és a dal la mát jó len ne új ra együtt hal la ni
Lu ther szá má ra még szin te egy ér tel mű volt a
„sa gen und sin gen” egy sé ge. Ami kor Co burg vá -
rá ban a Zsolt 118,17-et („Non mo ri ar, sed vi vam
et nar ra bo ope ra Do mi ni”) fel ír ta a fal ra, a zsol -
tár an ti fó ná já nak a gre go ri án kot tá ját is „mel -
lé kel te” (P. Brun ner).

Ma hol a szö veg be, hol a dal lam ba sze rel me -
se dünk be le, szét vá laszt juk. És köz ben el fe lejt -
jük, hogy na gyon sok szor a szép dal lam jut tat -
ja eszünk be az igaz tar tal mat. A szép szár nyat
ad, meg eme li az iga zat. A szó nem en ge di va -
dul ro han ni a dal la mot, mert ki kell tud ni mon -
da ni, amit éne ke lünk. A dal lam, a szép pe dig
meg eme li a szót, nem le het el ha dar ni, a fé lel -
me te sen fel gyor sult be széd tem pó val ért he -
tet len né ten ni a mon dan dót. 

VI. Le het-e sze re pe a szép nek
a kép ti la lom tu da tá val?
A kép ti la lom ar ra a kí sér let re vo nat ko zik,
ami kor az em ber a szép pel, a mű vé szi vel há -
ló já ba akar ja ke rí te ni az Is tent. Mert nem jó ne -
ki az, aki van, ha nem az kel le ne, amit ő al kot,
az lesz szép és jó! Gon dol junk csak az ószö vet -
sé gi tör té net re, ami kor Áron a nép nyo má sá -
nak ha tá sá ra össze gyűj te ti az ék sze re ket, és
meg pró bál va la mi ma ga el gon dol tat lét re hoz -
ni. „Íme, a te Is te ned, Iz ra el!” – hang zik az Áron
„ön tő mű he lyé ben” fab ri kált, csi nált is ten előtt.

VII. A kép ti lal mat Is ten ma ga szeg te
meg, ami kor az Ige test té lett
Jé zus Krisz tus az Is ten egyet len meg bíz ha tó ké -
pe. Ben ne ol vad egy be a Zsolt 45,3 és az Ézs 53
va ló sá ga. De le het-e szép a fe szü let? Csak
Krisz tus-hit tel le het a ro mán stí lus ke resz ten
tró no ló, szin te le be gő Krisz tu sát és a gó ti ka
görcs be vo nag ló Jé zu sát együtt áb rá zol ni és –
szép nek – lát ni. Mi sok szor fé lünk at tól, hogy
ezt a ket tőt együtt lás suk. Ta lán ezért van annyi
em ber te len mé re tű üres ke reszt temp lo ma ink -
ban, sőt az ol tá ra in kon? Pedig ha Isten engedte
látni a  ke resz ten szenvedő Fiát, mi miért nem
a Meg feszített alakjával együtt használjuk a
keresztet? Egyes teológusok indokként azt
mondják: azért, mert Jézus feltámadt. De csak
azután tá madt fel, miután megfeszítették!

VI II. Az Is ten szol gá la tá ba ál lí tott szép
túl mu tat ön ma gán
Transz pa rens sé szen te lő dik, mint a nap fénnyel
át vi lá gí tott szí nes temp lom ab lak. Lu ther „Jövel,
Szent lé lek Úristen” és a „Krisz tus fel tá madt”
kez de tű éne kei nek szö ve gét és dal la mát egye -
ne sen a Szent lé lek mun ká já nak val lot ta. Sza -
vai sze rint ami dal la má ban és szö ve gé ben, for -

má já ban és mon da ni va ló já ban egy sé ges, ab ban
nem egy sze rű en az em ber mes ter ke dett, ha nem
a Szent lé lek vet te ke zé be a mű vész szer szá ma -
it, és irá nyí tot ta a mun kát.

IX. A har mó nia Is ten hely re ál lí tó
sze re te té nek az aján dé ka
Nél kü le be lül ről „szét ha sad” az em ber, és ha -
tá sa kül ső leg is ér zé kel he tő vé vá lik. Egy bib li -
ai és két iro dal mi pél dá val sze ret ném je lez ni a
har mó nia hi á nyá nak, össze tö ré sé nek kö vet kez -
mé nye it. Ja kab apos tol fél re ért he tet len iró ni -
á val idé zi azt a ma ga tar tást, amely ben a ve re -
te sen szép li tur gi kus szö veg – „Men je tek el bé -
kes ség gel…” – em be ri nek tű nő jó kí ván sá ga –
„…me le ged je tek meg, lak ja tok jól…” – és a „de
nem ad já tok meg ne kik…” egy más nak fe szü lé -
se nyo mán szin te két ség be eset ten kér de zi:
„…mit hasz nál az?” (Jak 2,16)

Franz Wer fel A Mu sza Dagh negy ven nap -
ja cí mű re gé nyé nek or to dox pap ja a szent li -
tur gia vég zé se köz ben „ha sad ket té”. A meg élt
ül dö zés ször nyű sé gé től agyon gyö tört em ber
a már szin te vé ré vé vált li tur gi kus szö ve get el -
fe lej ti, meg szo kott szer tar tá si ak tu so kat hagy
ki, hogy vé gül az ol tár ról le ka pott gyer tya tar -
tó val né pé re, gyü le ke ze té re tá mad jon. Sza bó
Mag da Fres kó cí mű re gé nyé ben se reg nyi, kü -
lön ben egy csa lád hoz tar to zó em ber har mó -
ni á já nak a szét tö ré sét raj zol ja meg. A lel ké szé
a leg fé lel me te sebb: fe le sé gé nek ko por só ja
mel lett a te me tő lel kész pré di ká ci ó ját hall gat -
va ma gá ban el kez di fo gal maz ni a sa ját pré di -
ká ci ós va ri á ci ó ját…

X. A bel ső har mó nia tük rö ződ het
a kül ső for ma és ren del te tés össz hang -
jának ezer fé le meg nyil vá nu lá sá ban
Pél dá ul a temp lom ha jó já nak és ol tár te ré nek
kap cso ló dá sá ban, az ol tár je len ték te len né
zsu go rí tá sa és túl mé re te zett sé ge kö zöt ti he -
lyes mér ték meg ta lá lá sá ban, a szí nek össz -
hang já ban, a temp lo mi tex tí li ák és a raj tuk lé -
vő szim bó lu mok je len té sé nek egy ne mű sé gé -
ben, az ol tár fel sze re lé sé nek (fe szü let, gyer tya -
tar tók, vá zák) el ren de zé sé ben, a li tur gia szö -
ve gé nek és a lel ké szi-gyü le ke ze ti gesz tu sok
har mó ni á já ban.

Köz ben nem fe lejt jük, hogy mind ez nem a
szép ér zé künk ki elé gí té sé re szol gál, ha nem
kí sé rő je len sé ge le het az evan gé li um ban, a
bűn bo csá nat ban har mó ni át te rem tő Is ten
sem mi em be ri eről kö dés sel nem he lyet te sít -
he tő mun ká já nak. Azt sem fe lejt jük, hogy az
iga zán szép és har mo ni kus még előt tünk
van. Is ten új vi lá ga ez, amely nek a szép sé gé -
ről még a Je le né sek köny ve is szin te csak da -
dog va be szél.

Szép ség és har mó nia
az igé nyes Is ten szol gá la tá ban

A coburgi vár, ahol Luther hat hónapot töltött 1530-ban

Albrecht Dürer: Krisztus-fej

Fehér Károly az egyházfi-konferencián
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b Az egy há zi élet egyik leg fon to -
sabb ele me, az ige hir de tés sa ját
pro tes táns köz pon tot ka pott
Wit ten berg vá ro sá ban. Hogy
mi lyen egy jó ige hir de tés, ar ról
esett már szó la punk ban. Ez út -
tal dr. Ale xan der De eg né met
teo ló gus sal be szél get tem e kér -
dés ről. A Pro tes táns Pré di ká ci -
ós Kul tú ra Köz pont já nak ve ze -
tő je – aki vel a Göt tin ger Pre -
digt me di ta ti onen cí mű fo lyó -
irat nál együtt dol go zom – sok
éven ke resz tül ta ní tott gya kor -
la ti teo ló gi át az er langen–
nürn ber gi Fried rich Ale xan -
der Egye te men. 

– Mi nek kö szön he tő, hogy a Né -
met or szá gi Pro tes táns Egy há zon
(EKD) be lül a gaz da sá gi meg szo rí tá -
sok el le né re ta valy meg ala pí tot ták a
Pro tes táns Pré di ká ci ós Kul tú ra Köz -
pont ját? Va jon kul tu rá lat lan ság ter -
jedt el a né met szó szé ke ken?

– Épp el len ke ző leg. Az EKD-ban
négy év vel ez előtt meg in dult re for -
mok ke re té ben egy re na gyobb te ret
kap nak az egy ház lé nye gét meg ha tá -
ro zó mi nő sé gek és te vé keny sé gek.
Két ség te le nül ezek kö zé tar to zik az
ige hir de tés. To vább ra is a nyu gat né -
met pro tes tán sok het ven, a ke let né -
me tek nyolc van szá za lé ka vár ja egy
is ten tisz te let től, hogy jó ige hir de tés
han goz zék el. Rep re zen ta tív fel mé ré -
sé ben ka rá csony előtt a Ch ris mon
ma ga zin ar ról ér dek lő dött, hogy a
szent es ti is ten tisz te let mely ré sze
az, ame lyik sem mi kép pen ne ma rad -
jon el. A meg kér de zet tek több sé ge az
ige hir de tést ne vez te meg, amely így
még a ka rá cso nyi tör té net fel ol va sá -
sát és a nagy klasszi kus éne ke ket is
meg előz te!

He ten te egész Né met or szág ban
kö rül be lül egy mil lió em bert ér el
pro tes táns ige hir de tés – és eb ben a
szám ban még nin cse nek ben ne a
té vés és rá di ós is ten tisz te le tek és az
új sá gok ban köz zé tett áhí ta tok. Szó -
val az ige hir de tés to vább ra is a pro -
tes táns egy há zak egyik jel leg ze tes sé -
ge. Új ra és új ra hi tet éb reszt, meg erő -
sít re mény ség ben, a sze re tet út ja it
mu tat ja meg. Er re is hang súlyt he lyez
az EKD né hány év vel a re for má ció
in du lá sá nak öt szá za dik év for du ló ja
előtt, ame lyet 2017-ben fo gunk ün -
ne pel ni. Ha egy egy ház ma gát „az ige
egy há za ként” és „az ige te remt mé -
nye ként” ér tel me zi, ak kor in kább az
meg le pő, hogy ed dig még nem lé te -
zett ilyen pré di ká ci ós köz pont.

A köz pont nak per sze fel ada ta az is,
hogy a meg fá radt ige hir de tő ket biz -
tas sa, azo kat, akik ki fogy tak az öt le -
tek ből, im pul zu sok kal to vább se gít se,
és táp lál ja a pré di ká lás hoz va ló ked -
vet és szen ve délyt.

– Van olyan ige hir de tés, amely –
aho gyan Ön ne ve zi – a „Jé zus-ka -
nyar ral” jel le mez he tő. Ez mit je lent?

– A Jé zus-ka nyar fo gal má val egy
kol lé ga nőm illette a fő leg té vés és rá -
di ós áhí ta tok nak egy gyak ran elő for -
du ló – így a né zők-hall ga tók szá má -
ra könnyen elő re ki szá mít ha tó –
for má ját: egy kép pel, egy ta pasz ta lat -
tal, egy élet ből vett tör té net tel kez -
dőd nek – és min den ki tud ja, hogy a
lel kész előbb-utóbb meg te szi a ka -
nyart Jé zus fe lé, a Bib lia fe lé, a ke resz -
tény üze net fe lé. Sza ba don fo gal -
maz va: bár hol kez dőd jön is az áhí tat,
a vé gén min dig Jé zus nál „lan dol”.
Ez alap ve tő en ter mé sze te sen nem
rossz, és né ha-né ha le het az áhí ta to -

kat és ige hir de té se ket e sze rint a
fel épí tés sze rint ala kí ta ni. Az a prob -
le ma ti kus, ha szo kás sá vá lik. A min -
den na pok ból vett tör té net ek kor
már csak ürügy, el ve szí ti ön ér té két.

– Ezen túl mi já rul még hoz zá ah -
hoz, hogy a pré di ká ció sok eset ben elő -
re ki szá mít ha tó vá és – en ge del mé vel
– unal mas sá vá lik?

– Né ha is mét lő dő for mu lák sze re -
pel nek az ige hir de té sek ben, olyan
mon da tok, ame lyek nek az ér tel mé -
re már rá se kér de zünk. Az evan gé -
li um hi he tet len, nagy sze rű és meg -
üt kö zést kel tő üze ne te ez zel ve szít tö -
mör sé gé ből és éles sé gé ből. Is ten em -
ber ré lesz – ez min den kor pro vo ká -
ció. Is ten éle tünk kel lős kö ze pén
van je len – ez jó hír min den egyes
em ber szá má ra. Is ten meg iga zít ja a
bű nöst bár mi fé le cse le ke det nél kül,
és hi tet ad, ahol és aho gyan ne ki tet -
szik – ez csak nem el kép zel he tet len
tel je sít mény re épí tő vi lá gunk ban,
amely ben nap mint nap meg ta pasz -
tal juk az öko nó mia tör vé nye it. Is ten
le győz te a ha lált egy szer s min den -
kor ra. Ez min den ha ta lom nak,
amely nek ki va gyunk té ve, el ve szi fe -
nye ge tő ere jét. Er re a pro vo ka tív
evan gé li um ra kell új ra és új ra sza va -
kat ta lál ni, ame lyek ma is meg áll ják
a he lyü ket.

Ez zel szem ben oly kor haj lunk a
nyel vi eny hí tés re. A meg iga zu lás ek -
kor „aján dék, ame lyet csak el kell fo -
gad nunk”. És már is el to ló dik az üze -
net, mert meg aján dé ko zot tak ként
hir te len ten nünk kell va la mit: az
aján dé kot el fo gad ni, hol ott a meg iga -
zu lás ugye azt je len ti, hogy sem mit
sem te he tünk, és sem mit sem kell
ten nünk üd vös sé gün kért. Vagy azt
mond juk pré di ká ci ók ban: „Is ten vi -
gasz tal ni akar mind nyá jun kat” – és
nem vesszük ész re, hogy az akar szó
csor bít ja a mon da ni va lót. Ha „akar -
ja”, mi ért nem te szi meg? Mi ért nem
va gyok meg vi gasz tal va? Nem akar
vagy nem tud vi gasz tal ni? Vagy raj -
tam mú lik, hogy nem ér zem ma ga -
mat meg vi gasz tal va?

Az ilyen pél dák ap ró sá gok, de
meg mu tat ják, mi az ilyes faj ta meg -
fo gal ma zás ve szé lye.

– Az is ten tisz te le ti li tur gia szin tén
vi szony lag elő re  lát ha tó. Ezen a té ren
mit kel le ne ten ni?

– Itt épp for dí tott a hely zet. Ne -
künk, pro tes tán sok nak sze rin tem jót
ten ne, ha a li tur gia ki szá mít ha tó sá gát,

szi lárd sá gát, meg bíz ha tó sá gát nagy
kincs nek te kin te nénk. A li tur gia ott -
hon ként meg él he tő, mint egy ház,

amely rég épült, amely ben elő de ink
él tek, és amely ben mi is él he tünk.
Meg for mált szö ve ge i vel és dal la ma -
i val ép pen így ad sza bad sá got. Ép pen
ak kor, ami kor a li tur gi át ott hon ként
ta pasz tal juk meg, „mer het koc káz tat -
ni” va la mit az ige hir de tés.

– Be szél jünk ez után a po zi tí vu -
mok ról: Ön sze rint mi lyen egy jól si -
ke rült ige hir de tés?

– Egy jól si ke rült ige hir de tés sze -
rin tem négy do log gal jel le mez he tő.
Elő ször is kell hoz zá a bib li ai sza vak -
ba, ké pek be, tör té ne tek be ve tett
bi za lom. Aki nem kedv vel, ér dek lő -
dés sel, kí ván csi ság gal ol vas sa a Bib -
li át, ugyan ak kor vár ja, hogy sa ját
éle te fel tá rul jon a bib li ai sza vak
tük ré ben, an nak nagy fá rad ság lesz
a pré di ká lás.

Má sod szor – mond juk így – kell
„a nyelv hez va ló kedv”: az ige hir de -
tés min dig is nyel vi mes ter ség. Sok
min den ki pró bál ha tó, kí sér le tez he -
tünk a nyelv ad ta ki fe je zé si le he tő sé -
gek kel, ha egy szer új és szo kat lan mó -
don, sze mé lye sen és el kö te le zet ten
aka runk be szél ni. 

A jó ige hir de tés to váb bá hor doz -
za az in di vi du a li tás koc ká za tát: egyet -
len pré di ká ci ó nak sem kell olyan nak
len nie, mint egy má sik. Nem kell „tel -
jes nek” len nie sem. Az ige hir de té sem
egy bi zo nyos he lyen, egy bi zo nyos
idő ben el hang zó „in di vi du á lis szó”–
és ma rad hat tö re dék.

Vé gül nagy bi za lom kell az ige hall -
ga tók ban, akik nek sa ját gon do la ta ik
van nak, akik sa ját ta pasz ta la ta i kat vi -
szik be le az ige hall ga tás ba. Ige hir de -

tő ként nem kell pon to san tud nom,
hogy ez vagy az a bib li ai ige mit je -
lent en nek vagy an nak az em ber nek.
De „ké pi e sen” szól va pré di ká ci óm mal
uta kat tu dok nyit ni, ame lye ken ige -
hall ga tó im sa ját ma guk jár hat nak a
bib li ai ige te ré ben.

– Még is, va la mennyi re az ige hall -
ga tók tól is függ, ho gyan kell pré di kál -
nom. Egy jól si ke rült ige hir de tés pél -
dá ul más kép pen néz ki nagy vá ros -
ban, mint vi dé ken…

– Igen, min den bi zonnyal. Lu ther
igen is tud ta, mi ről be szél, ami kor azt
mond ta, hogy „a nép nek a po fá já ra
kell néz ni” – „dem Volk aufs Ma ul
schau en”. Ez ter mé sze te sen nem
oda dör gö lő zést je lent va la mi lyen
vé le mény hez vagy el vá rás hoz. Azt
je len ti, hogy ige hir de tő ként ab ban
a vi lág ban élek, amely be „be le pré di -
ká lok”. Hogy já ra tos va gyok – te le -
ví zi ó ból, mo zi ból, iro da lom ból is tá -
jé ko zód va – a kü lön bö ző nyel vi ki -
fe je zés for mák ban, és a sa ját be szé -
de met a hely zet nek meg fe le lő en
ala kí tom.

– A lel ké szek nem csak ige hir de tők.
Szá mos ad mi niszt ra tív fel adat, több
gyü le ke ze tért va ló fe le lős ség, sok hit -
tan óra, kü lön fé le össze jö ve te lek ne he -
zí tik so kuk szor gal mas ige hir de té si fel -
ké szü lé sét. Ho gyan si ke rül het ne kik,
hogy va sár nap még is el ér jék az em -
be re ket?

– Két vá la szom van er re a fon tos
kér dés re. Egy részt a szá mos egyéb
fel adat nem fel tét le nül csak aka dályt
je lent az ige hir de tés fe lé ve ze tő úton.
Ha ige hir de tő ként kö vet ke ző pré di -
ká ci óm alap igé jét – leg in kább kí vül -
ről meg ta nul va – már a hét fo lya mán
szí vem ben hor dom, ak kor sok ta lál -
ko zás ban új ra és új ra ér de kes fel fe -
de zé sek és fel is me ré sek adód nak.
Egy be szél ge tés ben hir te len ér zem,
ho gyan te lik meg az alap ige élet ta -
pasz ta lat tal. Egy gyű lé sen egy fon tos
gon do lat ug rik be. Egy hit ta nos fel -
tesz egy kér dést, és azon nal az alap -
ige jut eszem be…

Más részt még is kí vá na tos len ne,
hogy az ige hir de tés re va ló fel ké szü -
lés új ra több te ret kap jon a lel ké szek
mun ka he té ben. Kí vá na tos len ne,
hogy az egy há zak el gon dol kod ja nak
azon, ho gyan te her men te sít he tik a
lel ké sze ket ad mi niszt ra tív fel ada tok
alól, hogy he ten te – leg alább – egy
mun ka na pot a pré di ká ci ó ra for dít has -
sa nak. Tu dom, hogy ez ta lán utó pi -

ku san hang zik.
De meg kell fon -
tol ni, mi lyen ál -
dá so san hat hat na
egy ilyen nap. Lel -
kész ként ma gam
is új erő re kap -
hat nék. Vol na
időm a Bib li át ol -
vas ni és teo ló gi ai
mun kát vé gez ni.
Új ra me rít het nék
a tra dí ció for rá -
sa i ból. Mind ez
gaz da gí ta ná éle -
te met, mun ká -
mat, de sa ját hit -
éle te met is.

– A Pro tes táns
Pré di ká ci ós Kul -
tú ra Köz pont já -
ban sze mi ná ri u -
mo kat és pré di -
ká ci ós mű hely -
mun kát tar ta -
nak. A részt ve vők
„jó ige hir de tők -
ként” hagy ják el a
há zat?

– Kö szö nöm szé pen ezt a kér dést!
Alap ve tő fél re ér tés len ne, ha va la ki
egy faj ta „mi nő ség fej lesz tő gép nek”
te kin te né köz pon tun kat. Az egyik ol -
da lon be lép egy rossz ige hir de tő, a
má sik ol da lon pe dig ki jön egy jó
pré di ká tor. Ép pen hogy nem! És a ta -
pasz ta lat mu tat ja, hogy nin cse nek
rossz ige hir de tők, csak kü lön fé le
ige hir de tő-tí pu sok kü lön bö ző adott -
sá gok kal. Le het, hogy va la ki nek jól -
esik, hogy új ra egé szen in ten zí ven és
exe ge ti ka i lag szor gal ma san fog lal -
koz zon a Bib lia igé i vel. Va la ki más
szá má ra in kább az ige hir de tés re to -
ri kai meg for má lá sa ér de kes. Megint
va la ki más ta lán azt kér de zi, ige hir -
de té sé nek a tar tal ma ho gyan le het lé -
nyeg re tö rőbb, eset leg „tá ma dóbb”
vagy po li ti ku sabb. Re mél jük, hogy
kü lön bö ző sze mi ná ri u ma in kon, a
mű hely mun kák so rán és egyé ni aján -
la to kon ke resz tül so kak nak im pul zu -
so kat ad ha tunk.

– Úgy tu dom, kül föl di ér dek lő -
dők előtt is nyit va áll a köz pont.

– Igen, na gyon örü lünk, ha kül -
föld ről is ér kez nek hoz zánk. Né -
me lyik sze mi ná ri u mon a na gyon jó
né met tu dás el en ged he tet len – fő leg,
ami kor az ige hir de tés nyel ve ze tén
dol go zunk. De van nak mű hely mun -
kák és szim pó zi u mok is, ame lyek né -
me tül és an go lul zaj la nak, és in -
kább a pré di ká ció alap kér dé se it fe -
sze ge tik. Eze ken az is részt ve het, aki
ke vés bé tud né me tül. Prog ra munk
el ér he tő a www.pre digt zent rum.de
hon la pun kon.

– Ön a „dra ma ti zált ho mi le ti ka”
el ne ve zé sű me tó dus sal fog lal ko zik.
Aki nem ol vas ta Mar tin Nic ol ma -
gya rul is meg je lent köny vét er ről a
mód szer ről, az el ne ve zés alap ján
eset leg azt gon dol hat ja, hogy va la mi -
fé le „tű zi já ték kal” és egyéb ef fek tek kel
„fel tur bóz zák” a bib li ai igét…

– Nem, itt nem ar ról van szó,
hogy va la mi kép pen fel pör get jük a
pré di ká ci ót, és ez ál tal az ige hir de tő
sze mé lyét he lyez zük elő tér be. Ép pen
el len ke ző leg: az a lé nyeg, hogy a
bib li ai igék ben, ké pek ben és tör té ne -
tek ben rej lő fe szült sé get fel fe dez -
zük és be emel jük a ma gunk ige hir -
de té sé be. Ho gyan si ke rül het ez a
pré di ká ció nyel ve ze tén ke resz tül,
mi lyen nyel vi esz kö zök hasz nál ha tó -
ak er re, és e cél ér de ké ben ho gyan le -
het fel épí te ni az ige hir de tés egé szét
– eze ket a kér dé se ket vizs gál juk. 

– Egy utol só – sze mé lye sebb –
kér dés: Ön nek is van nak ige hir de tői
gyen ge sé gei?

– Lu ther Már ton egyik asz ta li be -
szél ge té sé ben mond ta: „Sok szor le is
köp tem ma ga mat, ami kor le jöt tem a
szó szék ről. Szé gyelld ma ga dat, ho -
gyan pré di kál tál! Egy ál ta lán nem fi -
gyel tél a gon do lat me net re! És épp ezt
az ige hir de tést di csér ték a ma gas sá -
go kig, hogy rég óta nem tar tot tam ily
szép pré di ká ci ót. Így bi zony azon a
vé le mé nyen va gyok: a pré di ká lás va -
la mi tel je sen más, mint ami nek mi
tart juk …” Azt a ta pasz ta la tot, me lyet
Lu ther le ír, én is is me rem. Őszin tén
szól va rit kán va gyok elé ge dett az
ige hir de té se im mel. Sok szor egé szen
pon to san tu dom, mit le he tett vol na
még job ban vagy akár tel je sen más -
ként mon da ni. De új ra és új ra meg -
ta pasz ta lom a cso dát – amint Lu ther
és sok más ige hir de tő előt tem és ve -
lem együtt –, hogy ma ga Is ten az én
szá raz sza va im ból igét for mál, ame -
lyet az ige hall ga tók mint fel rá zó és
meg sza ba dí tó igét hall gat nak. Is -
ten nek le gyen há la!

g Hol ger Man ke

Uta kat nyit ni a bib li ai ige te ré ben 
Mi lyen a jó ige hir de tés? • In ter jú Ale xan der De eg gel

A wittenbergi régi városháza harmadik emelete ad otthont a Protestáns Prédikációs Kultúra
Központjának
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Böjti szemle a 75 éves

(…) Még nem is olyan na gyon ré gen
csak bi zo nyos nő sze mé lyek ken ték ki
ar cu kat, pi ro sí tot ták aj ku kat. Ma, ha
vé gig mégy az ut cá kon, be ülsz a vil -
la mos ba, alig ta lálsz höl gyet, akin ne
lát nád a ken dő zés nyo ma it. Ho va to -
vább a temp lom ba já rók is ki fes tet -
ten lép nek Is ten szí ne elé. Igen ne -
héz hely zet ben van nak ilyen kö rül -
mé nyek kö zött a ne ve lők, kik re a ser -
dü lő if jú ság bí za tott; ők egy sze rű ség -
re és a ter mé sze tes szép ség ápo lá sá -
ra buz dít ják ne velt je i ket. Ha az után
meg lát ják gyer mek ta nít vá nya ik édes -
any ját, meg kell lát ni uk, hogy hi á ba
min den jó igye ke ze tük, mellyel a di -
vat hó bort ja i tól kí ván ják a ta nu ló if -
jú sá got vissza tar ta ni, ha a szü lők
nem tá mo gat ják mun ká ju kat. Hi á ba
bi zony gat ják, hogy nem a fer dén
fel csa pott ka lap a szép, ha nem a ren -
de sen fel ül te tett, s nem a fes tett

ajak a kel le mes lát vány, ha nem a ter -
mé sze tes pi ros. A szü lők tá mo ga tó
mun ká ja nél kül mit sem ér el az is -
ko lai ne ve lés sem: több szü lői ház
nem nyújt se gít sé get, mert nem
nyújt jó pél dát. Így az is ko la, a ta ní -
tó ne ve lő mun ká ja ered mény te len, s
ezen nem is cso dál ko zik már az a ne -
ve lő, ki nyi tott szem mel jár az ut cán.
Lel ké sze ink, ne res tell jé tek az ilyen
ki ké szí tett hí ve i te ket fi gyel mez tet ni,
ta lán a lel ki atyá nak sza va lesz rá juk
va la me lyes ha tás sal. Ha pe dig a lel -
kész re sem hall gat nak… vég te len
szo mo rú ság gal kell jö vőnk elé te kin -
te nünk.

g B. D.

Meg je lent az Evan gé li kus Élet 1933.
áp ri lis 9-i szá má ban; I. év fo lyam, 11.
szám, böjt 6. vasárnapja

Figyelő

Vi har ban szük sé ges a jó ve ze tő. Ami -
kor re cseg nek, ro pog nak az eresz té -
kek, ház ma gas sá gú hul lá mok dől nek
a ha jó ra, s mé ter nyi re sem lát ni to -
vább a ha jó or rá nál. Ak kor min den -
ki a ka pi tány nyu godt ar cát, biz tos
ke zét, rö vid, pon tos ve zény sza va it
le si, mert az ő ke zé ben van szá zak,
sőt ez rek éle te…

Az or szág ha jó ja soh se volt tán
na gyobb vi har ban, mint ma nap ság.
Kö rös kö rül lát juk más ha jók sor sá ból,
mit je lent egy rossz for du lat, kap kod -
va ki adott ve zény szó. Ez rek, száz ez rek
éle té nek tönk re zú zó dá sát. Ha va la ha,
ma száz szo ro san fon tos, hogy olyan
fér fi ak áll ja nak min den ve ze tő he lyen,
akik nek he lyén van a szí vük, biz tos a
lá tá suk, és száz út vesz tő, ezer Scyl la és
Charyb dis kö zött is meg ta lál ják az
egyet len he lyes utat, az „egy szük sé -
ges dol got”. Olyan ve ze tők re van szük -
sé günk, aki ket Jé zus Krisz tus ve zet.

Le he tet len, hogy egy há zunk in tel -
li gens fér fi tag ja i ra, egy ház fel ügye -
lők re, pres bi te rek re, ta ná rok ra, jegy -
zők re, or vo sok ra és né pünk töb bi ve -
ze tő i re ne ne he zed nék rá a fe le lős ség
ter he: jó pél dát mu ta tok, jó úton ve -
ze tek-e? Ezért hív ja az Or szá gos Lu -
ther Szö vet ség egy há zunk fér fi in -

tel li gen ci á ját a nagy hét ele jén, már -
ci us 28–31-ig Má ria bes nyő re, hogy
né hány csen des na pon min den ki -
nek ta lál ko zá sa le hes sen az egyet len
igaz Ve ze tő vel, az Úr Jé zus Krisz tus -
sal. Vaj ha mi nél töb ben is mer nék fel
éle tük szá má ra en nek a ta lál ko zás nak
im már ha laszt ha tat lan, sors dön tő
fon tos sá gát!

Az evan gé li zá ló kon fe ren cia szín -
he lye a má ria bes nyői Bes nyő-pen zió.
Elő adók: Tú róczy Zol tán püs pök,
dr. Re ök Iván se bész fő or vos, dr. Mády
Zol tán egye te mi elő adó. Je lent ke zés
az Orsz. Lu ther Szö vet ség kon fe ren -
ci ai iro dá já ban: Bu da pest VI II., Es ter -
há zy u. 12. (Tel.: 144-262.) Rész vé te li
díj szo bák sze rint 34, 30, 26 pen gő,
mely ben a vas úti költ sé gen kí vül
min den (je lent ke zé si díj, adó, fű tés,
bor ra va ló stb.) ben ne van. – Fel vi lá -
go sí tást és prog ra mot kész ség gel
küld a kon fe ren ci ai iro da. Bu da pest -
re és vissza 50-os vas úti ked vez -
mény a ta va szi me ző gaz da sá gi vá sár
1,30 pen gős iga zol vá nyá val.

Meg je lent az Evan gé li kus Élet 1942.
már ci us 21-i szá má ban; 10. év fo -
lyam, 12. szám; böjt 5. va sár nap ja

Vi har ban

(…) 3. Mi ért mond ja el mind ezt a mai
epis to la (Fil 2,6–8)? Mert Pál apos -
tol, mi kor a fi lip pi gyü le ke ze tet egy -
ség re, sze re tet re in ti, Krisz tus nak
ezt az in du la tát ál lít ja elé pél da ké pül:
Az az in du lat le gyen ben ne tek, mely
volt a Krisz tus Jé zus ban. Krisz tus kö -
ve té se, a böjt ke reszt hez ve ze tő út ja te -
hát a gyü le ke zet be ve zet. Még az út -
nál és cse le ke de tek nél is fon to sabb az
in du lat. Az iga zi böjt nem ma gány -
ba ker get, ha nem em be rek kö zé, a
gyü le ke zet be visz.

Fel vet azon ban ez az ige a szá -
munk ra még né hány kér dést.

Nem te kin ted-e zsák mány nak azt,
ami Is ten ke gyel mi aján dé ka, hogy az
Úr vi lá gos sá gá ban jár hatsz, s e vi lá -
gos sá got él vez ve íté let tel gon dolsz
azok ra, akik nek még nem ra gyo gott
fel ez a vi lá gos ság?

Tu dunk-e mi, bű nös em be rek az
em be rek hez iga zán ha son lók ká len -
ni? Kü lö nös kér dés, de fel kell vet -
ni, mert mi so kall juk a bű nös től bű -
nö sig ve ze tő utat, Krisz tus el len ben
nem so kall ta az utat a menny fé nyes -
sé gé től a bűn nyo mo rá ig. Krisz tus
vál lal ta a ha son ló sá got, mi sok szor
szé gyell jük. Pe dig a ver gő dő em be -
rek nek nem an gya lok ra, nem is hit -
hő sök re, ha nem krisz tu si in du la tú,
egé szen és csak em be rek re van
szük sé gük.

Tu dunk-e mi egé szen en ge del -
me sek len ni? Nincs-e a szol gá la -
tunk ban duz zo gás és ke se rű ség ki
nem elé gí tett igé nye ink mi att? Val -
lá sos ön telt sé günk ben nem tart juk-
e sok szor ál do zat nak, hogy itt élünk
a bű nös vi lá gon, s a szol gá ló sze re tet
örö me he lyett va la mi fa nyar kény sze -

re dett ség rí le ró lunk? Nem lep lez-e
le ez ben nün ket, hogy min ket nem az
ön ma gunk meg üre sí té sé nek, ha nem
ön ma gunk fa ri ze u si hang súly vál to -
zá sá nak az in du la ta ve zet?

4. A vi lág is böj ti in du la tú ke resz -
tény sé get vár. Más ke resz tyén ség
nem le het gyü möl csö ző. Is ten igé je
az egy ház nak is azt mond ja: az az in -
du lat le gyen ben ned, mint volt a
Krisz tus Jé zus ban, mert Krisz tu sért
kö vet ség ben jár ni csak ilyen in du lat -
tal le het.

Uram, add ne künk azt az in du la -
tot, amely volt Te ben ned!

g Joób Oli vér

Meg je lent az Evan gé li kus Élet 1955.
már ci us 6-i szá má ban; 20. év fo lyam,
10. szám, böjt 2. vasárnapja

Böj ti in du lat

A böj töt hir de tő pró fé ták kö zül ki emel ke dik Jó el
pró fé ta ne ve. A pró fé ta he lyes böjt tar tá sá ra hív -
ja föl né pe fi gyel mét. Böj ti pré di ká ci ó já hoz az ap -
ro pót va la mi lyen bor zal mas sás ka já rás ad ja. A sás -
ka já rás pusz tí tó ha tá sa alap ján raj zol ja meg Is ten
vég ső íté le tét. Majd fi gyel mez te ti a né pet egy olyan
böjt tar tá sá ra, amely ben nem a ru hát szag gat ja meg
a nép, ha nem a szív mé lyén tart bűn bá na tot. Hoz -
zá te szi, hogy az Is ten bűn bo csá tó kö nyö rü le te csak
egy ilyen böjt tar tá sa után ta kar ja be a né pet.

A könyv má so dik fe lé ben élénk szí nek kel raj zol -
ja meg azt az idő sza kot, ami kor Is ten ki ön ti lel két
min den test re. Ugyan ak kor az égen és a föl dön cso -
da je le ket mu tat. Eb ben a rész ben a pró fé ta úgy be -
szél Jú d áról, mint ami örök ké meg ma rad, és Je ru -
zsá lem nem zet ség ről nem zet ség re áll ni fog.

Jó el pró fé ta köny vé ről a bib lia tu dó sok úgy be -
szél nek, mint ami a fog ság utá ni idő szak ban író -
dott.

A könyv nagy ha tás sal volt az új szö vet ség re. Pé -
ter apos tol Csel. 2, 16–21-ben Jó el köny vé nek 2, 28–
29. ver se it idé zi.

Nem csak Pé ter is mer te Jó el pró fé ta köny vét, ha -
nem Pál apos tol is. Róm. 10, 13-ban ta lá lunk uta -
lást a könyv re, ahol a po gá nyok el hí vá sá ról van szó.

g F. D.

Meg je lent az Evan gé li kus Élet 1965. már ci us 28-i szá -
má ban; 30. év fo lyam., 13. szám, böjt 4. vasárnapja

Kis tü kör

b Az Evan gé li kus Élet idén lé pett 75. év fo lya má ba. Aláb bi múlt idé ző
össze ál lí tá sunk ban ko ráb bi böj ti lap szá ma ink ból sze mez ge tünk. Ol -
va só ink a lap in du lá sá nak évé ből, 1933-ból épp úgy ta lál nak írást, mint
a ké sőb bi év ti ze dek ből. A vá lo ga tás, a sze rény ke re tek el le né re, sok -
szí nű, üze ne te a ma em be ré hez is szól, és – re mé nye ink sze rint – tar -
tal mas fel ké szü lést kí nál a most kez dő dő böj ti idő szak ra.

Egy né met egy há zi lap ban volt ol vas -
ha tó ez a kü lö nös pá lyá zat. A lel kész -
vá lasz tás iz gal mas előz mé nyei kö -
zött, az egyik meg be szé lé sen fel áll egy
pres bi ter, le ve let vesz elő a zse bé ből,
és köz li, hogy új pá lyá zó je lent ke zett,
aki bi zo nyos ra ve szi a han gu lat fe lé
for du lá sát. A le vél így hang zott:

„Tu do má som ra ju tott, hogy az
Önök gyü le ke ze te pász tort ke res, s
ezért ezen nel tisz te let tel én is je lent -
ke zem. Úgy gon do lom, van né hány
adott sá gom, amit ér té kel ni tud ná nak.
Meg győ ző erő vel tu dok pré di kál ni.
Írá som mal el is ér tem né mi si kert.
Mond ják, jól tu dok szer vez ni. Tény -
leg, a leg több he lyen, ahol ed dig
vol tam, igye kez tem jól kéz ben tar ta -
ni a dol go kat.

Van nak, per sze, akik né hány dol -

got a ro vá som ra ír nak. Már el múl tam
öt ven éves. Még so ha nem vol tam se -
hol há rom év nél hosszabb ide ig.
Né hány gyü le ke ze tet azért kel lett
el hagy nom, mert bé két len ség tört ki.
Azt sem aka rom el hall gat ni, hogy há -
rom vagy négy al ka lom mal ül tem
bör tön ben – igaz, nem va la mi bűn -
tett mi att. Egész sé gem, bi zony, nem
a leg jobb; en nek el le né re még so kat
dol go zom. Időn ként mel lék fog lal -
ko zást is vég zek, hogy ke nye re met
biz to sít has sam.

Azok a gyü le ke ze tek, me lyek ben
ed dig vol tam, mind ki csik vol tak, jól -
le het nagy vá ro sok ban. A leg több he -
lyen más val lá sok ve ze tő i vel nem ér -
tet tük meg egy mást. Sőt az iga zat
meg vall va, né há nyan el len sé ge im
let tek, fel je len tet tek és ke mé nyen

tá mad tak. Az ad mi niszt rá ció nem
erős ol da lam. Né ha azt is el fe lej tem,
kit ke resz tel tem meg. En nek el le né -
re ab ban a meg győ ző dés ben va gyok,
hogy az Önök gyü le ke ze té ben meg
fo gok tud ni fe lel ni.”

A le vél nagy fel tű nést kel tett. Azt
kér dez ték a gyű lé sen, hogy jut hat
eszé be ilyen bün te tett elő éle tű, be te -
ges, ve sze ke dő, fe le dé keny em ber nek,
hogy pá lyáz zon. Fel tét le nül akar ták
tud ni en nek a fur csa je lent ke ző nek a
ne vét.

A pres bi ter így fe lelt: „Ura im, ez
Pál apos tol.”

Meg je lent az Evan gé li kus Élet 1960.
már ci us 6-ai számában; 25. évfolyam,
10. szám,  böjt 1. va sár na pja

Egy fur csa pá lyá zó

panoráma
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Ked ves Gye re kek! Iz gal mas fil me ken
vagy re gé nyek ben min dig a ked ve ző
for du lat ra vá runk. Ar ra a pil la nat ra,
ami kor a fő sze rep lő meg sza ba dul az
el len ség fog sá gá ból, le győ zi el len fe -
le it, el mú lik a ve szély, és min den jó -
ra for dul. Ilyen kor nem csak a hős és
ba rá tai örül nek, mo so lyog nak, ha -
nem mi, né zők vagy ol va sók is ve lük
örü lünk. De a ked ve ző for du lat örö -
mét nem csak film ben, re gény ben él -
het jük át, ha nem a va ló sá gos élet ben
is. Így pél dá ul ki rán du lá son, ha zi va -
tar ba ke rül tünk, zu hog az eső, csat -
tog-vil lám lik, mi lyen öröm, ha hir -
te len min den el csen de se dik, szét osz -
la nak a fel hők, és ki süt a nap! Csak
úgy ra gyog az ar cunk az öröm től! A
ked ve ző for du lat örö mét ér zi a be -
teg is, ami kor az or vos a vizs gá lat
után ki je len ti: „Nem kap több in jek -
ci ót. A ve szély el múlt. Ha ma ro san
fel kel het.” 

Tit kos fel fe de ző utun kon, itt a
temp lom ban most egy kü lö nös ked -
ve ző for du lat nak le szünk ta núi. Sőt!
Előbb azon ban ve gyük szám ba, mi is
tör tént ed dig. Az ol tár kö ré gyűlt em -
be rek ön vizs gá la tot tar tot tak Is ten
szí ne előtt. Be le néz tek Is ten tör vé -
nyé nek tük ré be, hogy fel fe dez zék
bű ne i ket. Ez után fe lel tek a lel kész
kér dé se i re. Fe le le tük kel be val lot ták,
az az meg gyón ták Is ten nek bű ne i ket.
A gyó nó imád ság ban meg is is mé tel -
ték bűn val lá su kat, és Is ten ke gyel mé -
ért kö nyö rög tek. S most jön a nagy
for du lat. Fi gyel je tek!

A je len le vők még áll nak, és vár ják
Is ten dön té sét. A lel kész sza va azon -
ban egé szen más ként csen dül most,
mint ed dig. Nincs ben ne pa rancs,
vád, íté let. Ezt hir de ti: „Is ten meg bo -
csá tott nek tek!” Meg le pő, ha tal mas
hír adás ez! Em be ri fül nem hall hat
na gyobb, ör ven de te sebb hírt a föl -

dön. Is ten, aki el íté li a bűnt, meg bo -
csát a bű nö sök nek! Nem vet el ma -
gá tól ben nün ket, nem ítél kár ho zat -
ra, ha nem ma gá hoz fo gad, mint sze -
re tő édes apa a gyer me két. Pe dig ha
va la ki, ő el ítél het ne, örök re el ta szít -
hat na ben nün ket bű ne ink mi att. De
ő nem te szi. Mi ért? Mert bű ne ink el -
le né re sze ret ben nün ket. Mi lyen
nagy öröm le het most az ol tár kö rül
ál lók szí vé ben! Hi szen a lel kész sze -
mély sze rint ne kik mond ja a hírt! Sőt
biz tat ja is őket, hogy bát ran higgyék,
ne ké tel ked je nek ben ne, mert va ló -
ban ne kik szól, rá juk vo nat ko zik Is -
ten bűn bo csá tó sze re te té nek öröm -
hí re. (…)

d (Alá írás nél kül)

Meg je lent az Evan gé li kus Élet 1975.
feb ru ár 23-i szá má ban; 40. év fo -
lyam, 8. szám, böjt 2. vasárnapja

G YE R ME K E K NEK

Tit kok nyo má ban…
A for du lat

Min dig bá mul tam Pál apos tol hi tét
és tisz ta ön is me re tét, azért, amit
tisz ta szív vel el mon dott ön ma gá ról:
„A bű nö sök kö zött el ső va gyok én!”
Va la mi egé szen meg ren dí tő,
mennyi re „tisz tá ban volt ön ma gá -
val”, amennyi re lát ja ma gát Is ten és
em be rek előtt. Ha son ló kép pen fo -
gott meg Carl Zuck mayer Far san g -
éji gyó nás c. mű ve hány ott-ve tett fő -
hős-ál do za tá nak gyó ná sa előt ti utol -
só mon da ta: „Bű nös va gyok,
Atyám!”

Böjt ide jén Is ten ar ra szó lít fel
ben nün ket, hogy mi ma gunk is néz -
zünk ön ma gunk ba, is mer jük meg
ön ma gun kat, és úgy áll junk szí ne elé,
mint akik va ló ban tud juk, kik is va -
gyunk. Mert saj nos éle tünk ben nem
ez a ter mé sze tes. Vét ke in ket cso dá -
la to san tud juk el ken ni, el hall gat ni,
meg ma gya ráz ni. Min dig van bű ne -
ink re ma gya rá zat, és min dig akad
kör nye ze tünk ben va la ki, aki re át -
há rít hat juk. Min dig akad „ok”, hogy
ezt el hall gas suk, és nem visszük oda,
ahol va ló ban ki tár hat nánk ön ma -
gun kat. Na gyon ke mény do log ez, de
a Krisz tus ban hí vő em ber a leg na -
gyobb győ zel mét ak kor arat ja, ha ön -
ma gát győ zi le, s min den bű nét –
nem ma gya ráz va – oda vi szi Meg vál -
tó ja elé.

Ha er re el ju tok
Vál la lom, meg val lom, el íté lem bű ne -
i met, és min den áron Krisz tus bűn -
bo csá tó ke gyel me ré vén jó vá aka rom
ten ni – ez a hí vő em ber mél tó ma ga -
tar tá sa. S ha er re el ju tok, előbb-
utóbb rá jö vök, hogy Is ten nek és em -
be rek nek vég zett szol gá la tom ban a
leg főbb aka dály szá mom ra sa ját ma -
gam va gyok. Mun kám sok ne héz sé -
gét nem má sok, nem kü lön fé le kö rül -
mé nyek, ha nem pon to san én ma gam
oko zom (2Sám 12!).

Ne héz a bű nö ket be is mer ni! Ne -
héz a ma és a ma gam bű nét be val la -
ni. Ez zel szem ben igen könnyű má -
sok vagy el múlt tör té nel mi ko rok bű -
ne it bí rói szék ből meg ítél ni, de iszo -
nyú an ne héz ma ga mat bű ne im vád -
jai elé vin ni. Ha dör ge del me sen zú -
dul Is ten íté lő igé je – könnyű ka já nul
kö rül te kin te ni: jó, hogy itt van X. Y.,
mert ez ne ki szól – de nem ér tem
meg, hogy ez ép pen ne kem üzen.

De ho gyan is jut ha tunk el er re a bűn -
bá nat ra, tö re de lem re, mely ben ma -
gam is el íté lem sa ját bű ne i met, vál la -
lom azo kat és meg ta ga dom? Csak
egyet len do log te he ti ké pes sé az em bert
ar ra, hogy Is ten nek és em ber nek egy -
aránt hasz nos éle tet él jen: ez pe dig az,
hogy Ő ma ga tör össze ben nün ket Igé -
je ál tal. De vi gyáz zunk, ez ma gunk tól

nem megy, csak Ő tör het össze ben -
nün ket, úgy, mint Dá vi dot, és csak a ke -
reszt igaz sá ga az, mely éle te met er re a
bűn bá nat ra rá han gol hat ja.

A sze re tet el ve zet
Tarts bűn val lást és is mer ni fo god a
sza ba du lás örö mét! Is ten igé je vi lá -
gos sá te szi, hogy a bűn bá nat nem
csu pán ar ra va ló, hogy el hes se ges sem
ma gam tól a bű nöm kö vet kez mé -
nye it, a mél tó bün te tést, ha nem ép -
pen ez a rá döb ben tő sze re te te ve zet
el Krisz tus hoz! Nem az a baj, hogy
nap mint nap vét ke zünk. Az nem baj!
Hol nap is fo gunk, meg az után is –
amíg élünk, hi szen bű nös em be rek
va gyunk. A baj az, hogy ezt nem vall -
juk meg, nem is mer jük be, pró bál juk
el ta kar ni. Em be rek előtt ta lán ide ig-
órá ig megy is ez, de Is ten előtt so ha!

Vagy is egye ne sít sük ki a ke reszt
ha tal mas aján dé ká val és le he tő ség gel
ed di gi cik cak kos élet utun kat. Ak kor
mi is vall hat juk: „Uram, bo csáss meg
ne kem, bű nös nek.” És biz tos, hogy
lesz bűn bo csá nat!

g Soly már Pé ter

Meg je lent az Evan gé li kus Élet 1985.
már ci us 10-i szá má ban; 50. év fo lyam,
10. szám, böjt 3. vasárnapja

B ÖJ TI SZÓ TÁR

Bűn bá nat

Ma!
Mit je lent ma az evan gé li kus böjt?
Nem töb bet és nem ke ve seb bet,
mint amit egy kor Ézsa i ás mon dott el
a ma ga ko ra gyü le ke ze té nek, az ak -
ko ri ige hall ga tó hí vek se re gé nek. Je -
len ti hát azt, hogy az em ber ak kor
böj töl iga zán, ak kor ké szül mél tó kép -
pen nagy pén tek és hús vét be fo ga dá -
sá ra, ha meg tesz min den tő le meg -
te he tőt em ber tár sá ért. A kö zel va ló -
kért csak úgy, mint a tá vol lé vő kért. Az
is me rő sö kért csak úgy, mint az is me -
ret len szen ve dő kért.

g Vá mos Jó zsef

Tel jes szí vünk kel!
Ha böjt ről be szé lünk, ál ta lá ban az
jut eszünk be, hogy mit nem tesz a ke -
resz tyén em ber eb ben az idő szak -

ban. Ez zel be le me gyünk egy olyan
gon dol ko dás ba, amely már az in du lás -
nál ha mis. Mert a böjt nek nem az a lé -
nye ge, hogy mit nem te szünk, ha nem
hogy mit te szünk: Tel jes szí vünk kel
oda for du lunk an nak az Egyet len Egy -
nek pá rat lan út ja, szen ve dé se és ön -
meg ál doz ta tá sa szem lé lé sé hez, el me -
rü lünk Urunk éret tünk és he lyet tünk
vál lalt szen ve dé sé be és győ zel mé be. És
ha ezért sok min dent nem te szünk,
amit ed dig szok tunk ten ni, ak kor nem
az a dön tő, ami így el ma rad, ha nem
ami így be kö szönt éle tünk be.

g Ba li kó Zol tán

Meg je lent az Evan gé li kus Élet 1986.
feb ru ár 16-i szá má ban; 51. év fo lyam,
7. szám, böjt 1. vasárnapja

Böj ti gon do la tok

Meg döb ben tő sta tisz ti kai ada tok
hir de tik, bi zo nyít ják, hogy az em be -
ri ség, a mo dern, har ma dik év ez re dé -
be lé pő em be ri ség iszo nya tos
mennyi sé gű sze me tet ter mel, amely -
nek el tün te té se egy re sú lyo sabb prob -
lé mát je lent. El jön az idő, ami kor sa -
ját szennyünk be ful la dunk be le? Mit
hoz a jö vő? Agó ni át vagy éle tet?

Ha tal mas he gyek emel ked nek
nagy vá ro sok kö rül, a bom ló hul la dék
bű zét min den hol érez ni, messzi re vi -
szi a szél. És nem csak a sza got, a sze -
me tet is.

De va jon ki tud ná fel be csül ni an -
nak a hegy nek ma gas sá gát, rop pant
mé re tét, amely em be ri bű nök ből,
sú lyos vét kek ből, go nosz tet tek ből, er -
köl csi cső dök hul la dé ka i ból épül – és
egy re csak nő, nő…

A Gol go ta he gyén, ezen a tu laj -
don kép pen je len ték te len dom bocs -
kán sok bűn nyer te már el meg ér de -
melt bün te té sét. Hi szen ki vég ző hely
volt – sok bű nö ző éle te itt ért vé get.

És egy ár tat lan em be ré is. Má sok
bű nei mi att. Az em be ri ség bű nei

mi att. Az én vét kem mi att. Az Is ten
Fi á nak éle te – rö vid har minc há rom
év – ke reszt re fe szült, hogy ki kín lód -
ja az éle tet – ne künk, mind annyi unk -
nak.

Ezért a ke reszt egy óri á si fel ki ál tó -
jel, két do log ra em lé kez tet: az em be -
ri go nosz ság Hi ma lá ját meg szé gye -
ní tő ha tal mas sá gá ra, az ég be ki ál tó
bűn re és Is ten ért he tet len, meg ma -
gya ráz ha tat lan, vég te len sze re te té re.
Amely min den nél ha tal ma sabb. Még
bű ne ink Hi ma lá já já nál is.

A Gol go ta a föld leg ha tal ma sabb
hegy óri á sa. De a ke reszt a csú cson
hir de ti: nem kell be le ful lad nunk
szennyes éle tünk hul la dék-rom ja i ba!
Az Is ten Fi á nak agó ni á ja éle tet ho -
zott! A bűn-Hi ma lá ja csú csá ra Is ten
sze re te te ki tűz te a ke resz tet, a bűn -
bo csá nat je lét, az élet je lét!

g V. Gy.

Meg je lent az Evan gé li kus Élet 1995.
már ci us 26-i szá má ban; 60. év fo lyam,
13. szám, böjt 4. vasárnapja

He gyek

panoráma
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Úgy kez dő dött, hogy utál tuk. Kü lö -
nös, csúf és rej té lyes öreg asszony volt
az öt ve nes ház szám alatt la kó né ni.
Az ab la kát éj jel-nap pal sö té tí tő füg -
göny fed te, a ma gas ke rí tés mö gül a
kert jé ből csak a fé lig ki szá radt kör -
te fa lát szott ki az ut cá ra. Ő ma ga ál -
lan dó an fe ke té ben járt; haj lott há ta,
az ál lán ék te len ke dő szőr szá lak és
min dig pisz kos nak tű nő ke ze mind-
mind ta szí tot tak ben nün ket.

Al ko nyat kor és na gyon ko rán reg -
gel ta lál koz tunk ve le több nyi re,
ilyen kor az aj tó ban állt, vagy a kis -
pa don ücsör gött, szá ja ál lan dó an
re meg ve moz gott, de a hang ját nem
le he tett hal la ni, mint ha va rázs igét
mor mol na foly vást, és sem mi be me -
re dő te kin tet tel si mo gat ta ko pott
kö té nyé ben do rom bo ló bol hás fe ke -
te macs ká ját. Mi, gye re kek messzi -
re el ke rül tük a ba rát ság ta lan kül se -
jű né ni két.

Az árok ban ug rán doz va, szöcs kék -
re va dász va vagy óri á si fa ágak kal
bajt vív va mú lat tuk az időt. Fá ra
mász tunk, tit ko lóz tunk, él vez tük a
sza bad sá got, az össze tar to zást, egy -
más tár sa sá gát, ön fe ledt gyer mek sé -
günk meg annyi bol dog kin csét. De
egé szen kö zöm bös még sem volt ne -
künk a né ni az öt ve nes szám alatt. 

Fé le lem mel te li kí ván csi ság mo -
tosz kált ben nünk, va la hány szor meg -
pil lan tot tuk. Ezer nyi kér dés fi cán kolt
ben nünk: mi ért nem húz za el a füg -
gönyt so ha, mit rejt het a ma gas kő -
ke rí tés, ho gyan, va jon ho gyan le het
ne ki a le ges leg szebb és leg csá bí tóbb
gyü möl csű kör te fá ja az egész kör nyé -
ken, és mi ért nem sze di le még sem

so ha a gyö nyö rű gyü möl csö ket? A ki -
seb bek ha mar ta lál tak ma gya rá za tot.

– Biz tos bo szor kány – sut tog ta Si -
mi ke min den ta lál ko zá sunk kor, és
kö ze lebb bújt nő vé ré hez, Ter ká hoz.
Zo tya meg én, Sa nyi már dör zsöl teb -
bek vol tunk, tud ni vél tük, hogy ilyes -
mi csak a me sé ben lé te zik, de azért
a szí vünk mé lyén ki mon dat la nul mi
is hit tünk a né ni nek va la mi fé le va -
rázs ere jé ben.

Tel tek az évek, s köz ben a ház kö -
rü li ti tok za tos ho mály fá tyo los,
zson gó sej tel mek kel leng te kö rül
gyer mek ko runk bol dog nap ja it. Egy
ősszel az tán nem bír tunk to vább a
kí ván csi sá gunk kal. Zo tya meg én
egy ké ső őszi dél utá non a tit kos fán -
kon rend kí vü li ta nács ko zást tar -
tot tunk. Si mi két túl ki csi nek, Ter kát
pe dig plety kás nak ítél tük eh hez a
fér fi as vál lal ko zás hoz, csak ket ten
akar tuk va la ho gyan fel leb ben te ni a
fáty lat a rej tel mes kert tit ká ról és a
né ni bű bá jos te vé keny sé gé ről. A te -
en dő ket ha mar fel osz tot tuk egy -
más közt: Zo tya úgy tu dott fá ra
mász ni, mint egy für ge mó kus, én a
hang ta lan lo pa ko dás mes te re vol -

tam, így rám ma radt a ház rej tel me -
i nek fel fe dé se, amíg ba rá tom kós to -
lót szed a sze met gyö nyör köd te tő, il -
la tos kör ték ből.

Ok tó ber vé ge volt, csí pős, tisz ta,
hi deg es te, ami kor ter vünk vég re haj -
tá sá hoz lát tunk. A hát só kert fe lől kö -
ze lí tet tünk las san, óva to san. A szí vem
a tor kom ban do bo gott: ki tud ja, mi
lesz, ha ész re vesz min ket az öreg -
asszony. A ház kö ze lé ben el vál tunk
egy más tól. Egy kri zan tém bo kor mö -
gött hall ga tóz va les tem a pil la na tot,
ami kor be oson ha tok. Iz gal mam ban
úgy zú gott a fü lem, hogy a sa ját lég -
zé se met is för tel mes fúj ta tás nak vél -
tem hal la ni. Csend volt, csak az es -
te kis hír nö kei, a tücs kök ci ri pel ték
egy han gú nó tá ju kat, és a hű vö sö dő
szél su so gott. Vé gül el szán tam ma -
gam, és nesz te len, gyors lép tek kel az
aj tó nál te rem tem. Nyit va ta lál tam. A
kony há ban szin te vissza hő köl tem
az üres, fé lel me te sen ki halt moz du -
lat lan csend től.

Lé leg zet-vissza fojt va lo pa kod tam
bel jebb a ház ba. A lám pa se hol sem
égett, pe dig a füg gö nyö kön át már
csak az al ko nyi ho mály szű rő dött be.
Las san meg szok ta a sze mem a gyér
fényt, kö rül pil lan tot tam. Ré gi, fa ra -
gott hom lo kú szek rény állt az egyik
fal mel lett, ma gas ra ve tett ágy a má -
sik nál, a sa rok ban tük rös asz tal ka sok
fi ók kal. Va la mi kor biz to san itt fé sül -
het te hosszú, szép sé ges ha ját egy
gyö nyö rű lány – gon dol tam aka rat -
la nul is. A szem köz ti fa lon újabb aj -
tó ve ze tett a kö vet ke ző szo bá ba.

Már majd nem el in dul tam fe lé,
ami kor hir te len egy gyen ge só haj tást
hal lot tam egé szen kö zel ről. Ré mü le -
tem ben moc can ni sem mer tem.
Hogy le het, hogy ed dig nem vet tem

ész re sen kit a szo bá ban?! A fo gam va -
co gott ijed tem ben. Ta lán lát ha tat lan -
ná is tud vál ni ez a ti tok za tos né ni, és
most a va rázs ere jé vel en gem is el bá -
jol, ki tud ja, mi fé le rút kecs ke bé ká -
vá vagy sí kos bő rű kí gyó vá. Resz ket -
ve vár tam sor som ala ku lá sát, de per -
ce kig nem tör tént sem mi. 

Már-már fel en ge dett ben nem a
der mesz tő fé le lem, és re mény ked ni
kezd tem, hogy csak a kép ze le tem
űzött rút tré fát ve lem az imént, ami -
kor halk kö hé cse lést és újabb mély
só hajt hal lot tam. A hang az ágy fe lől
jött. Ek kor ra azon ban meg erő sö -
dött né mi képp a lel kem. Kí ván csi sá -
gom erő sebb volt a ret te gés nél, óva -
to san el in dul tam az ágy fe lé, hogy vé -
gé re jár jak a do log nak, ki is a ti tok -
za tos hang gaz dá ja. 

Pu ha macs ka lé pé sek kel kö ze lí tet -
tem, és bi zony tát va ma radt a szám,
ami kor meg pil lan tot tam a ma gas ra ra -
kott ágy ne műk kö zött a né nit. A le me -
nő nap utol só su ga rai sár gá ra és na -
rancs szín re fes tet ték az ég bolt al ját,
szép szí nes fé nyük nél cso dál koz va
bá mul tam az idős asszonyt, aki ki bon -
tott ha já val az egész pár nát be tölt ve,

mo so lyog va né zett rám, mint egy
ked ves, vár va várt ven dég re. So se
gon dol tam, hogy ennyi ren ge teg és
ilyen gyö nyö rű ha ja le het ne ki. De
még en nél is job ban meg le pett a mo -
so lya, mert de rűs volt, fi a ta los, és szép.
Za va rom ban még kö szön ni is el fe lej -
tet tem, utó lag tu dom, jobb volt így
mind ket tőnk nek, mert ő ki csit re ked -
ten, de vég te len öröm mel a hang já ban
azt mond ta fe lém for dul va:

– Hát el jöt tél vég re, Mag dó kám?!
Úgy örü lök, hogy itt vagy! Gye re kö -
ze lebb egy ki csit, hadd lás sa lak, tu dod,
nem olyan jó már a sze mem, gyen ge
a fény is, na, ha jolj ide, bo ga ram.

Hir te len el sem tud tam kép zel ni,
mi té vő le gyek. Nem me het tem oda,
ne hogy meg is mer jen, szól ni sem
mer tem, nem va la mi lá nyos a han -
gom. De nem fél tem tő le egy csep pet
sem, in kább szo mo rú vol tam, hogy
nem va gyok Mag dó ka, ha nem csak
a má so dik szom szé dék Sa nyi ja.

Vé gül még is ki ta lál tam va la mit. Ha
az em ber sut tog va be szél, nem le het
rá is mer ni a hang já ra, ezt már tud tam,
a fil mek ben az is me ret len te le fo ná -
lók min dig így tet tek.

– Ki csit meg va gyok most fáz va,
nem men nék kö ze lebb, ne hogy el tes -
sék tő lem kap ni.

– Mi lyen fi gyel mes gye rek vagy.
Tud tam ám, hogy ilyen le hetsz, érez -
tem min dig. Na, de mondd csak,
med dig ma rad hatsz? Tu dod-e, hogy
a szo bád ugyan úgy van, ahogy hagy -
tad? Nem vál toz tat tam meg sem mi -
nek a he lyét, még a füg gönyt sem hú -
zom el so ha, ne hogy ki fa kít sa a szép
sző nye ge i det meg a ba ba ru há i dat.
Csak ta ka rí ta ni me gyek be időn ként,
meg… meg ha na gyon hi ány zol.
Mennyi sok ide je nem jöt tél el hoz -
zám, nem is tu dom, hogy tud tad így
el fe lej te ni a te sze re tő nagy anyá dat…

A szí vem he ve seb ben vert, lám, a
tit kok ra las san fény de rül, csak el tud -
jak még sza ba dul ni in nen va la hogy.
Az agyam za ka tolt, mit mond hat nék
ne ki, ami meg vi gasz tal ja, vagy leg -
alább nem szo mo rít ja el olyan na -
gyon, hi szen ma rad ni nem akar tam.
Vé gül az iz ga lom tól ki szá radt to -
rok kal azt sut tog tam:

– Most el kell men nem, de ha ma -
ro san megint el jö vök, jó?

A né ni két ség be eset ten pró bált
fel ül ni az ágy ban:

– Jaj, ne menj még el, szí vem,
hisz épp csak egy per ce ér kez tél!
Leg alább reg ge lig ma radj, ak kor le -
szed het néd a kör té ket a fád ról, ne ked
tar to gat tam, egy sze met sem ad tam
el, pe dig ké rik, min den év ben len ne
rá ve vő, de én nem adom, az csak a
ti ed, Mag dó kám, tu dod-e?

Na gyon meg saj nál tam. Annyi ra
szá nal mas volt, ahogy pró bál ta ma gá -
nál tar ta ni az uno ká ját min den ere jé -
vel, aki rá adá sul még csak el sem jött
hoz zá. Egy nagy ha zug ság az egész.
Egy da ra big csend ben ma rad tunk,
az tán már na gyon fél tem, hogy meg -
is mer, hát gyor san el bú csúz tam tő le,
új ra meg ígér ve, hogy ha ma ro san ismét
ta lál ko zunk. Be le tö rőd ve ha nyat lott
vissza a pár ná i ra, ren ge teg ha ja zi zeg -
ve-su sog va te rült szét az ar ca kö rül.

– Leg alább a kör té ket vit ted vol -
na el. Mi lyen kár ér tük, mi lyen kár…
– sut tog ta ma ga elé le mon dó an.

A kör ték – ju tott eszem be hir te len
Zo tya. Va ló szí nű leg az óta elég ren -
de sen meg lett könnyít ve an nak a fá -
nak a ter he.

– Ó, a kör té ket le sze dem még
gyor san, el vi szem, amit bí rok, jó? –
szól tam vissza meg nyug ta tó an. A
né ni há lá san mo soly gott rám.

– Vidd csak, ki csim, per sze, ti ed itt
min den, tu dod. 

Már a kony ha aj tó nál jár tam, ami -
kor még utá nam ki ál tot ta: 

– Is ten ve led, az tán ne fe led kezz el
ar ról, amit ígér tél!

Fel lé le gez tem: leg alább elé ge det -
ten vá lunk el egy más tól.

* * *

A töb bi ek tá tott száj jal hall gat ták a
ka lan dun kat. Az egész annyi ra me -
se sze rű és még is oly va lós volt, hogy
na po kig nem tud tunk be tel ni ve le.
Min den nap új meg új rész le tek re kér -
dez tek rá a ba rá ta im. Si mi két az ér -
de kel te leg in kább, hogy nem volt-e
vas or ra, va rázs pál cá ja, re pü lő sep rű -
je a né ni nek. Ter ka azon ban el gon -
dol kod va, fi gyel me sen hall gat ta a
be szá mo lón kat.

– Ki le het ez a Mag dó ka? Még so -
ha se lát tam egyet len lá to ga tót sem
a ház nál. Mi fé le uno ka az ilyen, aki
rá se néz a nagy any já ra? A kör te sem
volt le szed ve, ahogy én vissza em lék -
szem, még so ha se. Itt va la mi ti tok
lap pang – ál la pí tot ta meg nagy ko -
mo lyan, a hom lo kát rán col va.

Mi Zo tyá val nem nyo moz tunk,
hisz min den ki jól járt: a né ni bol dog
volt az el tűnt kör ték mi att, mi meg
örül tünk az íz le tes zsák mány nak.

Vé gül egy nap fény de rült Mag dó -
ka ki lé té re. Már dél előtt a su li ban alig
bír tunk ma gunk kal, és még ebéd
előtt össze gyűl tünk a rej tek kuc kó ban,
ahol za var ta la nul meg le he tett be szél -
ni a fon tos dol go kat.

–Fi gyel je tek! – kezd te Ter ka. Iz gal -
má ban olyan nagy ra nyi tot ta dió bar -
na sze me it, hogy az em ber kép te len
volt más ho va néz ni. – Meg kér dez -
tem anyu ká mat, ki ez a Mag dó ka, és
kép zel jé tek, ez a kis lány már hat
éve meg halt. Egy au tó bal eset ben az
egész csa lád já val oda ve szett, az óta
nem lá to gat ja sen ki a né nit, és ő csak
vár ja-vár ja az uno ká ját. Bor zasz tó,
nem?! – ráz ta a fe jét, és szo mo rú an
né zett ránk.

Tény leg rossz volt er re gon dol ni,
de se hogy sem ér tet tem, mi ért érint
ez ben nün ket ennyi re. Per sze, hogy
jó len ne, ha ma radt vol na va la ki je a
né ni nek, de ezen a dol gon iga zán
nem le het vál toz tat ni, még ha be le -
be teg szünk is a bú su lás ba. Ter ka
azon ban ko mo lyan né zett ránk:

– Se gí te nünk kell ne ki. Már csak
azért is, mert meg ígér ted – for dult fe -
lém szi go rú an.

– Na, ne! Én még egy szer nem le -
szek Mag dó ka, ar ról ne is ál modj! –
há rí tot tam el a cél zást. – Egyéb ként
is, előbb vagy utóbb rá jön ne, hogy fiú
va gyok, és ak kor nem csak csa ló -
dott, ha nem még dü hös is len ne. Sze -
rin tem ez az egész hü lye ség. Hagy -
juk! Gyer tek ebé del ni! – áll tam fel ha -
tá ro zot tan. De Ter ka vissza nyo mott
a he lyem re.

– Hall gass már vé gig, te os to ba! A
fe ne se akar ta, hogy Mag dó ka le gyél.

– Hát ak kor? – néz tem rá cso dál -
koz va.

– Nyu gi – mond ta na gyon las san
és ki mér ten. – Én le szek Mag dó ka.

* * *

Így lett a né ni nek egy új uno ká ja, az -
tán még egy meg még egy és még
egy, míg csak az egész csa pa tunk be -
já ra tos nem lett hoz zá. Han cú roz -
tunk a kert jé ben, meg et tük az
összes ma ra dék kör té jét, az tán
ahogy jött a tél, jócs kán pusz tí tot -
tunk az aszalt szil vá já ból is. Per sze
időn ként fát is vág tunk, tü zet is rak -
tunk, össze ge reb lyéz tük a le ve le ket
a kert ben… Én még csi ga tész tát
pö dör ni is meg ta nul tam ná la, bi -
zony, pe dig az elő ször le he tet len fel -
adat nak tűnt.

Az 50-es szám alat ti né ni tit ka
Ha jó gaz da vagy, az ősz ki kö ve tel te
tő led, hogy a ker tet, a hob bi üveg há -
zat rend be tedd, mert csak ak kor le -
het a ta vaszt jól kez de ni. Té len hadd
pi hen jen, az az erő gyűj tés ide je. A jól
elő ké szí tett, la za föld szí ve seb ben fo -
gad ja az új éle tet. Az egész év ben
gyűj tött, meg ér lelt kom poszt a fel lé -
leg ző föld be ke rül, és feb ru ár vé gé -
től szin te ké ri a ma go kat. 

A dol gok egy más ra épü lé se, az élet
kö vet ke ze tes sé ge meg gon dol ni va ló
cso da. Ez a cso da nem tű ri a sze me -
tet, a rend szer te len sé get.

Ta nár em ber szá má ra a kert ha son -
lít az is ko lá hoz. Az oko so dó kis em -
ber pa lán ták lel két, fe jét és tes tét fel
kell ké szí te ni a ké sőb bi, ne he zebb
idők re. Per sze nem sza bad ijeszt get -
ni őket, de a te her bí rá su kat, ér dek -
lő dé sü ket erő sí te ni kell. Min dent
mér ték kel. Van-e na gyobb öröm,
mint ami kor osz tály ta lál ko zó kon azt
lá tod, hogy szép, erős, tisz ta te kin te -
tű fi a ta lok vesz nek kö rül, akik tud ják,
hogy mit akar nak? Lát szik raj tuk,
hogy meg ta lál ták a he lyü ket az élet -
ben. Gon dol ko dá suk ban, moz du la -
ta ik ban, jó eset ben az em lé ke ik ben te
is ben ne vagy. Be érett a mun kád.

A kert más nagy ság ren dű, de ha -
son ló örö mö ket tar to gat. Nő nek a pa -
lán ták, nyár ra már érik a pap ri ka, a pa -
ra di csom, szép az ubor ka. Öröm lát -
ni, le szed ni és az asz tal ra ten ni. Ha jó
a met szés és az idő is, az őszi ba rack -
fák szép ter mést ígér nek. Azok ban is
ben ne vagy. Lá tom, ahogy a für dő nad -
rá gos uno kák be le ha rap nak, és a gyü -
mölcs szaft ja a ha su kig csu rog.

A fák ko ro ná it ala kít va eszem be jut
né hány ne he zebb eset, ami kor a ne ve -
lés met sző ol ló ját több ször és ke mé -
nyeb ben kel lett ke zel nem. Ér de kes,
hogy a fa is min dig a ra di ká li sabb met -
szést há lál ja meg. Azok a gye re kek,
akik től ke mé nyeb ben kö ve tel tem,
akik nél a szo rí tom-en ge dem el vet
szi go rúb ban ér tel mez tem, messzi ről
kö szön nek, meg vár nak, kér de zős -
köd nek hogy lé tem fe lől. De olyan is
van, aki el for dít ja a fe jét, pe dig a te nye -
re men hord tam. Nem tu dok rá ha ra -
gud ni, mert ő ilyen. Ta lán az én hi bám
is. Ró la csak az jut eszem be, hogy én
is hány szor vol tam (va gyok?) há lát lan.

Feb ru ár tól a pá rom szor gal ma -
san hor doz gat ja pa lán ta ne ve lő tál cá -
i mat egyik ab lak ból a má sik ba.

Az is ko lák ban a fél év ered mé nye
sej te ti az éves ter mést. Már a ta nít vá -
nya im ta nít vá nyai nye se ge tik az em -
ber pa lán ták fe les le ges haj tá sa it, és
erő sí tik a jó kat. „Nem hi ány zik az is -
ko lád?”– kér dik. Az egy re na gyobb
szo rí tás ban ver gő dő is ko la, az anya gi
gon dok örök vesz te se már nem hi ány -
zik, csak a gye re kek. Pe dig szép volt is -
ko lát ve zet ni, épí te ni, és jó vissza men -
ni, mert az egy ki csit az én há zam is.
A lé nyeg nem ez, ha nem a gyer me kek
vi lá ga. Min den egyéb csak esz köz.

Ez a kert csak a csa lá do mat szol -
gál ja. Meg az én örö mö met. Itt jó né -
ha fel néz ni a ma gas ba és min dent
meg kö szön ni. Kell a friss zöld ség, a
za ma tos gyü mölcs. De az a má sik, a
gyer me kek kert je azért ne kem min -
dig meg ma rad.

Vá lasz ra se mél ta tom az ilyen meg -
jegy zé se ket: „Ész nél vagy? In kább pi -
henj! Én száz fo rin tért meg ve szem a
szupermarket ben a sár ga ré pát.”
Őszin tén saj ná lom az „ag gó dót”, mert
sem mit se tud sem mi ről. Biz to san
mű anyag ka rá csony fá ja volt vib rá ló pi -
ros-kék kí nai égő so rok kal, és nem sok
könyv nek ju tott hely a pol con a nip -
pek és por fo gó kagy ló va ca kok kö zött.

Na gyon kell a rend. A kert ben is,
a fej ben is, meg a szív ben is.

Rend

él víz

g Dr. Sch rott Gé za

g Fül ler Tí mea
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b A negy ven na pos böj ti idő kez -
de tén a tel jes ség igé nye nél -
kül, a bib li ai köny vek sor rend -
jé ben ve gyük szám ba, hol és
mi lyen ese mé nyek kap csán
említtetik a negy ven nap mint
fon tos idő szak. Íme, a ti zen két
al ka lom!

Bi zo nyá ra fej ből is fel tud nánk so rol -
ni eze ket az ese te ket, de most a böjt
fé nyé ben ke res sük mai üze ne tü ket,
hi szen negy ven nap szá munk ra is
sors for dí tó idő szak le -
het, ha Is ten aka ra ta
sze rint tölt jük el.

Az Ószö vet ség ben az
el ső az özön víz tör té ne -
te, ek kor negy ven nap és
éj jel zu ho gott az eső
(1Móz 7,4). S Nóé negy -
ven nap múl va ki nyi -
tot ta a bár ka ab la kát,
és ki en ge dett egy hol lót
(1Móz 8,6).

Negy ven na pig tar -
tott, míg az egyip to mi
or vo sok be bal zsa moz -
ták Já kób holt tes tét
(1Móz 50,3).

Mó zes két íz ben is
fel ment az Is ten he gyé -
re a két kő táb lá ért, ott
ma radt negy ven nap és
negy ven éj jel, s ez alatt
sem mit sem evett és
ivott (2Móz 24,18; 2Móz
34,28; 5Móz 9,11; 5Móz
9,18). Eb ben elő ké pe
volt Jé zus böj tö lé sé nek,
aki szin tén em be rek től

tá vol, Is ten je len lé té ben töl tött el
ennyi időt nyil vá nos mű kö dé sé nek
kez de tén.

A ti zen két törzs egy-egy tag ja
negy ven nap múl va tért vissza az
ígé ret föld jé nek ki kém le lé sé ből
(4Móz 13,25).

A fi lisz te us Gó li át negy ven na pon
át min den reg gel és es te gya láz ta Iz -
rá elt és Is te nét (1Sám 17,16).

Il lés két íz ben for ró kö vön sült lán -
gost evett és egy kor só vi zet ivott, és
en nek az étel nek az ere jé vel ment
negy ven nap és negy ven éj jel az Is -
ten he gyé ig, a Hó re big (1Kir 19,8).

Is ten pa ran csá ra Ezé ki el a jobb ol -
da lán fe küdt negy ven na pig, így
szen ved te el Jú da bün te té sét, egy
évért egy na pot (Ez 4,6).

Is ten is mé telt pa ran csá ra Jó nás el -
in dult a nagy vá ros ba, egy na pi já rás -
ra, és ott kezd te hir det ni: Még negy -
ven nap, és el pusz tul Ni nive! A la -
ko sok azon ban hit tek Is ten nek, böj -
töt hir det tek, és zsák ru hát öl tött a
vá ros ap ra ja-nagy ja. Mi vel meg tér -
tek, Is ten nem pusz tí tot ta el őket
(Jón 3,4–5).

Az Új szö vet ség ben Jé zus éle té nek
két ese mé nye kap cso ló dik eh hez az

idő tar tam hoz. Mi u tán
negy ven nap és éj jel
böj tölt a pusz tá ban, vé -
gül meg éhe zett (Mt
4,2).

Fel tá ma dá sa után az
Úr Jé zus negy ven na -
pon át je lent meg ta nít -
vá nya i nak, majd fel vi -
te tett a menny be (Ap -
Csel 1,3).

Mind ezek a mi
épü lé sünk re írat tak
meg. Az igék is me re -
té ben, min den más
ér tel me zés he lyett
most csak er re a kér -
dés re vá la szol jon
min den ki ön ma gá -
nak: ha ez len ne e föl -
dön az utol só böj töm,
mi len ne a leg fon to -
sabb, amit ten nem
kel le ne ezen az előt -
tem ál ló negy ven hét -
köz na pon?

g Össze ál lí tot ta:
– garai –

A negy ven nap elő for du lá sa
a Szent írás ban

Ép pen egy lel ki pász tor akar ta bi zo -
nyí ta ni hall ga tó sá ga előtt Is ten irán ti
el kö te le zett sé gét és hí vő sé gét az zal,
hogy el mond ta: gyü le ke ze ti el fog lalt -
sá ga mi att nem ta lált nap tá rá ban
idő pon tot nagy fia szü le tés nap ját
meg ün ne pel ni. Ek kor lá to ga tunk,
ek kor bib lia óra van, ak kor meg há -
zas sá gi év for du ló. A fiú ta lán nem is
pró bál ko zott to vább. 

Nem tap sol tuk meg a bi zony ság -
té telt, mert ta lán mind annyi an érez -
tük, hogy va la mi itt nem stim mel. Ki -
csit a bi zony ta lan ság lát szott az ar -
co kon, hogy most mi van. Meg hát az
van a köz tu dat ban, hogy „a szol gá lat
az el ső”. S ezt úgy ti tok ban el is vár -
juk egy más tól, szol gá lat te vők től, lel -
ki pász tor tól és ne jé től. Meg azt a lo -
vat üt jük, ame lyik egyéb ként is jól
vég zi a dol gát. Tény leg a szol gá lat az
el ső? Ki mond ta? Nem eset leg a tel -
je sít mény ori en tált be ál lí tott sá gunk,
sé rü lé sünk és az a vi lá gi szlo gen, hogy
nem érsz sem mit, ha nem tel je sí tesz?

Még töb bet, még töb bet. Az nem
prob lé ma, hogy ez nem Is ten aka ra -
ta és nem bib li kus? Az sem döb bent
rá a hi bá ra, hogy a nagy „át adott ság”
el le né re vagy ép pen ezért a fent em -
lí tett nek egyik gyer me ke sem jár –
tu do má som sze rint – az Úr út ján?
Hogy le het az em ber nek így nyu godt
ál ma? Nem ér ték za var ez? A pri o ri -
tá sok el to ló dá sa? Az biz tos, hogy a
Bib li át ta nul má nyoz va Is ten azt sze -
ret né, ha ő len ne az el ső az éle tünk -
ben. Ezt a he lyet nem ad ja át sen ki -
nek. Biz to san nem té ved sen ki, aki Is -
tent, Krisz tust en ge di éle te kö zép -
pont já ba, és ez zel a hit tel, fel fo gás sal,
gya kor lat tal él.

Hol a csa lád he lye?
Ha há za sok va gyunk, ak kor tár sunk
van so ron az ér ték sor rend ben. A
fér jem, fe le sé gem. Örö kös tár sam.
Akit Is ten után a má so dik he lyen kell
leg job ban sze ret nem, dé del get nem,
ér té kel nem. Nem to la kod hat per sze
Is ten he lyé re, mert ak kor bál vány imá -
dó len nék. Ki is jön utá nam? Hát, ha
van, a gyer me künk, gyer me ke ink.
Egy lel kész nek min den ki re volt ide -
je. Te le fo nált, tár gyalt, lá to ga tott, fo -
ga dott stb. Hogy a csa lád já ra és fe le -
sé gé re is jus son ide je, az asszo nyá nak
az az öt le te tá madt, hogy te le fon fül -
ké ből hív ják fel a „lel kész urat”, hát -
ha fo gad ja őket is, és be tud szá muk -
ra is üte mez ni időt. Leg alább va la -
mennyit he ten te. Ha jól em lék szem,
ez ha tott az el fog lalt apá ra.

Mert ki sze res se és ne vel je a gyer -
me ke in ket? A böl cső de? Óvo da? Is -
ko la? Gyer mek bib lia kör és ifi mun -
kás? Vagy csak a fe le ség? Eset leg a
rend őr vagy bör tön őr? Nem. Ez leg -
in kább apai fe le lős ség, leg alább is az
Ige sze rint. Mit ér az éle tünk, hi va -
tá sunk, ha itt na gyot mu lasz tunk, bu -
kunk? Mi előtt a hi va tá sunk kal el
kel le ne szá mol nunk, el kell szá mol -
nunk a csa lá dunk kal.

Jó vá le het ten ni a mu lasz tást? Ne -
he zen. Igen, jól ol va sod, a har ma dik
he lyen jön sze rin tem a hi va tá sunk -
nak az a ré sze, amely nem a csa lád.
El hí va tás sze rin ti misszió mun ka és
egyéb te vé keny ség. Igen is pri o ri tá so -
kat kell ál lí ta nunk. Az tán még jön nie
kell hob bi nak meg sza bad idő nek.
Dön té se ket kell hoz nunk. Kü lönb sé -
get kell ten nünk sür gős és fon tos kö -
zött. Szük ség van böl cses ség re, sze -

re tet re és bá tor ság ra, ne met mon dás -
ra is. Ak kor is, ha va la ki ezt nem ér -
ti. Majd meg ér ti ta lán. Struk tú rát, is -
ten tisz te le ti be osz tást, misszi ós stra -
té gi át is vál toz tat ni kell azért, hogy
rend ben le gye nek a sor ren dek.

Ha be le be teg szünk is?
Mit ér a misszi ónk, és mi fé le ered -
mény az, ha meg be teg szik a hí vő csa -
lád pri o ri tá si prob lé ma mi att? Sem -
mit. Is ten or szá ga, a gyü le ke zet ak -
kor von zó és erős, ha nem túl sok
egye dül ál ló ból (per sze be lő lük is), fe -
le más igá ban élők ből, ne tán el vál tak -
ból és az ör dög ál tal szét rom bolt csa -
lá dok ból áll, ha nem ép pen az el len -
ke ző jé ből. Krisz tus-köz pon tú ház né -
pek ből (oi kosz), mond hat nánk, há zi
gyü le ke zet ből, amely ből az tán össze -
áll a nagy csa lád és az egy ház.

Jó len ne fi gyel ni a pri o ri tá sok ra.
Ak kor min den re jut időnk és erőnk
is. Jó len ne, ha fi gyel nénk er re lel ki -
pász to rok, ve ze tő k a gyü le ke zet ben.
Ige hir de tők is. Mind eb ből per sze
ál dás fa kad a há zas sá gunk ra, a kö vet -
ke ző nem ze dék re, Is ten or szá gá ról
nem is be szél ve. Mun ka al ko ho liz -
mus ból és tel je sít mény ori en tált ság -
ból pe dig gyó gyul ni sza bad, sőt kell
is! Há lás va gyok Is ten nek, hogy er re
kö rül be lül öt ven éves ko rom ban rá -
döb ben tett, és úgy gon do lom, hogy
ki gyó gyí tott. Több a ke gye lem a tel -
je sít mény kény szer nél.

g Bayer György

Az írás eredetileg a Bé ke hír nökben, a
Ma gyar or szá gi Bap tis ta Egy ház he ti -
lap jában jelent meg (2010. feb ru ár 14.).

Pri o ri tá sok
„Azért je lent meg az Is ten Fia, hogy
az ör dög mun ká it le ront sa.” (1Jn 3,8b)

Böjt el ső he té ben az Út mu ta tó reg -
ge li és he ti igéi a nyil vá nos föl di
szol gá la tát meg kez dő Jé zust úgy ál -
lít ják elénk, mint a sá tán le győ ző jét.
Az Úr „Jé zus is meg kí sér te tett és szen ve dett, ezért se gít het azo kon, akik meg -
kí sér tet nek” (Zsid 2,18; LK). Az Is ten Fia em ber ré lett, s ha lál ra ad ta ma gát
ér tünk, hogy el ne vesszünk bű ne ink ben, ha nem el nyer jük az örök éle tet. Ha
se gít sé gül hív juk, ve lünk van, ki sza ba dít. A Lé lek el vit te Jé zust „a pusz tá ba,
hogy meg kí sért se az ör dög. Mi u tán negy ven nap és negy ven éj jel böj tölt, vé -
gül meg éhe zett.” Is ten Fia mind há rom kí sér tést (lásd 1Móz 3,1–7) Is ten igé -
jé vel uta sí tot ta vissza: „Meg van ír va…” (Mt 4,1–2.4.7.10) „Nemcsak a tes ti ke -
nyér rel él az em ber, de Is ten nek min den igé jé vel.” (GyLK 729) Lu ther vall -
ja: „Is ten épp azért ad hi tet, hogy tud jam: Krisz tus le győz te ér tem az ör dö -
göt; nem fé lek hát a kí sér tés től. Hi szen ar ra va ló az, hogy a hi tem meg erő -
söd jék, fe le ba rá tom pe dig az én meg kí sér te té sem ben s győ zel mem ben vi -
gasz ta ló pél dát lás son.” Mert olyan fő pa punk van, „aki hoz zánk ha son ló an
kí sér tést szen ve dett min den ben, ki vé ve a bűnt. 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.” (Zsid
4,15–16) Is ten gyer me kei tő le szü let tek új já, az igaz sá got cse lek szik, sze re -
tik őt s em ber tár sa i kat. „Mert ez az az üze net (…), hogy sze res sük egy mást.”
(1Jn 3,11) Is ten szol gá ja, a ke gyes Jób a baj ban is is ten fé lő ma radt, s ami kor
va la mennyi gyer me ke meg halt, és min den va gyo na el ve szett, le bo rul va így
szólt: „Az Úr ad ta, az Úr vet te el. Ál dott le gyen az Úr ne ve!” (Jób 1,21) Pál ma
így bá to rít: „Is ten pe dig hű sé ges, és nem hagy ti te ket erő tö kön fe lül kí sér te -
ni; sőt a kí sér tés sel együtt el fog ja ké szí te ni a sza ba du lás út ját is, hogy el bír -
já tok azt vi sel ni.” (1Kor 10,13) Ez Ja kab ta ná csa: „Aláz zá tok meg ma ga to kat
az Úr előtt, és ő fel ma gasz tal ti te ket.” (Jak 4,10) Urunk em ber ré lett éret tünk,
„hogy ir gal mas és hű fő pap le gyen az Is ten előt ti szol gá lat ban”. A hit szer ző -
je s be tel je sí tő je; „mi vel ma ga is kí sér tést szen ve dett, se gí te ni tud azo kon, akik
kí sér tés be es nek” (Zsid 2,17.18). Na pon ta kér jük is Atyán kat: „…és ne vígy min -
ket kí sér tés be, de sza ba díts meg a go nosz tól…” (Mt 6,13) Ám „Is ten sen kit sem
kí sért, még is azt kér jük eb ben az imád ság ban, hogy Is ten őriz zen és tart son
meg min ket, hogy az ör dög, a vi lág és tes tünk meg ne té vesszen, ne csal jon
min ket” (Kis ká té). Já nos jó elő re lát hat ta, hogy Krisz tus ezer éves föl di ural -
ma kez de tén egy an gyal „meg ra gad ta a sár kányt, az ősi kí gyót, aki az ör dög
és a Sá tán, meg kö töz te ezer esz ten dő re…” Jé zus a ke resz ten vég leg sem mis -
sé tet te az ör dög mun ká it, ám ez a győ ze lem csak az utol só íté let kor vá lik
tel jes sé, ami kor az ör dög, a ha lál és a po kol egy aránt a tűz ta vá ba vet te tik
– ez a má so dik ha lál. „Bol dog és szent az, aki nek ré sze van az el ső fel tá ma -
dás ban: eze ken nincs ha tal ma a má so dik ha lál nak.” (Jel 20,2.6) „Min de nem
vagy, Jé zu som, / A ha lál ban örök élet! / (…) Ve led menny ben új ra élek.” (EÉ
392,3) És nem csak ezer esz ten de ig! Ámen.

g Ga rai And rás

HE TI ÚT RA VA LÓ

Ki nek vagy kik nek bo csát hat nék én meg?
És ki az, aki meg bo csát hat na ne kem?
Ha ran gok zúg nak ben nem össze-vissza
s ro bog fe lém az ősz ör dög sze ke re ken.

Üs se tek meg, hogy ma gam hoz tér hes sek!
Önt se tek le, hogy lát ni kezd jek új ra!
Fé lig va gyok már úgy is csak a föl dön,
űr be le beg ka bá tom egyik uj ja.

Nem vol tam pap s nem let tem pró fé ta sem,
csak egy em ber, aki még be szél ni tu dott
a kö vek kel s a tűz vé szek kel is,

ami kor már a szó nak sem volt szí ve
és a le ve gő is bűn nel volt te le
s a ké nyes Hold a föld alá fu tott.

Cso ó ri Sán dor

Ha ran gok zúg nak ben nem

él víz

A hagyomány szerint Jézus a Jerikó fölé magasodó hegyen kísértetett meg…
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Budapesti kirándulás. Aki a szar vasi
Ben ka Gyu la Evan gé li kus Ál ta lá -
nos Is ko la ja nu ár vé gi ese mény tá rá -
ra pil lan tott, va ló szí nű leg azt ál la pít -
hat ta meg, hogy az el sőd le ges fel -
adat, a ta nu lás mel lett gaz dag prog -
ram kí ná lat vár ta a gye re ke ket. Aho -
gyan az EvÉ let ja nu ár 31-ei lap szá -
ma már be szá molt ró la, ja nu ár 22-
hez kö tő dő en az is ko la meg ren -
dez te a ma gyar kul tú ra he tét. Ja nu -
ár 29-én pe dig hat van öt di ák ta nul -
má nyi ki rán du lás ke re té ben Bu da -
pes tet ke res te fel.

Az el ső ál lo más a De ák té ri Evan -
gé li kus Or szá gos Mú ze um volt, majd
a ma gyar, a szlo vák és a né met evan -
gé li ku sok éle tét be mu ta tó ki ál lí tás
után meg néz ték a temp lo mot is.

A Du na-par ti sé tát kö ve tő en a
Par la ment gyö nyö rű épü le tét cso dál -
ták meg a gye re kek. A kö vet ke ző ál -
lo má son, a Nem ze ti Szín ház arc -
kép csar no ká ban a ta nu lók meg ha -
tód va is mer ték föl a szí nész óri á so kat.
Meg il le tőd ve ül tek be a dísz pá holy -
ba, mely ben korábban – többek kö -
zött – Sólyom Lász ló köz tár sa sá gi el -
nök és fe le sé ge is helyet fog lalt. 

A nap vé gén is me re tek kel és él mé -
nyek kel fel töl tőd ve tért ha za a csa pat.

* * *

Gyerekek a gyerekekért. Is ko lánk -
ban nagy nép sze rű ség nek ör vend a
szak kö rök kö zött az öt éve ala kult
szín ját szó kör, mely nek ve ze tő je Hi -
mer né Du ló Eri ka drá ma pe da gó -
gus. A gye re kek rend sze res sze rep -
lői az in téz mény ren dez vé nye i nek –
far sang, anyák na pi ün nep ség, ka rá -
csony – és a vá ro si prog ra mok nak is.
Ver se nyek al kal má val Szar vas ha tá -
ra in túl ra is ki te kin te nek – az el múlt
év ben el sők let tek az evan gé li kus is -
ko lák or szá gos drá ma ver se nyén.

Az évek alatt a di á kok meg ta nul -
tak csa pat ban egy ki tű zött cé lért ke -
mé nyen dol goz ni. A sze rep lé sek so -
rán nő ben nük a fe le lős ség tu dat, a fe -
gye lem, a kon cent rá ció. A leg cso dá -
la to sabb, hogy a sze re pek ben már
ben ne van a sze mé lyi sé gük, ez ál tal
egye di vé és meg is mé tel he tet len né
te szik az áb rá zolt jel le me ket. A fel -
ké szü lés mel lett több ször szer vez nek
kö zös ség épí tő tá bort, ki rán du lá so kat. 

A har minc há rom szín ját szó szak -
kö rös di ák ja nu ár vé gén a he lyi mű -
ve lő dé si köz pont szín pa dán ele ve ní -

tet te meg Rom há nyi Jó zsef Mi si me -
séi cí mű me se já té kát. Azért esett
erre a vá lasz tás, mert az összes di -
ák szö ve ges sze re pet kap ha tott, il -
let ve min den ki szin te az egész idő
alatt a szín pa don le he tett.

A szín ház te rem zsú fo lá sig meg -
telt er re a je les al ka lom ra, mely a
szü lők, pe da gó gu sok, va la mint vá -
ro si tá mo ga tók össze fo gá sá nak kö -

szön he tő en va ló sult meg. A te het -
sé ges és lel kes szín ját szó gye re kek,
a han gu la tos dísz le tek, a cso dás jel -
me zek iga zi szín há zi él mény ben ré -
sze sí tet ték a kö zön sé get. Az elő adás
tel jes be vé te le az is ko lá ban mű kö dő,
a te het sé ges ta nu lók tá mo ga tá sá ra
lét re ho zott „Gyer me kün kért, Jö -
vőn kért” Ala pít vány va gyo nát gya -
ra pí tot ta.

Di csé ret il le ti az elő adás va la -
mennyi sze rep lő jét. Álljon itt a ne -
vük: Ham za Bri git ta, Kor bely Fló ra,
Mol nár Nelly, Hru ska Tek la, Se re gé -
lyes Vik tó ria, Ko vács Pan na, Fa bó
Csen ge, Hi mer Tün de, Fa ze kas Le ven -
te, Csil lik Gá bor, Ki taj ka Dó ra, Fran -
kó Ta ma ra, Gomb kö tő Gré ta, Ga zsó
Han na, Ba log Bet ti na, Ke re kes Eli za,
Bu ko vinsz ky Eme se, Pav lo vics Da ni -
el la, Új Sá ra, Új Ber ta, Fa bó Dor ina,
Ada mik Ber na dett, Grün wald Cin tia,
Bae Sun Yo ung, Uhl jár Ale xand ra,
Ba bi Be at rix, Moj zsis Mar tin, Iz bé -
ki Ber na dett, Pri belsz ki Bog lár ka,
Janowsz ky Vik tó ria, Ham za Re ná ta,
Bu zás Kla u dia, Gye kicz ki Fan ni.

A fel nőtt köz re mű kö dők: Hi merné
Du ló Eri ka (ren de ző, dra ma turg),
Hi mer Pé ter (ze ne szer ző), Cser nusné
Sa mu Edit (dísz let), Bú zás Mi hály
(dísz let), Csaszt van Bé la (hang, vi lá -
gí tás), a Fa ze kas és Fi ai Nyom da
(pla kát), Moj zsis né La pa tinsz ki Er zsé -
bet és Kli maj Pál né (jel mez ké szí tés),
Mi ró Sü ti ház.

Is ko lánk kö zös sé ge ne vé ben sze -
ret nénk kü lön kö szö ne tet mon da ni
Fa bó Po lett szü lő nek, aki na gyon
so kat tett an nak ér de ké ben, hogy ez
az elő adás lét re jö hes sen.

g Mol nár Ist ván né
igaz ga tó

Díszpáholyban és színpadon
Ben kás él mé nyek

A Böl csek Ta ná csa egy éves ko moly
mun ka ered mé nye ként tet te le az
asz tal ra azt a szak mai anya got, mely
két kér dést tár gyal: az ok ta tást és a
kor rup ci ót. „Szé les tá mo ga tott sá -
got él ve ző, szak sze rű ok ta tá si prog -
ram ra és a kor rup ció el le ni va lós küz -
de lem re van szük ség Ma gyar or szá -
gon” – hang sú lyoz ta a köz tár sa sá gi
el nök a Szárny és te her cí mű kö tet be -
mu ta tó ján.

– Ho gyan ke rült be a ta nács adó
tes tü let be? – kér dez tem elő ször is
Óno di Sza bolcs igaz ga tó tól.

– A ma gyar al kot mány sze rint a
köz tár sa sá gi el nök igen kor lá to zott
mér ték ben szól hat be le az or szág
prob lé má i nak meg ol dá sá ba. Egyet -
len le he tő sé ge van: ha tár sa dal mi
prob lé mát ér zé kel, ak kor a ci vil szer -
ve ze tek fe lé for dul – aho gyan en nek
egyéb ként Eu ró pá ban ha gyo má nya
van –, egy ta nács adó tes tü le tet von
ma ga kö ré, össze gyűj ti az adott prob -
lé má kat is me rő ci vil sze rep lők vé le -
mé nyét. 

En gem a Böl csek Ta ná csá nak
egyik tag ja, Cser mely Pé ter bio ké mi -
kus-pro fesszor mint az ok ta tá si cso -
port ve ze tő je ja va solt a tes tü let be.

– Mi kor és ho gyan kezd ték a kö zös
mun kát?

– 2008 szep tem be ré ben kez dő dött
a Sán dor-pa lo tá ban. Az el nök úr el -
mond ta az el kép ze lé se it, mi pe dig
meg ha tá roz tuk a té ma kö rö ket. A
kez dés kor meg hív tam a mun ka cso -
por tot gim ná zi u munk ba. Egy hosszú
bony há di hét vé gén össze ál lí tot tuk
a tar ta lom jegy zé ket, és meg egyez -
tünk a fo lya ma tos te vé keny ség hez
szük sé ges mun ka mód sze rek ben.
Csak hoz zá fér he tő for rá sok ban lé vő

tény anya gok ra, meg ál la pí tá sok ra ha -
gyat koz tunk. 

– Nagy vo na lak ban mit le het el -
mon da ni az el ké szült kö tet ről?

– Mind két té ma anya ga két rész -
ből áll, az egyik a hely zet elem zés,
majd kö vet ke zik a ja vas lat, hogy mit
kel le ne más képp csi nál ni. A könyv
zá ró fe je ze te mar kán san meg fo gal -
maz za, hogy az anyag nem „té ved he -
tet le nek” rög esz mé i ből állt össze,
ha nem an nak le nyo ma ta, ho gyan
gon dol ko dik egy adott kér dés ről az
ab ban já ra tos cso port. Re mél jük,
szé les tár sa dal mi vi tát in du kál a ki -
ad vány, hi szen ha bár mi ben is vál toz -
tat ni sze ret nénk, ah hoz pár be széd -
re van szük ség.

– Ön nek pon to san mi volt a fel -
ada ta?

– Két té má ban ve zet tem a mun ka -
cso por tot. Elő ször azt fo gal maz tuk
meg, hogy mi lyen kül ső kö rül mé nyek
vál toz tak meg, me lyek ha tás sal vol -
tak az ok ta tás ra. Nem csu pán a
rend szer vál tás ról, a gaz da sá gi kö rül -
mé nyek vagy a jog sza bá lyok fo lya ma -
tos vál to zá sá ról van szó, ha nem ar -
ról is, hogy ér tel mez zük eze ket a vál -
to zá so kat: lo ká li sak-e vagy eu ró pai,
eset leg vi lág vi szony lat ban is ta pasz -
tal ha tók. A má sik te rü let, amely -
nek ki dol go zá sá ban sze re pet kap tam,
az is ko la egész ség ügye, amely a sport
as pek tu sá ból kö ze lít he tő meg, de
an nál sok kal át fo gób ban.

– Evez zünk ez után ha zai vi zek re!
A gim ná zi um közelében at lé ti kai
csar nok ké szül.

– Az öt let már hat-nyolc év vel ez -
előtt meg fo gal ma zó dott: sport csar -
no kot kel le ne épí te ni, amely vá ro si
ren dez vé nyek nek is he lyet ad hat na.

Az el múlt esz ten dők ben nem nyílt le -
he tő ség ilyen cél ra ál la mi tá mo ga tást
sze rez ni, ta valy azon ban fel csil lant a
re mény, hogy ki tud juk vál ta ni az
1893-ban épült, két száz négy zet mé -
te res tor na ter met. 

– Mi ért tart ják fon tos nak, hogy
sport csar no kuk le gyen?

– A spor to lá si le he tő sé gek mel lett
az is fon tos szem pont, hogy szám ta -
lan olyan hit éle ti össze jö ve tel van
min den egy ház ke rü let ben, ame lyen
akár ez ren is részt vesz nek, de a
temp lo mo kon kí vül nin cse nek egy
lég te rű nagy te re ink. A bony há di

gim ná zi um nak van egy há rom száz
fé rő he lyes kol lé gi u ma, vi szont nincs
ak ko ra he lyi sé ge, ahol ezer em ber el -
fér ne. Elő ször a he lyi ön kor mány zat -
tal kö zö sen sze ret tünk vol na egy
nagy csar no kot épí te ni. Mind két
rész ről meg volt a szán dék nyi lat ko zat,
a ter vek el ké szül tek, csak köz pon ti
for rás nem volt, ami ki egé szí tet te vol -
na az ön kor mány za ti, il let ve az egy -
há zi for rá so kat.

– Az tán ta valy el adás ra kí nál ták
a gim ná zi um mel lett lé vő in gat lant.

– Mind járt sze met ve tet tünk a
nagy csar nok ra, úgy lát tuk, hogy
test ne ve lé si cél ra és kö zös sé gi tér ként
egy aránt jó len ne. Egy lég te rű, két -
ezer négy zet mé te res épít mény ről
van szó. A ver seny sze rű lab da já té -

kok hoz ala csony, de at lé ti kai csar nok -
ká ala kí tá sa le het sé ges nek tűnt. Szak -
em be re ket hív tunk, jött a Ma gyar At -
lé ti kai Szö vet ség tel jes ve zér ka ra,
amint mond ták, ez le het ne Ma gyar -
or szág má so dik leg na gyobb fe dett
pá lyás at lé ti kai csar no ka. 

Össze hív tuk Ba ra nya, So mogy és
Tol na me gye at lé ti kai ve ze tő it, ők el -
mond ták, hogy len ne igény a csar -
nok ra, hi szen az egész Dél-Du nán -
tú lon nincs le he tő ség az at lé ták té li
fel ké szí té sé re. Ami kor a tá mo ga tó
nyi lat ko za to kat meg kap tuk, fel ke -
res tük az egy ház ve ze tő it az zal, hogy

sze ret nénk, ha len ne mód a csar nok
meg vá sár lá sá ra. El ső ne ki fu tás ra az
or szá gos pres bi té ri um el uta sí tot ta az
öt le tün ket.

– De nem ad ták fel.
– Ki dol goz tunk egy üze mel te té si

és egy ki hasz ná lá si kon cep ci ót, mely -
ben sze re pel, hogy a sport cé lo kon túl
mi lyen egy há zi és kül ső ren dez vé nye -
ket tud nánk itt le bo nyo lí ta ni. Gaz da -
sá gi szá mí tást is ké szí tet tünk az
üzem ben tar tá si költ sé gek ről. Is mét
je lent kez tünk az egy ház ve ze tő i nél,
és tet tünk egy nyi lat ko za tot is, hogy
nem kér nénk plusz for rást az egy ház -
tól a vá sár lást kö ve tő en az át ala kí tás -
hoz és az üzem ben tar tás hoz. Nagy
örö münk re ek kor úgy fog lalt ál lást az
or szá gos pres bi té ri um, hogy ilyen fel -

té te lek kel ve gyük meg. No vem ber -
ben ne ki áll tunk a csar nok át ala kí tá -
sá nak, fo lya ma to san szer ve zünk tár -
sa dal mi mun kát is. Most már a
mennye zet szi ge te lé sén dol go zunk.
Min ket is meg le pett, hogy hat van -
nyolc se gí tő ér ke zett a szom ba ti mű -
szak ra. Szü lők, kol lé gák, sport ba rá -
tok ígér ték, hogy két hét múl va új ra
együtt le szünk. 

– És már ké szen áll az at lé ti kai
kon cep ció is.

– En nek négy ele me van. Az el ső:
ma gas szín vo na lú szak mai mun ka,
eh hez há rom at lé ti kai szak edzőnk
van, a kül ső kont rollt a test ne ve lé -
si egye tem két mun ka tár sa vál lal ta.
Oda fi gye lünk a gye re kek egész sé gé -
re, ezért ko moly or vo si stá bot szer -
vez tünk a rend szer mel lé. A má so -
dik fon tos pil lé re a kon cep ci ó nak,
hogy a tár gyi fel té te lek al kal ma sak
le gye nek a ti zen két hó na pos, fo lya -
ma tos mi nő sé gi mun ká ra. A har ma -
dik na gyon fon tos elem, hogy hat -
osz tá lyos gim ná zi u munk ga ran ci át
je lent a to vább ta nu lás ra, és nagy
gya kor la tunk van a te het ség gon -
do zás te rü le tén. Az egyé ni óra ter vig
le bont va mes ter-ta nít vány szin tig
tud juk ke zel ni a te het sé ges fi a ta lo -
kat, ez vo nat ko zik a leg jobb at lé tá -
ink ra is. A ne gye dik fon tos elem pe -
dig a szü lői hát tér.

– A kö zel múlt ban lét re hoz tak egy
ala pít ványt is az at lé ti kai csar nok kal
kap cso la to san.

– Sze ret nénk az ál ta lá nos is ko lás
gye re kek nek is fel kí nál ni az it te ni
edzé si le he tő sé get, de meg van a koc -
ká za ta an nak, hogy a lét szám gyors
nö ve ke dé se mi att eset leg anya gi
gond jai le het nek a szak osz tály nak.
Ezért hoz tuk lét re az ala pít ványt; egy
hó nap alatt kö zel öt száz ezer fo rint
ke rült már a szám lá já ra.

– Mi kor ra ter ve zik az át adást?
– Ha ne ki ál lunk va la mi nek, és

nem sza bunk ma gunk nak na gyon
szűk ha tár időt, ak kor ké nyel me sen
ha lad a mun ka. A te rem tő Is ten
gond vi se lé sé be ve tett hit tel azon
mun kál ko dunk, hogy má jus 15-én
már a csar nok ban tud juk kö szön te -
ni a Dé li Egy ház ke rü let misszi ói
nap já nak részt ve vő it.

g Má té Ré ka

El nö ki pa lo tá tól a sport csar no kig
In ter jú Óno di Sza bolcs gim ná zi um igaz ga tó val

b Só lyom Lász ló köz tár sa sá gi el nök ja nu ár 29-én a Sán dor-pa lo tá ban
fo ga dást adott a Szárny és te her cí mű kö tet meg je le né se al kal má ból
a Böl csek Ta ná csa, il let ve a mel let te mű kö dő ta nács adó tes tü let tag -
jai szá má ra. A Bony há di Pe tő fi Sán dor Evan gé li kus Gim ná zi um
mel lett at lé ti kai csar nok van ké szü lő ben. Nem, nem saj tó hi ba, nem
két kü lön bö ző cikk rész le tei ke ve red tek össze, az elő ző mon da to kat
össze kö ti va la mi. Pon to sab ban va la ki: Óno di Sza bolcs. A gim ná zi um
igaz ga tó ja ugyan is tag ja az em lí tett ta nács adó tes tü let nek, köz re mű -
kö dött a ta nács ja vas la ta it tar tal ma zó kö tet mun ká la ta i ban. Köz ben
per sze sa ját in téz mé nyé ben sem állt meg az élet: egy ré gi ter vük mos -
tan ság va ló sul meg.
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Van-e lel ké szi al kal mas sá gi
vizs gá lat?
A „mi nő ség biz to sí tás” nap ja ink egyik
kulcs sza vá vá lett. Egy há zi köz vé le ke -
dés, s a pres bi ter ta lál ko zó részt ve vői
kö ré ben is meg fo gal ma zó dott, hogy
el kö te le zett, jól fel ké szült szol gá lat -
te vők re van szük ség. 

A teo ló gi ai hall ga tók
és a pá lya al kal mas ság
Egy-egy lel kész „pá lya al kal mas sá -
gát” több lép cső ben vizs gál ják. Az
Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye -
tem re je lent ke zők fel vé te li al kal mas -
sá gi vizs gát tesz nek. A fel vé te li bi zott -
ság tag jai – teo ló gi ai ta ná rok, az
egye te mi lel kész, egy pszi cho ló gus és
a hall ga tó kat kép vi se lő se ni or – rá -
kér dez nek a fel vé te li zők sze mé lyes
mo ti vá ci ó já ra, el kö te le zett sé gé re a
ke resz tény élet foly ta tás és az egy ház
éle té ben va ló szol gá lat mel lett. A
be szél ge tés so rán te hát nem csu -
pán ál ta lá nos mű velt sé gük re, kom -
mu ni ká ci ós kész sé gük re, ze nei hal -
lá suk ra, ha nem csa lá di, gyü le ke ze ti
hát te rük re és lel ki-szel le mi érett sé -
gük re is fény de rül. 

A kép zés ide je alatt új ra és új ra fel -
erő söd nek hall ga tó ink szá má ra az el -
hí vá suk és a ben ne gyö ke re ző lel ké -
szi, hit ta ná ri, kán to ri hi va tá suk kér -
dé sei. Oly kor el bi zony ta la nod nak
ab ban, hogy va ló ban a he lyü kön
van nak-e itt. Úgy gon do lom, ezek a
bel ső ví vó dá sok egy ter mé sze tes fo -
lya mat ré szei min den teo ló gus éle té -
ben, és a hi va tá suk ra va ló föl ké szü -
lést ez a meg küz dött el kö te le ző dés te -
szi hi te les sé. Ta ná rok ként, lel ké szek -
ként igyek szünk mel lé jük áll ni, se gí -
te ni őket. 

Ab ban az eset ben vi szont, ha azt
lát juk, a hall ga tó teo ló gus hoz mél tat -
lan éle tet foly tat, nem ve szi ko mo lyan
a ta nu lás fel ada tát, sze mé lyes be szél -
ge tés ben pró bá lunk más uta kat ja va -
sol ni szá má ra. Ko ráb ban hosszú éve -
kig az volt a gya kor lat, hogy in kább
csak a ta nul má nyok vé gén szem be sül -
tek az zal egyes hall ga tók, hogy nem
tart ják őket al kal mas nak a lel ké szi
szol gá lat ra. Ezen a gya kor la ton igyek -
szünk vál toz tat ni, hi szen min den ki nek
fon tos, hogy ide jé ben dönt hes sen,
és olyan te rü le ten ta lál jon mun kát, hi -
va tást, amely adott sá ga i nak, ké pes sé -
ge i nek leg in kább meg fe lel. 

A lel ké szi szol gá lat és az al kal -
mas ság kér dé se
A ha tod év so rán a hall ga tók föl ké -
szül nek a lel ké szi hi va tás gya kor la ti
fel ada ta i ra. Az év kö zi kon zul tá ci ó kon
le he tő sé get kap nak ar ra, hogy két sé -
ge i ket, bi zony ta lan sá gu kat is meg -
osszák egy más sal, men to ra ik kal, ta -
ná ra ik kal. A kép zés vé gén a lel kész -
je löl tek kel püs pö ke ik be szél get nek le -
en dő or di ná ci ó juk ról és a lel ké szi hi -
va tás vál la lá sá nak kér dé se i ről. 

A föl szen te lést kö ve tő en a be osz -
tott lel ké szek két év szol gá lat után a
há rom egy ház ke rü let ben ki írt pa ró -
ku si al kal mas sá gi vizs gát tesz nek, il -
let ve te het nek, ame lyen fel ké szült sé -
güket, gya kor la ti tu dá sukat, ta pasz -

ta la tukat mé ri fel a bi zott ság. A vizs -
ga meg ál lá sá val a lel ké szek ön ál ló
szol gá lat vég zé sé re kap nak fel ha tal -
ma zást, és vá laszt ha tó vá vál nak. 

Az egy ház me gyék lel ké sze i nek
pász to ro lá sa el ső sor ban az es pe re sek
sze mé lyes fe le lős sé ge. Sok ad mi -
niszt rá ci ós fel ada tuk mel lett kér dés
per sze, hogy jut-e ele gen dő ere jük és
ide jük a test vé ri tá mo ga tás ra, lel ki kí -
sé rés re, a prob lé mák meg be szé lé sé -
re, meg ol dá sá ra.

Eh hez kap cso ló dik a kö vet ke ző
kér dés.

Mi lyen se gít sé get kap nak
a lel ké szek lel ki egész sé -
gük meg őr zé sé hez,
hogy ha té ko nyan vé gez zék
hi va tá su kat?

Lát le let
Ez a kér dés egy há zi éle tünk ele ve né -
be vág. A lel ké szek re ne he ze dő men -
tá lis ter hek kö zött, úgy ta pasz ta lom,
nem cse kély sú lya van az er köl csi,
szak mai, ve ze tői kom pe ten ci át érin -
tő el vá rá sok nak s an nak a tel je sít -
mény ori en tált szem lé let mód nak,
amely saj nos lel ké szi hi va tá sun kat is
erő sen meg ha tá roz za. Sta tisz ti kák,
pá lyá za tok írá sá val, ki mu ta tá sok -
kal, épít ke zé sek kel te lik a lel kész
nap ja i nak je len tős ré sze, és az ér de -
mi teo ló gi ai mun ka, a lel ki pász to ri
szol gá lat, amely va ló já ban hi va tá sát
je len te né, el sor vad. Az EPOT egyik
részt ve vő je na gyon vi lá go san így
fo gal maz ta meg ezt a prob lé mát: „Ta -
pasz ta la tom sze rint a gyü le ke ze ti
ad mi niszt rá ció fel emész ti a lel kész
ide jét és ener gi á kat! Ma rad-e idő az
épí tés re?” 

Kol lé gák kal be szél get ve gyak ran
ta pasz ta lom, mennyi re el fá rad nak;
mind sű rűb ben be szél nek ku dar -
cok ról, si ker te len ség ről – ar ról, hogy
nincs iga zán lát ha tó, kéz zel fog ha tó
ered mé nye a mun ká juk nak, és ke vés
tá mo ga tást, po zi tív vissza jel zést kap -
nak gyü le ke ze ti tag ja ik tól, kol lé gák -
tól, egy ház ve ze tők től. A lel ké szi szol -
gá lat „mó kus ke rék” jel le gét va la ki
egy szer a ta ka rí tó nők mun ká já hoz
ha son lí tot ta: ők so ha sem vé gez nek,
hi szen a sep rést min den nap elöl ről
kell kez de ni…

Per sze, ez alap já ban vé ve még
nem olyan nagy prob lé ma – az sok -
kal na gyobb baj, hogy ma a bi za lom -
hi ány és el szi ge te lő dés je len sé gé ről
kell be szél nünk a lel ké szek kö zött: hi -
ány zik a kö zös ség ben meg élt szo li da -
ri tás és az egy más tól ka pott lel ki
meg erő sö dés él mé nye. 

Te rá pia
A lát le let után most a te rá pia le he tő -
sé ge i ről né hány gon do lat.

Azt gon do lom, sok fe szült ség,
prob lé más hely zet or vo so lá sá ban se -
gít het ez az egy sze rű „meg ol dó kép -
let”: a meg fe le lő em ber a ne ki meg -
fe le lő he lyen. Fon tos kér dés, hogy a
lel kész egy adott gyü le ke zet ben ki
tud ja-e bon ta koz tat ni ké pes sé ge it,
vagy a má sik ol dal ról néz ve: a gyü le -
ke zet „ka rak te re” egy alap ve tő en más

sze mé lyi ség tí pu sú lel készt kí ván-e
meg. Ha úgy áll a do log, hogy nem ta -
lál egy más ra lel kész és gyü le ke zet, le -
het-e őszin te be szél ge té sek után bú -
csút mon da ni egy más nak, hogy új le -
he tő sé get kap jon mind két fél?

Ma gam is ta pasz tal tam, hogy a tra -
di ci o ná lis lel kész kép né hány év szol -
gá lat után rög zül; „pa pos sá” le szünk
a hét köz na pok ban, ter mé sze tes va -
lón kat jól si ke rült ál arc ta kar ja és vé -
di. Gyak ran nem csak a gyü le ke zet, de
egy más előtt is ját szunk. Az élet kér -
dé sek ne he zen tör nek fel szín re a
vas tag maszk mö gül. „Hol a he lyem?
Mi ért va gyok itt? Mit csi ná lok va ló -
já ban?” – ezek nek az alap kér dé sek -
nek Is ten szí ne előt ti tisz tá zá sa so kat
se gít het ab ban, hogy fel sza ba dul -
tan, nem kül ső vagy ép pen bel ső
kény sze rek nek en ged ve szol gál junk. 

Sok lel ki tö rés, lel ki fá radt ság hát -
te ré ben, úgy gon do lom, egy erő sen
pat ri ar chá lis és töb bé-ke vés bé tor zult
is ten kép hú zó dik meg. A kri ti kus, szi -
go rú, bün te tő Is ten és a vi lág kö zött
sza ka dék tá tong. Is ten sok kal in -
kább kí vül van, el ér he tet le nül tá vol,
az em ber pe dig bű nei mi att úgy sem
lép het kö ze lebb hoz zá. Lel kész ként
oly kor még ext ra el vá rá so kat is tá -
masz tunk ön ma gunk kal szem ben: hi -
szen mi pél dák, ori en tá ci ós pon tok
va gyunk má sok szá má ra. Is ten el vá -
rá sai és em ber tár sa ink el vá rá sai így
az tán össze adód nak, még na gyobb
gör csö ket okoz va. 

A gyó gyu lás út ján las san meg vál -
to zik ez az is ten kép, fel sza ba du -
lunk gör cse ink alól, és fel sza ba dít -
hat juk egy mást is ar ra, hogy ta lál -
koz zunk a kö ze li, ér tünk je len lé vő
Is ten nel. Így az tán a „ri sus pas cha -
lis” – a hús vé ti ne ve tés ősi, li tur gi -
kus ha gyo má nya – be épül het a min -
den nap ja ink ba. Hi szen Is ten sze re -
te té ben va gyunk, ben ne élünk, és ő
él ben nünk… 

Konk rét kez de mé nye zé sek
A lel ké szi mun ka kö zös sé gek kö zül
né hány ban már rég óta mű köd nek,
né hány ban most in dul tak el olyan
kez de mé nye zé sek, ame lyek a kol lé -

gák kö zöt ti kö zös ség épí tés re, a bi za -
lom lég kö ré nek erő sí té sé re szol gál -
nak. Jó han gu la tú egy ház ke rü le ti,
egy ház me gyei ki rán du lá sok, kö zös
mun ka év kez dő csen des na pok szer -
ve zé sé vel, úgy lá tom, fel is mer het jük,

és job ban meg be csül het jük az egy -
más ra utalt sá gunk ból fa ka dó esé lye -
ket és aján dé ko kat. 

Ör ven de tes, hogy egy re több lel -
kész  vég zett már vagy most vé gez
men tál hi gi é nés ta nul má nyo kat, vagy
ép pen el mé lyí ti tu dá sát és kész sé gét
a lel ki gon do zás te rén. Töb ben drá -
ma pe da gó gi á val, csa lád te rá pi á val
fog lal koz nak. Az a ta pasz ta lat, hogy
ezek a ta nul má nyok – fő ként az ön -
is me re ti tár gya kon ke resz tül – hoz -
zá já rul nak a lel ké szi szol gá lat ból fa -
ka dó ne héz sé geknek és hi va tá sunk
krí zi se i nek fel dol go zá sá hoz, meg ol -
dá sá hoz.

Konk rét kez de mé nye zés in dult el
lel ké szek kö ré ben a szu per ví zió gya -
kor la tá nak meg ho no sí tá sa ér de ké -
ben. Ez a hi va tás gon do zás nak egy
olyan for má ja, amely nek ke re té ben
egyé ni vagy cso por tos be szél ge té sek
so rán a lel kész egy kí vül ál ló szak em -
ber se gít sé gé vel te kint het rá szol gá -
la tá ra, és őszin te lég kör ben át gon dol -
hat ja, mi az, amit más kép pen kel le -
ne ten nie. A Bu dai Egy ház me gyé ben
már szer ve ző dik ez a mun ka ág, és re -
mény ség sze rint a töb bi egy ház me -
gyé ben is ki épül het.

Ré gi hi ány ér ze te so kunk nak, hogy
nincs egy ki fe je zet ten a spi ri tu á lis el -
mé lyü lést szol gá ló lel ki gya kor la tos
há zunk. So kan ka to li kus test vé re ink -
hez já runk hi va tás tisz tá zó, hi va tá -
sunk ban meg erő sí tő vagy a szem lé -
lő dő imád ság ba be ve ze tő lel ki gya kor -
la tok ra. Re mény sé günk, hogy az el -
kö vet ke ző évek ben ko mo lyan és ér -
dem ben is lé pé se ket te he tünk egy
ilyen „csend ház” ter ve i nek meg va ló -
sí tá sa ér de ké ben. 

Ami vi szont már mű kö dik: 2004
őszé től út ra in dult a lel kész aka dé mia.
Az egy he tes kur zu so kon a lel ké szek
szak mai to vább kép zé se mel lett igyek -
szünk meg te rem te ni a lel ki fel töl tő -
dés le he tő sé ge it is: a re kre á ci ó ra
for dí tott mi nő sé gi idő, a kö zös ség él -
mény, a bi za lom tel jes lég kör – mind
olyan kri té ri u mok, ame lyek se gí te nek
ab ban, hogy hi va tá sunk mély di men -
zi ó ját tu da to sít has suk és meg él hes -
sük. Lel ké szi ka runk két har ma da

részt vett már lel kész aka dé mi ai kur -
zu son, a vissza jel zé sek alap ve tő en po -
zi tí vak. 

Fon tos nak tar tom, hogy lel ki és
szak iro dal mi ol vas má nyok, kon fe ren -
ci ák, csen des(!)na pok, ön kép ző kö rök

le he tő sé ge in ke resz tül mi nél több
olyan teo ló gi ai im pul zus ér hes sen
min ket, lel ké sze ket, ame lyek se gí te -
nek el ső sor ban is Is ten em be re i nek,
teo ló gu sok nak ma rad nunk. 

Ezek le het nek te hát azok az erő for -
rá sa ink, lel ké szi szol gá la tun kat tá mo -
ga tó le he tő sé ge ink, ame lyek lel ki
egész sé günk meg őr zé sé ben se gít sé -
günk re le het nek. 

„Pe da gó gus-lel kész”,
„pszi cho ló gus-lel kész”
kép zés is kel le ne

Új utak ke re sé se
A har ma dik sms a lel ké szek spe ci a -
li zá ló dá sá nak kér dé sét ve ti föl. 

Lel kész kép zé sünk alap ve tő en a
gyü le ke ze ti szol gá lat ra va ló fel ké -
szí tést tart ja szem előtt. Az utób bi
évek ben azon ban több fó ru mon
meg fo gal ma zó dott már a lel ké szek
sza ko so dá sá nak kér dé se, egy-egy
spe ci á lis te rü le ten szol gá la tot tel je -
sí tők kép zé sé nek – föl ké szí té sé nek és
to vább kép zé sé nek – az ügye. 

Az új utak ke re sé se ab ból a fel is me -
rés ből fa kad, hogy Jé zus egy há zá ban
a ta nít vá nyok úton van nak em ber tár -
sa ik fe lé. Kül de té sünk nem me rül het
ki a temp lo ma ink hoz kö tő dő gyü le -
ke ze ti tag ja ink meg őr zé sé ben; az
em be re ket ma job bá ra kint, a pe ri fé -
ri án ta lál juk meg, kü lön fé le, né ha szél -
ső sé ges élet hely ze tek ben. 

Alap ve tő en a kö vet ke ző te rü le tek
ke rül tek szó ba: is ko la lel kész, kór ház -
lel kész, bör tön lel kész, a dia kó nia te -
rü le tén, sze re tet ott hon ban szol gá ló
lel kész, va la mint misszi ói lel kész.
Ez utób bi fő ként a szór vá nyok, il let -
ve na gyobb vá ro sok és az agg lo me -
rá ció te rü le tén vég zi a gyü le ke zet épí -
tés fel ada tát. 

Úgy tu dom, né hány éve min den
evan gé li kus kö zép is ko lá ban is ko la -
lel kész szol gál. Ez a mun ka kör nem
el ső sor ban a hit ok ta tás fel ada tát fe -
di le, ha nem a di á kok, ta ná rok lel ki -
gon do zá sát, lel ki és kö zös sé gi prog -
ra mok szer ve zé sét fog lal ja ma gá ba.
A kór ház lel ké sze ket hi va tá suk gya -
kor lá sá ban rend sze res szak mai to -
vább kép zé sek se gí tik; ugyan így a
bör tön lel ké szek is kon fe ren ci á kon,
kép zé se ken mé lyí tik el gya kor la ti
is me re te i ket.

Ori en tá ció a lel kész kép zés
jelen le gi le he tő sé gei kö zött
Hit tu do má nyi egye te mün kön le he -
tő ség van ar ra, hogy hall ga tó ink be -
te kin tést kap ja nak e mun ka ágak ba.
Az ér dek lő dők ta nul má nya ik so rán
fő ként sza ba don vá laszt ha tó kur zu -
so kon is mer ked het nek egy há zunk
kü lön fé le misszi ói szol gá la ta i val, pél -
dá ul a dia kó nia te rü le té vel. Min den
év ben több teo ló gus hall ga tónk lá to -
gat el a sop ro ni lí ce um ba, ahol a jól
szer ve zett egy he tes hos pi tá ci ók so -
rán a hit ok ta tá si gya kor lat mel lett az
is ko la lel ké szek kel ta lál koz va az ő
szol gá la tuk ba is be te kin tést nyer -
nek. Szer ve zett bör tön lá to ga tá sok
al kal má val pe dig e má sik mun ka ágat
is meg is mer he tik sze mé lyes ta pasz -
ta la ta i kon ke resz tül. 

Mi vel azon ban eze khez a te rü le -
tek hez kap cso lód va ed dig csu pán
né hány lel ké szi ál lás lé te sült, és egy -
há zunk hosszabb tá vú stra té gi á já ban
nincs ki dol goz va a lel ké szi hi va tás
ilyen jel le gű dif fe ren ci á lá sa, sza ko so -
dá sa, e spe ci á lis kép zé se ket hit tu do -
má nyi egye te mün kön még nem in -
dí tot tuk el. Azt gon do lom azon ban,
hogy né hány év, és ez a lé pés már
nem vá rat hat ma gá ra.

SM S VÁ L A SZ

Fó kusz ban a lel ké szi pá lya
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b Az evan gé li kus pres bi te rek el ső or szá gos ta lál ko zó ján, 2009. szep tem -
ber 12-én a hall ga tó ság ál tal meg fo gal ma zott sms-kér dé sek kö zül több
az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem mel (EHE), a lel kész kép zés ügyé -
vel és a lel ké szi szol gá lat tal fog lal ko zott. E lap szá munk ban ezek kö -
zül ve szünk sor ra hár mat. A vá lasz adás ra dr. Var ga Gyön gyit, az EHE
Ószö vet sé gi Tan szé ké nek do cen sét, az öt éve el in dult lel kész aka dé -
mia egyik ki ta lá ló ját és ve ze tő jét kér tük, aki a pest szent im rei sport -
csar nok ban meg tar tott ta lál ko zó dél előt ti ke rek asz tal-be szél ge té sé -
nek is egyik részt ve vő je volt.
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Böjt 1. vasárnapja (Invocavit). Liturgikus szín: lila. Lekció: Mt 4,1–11;
2Kor 6,1–10. Alapige: Zak 3,1–7. Énekek: 75., 275.

I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Bencéné Szabó Márta; de. 10. (német) Johannes Erlbruch;
de. 11. (úrv.) Bence Imre; du. 6. Balicza Iván; II., Hűvösvölgyi út 193., Fébé de. 10. (úrv.)
Missura Tibor; II., Modori u. 6. de. 3/4 11. Sztojanovics András; Pesthidegkút, II.,
Ördögárok u. 9. de. fél 10. (úrv.) Fodor Viktor; Csillaghegy–Békásmegyer, III., Mező
u. 12. de. 10. (összegyülekezés napja, szlovák nap) Donáth László; du. 2. (irodalomtörténeti
előadás); Óbuda, III., Dévai Bíró M. tér de. 10. (úrv., családi) Hokker Zsolt; Újpest, IV.,
Lebstück M. u. 36–38. de. 10. Solymár Péter Tamás; V., Deák tér 4. de. 9. (úrv., liturgikus
istentisztelet) Cselovszky Ferenc; de. 11. (úrv.) Smidéliusz Gábor; du. 6. (ifjúsági) Gáncs
Péter; VII., Városligeti fasor 17. de. 11. (úrv.) Aradi György; VIII., Üllői út 24. de. fél
11. (úrv.) Szabó Bertalan; VIII., Rákóczi út 57/a de. 10. (szlovák, úrv.) Gulácsiné Fabulya
Hilda; VIII., Karácsony S. u. 31–33. de. 9. Szabó Bertalan; IX., Haller u. 19–21., I. em.
de. 11. (úrv., énekes liturgia) Koczor Tamás; Kőbánya, X., Kápolna u. 14. de. 10. Benkóczy
Péter; Kelenföld, XI., Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) dr. Blázy Árpádné; de. 11. (úrv.) dr. Blázy
Árpádné; du. 6. (vespera) dr. Blázy Árpád; XI., Németvölgyi út 138. de. 9. (családbarát
istentisztelet) dr. Blázy Árpád; Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor 24. de. 9. (úrv.) Bence
Imre; Budahegyvidék, XII., Kék Golyó u. 17. de. 10. (úrv.) Keczkó Pál; du. 4. (úrv., ifjúsági)
Keczkó Pál; XIII., Kassák Lajos u. 22. de. 10. Kertész Géza; Zugló, XIV., Lőcsei út 32.
de. 11. (úrv.) Tamásy Tamás; XIV. Gyarmat u. 14. de. fél 10. Tamásy Tamás; Pestújhely,
XV., Templom tér de. 10. (úrv.) Szabó B. András; Rákospalota, XV., Juhos u. 28.
(kistemplom) de. 10. (úrv.) Ponicsán Erzsébet; Rákosszentmihály, XVI., Hősök tere
10–11. de. 10. (úrv.) Börönte Márta; Cinkota, XVI., Batthyány I. u. de. fél 11. (úrv.) Vető
István; Mátyásföld, XVI., Prodám u. 24. de. 9. (úrv.) Vető István; Rákoshegy, XVII.,
Tessedik tér de. 9. Nagyné Szeker Éva; Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út 111. de. fél 11.
Nagyné Szeker Éva; Rákoscsaba, XVII., Péceli út 146. de. 9. Grendorf Péter; Rákosliget,
XVII., Gózon Gy. u. de. 11. Grendorf Péter; Pestszentlőrinc, XVIII., Kossuth tér 3. de.
10. (úrv.) Hulej Enikő; Pestszentimre, XVIII., Rákóczi út 83. (református templom)
de. 8. (úrv.) Hulej Enikő; Kispest, XIX., Templom tér 1. de. 10. Széll Bulcsú; XIX.,
Hungária út 37. de. 8. Széll Bulcsú; Pesterzsébet, XX., Ady E. u. 89. de. 10. Győri János
Sámuel; Csepel, XXI., Deák tér de. fél 11. Zólyomi Mátyás; Budafok, XXII., Játék u.
16. de. 10. (úrv.) Solymár Gábor; Budakeszi, Fő út 155. (gyülekezeti terem) de. fél 10.
(úrv.) dr. Lacknerné Puskás Sára; Soroksár, Otthon Közösségi Ház, Szitás u. 112. du.
4. Győri János Sámuelné; Budaörs, Szabadság út 75. de. 10. Endreffy Géza.
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Összeállította: Boda Zsuzsa

Bang la des ja vas la tá ra az UNESCO,
az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos
és Kulturális Szervezete 1999-ben
feb ru ár 21-ét nem zet kö zi anya nyel -
vi nap pá nyil vá ní tot ta, meg ün nep lé -
sé re elő ször 2000-ben ke rült sor.
1952-ben Bang la des ben az ur du lett
az egyet len hi va ta los nyelv, no ha a
bang la de si ek anya nyel ve a ben gá li.
Feb ru ár 21-én Dak ká ban a di á kok fel -
lá zad tak az in téz ke dés el len. Ek kor a
rend őr ség és a tün te tők össze tű zés -
be ke ve red tek, öt di ák meg halt. Er -
re em lé kez ve vá lasz tot ta a vi lág szer -
ve zet ép pen ezt a na pot. 

Ha vissza né zünk a tör té ne lem -
ben, bi zony nem Bang la des az egyet -
len or szág, ahol kor lá toz ták az anya -
nyelv hasz ná la tát, il let ve nem a ben -
gá li az egyet len nyelv, amely nek be -
szélői nyelvhasználatukban ilyen-
olyan sza bá lyok és tör vé nyek közé
van nak szorítva.

De ta lán épp ezen a je les na pon
nem ér dem te len új ra fog lal koz ni
az zal a könyv vel, ame lyet a „leg ek
köny ve” meg je lö lés sel is il let nek.
Köz is mert tény, hogy a Bib li át for dí -
tot ták le a leg több nyelv re – ta lán
nincs is rá pon tos szám adat. A ma -
gyar nyel vű bib lia for dí tás tör té ne te
egé szen ke resz tény sé günk kez de té -
ig nyú lik vissza, bár az el ső „nyo mok”
csak na gyon kis tö re dé kei a tel jes
Szent írás nak.

A Kál vin Ki adó ta va ly új ra ki ad ta
Bottyán Já nos A ma gyar Bib lia év -
szá za dai cí mű köny vét, amely az el -
ső, 1982-es meg je le né se óta a magyar
bib lia for dí tá sok tör té ne té nek alap -
mun ká já vá vált.

A kö tet ki vá ló stí lus ban meg írt,
a szó leg ne me sebb ér tel mé ben is -
me ret ter jesz tő ki ad vány, ada tok -
kal nem túl ter helt, köz ért he tő, még -
is in for ma tív. Sze mé lyes stí lu sú,
még sem za va ró an szub jek tív mind -
az, amit Bottyán Já nos el mond a

leg kü lön fé lébb ma gyar bib lia for -
dí tók ról és bib lia for dí tá sok ról Szent
Ist ván ko rá tól egé szen a pro tes -
táns új for dí tá sú Bib lia 1975-ös
meg je le né sé ig.

A köny vet gaz da gon il luszt rál ják a
szó ban for gó mű vek ből vett idé ze tek
is. Szemléltetésként áll jon itt egy
részlet az 1506-os Wink ler-kó dex nek
az utol só va cso rát el me sé lő ver se i ből:

„Csü tör tö kön jövén Bet há ni á ból
Oli v etim he gyé ről bo csá ta Pé tert és Já -
nost: mennye tek el al kos sa tok ne -
könk en nönk, hogy egy önk. Azok ot tan
fe le lé nek: Hol aka rod hogy al kos -
sonk? Mon da őne kik: Ím be me nett a
vá ros ban lel tök egy em bört, ki egy kor -
só vi zet vi szen. Kö ves sé tek őtet az
há zig lan, a mely be me gyen és mon -
gyá tok a ház urá nak: Azt mon gya ne -
köd Mes tör: hol va gyon az va cso rá ló
ház, hol ott én tan ejt vá nyim mal meg
egyem az hús vé ti bá ránt. És az meg
mu tat tö nek tök egy nagy va cso rá ló
helt, avagy terej tett és ott al kos sa tok
nek önk. El men vén azon kép pen le lék
mi kép pen Jé zus mon dot ta va la ne kik
és meg al ko ták az va cso rát. Ve cser nye
meg lé vén mi ko ron ide je vol na le ül -
ne és ti zen két apos to li ve le ösz ven. Jé -
zus ve vé az ke nye ret meg sze gé és meg
ál dá, ad ő tan ejt vá nyi nak és mon da:

ve gyé tök és meg egyé tök az én tes töm.
És ve vén az kel het, há lát ada és ne kik
adá, mond ván: igya tok mind, mert az
én vér öm ki tö ér öt te tök és so ka kért ki
on ta tik min den bűn nek bo csá nat já -
ra. De ma ga mon dom tön ék tek, hogy
má tól fog va nem iszom ez vesszők nek
gyü möl csé be az na pig lan, míg azt
iszom ve le tök össze én Atyám nak or -
szá gá ba. És mon da ne kik: Ke ván -
ván ke vá nám ve le tök en ni ez va cso rát
mi elött szen ve dek avagy kén zattnám.
Azok va cso rál ván bán kó dék az Jú dá -
son ke ser öl té be mon da: Bi zon mon -
dom nék tök, hogy egyi tök en ge met el
adan dó avagy el áru ló. És bán kód ván
egye bi igen kez dé nek mon da ni: mi nem
én va gyok-e Uram?”

Az 1982-es el ső meg je le nés óta el -
telt több mint ne gyed szá zad szük sé -
ges sé tet te Bottyán Já nos mű vé nek fel -
újí tá sát, ak tu a li zá lá sát. Az új ki adás
azon ban tisz te let ben tart ja a szer ző
ere de ti szán dé ka it és szem lé let mód -
ját. A kö te tet Pe csuk Ot tó, a Ma gyar
Bib lia tár su lat tit ká ra szer kesz tet te,
és Fe ke te Csa ba, a Deb re ce ni Re for -
má tus Kol lé gi um Nagy könyv tá rá nak
tu do má nyos mun ka tár sa, a ré gi ma -
gyar egy há zi iro da lom ava tott szak ér -
tő je ren dez te saj tó alá, il let ve egé szí -
tet te ki az ere de ti jegy ze te ket. A ki ad -
ványt az ugyan csak Fekete Csaba ál -
tal írt, füg ge lék ként a Bottyán-szö veg -
hez csa tolt zá ró fe je zet – A ma gyar
Bib lia váz la tos tör té ne te az utób bi ne -
gyed szá zad ban – gaz da gít ja.

g – bzs –

Bottyán Já nos: A ma gyar Bib lia év -
szá za dai. 2., át dol go zott ki adás. Kál -
vin Ki adó, Bu da pest, 2009. Ára: 2100
fo rint. Kap ha tó a Lu ther Ki adó köny -
ves bolt já ban (1085 Bu da pest, Ül lői út
24.) és a Hu szár Gál pa pír- és köny -
ves bolt ban (1054 Bu da pest, De ák tér
4.) is.

FEB RU ÁR 21.   AZ AN YAN YE LVE K NE M Z ET KÖ Z I NAPJA

A magyar nyelvű Szent írás nyomában

Is mét szlo vák nap Bé ká son
Feb ru ár 21-ére, össze gyü le ke zé sé nek nap já ra a Csil lag he gyi Evan gé li kus
Egy ház köz ség sze re tet tel hív ja a bé kás me gye ri temp lom ba (1038 Bu da -
pest, Me ző u. 12., tel.: 1/368-6118) hí ve it és ba rá ta it. Dél előtt 10 óra kor
két nyel vű is ten tisz te le tet tar tunk. Dél ben a szlo vák kony ha kü lön le ges -
sé ge i vel vár juk ven dé ge in ket. 14 óra kor iro da lom tör té ne ti elő adást hall -
gat hat nak a részt ve vők. A nap ven dé ge az Ozvena kó rus. A temp lom -
ban már ci us vé gé ig te kint he tő meg Rác And rás szob rász mű vész tár la -
ta. Az egy ház köz ség min den al kal ma in gye nes, ön kén tes ado má nya i kat
jó szív vel fo gad juk.

H I R D E T É S

Meg hí vó
Az Evan gé li kus Kül misszi ói Egye sü let (EK ME) ren des évi köz gyű lés sel
egy be kö tött misszi ói na pot tart feb ru ár 27-én, szom ba ton 10–15 óra kö -
zött a De ák té ri evan gé li kus gyü le ke zet nagy ter mé ben (Bu da pest V., De -
ák tér 4.) Vál to zott-e a vi lág? – 100 év vel az edin burghi vi lág misszi ói kon -
fe ren cia után cím mel.

PROG RAM • Reg ge li áhí tat – Miss u ra Ti bor nyu gal ma zott lel kész
• Elő adá sok – dr. Har ma ti Bé la nyu gal ma zott püs pök és dr. Anne-Ma -
rie Ko ol, a Pro tes táns Misszi ói Ta nul má nyi In té zet ve ze tő je • Tiszt újí -
tó köz gyű lés • Az EK ME új ve ze tő sé gé nek meg ál dá sa – Bre bovsz ky Gyu -
la örö kös tisz te let be li el nök • Ebéd szü net • Ben ce Zsó fi An na be szá -
mo ló ja ke nyai ön kén tes-se gí tői mun ká já ról • Úti ál dás – B. Pin tér Már -
ta lel kész

Min den ér dek lő dőt sok sze re tet tel hív és vár
az EK ME ve ze tő sé ge

H I R D E T É S

Meg hí vó
A kom mu niz mus ál do za ta i nak em lék nap ja al kal má ból feb ru ár 27-én,
szom ba ton dél előtt 10 órá tól egy há zi meg em lé ke zést tar tunk a bé ri evan -
gé li kus temp lom ban.

PROG RAM • 10.00: Em lék-is ten tisz te let – D. Sze bik Im re nyu gal ma -
zott püs pök • 10.30: „Fi am, ne légy kom mu nis ta!” – Elő adás a kom mu -
niz mus lé nye gé ről. Elő adó Szá ri Nor bert vég zős tör té nész hall ga tó (Páz -
mány Pé ter Ka to li kus Egye tem) • 11.10: Mi hály fi Er nő sze re pe a Ma gyar -
or szá gi Evan gé li kus Egy ház éle té ben. Elő adó dr. Bö röcz Eni kő egy ház tör -
té nész • 11.50: Mi hály fi Er nő ről… – Prőh le Ger gely or szá gos fel ügye lő hoz -
zá szó lá sa • 12.00: Kér dé sek, hoz zá szó lá sok • 12.20: Zár szó

Sze re tet tel hív juk és vár juk er re az al ka lom ra.
Thu ránsz ky Ist ván bé ri lel kész

H I R D E T É S

A Cser hát vo nu la tai rej tik Bu ják vá -
rát. A nép vi se le té ről hí res nóg rá di fa -
lu köz pont já ból ki vá ló mi nő sé gű
mű úton jut ha tunk az erő dí tés hez
ve ze tő er dei út táb lá val je lölt ki in du -
ló pont já hoz. In nen ne gyed órás sé tá -
val ve het jük be a vá rat. Meg éri, mert
te kin télyt pa ran cso ló fal ma rad vá -
nyok és a kör nye ző he gyek re nyí ló re -
mek ki lá tás fo gad ja a lá to ga tót. 

A sza bály ta lan alap raj zú erő dít -
mény alap ja it a ta tár já rás után a Kö -
ké nyes-Tén old nem hez tar to zó bir -
to ko sai rak ták le. Ké sőbb ural ko dói

tu laj don és ki rá lyi ado mány ként a
ma gyar tör té ne lem ben fon tos sze re -
pet ját szó csa lá dok hű bér bir to ka.
Bír ják a Ga ra i ak, a Cil le i ek, a Bá tho -
ryak és Wer bő czy; az ado má nyo zók
közt ott ta lál juk Má ria ki rály nőt, a
sár kány ren di Zsig mon dot, el ső Habs -
burg ural ko dón kat, Al ber tet, il let ve
Sza po lya it.

A tö rö kök 1552-ben fog lal ják el,
1593-ban új ra ma gyar kéz re jut, de a
ha di sze ren cse for dul tá val, az 1663-as
esz ten dő ben új fent az osz mán hó dí -
tók szer zik meg. Ha di je len tő sé gé nek

meg szűn té vel las san, de biz to san
enyé szet nek in dul.

Sze ren csé re azon ban a 21. szá -
zad ban is mind a kül ső, mind a bel -
ső vár fa la i ból lát ha tunk meg ma -
radt ele me ket. Leg meg ka póbb rész -
le te a vár pa lo ta ré szé nek bol to za -
tos alag so ri he lyi sé ge, mely ben
meg pi hen ve nem csak a tű ző nap
elől nyer he tünk vé del met, de az
egy ko ri vár is pá nok, vi ce ka pi tá nyok
és strá zsa mes te rek le tűnt ko rát is
meg idéz het jük.

g Re zsa bek Nán dor
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Zsám bé ki is ten tisz te le tek
Öröm mel ér te sít jük min den Zsám bé kon és kör nyé kén élő evan gé li kus
test vé rün ket, hogy ta valy ok tó ber óta ha vi egy al ka lom mal is ten tisz te -
le tet tar tunk a pi lis csa bai gyü le ke zet szór vá nyá hoz tar to zó Zsám bé kon.
A kö vet ke ző al ka lom ra feb ru ár 21-én 17 óra kor ke rül sor a re for má tus
temp lom ban (Pe tő fi S. u. 23.). Min den kit sze re tet tel hí vunk és vá runk.

Kézdy Pé ter lel kész

H I R D E T É S
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A har ma dik könyv lehetne
Tisz telt Szer kesz tő ség! Meg ala kult a re for má ci ói em lék bi zott ság – ol vas hat -
tuk a lap ez évi ha to dik szá má ban. Ugyan több mint hét év van még a je les
2017. ok tó ber 31-ei dá tu mig, de a te en dő is sok. A lu the ri 95 té tel wit ten ber -
gi vár temp lom ka pu ra va ló ki szö ge lé sé nek öt szá za dik év for du ló ja a mi szá -
munk ra is sok min den re al ka lom.

Al ka lom, hogy meg mu tas suk ma gun kat a vi lág nak, hogy temp lo ma ink -
ba mi nél töb ben tér je nek be, de fő leg mi nél töb ben érez zék meg a sze re te -
tet, Is ten sze re te té nek ere jét. Mert hogy a mai em ber éle té ben en nek a sze -
re tet nek a meg ta pasz ta lá sa so kak szá má ra nem pers pek tí va, nem cél.

Al ka lom mind annyi unk szá má ra, hogy erőt me rít sünk a lu the ri teo ló gi -
á ból mint egy elő se gít ve ez zel is egy há zunk meg úju lá sát. Ki-ki per sze a ma -
ga teo ló gi ai tá jé ko zott sá gi szint jén. Szük ség van így olyan kon fe ren ci ák ra,
teo ló gi ai ki ad vá nyok ra, ame lyek ből az ér dek lő dők épít kez het nek, amelyek -
ből a lu the ri teo ló gia új, ta lán ed dig még nem elég gé fel tárt ol da la it is mer -
he tik meg.

A leg in kább azon ban ar ra van szük ség, hogy egy há zunk egy sze rű tag jai
is meg is mer jék a lu the ri teo ló gia lé nye gét. A hét köz na pok ból so kan is mer -
het jük az evan gé li kus egy ház, il let ve más fe le ke ze tek is ten tisz te le ti rend je
kö zöt ti azo nos sá go kat, kü lönb sé ge ket. Azon ban ha teo ló gi ai alap ve té sek vo -
nat ko zá sá ban kel le ne a ha son ló ság ról, il let ve a kü lönb sé gek ről be szél ni, a leg -
töb bünk szá má ra ez már ne héz sé get je len te ne. Lu the rá nu sok va gyunk, de
azon túl, hogy a leg töb bünk szü le té sé vel, meg ke resz te lé sé vel nyert pol gár -
jo got egy há zunk tag sá gá ra, Lu ther ről csu pán annyit tud, amennyit egy kor
a kon fir má ci ó ra ké szü lés kor el sa já tí tott. Az öt szá za dik év for du ló jó al ka lom,
hogy ezen is vál toz tas sunk.

Egy há zi, teo ló gi ai há zi könyv tá ra ki nek-ki nek más mi lyen. Ki több, ki ke -
ve sebb köny vet for gat. Az el ső he lyen azon ban min den képp a Bib lia áll, mint
olyan könyv, amely a leg gyak rab ban meg for dul ke zünk kö zött, míg a má so -
dik he lyet az Evan gé li kus éne kes könyv foglalja el.

A re for má ci ói em lék bi zott ság több ki ad vány, teo ló gi ai mű meg je len te té -
sét vet te terv be. Azt gon do lom, meg le het ne je len tet ni egy olyan, Lu ther -
ről szó ló köny vet, amely en nek a könyv tár nak a har ma dik he lyé re il lesz ked -
het ne. Amely től el vár ha tó, hogy min den lu the rá nus könyv tá rá ban meg ta -
lál ha tó le gyen, amely egy sze rű nyel ve ze ten író dott, s amely ben ben ne van
mind az, amit Lu ther től és Lu ther ről il lik is mer nie egy mai lu the rá nus nak.
Le hes sen be lő le épül ni, má so kat épí te ni, s amely meg ha tá roz za, meg erő sí ti
evan gé li kus azo nos ság tu da tun kat. A lu the ri élet mű leg fon to sabb ré szei és
azok nak mai ma gya rá za ta mel lett le gyen ben ne is mer tet ve Lu ther Már ton
éle te, mun kás sá ga, te vé keny sé gé nek egy ko ri és mai társ egy há zi meg íté lé se.

A kö zel múlt ban meg ren de zett har ma dik Lu ther-kon fe ren cia jel mon da -
ta „Teo ló gia nem csak teo ló gu sok nak” volt. A teo ló gi ai há zi könyv tá runk har -
ma dik he lyé re kí ván ko zó kö tet ezt a gon do la tot va ló sít hat ná meg.

Tisz te let tel:
Ma lya Pé ter (Gyön gyös)

Csen des nap az Élim ben
„Szí vem öröm mel van te le, mert Jé zus a leg jobb ba rát…” – en nek az ének sor -
nak az igaz sá gát ta pasz tal tuk meg feb ru ár 9-én, ami kor nyi tott szív vel és öröm -
mel csen des nap ra gyűl tünk össze mint egy öt ve nen Nyír egy há zán, az Élim Evan -
gé li kus Sze re tet ott hon ban. A vá ros több in téz mé nyé nek la kói, sé rült fi úk és
lá nyok már na gyon vár ták a kö zös együtt lé tet, ének lést, imád sá got és já té kot.

Az idei al kal mun kon is, mint aho gyan már hosszú évek óta meg szok tuk,
Ker tész né Ivá nyi Ág nes, a Va sár na pi Is ko lai Szö vet ség te rü le ti mun ka tár sa
szol gált kö zöt tünk. A csen des nap fő té má ja a há la adás volt, me lyet a bé na
meg gyó gyí tá sá nak tör té ne te ho zott még kö ze lebb hoz zánk. Szám ba ve het -
tük, hogy mi lyen sok min de nért kell há lát ad nunk és kö szö ne tet mon da nunk
Is ten nek. A fi a ta lok ezt le is raj zol hat ták (van há zunk, ke nye rünk, ke zünk,
lá bunk, temp lo munk, szép ter mé sze tünk, szí nes vi lá gunk).

A lel ki táp lá lék után le he tő sé günk nyílt ar ra, hogy – kü lön bö ző já té kos
fel ada to kon ke resz tül – fi zi kai erőn lé tünk ről is szá mot ad junk, va la mint ebéd
előtt egy új éne ket is ta nul tunk. A tes ti táp lá lé kot kö ve tő en iz ga tot tan vár -
tuk a já ték ered mény hir de té sét. A nap vé gén sen ki nem tért ha za üres kéz -
zel – nem csak ap ró aján dé ko kat kap tunk, ha nem egy igét is, amit meg is ta -
nul tunk és a szí vünk be zár tunk: „Min den ben há lá kat ad ja tok, mert ez az Is -
ten aka ra ta…” (1Thessz 5,18)

Kö szön jük az Élim min den mun ka tár sá nak és la kó já nak, hogy be fo gad tak
ben nün ket, és Ker tész né Ivá nyi Ág nes nek, hogy meg erő sí tet te ben nünk azt,
hogy Jé zus a leg jobb ba rá tunk, aki nek min dig és min den kor há lá val tar to zunk.

Ha lász Ka ta lin (Nyír egy há za, Mag dal éne um Fo gya té ko sok
Re for má tus Ápo ló, Gon do zó Ott ho na)

A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett olvasói leveleket szerkesztett és
rövidített formában közölje.

b Az Evan gé li kus Élet rend sze res
ol va sói már ér te sül het tek ró la –
a 2009. jú ni us 14-i, il let ve jú li us
5-i szám ból –, hogy ta valy nyá -
ron fel újí tot ták a Ba kony cser -
nyei Evan gé li kus Egy ház köz ség
temp lo má nak, es pe re si és lel ké -
szi hi va ta lá nak, va la mint ima há -
zá nak fű té si rend sze rét, így je -
len leg az épü le tek fű té se nagy -
mér ték ben meg úju ló ener gia -
for rá sok ra tá masz ko dik. A mű -
sza ki pa ra mé te rek mel lett ar ról
ta lán ke ve sebb szó esett, hogy
mi lyen vál to zást ho zott ez a
gyü le ke zet szem lé le té ben, és
mi lyen to váb bi ter ve ik van nak a
te rem tett vi lág meg óvá sa ér de -
ké ben. Er ről kér dez tük a lel -
készt, Szar ka Ist vánt.

– Mennyi re volt tu da tos és fon tos
szem pont a dön tés ho za tal so rán a te -
rem tett kör nye zet vé del me?

– A meg va ló sult be ru há zás egy
2000-ben el ké szült – a lel ki mun -
ká ra és az azt ki szol gá ló kör nye zet -
re is ki ter je dő – át fo gó terv egyik je -
len tős ál lo má sa volt. Az el múlt tíz
esz ten dő fel újí tá sa i nak – a lel ké szi
hi va tal nyí lás zá ró i nak cse ré je, a fö -
dém szi ge te lé se, majd kül ső szi ge -
te lés és va ko lás, ala csony hő mér sék -
le tű pad ló fű té si rend szer ki épí té se
– cél ja az ener gia fo gyasz tás csök -
ken té se volt. Mind eköz ben a temp -
lom és az ima ház fű té si rend sze re
is el avult tá és ve szé lyes sé vált. El -
mond hat juk, hogy a meg úju ló ener -
gi ák mel let ti dön té sün ket a jó zan
észen kí vül a pél da adás is mo ti vál -
ta. A meg va ló sult be ru há zás üze ne -
tet köz ve tít az egy ház ta gok és a kí -
vül ál lók fe lé is.

– Nem tu dom, vé let len egy be -
esés-e, de az át adá si ün nep ség idő -
pont ja kö zel volt a szeptember utolsó
és október első vasárnapja közé eső te -

rem tés he té hez. A gyü le ke zet min den
tag ja szá má ra egy ér tel mű és fon tos
volt-e, hogy ez zel a lé pés sel a te rem -
tett vi lág meg óvá sát szol gál ják?

– Már a prog ram cí me is – A tisz -
tább Ba ko nyért – a te rem tés vé del mét
su gall ja. A be ru há zás ha tár idő re el ké -
szült, az át adás idő zí té se az ál ta lunk
ké szí tett ter vek nek meg fe le lő en tör -
tént. Az egy be esés vé let len volt, ám
kü lön örü lünk, hogy a két ese mény
erő sít het te gyü le ke ze tünk tag ja i ban és
meg hí vott ven dé ge ink ben a kör nye -
zet tu da tos gon dol ko dást.

– Azt gon do lom, ek ko ra dön tés és
vál toz ta tás a tá gabb kö zös ség szá má -
ra is pél da ér té kű. Kap tak-e bár mi -
lyen vissza jel zést egy há zi és nem
egy há zi kö rök ből?

– Az óta is fo lya ma to san ér kez nek
a meg ke re sé sek gyü le ke ze ti cso por tok
és nem egy há zi ér dek lő dők ré szé ről.
Ér de kes ség kép pen: volt olyan gyü le -
ke ze ti de le gá ció, amely nek tag jai a leg -
na gyobb hi de get vá laszt va, be je len tés
nél kül lá to gat tak el hoz zánk egy va sár -
na pi is ten tisz te let re, így tesz tel ve a
rend szert. Nem csa lód tak ben ne.

– Amint hon lap ju kon ol vas tam, a
be ru há zás meg té rü lé si mu ta tó ja vár -
ha tó an ti zen öt év. Egy gyü le ke zet
éle té ben ez kis idő, hi szen re mél he tő -
leg sok kal hosszabb tá von élő és mű -
kö dő kö zös ség ről van szó. Mit tud na
ja va sol ni azok nak, aki ket sa ját la ká -
suk vagy gyü le ke ze tük épü le tei kap -
csán ha son ló kér dé sek fog lal koz tat -
nak: ér de mes-e na gyobb pénzt és
ener gi át fek tet ni olyan prog ram ba,
amely hosszú tá von té rül meg, ame -

lyet le het, hogy csak a ké sőb bi ge ne -
rá ci ók hasz nál hat nak „fel hőt len
öröm mel”?

– Min den re igaz, amit Jé zus a
to rony épí tés ről és a had ba vo nu lás -
ról mon dott Lu kács 14,28 kk.-ben:
előt te na gyon fon tos szá mol ni. El sőd -
le ge sen tud ni kell, mi be ke rül a ha -
gyo má nyos fű tés, majd ki kell tűz ni
a cé lo kat, ho va sze ret nénk el jut ni. Ez -
után meg kell vizs gál ni a fel újí tan dó
épü let hő tar tó ké pes sé gét. Ha ez
meg fe le lő, csak utá na ér de mes ki vá -
lasz ta ni a leg ha té ko nyabb meg ol -
dást, il let ve a leg meg fe le lőbb ki vi te -
le zőt és ter mé ket. Er re is igaz, hogy
nem min dig a leg ol csóbb vá lasz tás a
leg jobb meg ol dás. Azt is ki kell szá -
mol ni, hány év alatt té rül meg a be -
fek te tés, és tud juk-e fe le lős ség gel
vál lal ni a be ru há zás költ sé ge it.

Mind eköz ben so ha nem sza bad el -
fe lej te ni, hogy a gyü le ke zet ben min -
den fel újí tás nak és épít ke zés nek az
evan gé li um hir de té sét kell szol gál nia.
A ba kony cser nyei be ru há zás ese té -
ben a meg ta ka rí tott fű tés költ ség ből
egy újabb lel ké szi ál lás lé te sült, gya -
ko rib bak a temp lom ban tar tott al kal -
mak, és az is ten tisz te le tek lá to ga tott -
sá ga is nőtt a té li idő szak ban.

– A mun ka be fe jez te óta fel me -
rült-e a gyü le ke zet ben a „ho gyan to -
vább” kér dé se? Van nak-e az egyes
gyü le ke ze ti al kal ma kon, be szél ge té -
se ken to váb bi ter vek, öt le tek, me lyek
szin tén a kör nye zet tu da tos vé del mé -
re irá nyul nak?

– A pá lyá zat ban vál lalt kö te le -
zett sé gek ré sze ként éven te kör nye -
zet vé del mi vizs gá la tot vég zünk a
gyü le ke zet ben. Eb ben az év ben a
temp lom ban ta lál ha tó két száz ha -
gyo má nyos vi lá gí tó tes tet cse rél jük
le ta ka ré kos ki vi te lű re. Ter ve ink
kö zött sze re pel, hogy a kör nye zet
sze re te té re ne ve lő óvo dai in téz mé -
nyünk szá má ra meg fe le lő épü le tet
biz to sít sunk.

g Ko dá csy-Si mon Esz ter

Felelősségvállalás a környezetért
Be szél ge tés Szar ka Ist ván lel késszel

ÜZ ENET AZ AR AR ÁTRÓL

Rovatgazda: Jerabek-Cserepes Csilla
E-mail: ararat@lutheran.hu

Hí vás a Szent föld re
„Kö vess en gem!” – hív ta Jé zus ta nít vá nya it (Mt 9,9). Az Öku me ni kus Ta -
nul má nyi Köz pont (ÖTK) idén is szer vez utat a Szent föld re Jé zus nyo -
má ban. A Bib li á ból is mert tör té nel mi he lyek fel ke re sé se cél já ból két cso -
port in du lá sát ter vez zük: áp ri lis 29. – má jus 6. kö zött, il let ve ok tó ber 7–
14. kö zött.

A tisz ta el szál lá so lást és a tel jes biz ton sá got ga ran tál ja az im már hu -
szon egy éve ki ala kult szo ros együtt mű kö dés a szent föl di part ner rel. A
kí sé rő ma gyar lel kész rész le te sen is mer te ti a prog ram so rán fel ke re sen -
dő bib li ai hely szí nek tör té ne tét. A csa lá di as lel kü le tű cso por tok az el -
múlt évek ta pasz ta la tai sze rint test vé ri-ba rá ti kap cso la tok lét re jöt té hez
ve zet nek. A min den ki adást ma gá ban fog la ló rész vé te li díj az ár fo lyam
esetleges vál to zá sa mi att még ki ala kí tás alatt van. Az ér dek lő dők nek kész -
ség gel ad rész le tes fel vi lá go sí tást az ÖTK (1114 Bu da pest, Bocs kai út 15.
III. em. 3.; tel./fax: 1/466-4790; e-mail: oku me nik@fre e start.hu) vagy
Gi me si Zsu zsa lel kész (tel.: 70/508-7624, e-mail: ssngms@cit ro mail.hu).

H I R D E T É S

Böj ti evan gé li zá ció lesz a kis kő rö si evan gé li kus gyü le ke -
zet ima há zá ban feb ru ár 23., kedd től feb ru ár 28., va sár na -
pig. Té ma: Ku tyá ból nem lesz szalon na?
• Feb ru ár 23-án, ked den: Gyil kos ból sza ba dí tó
• Feb ru ár 24-én, szer dán: Bir ka pász tor ból ál lam ala pí tó
• Feb ru ár 25-én, csü tör tö kön: Ön bi za lom-hi á nyos fi a tal -

ból „érc fal”
• Feb ru ár 26-án, pén te ken: Ön tör vé nyű száj hős ből

mártír
• Feb ru ár 27-én, szom ba ton: Fér fi fa ló ból misszi o ná ri us
• Feb ru ár 28-án, va sár nap: Krisz tus-gyű lö lő ből a leg -

na gyobb egy ház szer ve ző
Ige hir de tő: Sze ve ré nyi Já nos or szá gos evan gé li kus misszi -
ói lel kész
Kez dés: kedd től szom ba tig 18 óra kor, va sár nap 10 óra kor
(úr va cso rá val).

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.

Meghívó lelkigyakorlatra
Böj ti evan gé li kus lel ki gya kor lat lesz Rév fü lö pön feb ru ár 24–26. között
az Or dass La jos Evan gé li kus Ok ta tá si Köz pont ban.

Sze re tet tel hív juk mind azo kat, akik kis kö zös ség ben, nagy csend ben
tes ti-lel ki fel üdü lés re vágy nak, és er re akár há rom nap sza bad sá got is ki
tud nak sza kí ta ni. Gyü le ke ze ti ta go kat és lel ké sze ket egy aránt hí vunk és
vá runk.

Böjt a mé reg te le ní tés al kal ma, a lel ki mé reg te le ní tés nagy le he tő sé -
ge. Mi vár az ide ér ke zők re? Sok imád ság, tu da tos bib lia ol va sás, be szél -
ge té sek, ige ta nul má nyok, tar tal mas csend, friss le ve gő és pi he nés.

A lel ki gya kor la tot ve ze ti Gáncs Pé ter püs pök és dr. Ha fen scher Ká roly
lel kész.

Az al kal mat mi ni mum ti zen két részt ve vő je lent ke zé se ese tén tud juk
meg tar ta ni.

Je lent kez ni le het írás ban a 8253 Rév fü löp, Fü re di út 1. pos tai vagy a
rev fu lop@lu the ran.hu elekt ro ni kus cí men.

Rész vé te li díj tel jes el lá tás sal 12 000 Ft.

H I R D E T É SEvan gé li kus lel kész
a Lep ra misszió új el nö ke
A Lep ra misszió leg utób bi köz gyű lé -
sén, ja nu ár 31-én Ka pi Zol tán pusz -
ta vá mi evan gé li kus lel készt vá lasz tot -
ták a szer ve zet el nö ké vé há rom év -
re. Risk óné Fa ze kas Már ta re for má -
tus lel ki pász tor, a ko ráb bi el nök feb -
ru ár el se jé től a Lep ra misszió igaz ga -
tói tisz tét töl ti be.

A vi lá gon kö rül be lül hat mil li ó an
szen ved nek ma is lep rá ban. Pár év -
ti ze de ki vá ló gyógy sze rek áll nak már
ren del ke zés re, még is na pon ta majd -
nem ugyan annyi an be teg sze nek meg,
mint ahá nyan meg gyó gyul nak.

A misszi ó ban te vé keny ke dők ön -
kén tes ala pon vég zik a mun kát.

d Bővebben:
www.evangelikus.hu



A Ke resz tyén Ér tel mi sé gi Fó rum
leg kö ze leb bi al kal mán, feb ru ár 22-én,
hét főn 18.30-kor a bu da hegy vi dé ki
evan gé li kus temp lom ban (Bu da pest
XII., Kék Go lyó u. 17.) dr. Je szensz ky
Gé za egye te mi ta nár Bal sors és bal -
íté let a kö zel múlt ma gyar tör té nel mé -
ben cím mel tart elő adást és fó rum -
be szél ge tést. Az al ka lom ra min den
ér dek lő dőt sze re tet tel vá runk!

Or go na ze nés áhí tat lesz a De ák té ri
evan gé li kus temp lom ban feb ru ár
28-án, va sár nap es te 6 órai kez det tel.
Mű so ron J. S. Bach és Lisz nyay mű -
vei. Köz re mű kö dik: Lisz nyay Sza bó
Má ria és Pász tor Ray mund Sán dor.

HÍREK, HIRDETÉSEK
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VASÁRNAP

16.35 / m
Hit val lók és ügy nö kök –
Az igaz ság sza bad dá tesz
ben ne te ket (ma gyar do ku -
men tum film, 2009) (25')
A film be mu tat ja a Ma gyar
Ka to li kus Egy ház és az ál -
lam biz ton sá g 1945 utá ni tör -
té ne tét. A szer ze tes ren dek
fel osz la tá sát, a pap ság in ter -
ná lá sát, azt, hogy a meg fé -
lem lí té sek ha tá sá ra ho gyan
si ke rült az ÁVH-nak a pa pi
és szer ze te si kö rök ben is in -
for má to ro kat beszer vez nie.
Be mu tat ja az „eny hü lés” idő -
sza kát, a Va ti kán ke le ti po li -
ti ká ját, a párt és az egy ház
kö zöt ti együtt mű kö dést és a
mai tö rek vé se ket, me lyek az
egy ház és a tár sa da lom kö -
zöt ti bi za lom hely re ál lí tá sát
tűz ték ki el sőd le ges cé lul.

HÉTFŐ

8.25 / Du na Tv
Is ten ke zé ben (26')
9.50 / m2
Mu si ca His to ri ca
Haydn: G-dúr vo nós né gyes
Op. 33. No. 5.
10.00 / To rony Rá dió (Bé kés)
Lel ki szósz
Evan gé li kus fél óra
15.30 / Du na Tv
A Va ti kán tit kai
(len gyel do ku men tum film-so -
ro zat, 2005) (26')
A mű al ko tá sok kór há za
20.45 / Du na Tv
Szám űzöt tek (ma gyar do ku -
men tum-já ték film, 1991) (102')
21.30 / m1
Tisz ta (fran cia–ka na dai–
angol film drá ma, 2004) (110')
21.40 / m2
Nyak ék ked ve sem nek
(grúz film drá ma, 1972) (71')

KEDD

14.35 / RTL Klub
A fiú és a csa var gó (ame ri kai
csa lá di film, 1991) (120')
14.50 / Du na Tv
Ké pes kró ni ka
(ma gyar is me ret ter jesz tő
film so ro zat, 2006) (23')
A bel vi szá lyok ko ra
17.05 / PAX
Ne ked sza bott fe hér ru ha –
A le vet kőz te tett Mes si ás
A Zá ke us Mé dia cent rum
evan gé li zá ci ós mű so ra
18.00 / PAX
Jé zus nak ze né lek
(ze nés film) (38')
20.55 / m1
Té li olim pia 2010 –
Van cou ver
Élő köz ve tí tés Ka na dá ból
1.55 / Tv2
A kanyaron túl
(magyar film, 2001) (104')

SZERDA

10.40 / m2
Szá zad for dí tó ma gya rok
Wass Al bert (1908–1998)
13.30 / Kos suth rá dió
„Te ben ned bíz tunk ele i től
fog va…”
A re for má tus egy ház fél órá ja
14.00 / M. Ka to li kus Rá dió
Va la ki ír a ke zed del
Vá lo ga tás Szen czi Mol nár
Al bert és Ká ro li Gás pár
műve i ből
15.35 / Du na Tv
Vissza té rés ping vin vá ros ba
(an gol is me ret ter jesz tő film,
2008) (48')
16.34 / M. Ka to li kus Rá dió
Test vér egy há za ink éle té ből
Je len té sek a pro tes táns vi lág ból
17.00 / PAX
Egy ház ze nei áhí tat –
Bony hád. A Zá ke us Mé dia -
cent rum mű so ra

CSÜTÖRTÖK

13.10 / PAX
A zsol tá ros és a zsol dos
(szín há zi fel vé tel) (38')
Az Evan gé li um Szín ház elő -
adá sa
15.06 / Hír Tv
Bot ütés sa ját ké rés re
(ma gyar do ku men tum film)
17.34 / M. Ka to li kus Rá dió
Al kot má nyos ér té kek
Be szél ge tés Zlinsz ky Já nos
al kot mány jo gásszal
16.15 / m2
Orv va dá szok éj sza ká ja
(fran cia do ku men tum film,
1999) (56')
21.00 / Du na Tv
Egy ma ku lát lan el me örök
ra gyo gá sa (ame ri kai ro man -
ti kus drá ma, 2004) (108')
21.15 / m2
Part tól par tig
(ame ri kai–ka na dai film drá -
ma, 2004) (108')

PÉNTEK

5.20 / m1
Haj na li gon do la tok
11.05 / m2
ARC po é ti ka. Csu kás Ist ván
14.40 / m1
Té li olim pia 2010 – Van cou -
ver. Köz ve tí tés Ka na dá ból
14.55 / m2
Ma gyar or szág nem ze ti park jai
(ma gyar is me ret ter jesz tő
film so ro zat) (25')
A Bük ki Nem ze ti Park
17.25 / Du na II. Au to nó mia
Ma gyar tör té nel mi arc kép -
csar nok (ma gyar is me ret ter -
jesz tő film so ro zat) (15')
Bá tho ry Ist ván
20.40 / PAX
Kon cert a ma gyar örök sé gért
Sza bó Dé nes Kos suth-dí jas
kar nagy kon cert je
23.55 / Du na Tv
Athen Blues
(gö rög víg já ték, 2001) (107')

SZOMBAT

10.55 / Du na II. Au to nó mia
Lép tünk kop pan ódon kö ve ken
(ma gyar is me ret ter jesz tő
film so ro zat, 2008) (21')
A Bu da pest-De ák té ri
evangé li kus temp lom
12.05 / Du na Tv
Is ten ke zé ben
Kény sze rű böjt
13.55 / m2
Min den tu dás Egye te me
(ma gyar is me ret ter jesz tő
film so ro zat, 2003)
16.40 / Film mú ze um
A le gény anya (fe ke te-fe hér
magyar víg já ték, 1989)
16.45 / Má ria Rá dió
Még is sze ret ni
Gyök össy End re ta ní tá sa
20.25 / m2
Da lok és re mény Ha i ti ért
Se gély kon cert a föld ren gés
súj tot ta Ha i ti meg se gí té sé ért,
fel vé tel ről

VASÁRNAP

7.00 / Rá dió C (Bu da pest)
Lel ki szósz
Evan gé li kus fél óra
11.20 / m1
Bap tis ta if jú sá gi mű sor
12.12 / Du na II. Au to nó mia
Re for má tus is ten tisz te let
Diós je nő ről
12.05 / Du na Tv
Élő egy ház
(val lá si hír adó)
15.05 / Bartók rádió
Jubilate Deo. Egyházzene
15.34 / M. Ka to li kus Rá dió
Gre go ri án éne kek
16.45 / Má ria Rá dió
Öku me ni kus lap szem le
20.05 / Du na Tv
A kí sér tés
(ma gyar té vé film, 2007) (52')
1.10 / m1
Az utó kor íté le te – Var nus
Xa vér ko moly ze nei mű so ra.
Bach
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VASÁRNAPTÓL VASÁRNAPIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból február 21-étől február 28-áig

Va sár nap
Úgy ajánl juk ma gun kat min den ben, mint Is ten szol gái: mint sze gé nyek, de
so ka kat gaz da gí tók, mint akik nek nin csen sem mi jük, és aki ké még is min den.
2Kor 6,4.10 (Péld 11,24; Mt 4,1–11; Zsid 4,14–16; Zsolt 91) Több fé le sze gény -
ség és több fé le gaz dag ság lé te zik. Van nak sze gény sze gé nyek és gaz dag sze -
gé nyek. És per sze van nak sze gény gaz da gok és gaz dag gaz da gok is. Min -
den ki annyi ra gaz dag va ló já ban, amennyi re má so kat tud gaz da gí ta ni. Pál
ezt a gaz dag sá got tart ja a ke resz tény em ber leg na gyobb kin csé nek. Ez az
a gaz dag ság, amely ben ak kor gya ra po dunk, ami kor ké pe sek va gyunk má -
sok nak is ad ni és má so kat is ré sze sí te ni eb ben a gaz dag ság ban.

Hét fő
Az a jó, ha ke gye lem mel erő sö dik meg a szív. Zsid 13,9 (2Sám 22,19; 1Jn 3,7–
11/12/; 5Móz 31,1–8) Si va ta gi em be rek ről je gyez ték fel, hogy ami kor el ju tot -
tak egy szer a Ni a ga ra-víz esés hez, a zu ha tag előtt tel je sen föld be gyö ke re zett
a lá buk a so ha nem lá tott mennyi sé gű víz lát tán. Az ide gen ve ze tő több szö -
ri felszólítá sá ra sem akar tak to vább in dul ni. Vé gül ki de rült, ar ra vár nak, hogy
mi kor ma rad ab ba a zu ho gás, mi kor „lesz vé ge” a víz esés nek. Jó tud nunk,
hogy Is ten ke gyel me so sem „ma rad ab ba”, az vég te len erő for rás mind annyi -
unk szá má ra.

Kedd
A sze re tet nem vi sel ke dik bán tó an, nem ke re si a ma ga hasz nát. 1Kor 13,5
(Péld 3,29; Jób 1,1–22;5Móz 33,1–5.26–29) Több fé le sze re tet lé te zik. Bár -
mennyi re fur csa is, a sze re tet tud bán tó és ha zug is len ni. Ezt per sze ma -
gunk is tud juk, hi szen hány szor cse lek szünk a sze re tet lát sza tát kelt ve sze -
re tet le nül! Azért „sze re tünk”, mert ön ző cé lun kat sze ret nénk el ér ni ez ál -
tal. Csak az is te ni aga pé ké pes ar ra, hogy ne ön ma gá ra te kint sen. Er ről a
sze re tet ről ír ja Pál gyö nyö rű him nu szá ban, hogy so ha el nem mú lik. Kér -
jük Is tent, hogy ta nít son er re az iga zi sze re tet re, ame lyet Krisz tus ban mu -
ta tott meg ne künk!

Szer da
Gon dol ja tok a tá vol ból is az Úr ra, jus son esze tek be Je ru zsá lem! Jer 51,50 (Mk
8,38; 1Kor 10,9–13;5Móz 34,1–12) A fog ság ban élő nép szá má ra lét kér dés volt,
hogy ne sza kad jon el tel je sen ott ho ná tól. A fog ság ide jén mű kö dő pró fé ták
fel ada ta ép pen az volt, hogy tart sák a lel ket a nép tag ja i ban, hogy ne mond -
ja nak le tel je sen a ha za té rés re mény sé gé ről. Ha az em ber tá vol van ha zá já -
tól, még fon to sabb nak ér zi, hogy ne vág ja el a gyö ke re it, és meg erő söd jön
ben ne a vágy az atyai ház után. Va jon Atyánk tól el tá vo lod va eszünk be jut-e
iga zi ott ho nunk?!

Csü tör tök
Az Úr el kül di majd an gya lát ve led, és sze ren csés sé te szi uta dat. 1Móz 24,40
(Ap Csel 12,8; Jak 4,1–10; Jn 11,1–10) „Re pü lés köz ben meg hi bá so dott a gép
egyik mo tor ja. A pi ló ta az uta sok hoz for dul, és ar ra ké ri őket, hogy imád -
koz za nak, mert Is ten se gít sé gé re lesz szük sé gük, hogy sze ren csé sen le tud -
ja nak száll ni. Egy na gyot hal ló hölgy a mel let te ülő pap tól kér de zi meg, hogy
mit mon dott a pi ló ta. A pap tól ezt a vá laszt kap ja: Azt mond ta, hogy nincs
re mény.” – A Te rem tés köny vé ből va ló mon dat ak kor hang zik el, ami kor Áb -
ra hám el kül di szol gá ját, hogy fe le sé get ke res sen fia, Izsák szá má ra… Va jon
mi ho gyan in du lunk ne ki egy-egy utunk nak?! Ter ve in ket mi lyen lel kü let tel
visszük az Úr elé?! Tu dunk-e Is ten ben bíz va és re mény ség gel te kin te ni a jö -
vő be? A bá nyá szok min den egyes al ka lom mal így kö szön tik egy mást: „Jó sze -
ren csét!” Va jon mi mi re gon do lunk ak kor, ami kor ezt mond juk egy más nak:
„Is ten ve led!”?

Pén tek
Újul ja tok meg lel ke tek ben és el mé tek ben, ölt sé tek fel az új em bert, aki Is -
ten tet szé se sze rint va ló sá gos igaz ság ban és szent ség ben te rem te tett. Ef 4,23–
24 (Jer 4,3; Zsid 2,11–18; Jn 11,11–19) Me lyik az a cse cse mő, vagy ki az a
le gyen gült idős em ber, aki ké pes len ne ar ra, hogy fel öl töz zön, hogy tisz -
ta ru hát ve gyen ma gá ra? S hogy van olyan idő sza ka éle tünk nek, ami kor
ez könnye dén megy, még in kább ki fe je zi azt az üze ne tet, amely re az apos -
tol hasz nál ja a ru ha cse re ké pét. Tud ni il lik a meg úju lás ra, az élet úju lás -
ra. Hi szen csak ami kor el fogy az erő, ami kor ki csú szik a ta laj a lá bunk
alól, ami kor össze csap nak fe jünk fe lett a hul lá mok, ak kor mon dunk cső -
döt. S ilyen kor se gít ség, tá masz nél kül szük ség sze rű en ma rad a kül ső és
bel ső rom lás és pusz tu lás. A Krisz tus ban gyö ke re ző élet azon ban ma gá -
val hoz za az új em bert, a meg újult lel ket, az Is ten sze rin ti új élet le he -
tő sé gét.

Szom bat
Te kints le szent la kó he lyed ről, a menny ből, és áldd meg né pe det, Iz rá elt. 5Móz
26,15 (Lk 1,54; Jel 20,1–6; Jn 11,20–31) Ami kor ál dást ké rünk Is ten től, ak kor
a le he tő leg job bat kér jük tő le. Hi szen nincs jobb az élet ben, mint Is ten ál -
dá sá val in dul ni éle tünk min den út já ra. Az Áb ra hám fe lé egy kor el hang zott
ál dás – „Ál ta lad nyer ál dást a föld min den nem zet sé ge” – Jé zus Krisz tus ban
tel je se dett be. Hi szen Krisz tus ál tal mind nyá jan Is ten né pé nek, az ő nagy csa -
lád já nak tag jai le he tünk, és így bát ran kér het jük őt, ahogy egyik if jú sá gi éne -
künk ben tesszük: „Jé zus, jöjj, áldd meg né pe det!”

g Ba ra nyay Csa ba

Új nap – új kegyelem
Gyász hír

„De én min den kor ve led va gyok, te fo god az én jobb ke ze met, ta ná csod -
dal igaz gatsz en gem, és az után di cső sé ged be fo gadsz be en gem.” (Zsolt 73,23)

Dr. Frenkl Ró bert arany dip lo más or vos, az or vos tu do mány dok to ra, pro -
fes sor eme ri tus tü re lem mel és mun ká val vi selt szen ve dés után, éle té nek
76. évé ben, feb ru ár 5-én meg halt.

Te me té se feb ru ár 23-án, ked den dél után 14.15-kor lesz a Far kas ré ti te -
me tő ben.

Gyá szol ják fe le sé ge, gyer me kei, test vé rei, uno kái, ve je, só go rai, só gor -
női, ba rá tai, kol lé gái, tisz te lői, mind azok, akik sze ret ték, és akik nek élet -
út ját egyen get te.

A Sem mel weis Egye tem, a Ma gyar Egye te mi-Fő is ko lai Sport szö vet -
ség, a Ma gyar Sport tu do má nyi Tár sa ság és a Ma gyar or szá gi Evan gé li -
kus Egy ház sa ját ha lott já nak te kin ti.

Ko szo rú meg vál tást a Ga u dio po lis Bé kás me gye ri Evan gé li kus Sze re -
tet ház ja vá ra ké rünk. Bank szám la szám: 10402142-50505152-54491008.

Táv irat cím: Dr. Frenkl Syl via, 1029 Bu da pest, Má ria re me tei út 184.


